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Förord 

Läsare av landsortspressen har väl knappast kunnat undgå att ta del av den 

mörka bild som i regel målats upp kring varuförsörjning i glesbygder. Även jag 

uppmärksammade dessa artiklar. Trots att jag saknade tidigare erfarenhet på 

området, tog jag starkt intryck av artiklarna. Intrycken var så pass starka att 

jag bestämde mig för att ta mig an problematiken med varuförsörjning i gles

bygder. Genom ekonomiskt stöd från Konsumentverket var det även möjligt att 

realisera mina ambitioner, vars resultat redovisas i denna rapport. 

Även om det är jag ensam som ansvarar för resultaten i rapporten, har ett fler

tal personer varit behjälpliga under arbetets gång. Bland mina kollegor vid insti

tutionen för företagsekonomi vill jag i första hand rikta ett tack till professor 

Rolf A. Lundin, t f professor Leif Lindmark och docent Elisabeth Sundin, som 

tålmodigt läst mina många utkast och kommit med synpunkter som fört arbetet 

framåt. Jag vill även tacka numera departementsrådet Carl Fredriksson och 

ekonomie licentiat Bo Lemar vilka, liksom Leif Lindmark, fungerade som mina 

handledare vid projektets inledningsfas. Ett varmt tack vill jag även rikta till 

ekonomie doktor Per Månsson, som givit mig värdefulla synpunkter under pro

jektets slutfas. 

Tusen tack vill jag rikta till Lena Nilsson, som svarat för den slutliga utskriften. 

Förutom Lena Nilsson vill jag här omnämna Lilliann Danielsson, Leila Lexelius 

och Katarina Pousette, som hur omöjligt det än varit, alltid tagit sig tid att 

renskriva mina många olika manusutkast. Lilliann Danielsson har dessutom sva

rat för översättningen av "summary" och "abstract". 

Personer verksamma utanför institutionen som jag vill omnämna är t f byråchef 

Hans Näslund och t f avdelningsdirektör Bertil Elenius på Konsumentverket som 

givit mig värdefulla synpunkter och bistått med material under projektets gång. 

Sist men inte minst vill jag ta tillfället i akt att ihågkomma två sociologer, 

tillika medlemmar i den projektgrupp där detta arbete utgjorde ett delprojekt. 

Tack filosofie kandidat Margareta Gisselberg för ett givande samarbete. Tack 
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filosofie doktor Lars-Erik Wolvén för din konstruktiva handledning och sist men 

inte minst ditt moraliska stöd. 

Alla ni många andra som bidragit till färdigställande av rapporten - ETT STORT 

TACK. 

Avhandlingen vill jag tillägna min pappa som under sin levnad uppmuntrade mig 

till fortsatta studier och en forskarutbildning, i vilken denna rapport ingår. 

Umeå oktober 1984 

Christer Strandberg 
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1 INLEDNING 

1.1 Butiksnedläggningar - omfattning och effekter 

Under de två senaste decennierna har antalet dagligvarubutiker i Sverige 

minskat dramatiskt. Ar 1960 uppgick butiksbeståndet till cirka 25 000. Knappt 

20 år senare var motsvarande antal cirka 10 000. Antalet butiker har således 

under denna period reducerats med 60 %. Butiksdöden har dock varit ännu 

större, eftersom siffran 10 000 även inkluderar nytillkomna butiker. I genom

snitt har 200 butiker per år etablerats under 1960-talet och 170 per år under 

1970-talet. Notabelt är att de nytillkomna butikerna av handeln har planerats 

för en omsättning som i genomsnitt är cirka 10 gånger så stor som omsättningen 

i de nedlagda butikerna (SOU 1978:78; Livs 1980). 

Denna strukturomvandling, mot allt färre och större enheter, har orsakats av 

ett flertal faktorer. De faktorer som oftast brukar anföras i sammanhanget är 

bl a självbetjäningssystemets införande, kostnadsfördelar vid stordrift, ökad 

konkurrens, förändrade köpvanor och befolkningsomflyttningar (se vidare SOU 

1975:69). 

Butiksnedläggningar har speciellt drabbat konsumenter bosatta i glest befolkade 

områden, där serviceutbudet redan är begränsat (Livs 1980). Detta har inneburit 

att avståndet till närmast belägna inköpsställe kraftigt ökat för många gles

bygdsbor. För konsumenter som saknar bil, främst äldre personer, har denna 

utveckling medfört att även dagligvaruinköpen blivit ett problem (se t ex 

Dahlström m fl 1974; Nohlås 1974). 

1.2 Samhällets insatser pä distributionsområdet 

1.2.1 Samhället uppmärksammar problemen med varuförsörjning i gles

bygder 

Den försämrade varuförsörjningssituationen i glesbygder^) föranledde statsmak

terna att hösten 1966 tillsätta en särskild arbetsgrupp med uppgift att pröva 

och successivt lägga fram förslag till åtgärder för att förbättra levnadsför
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hållandena för befolkningen i glesbygden. Gruppen förutspådde att ytterligare 

nedläggningar av dagligvarubutiker i glesbygderna var att vänta (Arbetsgruppen 

för glesbygdsfrâgor inom Kungl. Maj:ts kansli 1969, s 38). 

"En ytterligare försämring av hushållens försörjning med dagligvaror 
kan i viss mån bidra till en ökad avflyttning, vilket i sin tur försäm
rar de kvarboendes servicemöjligheter. Särskilt med hänsyn till det 
stigande antalet ålderspensionärer och hushåll som på grund av vi
kande sysselsättningsmöjligheter har låga inkomster är det angelä
get att åtgärder snarast vidtas för att möta denna utveckling". 

Resultatet av gruppens arbete blev att två konsulenttjänster inrättades inom 

Socialstyrelsen. Tjänstemännens uppgift var att besöka glesbygdskommuner och 

informera om vilka möjligheter som fanns för att lösa olika sociala problem 

samt hjälpa till med att utreda olika frågor som aktualiseras. 

Vidare såg gruppen det som angeläget att stimulera kommunerna till insatser 

för att lösa de lokala kommunikationsfrågorna. Denna problemställning tog sig 

en arbetsgrupp inom Kommunikationsdepartementet an. Resultatet blev att en 

modellplan för transportförsörjningen i ett kommunblock av glesbygdskaraktär, 

den s k Vilhelmina-planen, upprättades. Enligt denna plan kompletterades det 

befintliga trafiknätet med matartrafik så att alla kommundelar kan nås av kol

lektiv trafik åtminstone ett par gånger i veckan (SOU 1968:33). 

Inom Handelsdepartementet granskade en annan grupp varuförsörjningen i gles

bygderna och diskuterade vilka åtgärder som kunde vidtas för att minska svårig

heterna. Gruppen ansåg att det mest lämpliga alternativet var att förbättra 

möjligheterna till hemsändning av varor. Genom kompletteringstrafik enligt 

Vilhelmina-planen borde detta kunna uppnås. 

I juni 1969 tillsattes en statlig utredning, Glesbygdsutredningen, med uppgift att 

utreda glesbygdsproblemen. En av de frågor som utredningen skulle ta sig an var 

att finns långsiktiga lösningar på de problem som gäller samhällelig och kom

mersiell service2)# i delbetänkandet "Kommersiell service i glesbygder", redo

gjorde utredningen för sina synpunkter i den senare frågan (SOU 1972:13) 
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"Utredningen har funnit att servicestandarden för stora delar av 
glesbygdsbefolkningen i flera avseenden är relativt god. De avlägset 
belägna hushållen, utan egna transportmedel har emellertid av allt 
att döma betydande svårigheter när det gäller försörjningen med 
vissa typer av service. Genom den fortgående koncentrationen av 
serviceutbudet kan problemen komma att avsevärt förvärras för de 
kvarboende i glesbygderna. Utredningen har därför funnit det nöd
vändigt att åtgärder vidtas för att vidmakthålla och förbättra ser
viceförsörjningen i glesbygdsområdena" (s 89). 

Utredningen föreslog två huvudtyper av åtgärder för att detta skall uppnås; 

transportinsatser och åtgärder för att vidmakthålla servicefunktioner på, som 

man uttryckte det, "strategiskt belägna orter". Genom att butiker erhåller ett 

statligt bidrag för hemsändning av varor till hushåll med hjälp av befintliga 

allmänna kommunikationsmedel, ville man underlätta servicesituationen spe

ciellt för hushåll vilka befinner sig långt från serviceutbud och vilka saknar 

tillgång till bil. För att öka möjligheterna att bevara strategiskt belägna butiker 

föreslog utredningen inrättandet av ett investeringsstöd. Ett sådant stöd, i form 

av bidrag och lån, borde utgå för finansiering av ny-, till- eller ombyggnad av 

affärslokaler. Dessutom föreslog utredningen att statliga krediter för anskaff

ning av varulager skulle kunna utgå till näringsidkare som erhåller investerings

stöd. Utredningen diskuterade även införandet av driftsstöd för att täcka för

luster bland strategiskt belägna butiker. Utredningen avvisade dock denna tanke 

med motiveringen att detta skulle bli alldeles för kostsamt för samhället och 

att ett sådant stöd skulle inverka negativt på den fria konkurrensen. 

Regeringen lade fram en proposition i början av år 1973 och en enhällig riksdag 

antog denna som i huvudsak byggde på Glesbygdsutredningens förslag (Prop 

1973:1). En försöksverksamhet med statligt stöd till kommersiell service i gles

bygder inleddes den 1 juli 1973. Tillsynsmyndighet blev Konsumentverket (SFS 

1973:608). 

Två år senare, i juli 1975, utvidgades det statliga stödet till kommersiell service 

i glesbygder genom att hemsändning inte enbart behövde ske med reguljär tra

fik, utan även med handlares eget fordon^). 
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1.2.2 Samhället vidgar perspektivet pä varuförsörjning i glesbygder 

Parallellt med Glesbygdsutredningen arbetade en annan utredning -Distribu-

tionsutredningen - som hade till uppgift att bedöma konsekvenserna för hus

hållen av den pågående strukturomvandlingen inom dagligvaruhandeln. Utred

ningen lade år 1975 fram sitt betänkande "Samhället och distributionen" (SOU 

1975:69-70). I likhet med Glesbygdsutredningen konstaterade Distributionsut

redningen att butiksnedläggningar för många konsumenter innebar försämrade 

möjligheter att få dagligvarubehovet tillgodosett. Detta gällde även inom om

råden av tätortskaraktär. Utredningen ansåg därför att insatser borde vidtas för 

att 

- förbättra anpassningen i marknadssystemet, 

- lösa problemen med varuförsörjningen och- åstadkomma tillfreds
ställande service för hushållen, 

- förändra utvecklingen så att sociala aspekter blir beaktade. 

Konkret föreslog Distributionsutredningen bl a följande åtgärder för att detta 

skulle kunna uppnås 

- investeringsstöd till butiker oberoende av lokaliseringsort och 
även till nyetableringar, 

- en beloppsmässig höjning av investeringsstödet, 

- driftsstöd till olönsamma och nedläggningshotade butiker som på 
sikt kan upprätthållas, 

- upprättande av varuförsörjningsplaner på kommunal nivå, 

- kommunalt tillstånd för nyetableringar, utbyggnader och överhu
vudtaget ändringar av varudistributionen, 

- en bättre anpassning av det kollektiva transportnätet till konsu
menternas behov av dagligvaruinköp, 

- statsbidrag med 50 % till kommuner inom det allmänna stödområ
det för hemsändning av varor, 

- i speciella fall, kommunala inköp av butiksfastigheter, 

- etableringsavgift på butiksenheter med försäljningsyta överstigan
de 400 m^, 

- förändringar av leverantörsföretagens försäljningsvillkor som kan 
försämra för små och avlägset belägna butikers förutsättningar 
anmäls i förväg till Statens Pris- och Kartellnämnd (SPK), 



5 

- en omvandling av glesbygdsnämnden till en distributionsnämnd 
med bredare uppgifter och fler intressenter företrädda. 

I slutet av år 1977 fattade statsmakterna beslut om åtgärder pä distributions

området (Prop 1977/78:8). Resultatet blev att det statliga engagemanget inom 

distributionsområdet från och med 1 juli 1978 utökades i bl a följande avseenden 

(SFS 1978:186) 

- stödverksamheten till kommersiell service vidgades i geografisk 
bemärkelse så att den i fortsättningen inte enbart omfattade det 
inre stödområdet utan även inom "glesbygd, skärgårdar och andra 
liknande områden", 

- investeringsstödet utvidgades till att omfatta även drivmedelsför
sörjning, samt nyanskaffning av affärslokaler, inredning och ut
rustning, 

- om synnerliga skäl föreligger kan driftsstöd utgå till näringsidkare 
om sådant stöd utgör den mest ändamålsenliga stödformen under 
en begränsad övergångstid och i avvaktan på andra åtgärder, 

- hemsändningsbidrag, investerings- och driftsstöd utgår endast om 
berörd kommun har planerat varuförsörjningen på sådant sätt att 
behovet av stöd kan bedömas. 

Däremot genomfördes ej förslagen om kommunal tillståndsprövning, etable-

ringsavgift, aviseringsplikt om ändring av leveransvillkor samt omvandling av 

glesbygdsnämnden till en bredare sammansatt distributionsnämnd. 

Ett år senare, i samband med riksdagens regionalpolitiska debatt beslöts en 

samordning av de hittillsvarande statliga stödformerna med inriktning på gles

bygden (Prop 1978/79:112). Detta innebar att bestämmelserna om stöd till kom

mersiell service i glesbygder tillsammans med stöd till andra "områden/aktivi

teter" (sysselsättningsbefrämjande åtgärder vid företag i glesbygder, intensifie

rade kommunala sysselsättningsinsatser i glesbygder och samhällelig service i 

glesbygder) inordnades under en och samma förordning, vanligtvis benämnd 

glesbygdsstödet (SFS 1979:638). En annan ändring som genomfördes och som 

gäller stödet till kommersiell service i glesbygder, var att beslutsfattandet 

decentraliserades. Tidigare var det Konsumentverket som tog ställning till an

sökningarna. Från och med 1 juli 1979 blev det länsstyrelserna som skulle pröva 

ärendena, i samråd med kommunerna och när det gäller drifsstödet, Konsument
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verket. Frän och med 1 juli 1982 utvidgades länsstyrelsernas prövorätt till att 

även omfatta driftsstödet (SFS 1982:678). I principiellt viktiga ärenden skall 

dock samråd ske med Konsumentverket. En annan större förändring som 

genomfördes var att stöd till kommersiell service i glesbygder även kan lämnas 

till fackhandelsservice (om det är av särskild betydelse för konsumenterna i ett 

glesbygdsområde^). 

Samhället ger inte endast ekonomiskt stöd utan vidtar även andra åtgärder för 

att trygga varuförsörjningen i glesbygder. I första hand är det Konsumentverket 

som svarar för dessa insatser^). Bland de mer uppmärksammade åtgärderna i 

detta sammanhang kan nämnas den modell för hur inköpsresor till närmaste 

tätort kan organiseras, som ofta kan vara ett bättre alternativ än hemsändning 

(Konsumentverket 1979 b; Elenius 1983). Ett annat projekt som Konsumentver

ket har arbetat med är "Vidgade servicefunktioner i glesbygd" (Konsumentver

ket 1979 a). Detta var ett uppdrag som Konsumentverket fick av regeringen 

under hösten 1977 (i samband med behandlingen av propositionen om åtgärder 

på distributionsområdet) och som syftade till att undersöka möjligheterna att 

vidga servicefunktionerna i glesbygdshandeln. I likhet med Distributionsutred

ningen (SOU 1975:69-70) ansåg regeringen att en utvidgning av glesbygdshan

delns funktioner kan ha stor betydelse för glesbygdsbutikernas förutsättningar 

att leva vidare (Prop 1977/78:8). De funktioner som Konsumentverket valde att 

i första hand studera var ombudsskap för Apoteksbolaget, Systembolaget, 

Penninglotteriet, Tipstjänst och Postverket. Förutom en kartläggning av om-

budsskapens omfattning ingick i uppdraget att även studera vilken ekonomisk 

betydelse dessa ombudsskap hade för lanthandeln. När det gäller den förra 

frågan visade det sig att ett fåtal glesbygdshandlare var ombud för ovan 

nämnda företag. Enligt Konsumentverket kan en utvidgning av glesbygdshan

delns funktioner ge positiva effekter på såväl hushåll som butiker. Därför har 

Konsumentverket genom förhandlingar med respektive företag sökt att under

lätta för lanthandeln att få ombudsskap samt att ersättningen för dessa förbätt

ras. Förhandlingarna har i vissa avseenden gett positiva resultat. I första hand 

gäller detta möjligheterna att få ombudsskap. Konsumentverkets krav på att 

företagen ska införa minimiersättning för ombudsskapen har däremot inte hör

sammats. Förutom de nämnda ombudsskapen diskuterar Konsumentverket i 

rapporten även kompletterande kommersiell service och kompletterande offent
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lig service/sysselsättning. Till den förra gruppen hänförs försäljning av fiske-

kort, godsmottagning, varuleveranser till stugbyar, mynttelefon i butiken, bok

försäljning och leveranser till kommunala inrättningar. Kompletterande offent

lig service/sysselsättning innefattar kommunal förmedlings- och tillsynsfunk

tion, social verksamhet, snöröjning för äldre och handikappade, träffpunkt för 

pensionärer, bokutlåning, militär tillsyn, försäkringskasse- och arbetsförmed

lingstjänster. Slutligen understryks i rapporten att det finns vägar vid sidan av 

vidgade servicefunktioner som kan spela stor roll för lanthandelns möjligheter 

att fortleva. Ett sådant exempel är att sträva mot att samordna glesbygdsser

vicen så långt det är möjligt, såväl organisatoriskt som lokalmässigt. Denna 

frågeställning har bedömts så viktig att ett forskningsprojekt vid Tekniska Hög

skolan i Stockholm har påbörjats som syftar till att genom praktiska försök i 

olika glesbygdskommuner finna former för hur bärkraftiga samlade serviceen

heter kan bildas. 

1.2.3 Samhällets insatser ger resultat 

Under den första sjuårsperioden, 1 juli 1973 - 30 juni 1980, beviljades investe

ringsstöd till ett belopp av 26,2 miljoner kronor fördelade på 277 ansökningar, 

vilket motsvarar ett genomsnittligt investeringsstöd uppgående till cirka 95 000 

kronor. Variationerna var dock rätt stora, från cirka 3 000 till 600 000 kronor. I 

de flesta fallen användes investeringsstödet till renovering och tillbyggnader, 

men under senare år har stödet till butiksförvärv och nybyggnader ökat, från 10 

% år 1973/74 till 30 % år 1978/79. Vidare beviljade samhället under perioden 1 

juli 1973 - 30 juni 1980 3,6 miljoner kronor i hemsändningsbidrag. Driftsstödet, 

som trädde i kraft i juli 1978, uppgick den första tvåårsperioden till 1,4 miljoner 

kronor, fördelade på 42 ansökningar, vilket motsvarar ett genomsnittligt drifts

stöd uppgående till cirka 34 000 kronor. Variationerna var dock rätt stora, från 

cirka 10 000 till 100 000 (Nordiska ministerrådet 1981). 

Utförda undersökningar visar att de samhälleliga insatserna har fått positiva 

effekter. I en undersökning som belyser effekterna på en mer övergripande nivå 

för de fyra första åren (Elenius & Näslund 1978) framkom 
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- att nära 8 000 hushåll eller 20 000 konsumenter regelbundet gjor
de sina inköp i de butiker som beviljats stöd, 

- att drygt 5 000 fasta fritidsboende genom stödet tillförsäkrades 
närservice, 

- att 220 personer arbetade i de butiker vars existens tryggades, 

- att 45 nya arbetstillfällen beräknades ha tillkommit i butikerna. 

I en annan undersökning vars utgångspunkt var hemsändningsbidraget, framkom 

att detta bidrag uppmuntrade handlarna till att erbjuda kunderna hemsändning 

till en mycket låg kostnad. För "transportsvaga konsumenter", i första hand 

pensionärer, har därmed varuförsörjningen kunnat ordnas på ett någorlunda 

tillfredsställande sätt (Konsumentverket 1978). Några år senare gjorde Konsu

mentverket ånyo en undersökning om hemsändning i glesbygder. Denna gång var 

undersökningen mer probleminriktad (Konsumentverket 1983). Driftsstödets 

betydelse för varuförsörjningen har även studerats av Konsumentverket (Konsu

mentverket 1981 a). Härvid framkom att 39 butiker som erhållit driftsstöd, till 

övervägande delen (85 %) var beroende av detta stöd för fortsatt existens. 

1.3 Problemdiskussion 

Trots de positiva effekterna av de samhälleliga insatserna, verkar dessa vara 

otillräckliga för att hejda fortsatta butiksnedläggningar. Enligt Handelns Utred

ningsinstitut (HUI) förväntas butiksbeståndet år 1985 uppgå till 7 747 enheter 

(SSLF 1980)6). Qetta motsvarar en genomsnittlig nedläggningstakt på 400 buti

ker per år under perioden 1979 - 1985, att jämföras med en nedläggningstakt på 

564 butiker per år under perioden 1965 - 1979 (SSLF 1980). 

Gylling (1976), utredare vid Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), befarade 

i en studie från 1976 att nedläggningstakten skulle kunna bli betydligt mer om

fattande. Ar 1985 räknar Gylling med att det endast kommer att finnas kvar 

5 500 butiker, varav butiker med en årsomsättning understigande 4 miljoner 

kronor kommer att svara för 36 % av butiksbeståndet^). Det är således de små 

butikerna som ligger i farozonen. Ar 1975 utgjorde butiker med motsvarande 

omsättning hela 66 % av det totala butiksbeståndet^). 
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Gyllings pessimism grundar sig i första hand pä att morgondagens butiksinneha

vare kommer att ställa högre lönsamhetskrav på butiksrörelserna. Enligt strikt 

företagsekonomiska kriterier, dvs när butiksinnehavaren och dennes familj tar 

ut marknadsmässiga löner för det nedlagda arbetet och minst bankränta på det 

egna insatta kapitalet i rörelsen, är butiker med en årsomsättning understigande 

3-4 miljoner kronor att betraktas som olönsamma (LIVS 1976). 

Även om butiksdöden kommer att bli mindre än den som HUI och DLF befarar, 

får vi räkna med att ytterligare konsumenter kommer att få problem med dag

ligvaruförsörjningen. Det är emellertid inte enbart konsumenter som drabbas, 

utan det har visat sig att samhället som helhet får kännas vid en butiksned-

läggelse. Jonsson (1979) har studerat en tänkt butiksnedläggelse i glesbygden 

och kom fram till att denna åsamkade samhället en förlust uppgående till 140 

000 - 150 000 kronor årligen (uttryckt i 1979 års priser). 

Vid en närmare anblick av utförda undersökningar inom distributionsområdet 

kan det samtidigt noteras att glesbygdskonsumenter inte alltid är lojala mot 

"sina" butiker (se t ex Dahlberg & Söderström 1970; SOU 1975:69-70). I stället 

väljer de även, och i vissa fall företrädesvis, att handla i tätortsbutiker. Denna 

frågeställning uppmärksammades inte i någon nämnvärd utsträckning i de statli

ga utredningarna som refererades i avsnitt 1.2. I Distributionsutredningen påta

lades det dock att en utvidgning av glesbygdshandelns servicefunktioner kan få 

till effekt att köptroheten till glesbygdsbutiker stärks (SOU 1975:69-70). Som 

tidigare noterats gav regeringen Konsumentverket i uppdrag att närmare stude

ra denna fråga. 

Förutom sortiment/service brukar man till butikers konkurrensmedelsmix även 

hänföra pris och försäljningsinsats. Det primära i sammanhanget är att butikers 

konkurrensmedelsmix är sammansatt på ett sådant sätt att konsumenters behov 

och önskemål tillgodoses (se t ex Lazer & Kelley 1961; Sannesson 1971; 

Jörgensen & Tonnsdorf 1978). 

Även om det är mindre förekommande finns det forskare som menar att en väl 

utvecklad konkurrensmedelsmix inte alltid är styrande vid konsumenternas val 

av inköpsställe. Stone (1954), som är en banbrytare inom området, har funnit att 
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förutom eknomiskt orienterade köpare som värderar sortiment, pris och dylikt, 

finns det etiskt orienterade köpare som ser det som självklart att stödja vissa 

bestämda affärer, personligt/socialt orienterade köpare som värdesätter de 

sociala kontakterna med butikspersonalen och apatiskt orienterade köpare som 

ser inköpsverksamheten som ett nödvändigt ont (se även t ex Reynolds & 

Darden 1972; Jonston 1974; Sellerberg 1976). 

Till viss män kan det tänkas vara möjligt att tillgodose de ovan nämnda köpmo

tiven av icke ekonomisk natur genom att utforma konkurrensmedelsmixen pä 

ett speciellt sätt. En väl utbyggd service, t ex i form av hemsändningsverksam

het, kan vara ett attraktivt medel för att tillgodose de apatiskt orienterade 

köparnas önskemål. Att tillgodose önskemålen hos de personligt orienterade 

köparna genom en väl utvecklad service kan också vara möjligt om man med 

service avser butikspersonalens sociala förmåga (jämför t ex Larsson 1966 som 

till serviceformer bl a innefattar personlig betjäning och information). Däremot 

kan man knappast attrahera de etiskt orienterade köparna genom att utforma 

konkurrensmedelsmixen på ett bestämt sätt. För denna grupp av konsumenter är 

det mest av ideologiska skäl man väljer att handla i en viss bestämd butik, t ex 

en konsumentägd butik. 

Det är inte enbart inom distributionslitteraturen som man betonar det sociala 

samspelet mellan säljare och köpare. Under senare år har man inom ramen för 

den forskning som bedrivits inom marknadsföringsområdet på producentvaru

marknaden och tjänstemarknaden påvisat att förtroendeskapande aktiviteter 

mellan säljare och köpare kan vara minst lika viktiga som de ekonomiska utby

tena mellan parterna (se t ex Håkansson & Snehota 1976; Grönroos 1979). För 

att markera att det är flera olika typer av utbyten som äger rum mellan säljare 

och köpare och att köparna är minst lika aktiva som säljarna brukar man här 

tala om interaktionssynsättet (i motsats till konkurrensmedelssynsättet där 

utgångspunkten är aktiva säljare och passiva köpare). 

Att tillämpa interaktionssynsättets tankegångar vid marknadsföring på konsu

mentmarknaden kan tyckas vara svårt. Det finns i alla fall inga forskare som 

har fört fram interaktionssynsättet vid marknadsföring på konsumentvarumark

naden. En bidragande förklaring till detta kan vara att konsumentvarumarkna
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den kännetecknas av många små köpare och standardiserade produkter. Däre

mot borde det finnas vissa förutsättningar att tillämpa interaktionssynsättet 

inom glesbygdshandeln eftersom det här är fråga om ett relativt begränsat 

antal köpare inom begränsade regioner. 

Det finns således en teoretisk möjlighet och ävenledes olika förslag på hur gles

bygdskonsumenters köptrohet till lokalbutiker skall stärkas, vilket kan förbättra 

dessa butikers lönsamhet och därigenom stoppa, eller åtminstone reducera, 

förväntade butiksnedläggningar i glesbygder. Denna ökade lojalitet kan också i 

vissa fall skapa förutsättningar för nya butiker i glesbygder. Etableringar av 

butiker i glesbygder har annars varit ett område som icke nämnvärt uppmärk

sammats av vare sig statsmakterna eller forskare inom distributionsområdet. 

Detta är i och för sig inte förvånande eftersom problemet i första hand har 

uppfattats som att reducera antalet förväntade butiksnedläggningar. Bland de 

fåtal forskare som har studerat butikers tillkomst, har intresset i första hand 

koncentrerats till någon aspekt av etableringar, t ex val av butikslägen (se t ex 

Borin 1967). I en amerikansk studie har även andra aspekter beaktats i t ex 

finansiering av etableringar och butiksinnehavares bakgrund och kompetens -

överhuvudtaget olika faktorer som kan vara av betydelse för butikers överlev

nadsmöjligheter (Mayer & Goldstein 1961). En begränsning med ovan nämnda 

studier i detta sammanhang är att intresset har koncentrerats till regioner av 

tätortskaraktär. 

Statsmakternas tilltro på och betydelse av nya butiker i glesbygden har dock 

ökat över tiden. Som tidigare noterats utvidgades stödet till kommersiell ser

vice i glesbygder till att även omfatta anskaffning av affärslokaler (från och 

med 1 juli 1978). En annan utveckling som kan skönjas är att stödet till nybygg

nationer har ökat (Nordiska ministerrådet 1981). 

Den första egentliga etableringen av en butik i glesbygden som kunde genomfö

ras med hjälp av investeringsstöd ägde rum under senhösten 1975^). Vid ungefär 

samma tidpunkt var en annan etablering av en glesbygdsbutik ett faktum. I 

detta fall kunde etableringen genomföras utan ekonomiskt stöd från Konsu

mentverket. En fråga som härvid uppkommer är varför den senare etableringen 

kunde möjliggöras utan detta ekonomiska stöd. En annan intressant iakttagelse 
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som kan göras i detta sammmanhang är att befolkningen på de två orterna 

endast hade varit utan en fast butik under cirka fem år. I början av 1970 var 

nämligen de personer som under en längre period hade drivit butiker på de båda 

orterna av åldersskäl tvungna att dra sig tillbaka och ersättare stod inte att 

finna. Detta ger upphov till ytterligare frågeställningar; varför väljer en person 

att på nytt öppna en butik på de båda orterna? Kommer dessa personer, och i så 

fall hur, att förmå konsumenterna att stödja de nya butikerna i tillräckligt stor 

omfattning? Överhuvudtaget - kommer butikerna att överleva? 

1.4 Syfte och avgränsningar 

Huvudsyftet med denna rapport är att identifiera faktorer som bidrar till gles

bygdsbutikers tillkomst och överlevnad. Inom ramen för detta kan följande del

syften urskiljas; 

- faktorer av betydelse vid tillkomsten av nya butiker, 

- konkurrensmedelsmixens inverkan på konsumenters köptrohet till 
lokalbutiker, 

- betydelsen av det sociala samspelet mellan butiksinnehavare och 
kunder. 

För att uppnå syftet kommer rapporten att baseras på en beskrivning och analys 

av såväl tillkomst som utveckling av de två ovannämnda butikerna, med tonvikt 

lagd på säljar-köparrelationerna. 

Det valda problemområdet uppfattas i första hand som företagsekonomiskt 

varvid det blir naturligt att studien i första hand koncentreras till de två huvud

aktörerna i distributionssystemet. Alternativet är att anlägga ett samhällsper

spektiv på studien. Det finns dock som tidigare framgått relativt god kunskap 

om varuförsörjning i glesbygder sett utifrån ett samhällsperspektiv. Detta inne

bär dock inte att övriga aktörer som är av betydelse vid glesbygdsbutikers till

komst och överlevnad inte beaktas i studien. Dessutom kommer jag i det avslu

tande kapitlet att återkomma till alternativa perspektiv på varuförsörjning i 

glesbygder, bl a samhällsperspektivet. 
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Ett annat sätt att uppnå syftet med denna studie är att studera redan nedlagda 

butiker eller butiker som fortfarande drivs. Metodologiskt kan dock dessa an

greppssätt vara förknippade med vissa problem. Vid studier av butiker som drivs 

kan det vara svårt för undersökningsobjekten att återge den faktiska tillkom

sten av butiken. Minnesförluster kan i ännu högre grad göra sig gällande vid 

studier av redan nedlagda butiker. Ett annat problem vid studier av redan ned

lagda butiker kan vara att nä undersökningsobjeketen. Sist men inte minst kan 

det ur forskarens synvinkel vara mera givande att studera ett "levande" än ett 

"dött" objekt. 

1.5 Disposition 

Inom ramen för projektet har jag haft tillfälle att under en följd av är studera 

butikernas utveckling. De inledande empiriska studierna påbörjades under 

senare delen av är 1975 och avslutades under den senare delen av år 1981. 

Under projektets gång har såväl de teoretiska utgångspunkterna som de empi

riska studierna ändrat karaktär och inriktning. Detta är ett resultat såväl av de 

inledande empiriska studierna som av de fortlöpande genomförda analyserna. 

Studien är således ett exempel på den växelverkan mellan teori och empiri, som 

ofta efterlyses i litteratur av vetenskaplig karaktär (jämför t ex Riley 1963). 

För att läsarna skall få ta del av denna utveckling, har jag valt att disponera 

studien i två delar. Den första delen omfattar tiden från butikernas öppnande 

och cirka ett år framåt. I den andra delen redovisas utvecklingen de senaste 

fem åren (1976-1981), med tonvikten mot slutet av perioden. 

För båda undersökningsperioderna har utgångspunkten varit den teoretiska refe

rensram som utvecklades vid projektets början. Denna redovisas i kapitel 2. 

Resultaten från den första undersökningsperioden, vilka redovisas i kapitel 4-7 

och analyseras i kapitel 8, gav upphov til vissa frågeställningar som explicit inte 

fanns uttryckta i den ursprungliga referensramen. Inför etapp II utvecklades 

därför den teoretiska referensramen. Denna finns redovisad i kapitel 9-10. Re

sultaten av de empiriska studier som därefter tog vid, redovisas i kapitel 12-13. 

Avslutningsvis, i kapitel 14, redovisas slutsatserna av arbetet, där även alterna

tiva perspektiv på varuförsörjning i glesbygder behandlas. 
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En redogörelse för undersökningens uppläggning och genomförande redovisas 

etappvis, där de inledande studierna redovisas i kapitel 3 och de senare studier

na i kapitel 11. I kapitel 3 diskuteras även metodfrågor mer övergripande och de 

metoderfarenheterna som har gjorts av studierna redovisas i kapitel 11. 
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Noter till kapitel 1 

1) I statistiska sammanhang går gränsen mellan tätort och glesbygd vid befolk
ningskoncentrationer på 200 invånare, varvid avståndet mellan bostadshusen 
ej får överstiga 200 meter. 

Det är brukligt att man till glesbygder eller glest befolkade områden hänför 
i första hand Norrlands inland, södra och mellersta Sveriges skogsbygder, 
skärgårdskommunerna, Gotland och Österlen. Se t ex Arbetsgruppen för 
glesbygdsfrågor inom Kungl. Maj:ts Kansli 1969 och SOU 1972:56. 

2) Utredningens syn på hälso- och sjukvård, social service, utbildningsfrågor, 
kommunikationer och sysselsättning i glesbygd redovisas i SOU 1972:56 
(Glesbygder och Glesbygdspolitik). 

3) Upprinnelsen till de ändrade reglerna som återges i SFS 1975:189, var en 
skrivelse från Konsumentverket till Handelsdepartementet i vilket det bl a 
påtalades att de nuvarande reglerna (SFS 1973:608) var alltför strikta 
(Prop 1975:1). 

4) En annan nyhet var att hemsändningsbidraget inte som tidigare behöver 
uppgå till 35 % av kommunens nettoutgift för hemsändningen, utan det kan 
även sträckas till 50 % (om synnerliga skäl föreligger). 

5) Till undantagen hör t ex lanthandlarnas möjligheter att sätta upp hänvis
ningsskyltar vid allmänna vägar, som initierades av SSLF:s lanthandelsråd år 
1974 och som trädde i kraft i oktober 1978. Konsumentverket och ävenledes 
Vägverket var dock med vid utarbetandet av anvisningar i denna fråga. 

6) HUI gör här en trendframskrivning. Detta innebär att hänsyn inte tas till de 
senaste årens samhälleliga insatser på distributionsområdet. 

7) Denna prognos har blivit utsatt för stark kritik. 

8) Dessa omsättningssiffror är uttryckta i löpande priser. Effekten blir således 
något mindre, om hänsyn tas till prisutvecklingen. 

9) Knappt ett halvår tidigare, i februari 1975, erhöll en person ett investerings
stöd från Konsumentverket för att bygga om en kiosk till en affär (vilket 
delvis kan uppfattas som en etablering). 
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2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH MODELLER 

I detta kapitel redovisas modeller och teorier som legat till grund för den första 

etappens fältstudier. Inledningsvis ges en allmän bild av forskningen inom distri

butionsområdet. Därefter, i avsnitt 2.2 och 2.3 koncentreras intresset till kon

kurrensmedelsmodellen. Detta är en modell som anger sambandet mellan kon

kurrensförutsättningar och konkurrensmedel, med tonvikt på företagets möjlig

heter att tillfredsställa konsumenternas önskemål. 

En begränsning med konkurrensmedelsmodellen i detta sammanhang är att hän

syn inte tas till de villkor och problem som kan tänkas vara förknippade med 

tillkomst av nya butiker. I avsnitt 2.4 utvidgas därför referensramen till att 

även omfatta denna aspekt. Etableringar av detaljhandelsföretag behandlas 

endast i en begränsad omfattning, och oftast partiellt, i litteraturen. Detta 

medför att avsnittet i huvudsak baseras på de erfarenheter som vunnits vid 

studier av etableringsprocessen bland tillverkande företag. 

En alternativ disposition av kapitlet skulle vara att först behandla etablerings

processen och därefter de förutsättningar och medel som gäller vid drift av 

butiker. De villkor och problem som är förknippade med etablering av företag 

omfattar i första hand företagets resurser, vilka behandlas relativt ingående 

inom ramen för konkurrensmedelsmodellerna. Det har därför bedömts vara mer 

givande att först ge en allmän bild av företagets resurser och därefter diskutera 

resursbehov och resurskombinationer vid etablering av butiker. Efter denna 

genomgång görs i kapitlets avslutande avsnitt ett försök att integrera konkur

rensmedelsmodellen med etableringsmodellen, där hela processen återges i en 

logisk tidsordning. 

2.1 Studier av glesbygdsbutikers möjligheter till överlevnad - ett efter

satt omrâde 

Att säljar-köparrelationer har stor betydelse för butikers möjligheter till över

levnad kan utläsas i distributionslitteraturen. I Distributionsutredningen sägs 

bl a att i en marknadsekonomi är det i första hand företagen och konsumenter

na, och i synnerhet de senare, som förutsätts avgöra distributionsverksamhetens 
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utformning, organisation och resursförbrukning (SOU 1975:69). Med företag 

avses här råvaruproducenter, förädlingsföretag, partihandel och detaljhandel, 

vilka tillsammans med hushåll och individer möjliggör varudistributionens funk

tioner. Detta framgår närmare av figur 2.1 nedan. 

Figur 2.1 Varudistributionens funktioner och organisation i huvuddrag. 

Källa: SOU 1975:69, s 26. 
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Distributionens grundfunktion är av fysisk natur och innefattar alla de åtgärder 

som sammanhänger med överförandet av varor och tjänster från framställning 

till slutlig konsument. Förutom den fysiska transporten innefattas i begreppet 

distribution även betalningsöverföring, informationsöverföring, förpackning för 

olika hanteringsmoment, sammanställning i sortiment, bearbetning och utveck

ling av produkter. 

Konsumenternas centrala betydelse i distributionssystemet återspeglas även av 

forskningen inom området. Distributionsforskningen har nämligen koncentrerats 

till studier av konsumenternas inköpsvanor innefattande frågeställningar av 

typen; vem utför inköpen, var görs inköpen, hur ofta sker inköpen, hur stora är 

inköpen, transport till/från inköpsställena och attityder till inköpsställena. 

Denna inriktning på distributionsforskningen gäller i synnerhet den amerikan

ska 1). Under senare år har en allt större del av den svenska forskningen utvid

gats till att inte endast omfatta konsumenternas inköpsvanor utan även andra 

hushållsaktiviteter, t ex hemproduktion (se t ex Billgren 1977; Aneli 1979; 

Haglund 1980). 

Det direkta samspelet mellan detaljhandelsföretag och konsumenter har stude

rats av några forskare. Uppföljningen av etableringen av köpcentrat i Vällingby 

centrum (en förort till Stockholm), är ett exempel på detta. I en avhandling från 

1960 har Persson dokumenterat hur "butikerna fann sig tillrätta" i köpcentrat 

(omsättning, antal sysselsatta, resultat, sortimentsutveckling, butiksdödlighet 

etc) och studerat köpvanorna bland invånarna i omgivande bostadsområden. 

Inom ramen för den senare frågeställningen studerades bl a konsumenternas 

inställning till, och inköpsandelar i, de affärer som var belägna i köpcentrat 

(Persson 1960). I en annan svensk studie, där intresset också koncentrerats till 

det direkta samspelet mellan utbuds- och efterfrågeenheten, genomfördes de 

empiriska studierna i områden av glesbygdskaraktär (Dahlberg & Söderström 

1970). 

Kännetecknande för båda dessa studier och andra studier av samspelet mellan 

utbud och efterfrågan är att frågeställningarna koncentrerats till studium av 

konsumenternas reaktioner på utbudsenheterna. Det är däremot ovanligt att 

forskare har valt att studera utbudsenheternas reaktioner på förändringar i 
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konsumenternas efterfrågan. En möjlig förklaring till detta kan vara att be

slutsfattare inom detaljhandeln uppfattas som rationella i sitt beteende. I flera 

studier har det dock påvisats att uppfattningen inom detaljhandeln om konsu

menternas önskemål inte alltid ar i överensstämmelse med konsumenternas 

faktiska önskemål (se t ex McClure & Ryans 1968; Pathak, Crissy & Sweitzer 

1974-75). 

I ett vidare perspektiv är det inte enbart konsumenter och företag som påverkar 

distributionsprocessen, även om de har en stor betydelse i sammanhanget. Vi 

har tidigare noterat att samhället genom t ex glesbygdsstödet påverkar distri

butionsprocessen (se figur 2.2 nedan). Likaså påverkas distributionen av service

organ som t ex banker och transportföretag. Av central betydelse är också om

givningsfaktorer såsom allmänekonomisk utveckling, konsumtionsförändringar, 

Figur 2.2 Distributionssystemet. 

Källa: SOU 1975:69, s 50. 
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befolknings- och hushållsstruktur, förvärvsintensitet och fritid, urbanisering och 

bebyggelseformer, kommunikationsväsendet, värderingar och sociala ambitio

ner. 

Det är sällsynt att alla dessa aktörer och aspekter beaktas vid studium av dis

tributionsprocessen. Vanligtvis koncentreras intresset till en del av systemet. 

Studier av konsumenternas inköpsvanor är ett exempel på detta. Till undantagen 

hör Distributionsutredningen som utgick frän den modell som återges i figur 2.2 

ovan, för att göra en totalbedömning av den pågående strukturomvandlingen i 

samhället, med tonvikt lagd på hushållsenheten (SOU 1975:69-70). 

Forskningen inom distributionsområdet kännetecknas också av att empirin 

oftast har samlats in från regioner av tätortskaraktär. Detta gäller i synnerhet 

amerikanska studier. Bland de fåtal svenska studier inom distributionsområdet 

vars utgångspunkt är regioner av glesbygdskaraktär kan nämnas den tidigare 

nämnda studien av Dahlberg & Söderström (1970) samt Glesbygdsutredningen 

(SOU 1972:13) och Distributionsutredningen (SOU 1975:69-70). Vidare har Geo

grafiska institutionen vid Umeå universitet publicerat ett antal glesbygdsstudier 

i rapportserien "Glesbygdsforskning", varav några är renodlade distributionsstu

dier (se t ex Aström 1969, Wiberg 1983). 

Under senare år har forskningen om varuförsörjningen i glesbygden tilltagit. 

Flertalet av dessa studier är finansierade av Konsumentverket. I en studie har 

en tänkt butiksnedläggelse analyserats ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 

(Jonsson 1979). Konsumentverket har också i egen regi eller i samarbete med 

forskare studerat den kommersiella servicen i glesbygden. Bland annat har ser

viceutbudet i fem kommuner följts upp (Konsumentverket 1981 b). Vidare har 

olika distributionsformer som driftsstöd och varuhemsändningen utvärderats 

(Konsumentverket 1978, 1981 a, 1983). Dessutom har möjligheterna till vidgade 

servicefunktioner studerats (Konsumentverket 1979 a). 

Ett tredje kännetecken för distributionsforskningen är att studierna oftast har 

varit av tvärsnittskaraktär, dvs undersökningar vid ett mättillfälle. Tidsstudier 

eller longitudinella studier, dvs undersökningar med flera mättillfällen, har 

framför allt omfattat studium av butikers priser och marginaler, sortiment och 



21 

lönsamhet^). 

Mayer & Goldstein (1961) är ett exempel på en studie inom vilken ett och 

samma studieobjekt har studerats vid ett flertal tillfällen. De har valt att följa 

upp 81 nystartade detaljhandelsföretag under deras första två år. Inom ramen 

för denna studie undersöktes inte kundernas reaktioner på butikerna. En studie 

där konsumenternas inköpsvanor och reaktioner till ett givet utbud har stude

rats vid flera tillfällen är Strömqvist & Lyberg (1977). 

Sammantaget kännetecknas sålunda distributionsforskningen av att 

- de ingående aktörerna i distributionssystemet oftast har studerats 
isolerade från varandra, 

- det framför allt är i regioner av tätortskaraktär inom vilka stu
dierna företagits, 

- studierna oftast har varit av tvärsnittskaraktär. 

Bristen på studier av samspelet mellan en specifik detaljhandelsenhet i glesbyg

den och dess kunder samt övriga aktörer i omgivningen, i ett dynamiskt per

spektiv, får till konsekvens att någon given modell som kan bilda utgångspunkt 

vid de empiriska studierna inte står till buds. Detta innebär att den teoretiska 

referensramen som utvecklas nedan i huvudsak kommer att baseras på teorier 

och modeller från andra näraliggande områden. 

2.2 Marknadsföringsmodeller - en översikt 

I litteraturen på distributionsområdet poängteras betydelsen av att företagen 

tillfredsställer konsumenternas önskemål. Lazer & Kelley (1961) har på ett 

tidigt stadium formulerat detta explicit i en modell som återges i figur 2.3 

nedan. Enligt modellen gäller det för ett företag att utforma konkurrensmedels-

mixen -som omfattar tre grupper av konkurrensmedel; sortiment och service, 

fysisk distribution och kommunikation - på ett sådant sätt att konsumenternas 

behov blir tillgodosett. Även om det inte explicit finns uttryckt i figuren nedan, 

säger Lazer & Kelley att hänsyn även skall tas till de mål som ställs upp för 

verksamheten samt företagets materiella och immateriella resurser 
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"Retailing planning, in its broadest terms, may be thought of as the 
utilization of analysis and foresight to increase the effectiveness of 
retail action. Planning retailing effort, therefore, is necessarily 
concerned with the objectives and goals that the retailing organiza
tion seeks to attain, the development of retailing systems, the ope
rating system, through which retail management is attempting to 
achieve these goals, the availability of capacity and resources 
within the firm and existing facilitating agencies to exert the quan
tity and quality of effort necessary for their achievement" (s 36). 

Figur 2.3 Ett detaljhandelsföretags konkurrensmedelsmix. 

Källa: Lazer & Kelley 1961, s 38. 
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Vidare säger Lazer & Kelley att vid planering och ledning av detaljhandelsföre

tag bör man förutom konsumentmarknaden även ta hänsyn till andra faktorer i 
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företagets omgivning. Vilka aspekter som här åsyftas utvecklar Lazer & Kelley 

inte i någon större omfattning. Det har däremot Rachman (1969) gjort, som 

byggt vidare på ovan nämnda modell. Förutom konsumentmarknaden talar 

Rachman om konkurrenter, juridiska och sociala faktorer, vilka företagen även

ledes är tvungna att anpassa sig till. En liknande figur har McCarthy (1971) 

utvecklat där också konsumenterna står i fokus. I motsats till Rachman (1969) 

har McCarthy (1971) valt att låta konkurrensmedelsmixen stå närmare centrum 

för att markera att dessa i motsats till olika omgivningsfaktorer är för före

taget kontrollerbara faktorer; "Marketing management focuses on customers, 

offering marketing mixes, within a uncontrollable environment". Den kritik som 

kan riktas mot visualiseringen av McCarthys modell är att konsumenterna är en 

för företaget okontrollerbar faktor och borde därför "höra hemma" i det yttre 

fältet. 

Rachman (1969) talar även om företagets resurser, vilken är en annan grupp av 

variabler som bidrar till företagets måluppfyllelse. I likhet med Lazer & Kelley 

(1961) har även Rachman (1969) valt att utesluta dessa variabler i den modell 

som återgetts i figurform. En modell inom distributionsområdet där dessa 

variabler sammantaget med miljöfaktorer och konkurrensmedel, explicit finns 

uttryckta i en figur, har utvecklats av Sannesson (1971). Denna återges i figur 

2.4 nedan. 
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Figur 2.4 Sambandet mellan företagets mål och medel. 

Källa: Sannesson 1971, s 149. 
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I modellen anges samband mellan företagets mål och medel och syftar till att 

beskriva och förklara konkurrensförhållanden som speciellt gäller inom distri

buerande företag. Vid denna modellkonstruktion har Sannesson tydligen inte 

tagit intryck av Lazer & Kelley (1961), utan i första hand verkar det vara 

Holbaek-Hanssen (1958 a) som varit vägledande i sammanhanget. Holbaek-

-Hanssen har i nämnda studie sökt att bidra med en, som han uttrycker det, 

"mera konsistent och komplett marknadsföringsteori", genom studier av ekono

miska teorier, praktisk marknadsföringslitteratur och köparbeteende. 

I motsats till t ex Rachman (1969) är Sannessons modell (Sannesson 1971) figur

mässigt relativt allmän till sin natur. I den löpande texten vidarutvecklar 
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emellertid Sannesson figurens olika beståndsdelar. Till konkurrensmedlen hän

förs sortiment, service, pris och försäljningsinsats. Butiksläge, försäljningsloka

ler, fysisk distributionsapparat, administrativt system för styrning av försälj

ningsdata, personal, utbildningsresurser och kapital hänförs till gruppen inre 

resursvariabler som vid en jämförelse med konkurrensmedlen kräver en längre 

anpassningstid. De yttre miljöförutsättningarna ligger, i motsats till konkur

rensmedlen och de inre resursvariablerna, utanför företagets kontroll och som 

företaget måste anpassa sig till. Till denna grupp av faktorer hänför Sannesson 

offentliga sektorn, leverantörssektorn, distributionssektorn, konsumentsektorn 

och konkurrenssektorn. 

Gemensamt för de modeller som presenterats i detta avsnitt och många andra 

modeller som återfinns i marknadsföringslitteraturen (se t ex Kotler 1972), är 

att företagen verkar i en föränderlig miljö och att det gäller att anpassa sig till 

dessa förändringar. Speciell vikt läggs här på att anpassa konkurrensmedels-

mixen efter köparmarknadens ändrade behov och önskemål. En begränsning med 

dessa s k konkurrensmedelsmodeller i detta sammanhang kan tyckas vara att 

modellerna har utvecklats vid studier av större företag. Det verkar dock som 

om att dessa modeller även är giltiga för små butiker. I de fåtal studier där 

undersökningsobjekten varit förhållandevis små butiker har man i alla fall ut

gått från de teorier och modeller som utvecklats vid studier av relativt stora 

butiker (se t ex Dahlberg & Söderström 1970). 

Under senare år har emellertid allt fler forskare börjat ifrågasätta konkurrens

medelsmodellerna. Det man framför allt är kritisk mot är den passiva synen på 

köparna som konkurrensmedelsmodellerna ger uttryck för (se t ex Håkansson & 

Snehota 1976; Fornell 1976; Grönroos 1979; Wikström 1980 b). För att komma 

till rätta med denna obalans finns det forskare som föreslår att företagen in

rättar s k konsumentkontaktavdelningar, till vilka konsumenter har möjlighet 

att framföra klagomål, förfrågningar, förslag och dylikt och företagens uppgift 

är därefter att sammanställa och analysera konsumentåsikterna och låta dessa 

ligga till underlag för produktutveckling och marknadsföring (Fornell 1976). Det 

finns forskare som vill gå ännu längre när det gäller köparnas relationer till 

säljarna. Håkansson & Snehota (1976) t ex ser relationer mellan köpare och 

säljare som ett växelspel där parterna utbyter information, produkter och betal
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ningsmedel och där man i mer eller mindre utsträckning anpassar sig till 

varandra för att kunna hantera processen. Det är här fråga om ett ömsesidigt 

givande och tagande. Denna syn pä säljar-köparrelationer benämns vanligtvis 

interaktionssynsättet. Enligt Håkansson &. Snehota är interaktionssynsättet att 

föredra på producentvarumarknaden och i synnerhet när efterfrågesidan domi

neras av ett fåtal stora enheter. Interaktionssynsättet är även att föredra när 

det är fråga om icke standardiserade produkter som är fallet vid tjänstemark

nadsföring (Grönroos 1979). 

Att interaktionssynsättet inte förs fram som ett alternativ eller komplement 

till konkurrensmedelssynsättet inom konsumentvaruområdet sammantaget med 

att synsättet är relativt nytt (åtminstone när det gäller inom marknadsförings-

området), medförde att jag inte reflekterade över detta nya synsätt inför stu

dierna av de två butiksfallen. Som senare kommer att framgå i denna rapport, 

valde jag inför den andra undersökningsetappen att även beakta de tankegångar 

som förs inom ramen för interaktionssynsättet. 

I avsnittet nedan fördjupas konkurrensmedelsmodellen utifrån tidigare forsk

ning. Till grund för detta ligger Sannessons modell (Sannesson 1971). Alternativt 

kunde man här tänka sig att utgå från andra konkurrensmedelsmodeller, t ex de 

tidigare nämnda modellerna som utvecklats av Lazer & Kelley (1961) eller 

Rachman (1969). Eftersom Sannessons modell (Sannesson 1971) byggs upp kring 

svenska förhållanden, såg jag det som mest naturligt att låta denna modell bilda 

utgångspunkt vid fördjupningen av konkurrensmedelsmodellen. Sannessons mo

dell är dock som grund för empiriska studier begränsad. I första hand gäller 

detta konsumentsektorn. Det blev därför nödvändigt att komplettera modellen 

med erfarenheter från andra studier inom området. Vidare har jag kompletterat 

referensramen med erfarenheter från etablering av nya företag eftersom man 

inom ramen för konkurrensmedelsmodellerna inte direkt tar hänsyn till till

komsten av nya företag, utan utgångspunkten är företag under drift. 
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2.3 Fördjupning av konkurrensmedelsmodellen utifrån tidigare forskning 

Som synes av figur 2.4 s 24, påverkas ett företags resultat av målvariabler, 

konkurrensvariabler och yttre miljöförutsättningar. Innebörden och sambanden 

mellan variablerna diskuteras närmare nedan. 

2.3.1 Målvariabler 

Utgångspunkten i modellen är målvariablerna. Dessa uttrycker önskvärda fram

tida tillstånd och är av två slag; primära mål och sekundära mål. Enligt 

Sannesson är det i företagsekonomisk teori vanligt att som primär målvariabel 

ange vinstmaximering på lång sikt, alternativt bibehållen eller ökande mark

nadsandel på lång sikt. En kritik som kan riktas mot ökande marknadsandel som 

primärmål kan vara att detta automatiskt inte behöver medföra att vinsten 

påverkas i positiv riktning. Utvecklingen kan till och med bli negativ. Det kan 

även vara olyckligt att som primärmål ange vinstmaximering på lång sikt, 

vilken Sannesson i likhet med många andra poängterar. I stället är det mera 

naturligt att upptäcka och välja ett tillfredsställande alternativ, s k satisfie-

ringsmål. 

De sekundära målvariablerna uttrycker olika slag av bivillkor och restriktioner 

för företagets handlande och kan därför vara relativt många till antalet. Exem

pel på sekundära mål är upprätthållande av en viss service- och kvalitetsnivå. 

Vid upprättandet av sekundära mål är det enligt Sannesson viktigt att se till att 

dessa är konsistenta med den primära målsättningen. De bör direkt eller in

direkt bidra till att det primära målet uppnås. Detta innebär att de sekundära 

målen kan fungera som medel för att uppnå det primära målet. 

2.3.2 Konkurrensvariabler 

För att påverka målvariablerna i önskad riktning har ett företag en uppsättning 

konkurrensmedel till sitt förfogande. Dessa är, sett utifrån företagets synvin

kel, kontrollerbara och det är vanligt att man i detta sammanhang talar om fyra 

olika grupper av konkurrensmedel; produkt, pris, plats och promotion; de fyra 
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P:na (se t ex McCarthy 1971; Kotler 1972). Denna indelning är i stort sett över

ensstämmande med den klassificering av konkurrensmedel som Lazer & Kelley 

(1961) och Rachman (1969) gör (se avsnitt 2.2). Sannesson (1971) har däremot 

inte betraktat plats som ett konkurrensmedel, utan som en inre resursvariabel. 

Detta innebär att Sannesson ser plats i jämförelse med övriga konkurrensmedel 

som en för företaget mindre kontrollerbar faktor och som kräver längre anpass

ningstid. I första hand aktualiseras val av butiksläge i detta sammanhang, som 

såväl av ekonomiska som praktiska skäl är ett beslut av mer långsiktig karaktär. 

En annan skillnad som kan noteras i detta sammanhang är att i marknadsfö

ringslitteraturen i allmänhet är det vanligt att service inordnas under konkur

rensmedlet produkt (se t ex McCarthy 1971; Kotler 1972). I likhet med Lazer & 

Kelley (1961) och Rachman (1969) anser Sannesson (1971) dock att service är ett 

konkurrensmedel av stor betydelse för ett detaljhandelsföretag och har därför 

valt att särskilja service frän produkten. Detta framgår närmare nedan. Inled

ningsvis diskuteras produkten eller sortimentet, som av naturliga skäl betraktas 

som företagens viktigaste konkurrensmedel. 

2.3.2.1 Sortiment 

Med en butiks sortiment avser Kihlstedt (1961) den klass (mängd, set) av varian

ter som i ett givet ögonblick kan köpas av en kund i butiken, där en variant är 

den minsta enheten i ett sortiment. Huruvida två varuenheter representerar en 

variant eller två varianter är beroende på i vilken utsträckning köparna anser 

att dessa är utbytbara mot varandra. 

"Två varuenheter räknas som representerande en variant, om de av 
samtliga köpare anses utbytbara mot varandra. Om de åtminstone av 
en konsument inte anses utbytbara räknas de som två olika varian
ter" (s 39). 

I dagligt tal avses med en variant eller en artikel, en vara som genom sin art, 

färg, storlek, förpackning och dylikt skiljer sig från andra varor (se t ex 

Sannesson 1971; Supermarket 1975). 
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Sortimentsmixen är en gemensam benämning för att beskriva de varor som en 

butik erbjuder sina kunder. Denna uttrycks vanligtvis i två dimensioner: sorti

mentsbredd och sortimentsdjup. Med sortimentsbredd avses antalet olika varu

slag eller varugrupper, där respektive varuslag innehåller varianter som fyller 

samma funktion för konsumenterna. Exempel på varuslag är kaffe, djupfryst 

fisk, soppor, tvål, tvättmedel, tandkräm, hinkar, kastruller etc. Med sortiments

djup avses antalet varianter inom respektive varuslag (Kihlstedt 1961). 

Dessa två sortimentsbegrepp används även på en övergripande nivå för att skilja 

olika typer av butiker från varandra. I ett varuhus t ex finner man oftast ett 

brett och grunt sortiment, medan en fackhandelsbutik i regel erbjuder kunderna 

ett smalt och djupt sortiment (se t ex Larsson 1975). Under senare år har dock 

gränserna suddats ut. Detta gäller i synnerhet sortimentsutvecklingen i varu

husen som av konkurrensskäl har närmat sig fackhandelsbutikerna (se t ex 

Larsson 1974; Tonndorf 1977). 

Att utforma en butiks sortimentsmix är oftast förenat med svårigheter. Proble

met har beskrivits som en våg med två skålar (se t ex Larsson 1974). A ena 

sidan gäller det att inte erbjuda ett alltför begränsat sortiment, eftersom detta 

kan innebära att försäljningen blir låg (kunderna söker sig till andra, mera väl

fyllda butiker). Ett alltför stort sortiment kan å andra sidan medföra att buti

kens lönsamhet påverkas i negativ riktning, genom ökade kapitalkostnader 

(kapital binds upp i lagret, inkuransen ökar etc). 

2.3.2.2 Service 

Det pris konsumenten får betala för en vara består enligt Larsson (1966) av tre 

komponenter: varuvärde, distributionsvärde och servicevärde. 
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Figur 2.5 Konsumentprisets komponenter. 

Källa: Larsson 1966, s 17. 
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Med varuvärdet avses det värde som varan representerar hos fabrikanten, 

medan distributionsvärdet motsvarar frakt-, lagerhållnings- och försäljnings

kostnaderna. Servicevärdet är ett uttryck för en tjänst som konsumenten er

håller i samband med inköp av en vara, vilket i allmänhet medför ett högre pris 

på varan. 

"Begreppet service består av olika former av prestationer, som ger 
nyttigheten (varan) ett högre värde än värdet i den situation, som 
åtminstone en rationell konsument skulle vara villig att acceptera 
som inköpstillfälle" (s 10). 

De serviceformer som en konsument kan erhålla, inte enbart vid köpet, utan 

även före- och efter köpet, dvs under hela köpprocessen, framgår av figur 2.6 

nedan. Som synes är det relativt många olika typer av service som kan erbjudas 

kunderna. Vissa av dessa är inte "renodlad" service, utan tangerar mer eller 

mindre, och i vissa fall till och med överlappar, de övriga konkurrensmedlen. 

Detta gäller t ex sortimentsbredd och sortimentsdjup, annonsering och fönster-

skyltning. Lazer & Kelley (1961) ser också svårigheter att särskilja varan från 

service. Detta framgår tydligt av figur 2.3 (s 22) där varan och servicen ingår i 

en enda submix. 
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Sannesson (1971) har däremot en snävare innebörd av begreppet service, 

"tjänster vilka säljaren erbjuder i kombination med försäljning av en vara och 

för vilka köparna inte behöver erlägga särskild avgift" (s 160). Vidare gör 

Sannesson en distinktion mellan servicekonkurrens och service som objekt, där 

den senare inte ingår i konsumentpriset utan erbjuds till försäljning som "ensam 

produkt" (jämför Kotler 1972; Grönroos 1979). I likhet med Lazer & Kelley 

(1961) och andra forskare (t ex Tonndorf 1967) anser dock Sannesson (1971) att 

det är viktigt att ett företag utåt sett profilerar sig och att därmed de olika 

delmixerna är homogent sammansatta. 

Figur 2.6 Serviceformer före, vid och efter köpet. 

Källa: Larsson 1966, s 11. 
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2.3.2.3 Pris 

Lazer & Kelley (1961) ser även svårigheter i att särskilja priset frän varan och 

servicen. Det främsta skälet till detta, som även noterats ovan, är företagets 

profilering. Detta framgår tydligare av nedanstående citat. 

"...if the image of the store is one of high quality then the customer 
lines offered, the price lines offered, and the types of service offe
red should be such that they will blend in with this concept, rather 
than clash with it" (s 37). 

Sannesson (1971) anser att prissättningen måste ske på en Övergripande nivå, 

eftersom en konsument inte studerar priset på en enstaka artikel utan bildar sig 

en uppfattning om priset på hela den kombination av olika varuslag som skall 

köpas. Vid denna prissättningspolitik kan tre olika prissättningsstrategier till

ämpas. En prispolitik är att distributören bestämmer en genomsnittlig prisnivå, 

som baseras på konkurrenternas priser eller företagets kostnader. En annan 

prispolitik är att distributören inriktar sig på en viss grad av stabilitet eller 

flexibilitet i prissättningen. När det gäller den förra kan prissättningen vara 

stabil i två avseenden. 

" A  ena sidan kan stabiliteten gälla enbart den genomsnittliga pris
nivån, medan priserna på de enskilda varorna kan varieras och ut
nyttjas för säljbefrämjande åtgärder. Och å andra sidan kan priser
nas stabilitet gälla även för de enskilda varorna, dvs på variantsta
diet" (s 157). 

En flexibel prissättning innebär att priserna kan variera inte enbart för enskilda 

varor utan även för varugrupper. Sannesson menar att en stabil prissättning 

används för att inge förtroende hos konsumenterna medan en flexibel prissätt

ning syftar till att dra till sig konsumenternas uppmärksamhet och att öka kund

tillströmningen. Detta sker bl a genom att man erbjuder speciellt låga priser på 

varor, för vilka konsumenternas prismedvetande är stort. Den tredje prisstrate

gin som Sannesson nämner är en rörlig prissättning i kombination med reklam 

och annat säljstöd på ett mindre antal varor. 
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2.3.2.4 Försäljningsinsats 

Försäljningsinsats används av Sannesson som en gemensam beteckning för 

reklam och andra former av säljstöd. Med reklam avses kommunikation från 

säljare till köpare som påverkar konsumenten på icke-personlig basis. Till andra 

former av säljstöd hänförs personlig försäljningsbearbetning, I likhet med 

reklam syftar personlig försäljning till att påverka kunden i önskvärd riktning. 

Enligt Sannesson kan reklam och annat säljstöd också betraktas som service. 

Detta inträffar när konsumenterna erhåller information som underlättar valet 

mellan olika varumärken eller mellan olika varuslag (jämför t ex Larsson 1966). 

2.3.3 Inre resursvariabler 

En butiksinnehavares möjlighet att själv utforma konkurrensmedelsmixen och 

därmed påverka målvariablerna i önskad riktning är beroende av företagets inre 

resursvariabler eller konkurrensförutsättningar. Till denna grupp hänför 

Sannesson, butiksläge, försäljningslokaler (butiksytans storlek och utformning), 

fysisk distributionsapparat (kvalitet och kapacitet på lager och transportanlägg

ningar), administrativt system för styrning av försäljningsdata (bl a kvalitet och 

kapacitet på datacentral, terminaler och kommunikationskanaler, förekomst av 

interna informationsmedia, t ex butiksradio), personal (kvalifikationer, attityder 

till arbetsuppgifter, till företagsetik), utbildningsresurser och kapital. Sannesson 

utvecklar inte dessa inre resursvariabler närmare. Däremot finns det andra 

forskare som har studerat någon eller några av dessa variabler, vilket närmare 

behandlas i avsnitt 2.4. 

De inre resursvariablerna är i likhet med konkurrensmedlen påverkbara sett 

utifrån företagets synvinkel. Sannesson poängterar dock att de förra i allmänhet 

kräver en längre anpassningstid. Det föreligger dock variationer inom respekti

ve grupp, vilket delvis framgår av figur 2.7 nedan. 



34 

Figur 2.7 En deskriptiv konkurrensmodell. 

Källa: Sannesson 1971, s 165. 
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Enligt modellen är det relativt lätt att förändra priset. En något längre anpass

ningstid krävs vid införandet av nyheter i sortimentet samt vid skyltning och 

reklam. De variabler som har den längsta anpassningstiden är betjäningsform, 

sortimentspolitik samt butikslokalisering. Att här jämställa sortimentspolitik 

med butikslokalisering när det gäller variablernas anpassningstid kan vara något 

missvisande. Det verkar mera rimligt att butikslokalisering har en längre an

passningstid än sortimentspolitiken. Dessutom har Sannesson själv valt att be

trakta butikslokalisering som en inre resursvariabel medan sortimentspolitik 

tillfaller gruppen konkurrensmedel. 

2.3.4 Yttre miljöförutsättningar 

De yttre miljöförutsättningarna är i motsats till konkurrensmedlen och de inre 

resursvariablerna icke påverkbara, sett utifrån företagets synvinkel. Det är med 

andra ord faktorer som ligger utanför företagets kontroll och som företaget 

måste anpassa sig till. Till denna grupp av faktorer hänför Sannesson följande 

sektorer: offentliga sektorn, leverantörssektorn, distributionssektorn, konsu-
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2.3.2.4 Försäljningsinsats 

Försäljningsinsats används av Sannesson som en gemensam beteckning för 

reklam och andra former av säljstöd. Med reklam avses kommunikation från 

säljare till köpare som påverkar konsumenten på icke-personlig basis. Till andra 

former av säljstöd hänförs personlig försäljningsbearbetning. I likhet med 

reklam syftar personlig försäljning till att påverka kunden i önskvärd riktning. 

Enligt Sannesson kan reklam och annat säljstöd också betraktas som service. 

Detta inträffar när konsumenterna erhåller information som underlättar valet 

mellan olika varumärken eller mellan olika varuslag (jämför t ex Larsson 1966). 

2.3.3 Inre resursvariabler 

En butiksinnehavares möjlighet att själv utforma konkurrensmedelsmixen och 

därmed påverka målvariablerna i önskad riktning är beroende av företagets inre 

resursvariabler eller konkurrensförutsättningar. Till denna grupp hänför 

Sannesson, butiksläge, försäljningslokaler (butiksytans storlek och utformning), 

fysisk distributionsapparat (kvalitet och kapacitet på lager och transportanlägg

ningar), administrativt system för styrning av försäljningsdata (bl a kvalitet och 

kapacitet på datacentral, terminaler och kommunikationskanaler, förekomst av 

interna informationsmedia, t ex butiksradio), personal (kvalifikationer, attityder 

till arbetsuppgifter, till företagsetik), utbildningsresurser och kapital. Sannesson 

utvecklar inte dessa inre resursvariabler närmare. Däremot finns det andra 

forskare som har studerat någon eller några av dessa variabler, vilket närmare 

behandlas i avsnitt 2.4. 

De inre resursvariablerna är i likhet med konkurrensmedlen påverkbara sett 

utifrån företagets synvinkel. Sannesson poängterar dock att de förra i allmänhet 

kräver en längre anpassningstid. Det föreligger dock variationer inom respekti

ve grupp, vilket delvis framgår av figur 2.7 nedan. 
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Figur 2.7 En deskriptiv konkurrensmodell. 

Källa: Sannesson 1971, s 165. 
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Enligt modellen är det relativt lätt att förändra priset. En något längre anpass

ningstid krävs vid införandet av nyheter i sortimentet samt vid skyltning och 

reklam. De variabler som har den längsta anpassningstiden är betjäningsform, 

sortimentspolitik samt butikslokalisering. Att här jämställa sortimentspolitik 

med butikslokalisering när det gäller variablernas anpassningstid kan vara något 

missvisande. Det verkar mera rimligt att butikslokalisering har en längre an

passningstid än sortimentspolitiken. Dessutom har Sannesson själv valt att be

trakta butikslokalisering som en inre resursvariabel medan sortimentspolitik 

tillfaller gruppen konkurrensmedel. 

2.3.4 Yttre miljöförutsättningar 

De yttre miljöförutsättningarna är i motsats till konkurrensmedlen och de inre 

resursvariablerna icke påverkbara, sett utifrån företagets synvinkel. Det är med 

andra ord faktorer som ligger utanför företagets kontroll och som företaget 

måste anpassa sig till. Till denna grupp av faktorer hänför Sannesson följande 

sektorer: offentliga sektorn, leverantörssektorn, distributionssektorn, konsu-
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2.3.2.4 Försal jningsinsats 

Försäljningsinsats används av Sannesson som en gemensam beteckning för 

reklam och andra former av säljstöd. Med reklam avses kommunikation från 

säljare till köpare som påverkar konsumenten på icke-personlig basis. Till andra 

former av säljstöd hänförs personlig försäljningsbearbetning. I likhet med 

reklam syftar personlig försäljning till att påverka kunden i önskvärd riktning. 

Enligt Sannesson kan reklam och annat säljstöd också betraktas som service. 

Detta inträffar när konsumenterna erhåller information som underlättar valet 

mellan olika varumärken eller mellan olika varuslag (jämför t ex Larsson 1966). 

2.3.3 Inre resursvariabler 

En butiksinnehavares möjlighet att själv utforma konkurrensmedelsmixen och 

därmed påverka målvariablerna i önskad riktning är beroende av företagets inre 

resursvariabler eller konkurrensförutsättningar. Till denna grupp hänför 

Sannesson, butiksläge, försäljningslokaler (butiksytans storlek och utformning), 

fysisk distributionsapparat (kvalitet och kapacitet på lager och transportanlägg

ningar), administrativt system för styrning av försäljningsdata (bl a kvalitet och 

kapacitet på datacentral, terminaler och kommunikationskanaler, förekomst av 

interna informationsmedia, t ex butiksradio), personal (kvalifikationer, attityder 

till arbetsuppgifter, till företagsetik), utbildningsresurser och kapital. Sannesson 

utvecklar inte dessa inre resursvariabler närmare. Däremot finns det andra 

forskare som har studerat någon eller några av dessa variabler, vilket närmare 

behandlas i avsnitt 2.4. 

De inre resursvariablerna är i likhet med konkurrensmedlen påverkbara sett 

utifrån företagets synvinkel. Sannesson poängterar dock att de förra i allmänhet 

kräver en längre anpassningstid. Det föreligger dock variationer inom respekti

ve grupp, vilket delvis framgår av figur 2.7 nedan. 
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Figur 2.7 Eri deskriptiv konkurrensmodell. 

Källa: Sannesson 1971, s 165. 
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Enligt modellen är det relativt lätt att förändra priset. En något längre anpass

ningstid krävs vid införandet av nyheter i sortimentet samt vid skyltning och 

reklam. De variabler som har den längsta anpassningstiden är betjäningsform, 

sortimentspolitik samt butikslokalisering. Att här jämställa sortimentspolitik 

med butikslokalisering när det gäller variablernas anpassningstid kan vara något 

missvisande. Det verkar mera rimligt att butikslokalisering har en längre an

passningstid än sortimentspolitiken. Dessutom har Sannesson själv valt att be

trakta butikslokalisering som en inre resursvariabel medan sortimentspolitik 

tillfaller gruppen konkurrensmedel. 

2.3.4 Yttre miljöförutsättningar 

De yttre miljöförutsättningarna är i motsats till konkurrensmedlen och de inre 

resursvariablerna icke påverkbara, sett utifrån företagets synvinkel. Det är med 

andra ord faktorer som ligger utanför företagets kontroll och som företaget 

måste anpassa sig till. Till denna grupp av faktorer hänför Sannesson följande 

sektorer: offentliga sektorn, leverantörssektorn, distributionssektorn, konsu
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mentsektorn och konkurrentsektorn. Denna gruppering, som bygger pä Holbaek-

Hansson (1958 a), överensstämmer i stort sett med den som återfinns i Distribu

tionsutredningen (SOU 1975:69-70). Andra väljer att strukturera upp omgiv

ningen i s k "omgivningsfält". Kotler (1972) talar om det egentliga marknadsfö

ringssystemet, allmänheten och makromiljön, där ett företag har den största 

möjligheten att påverka det förra medan ett företag är i stort sett tvunget att 

anpassa sig till makromiljön. Till det egentliga marknadsföringssystemet hänför 

Kotler det egna företaget, leverantörer, konkurrenter, distributörer och mark

nad. Dessa sammanfaller i stort sett med Sannessons inre och yttre miljöförut

sättningar, med undantag av den offentliga sektorn som Kotler främst hänför 

till mellannivån "allmänheten" men i viss män även till makromiljön. Enligt 

Kotler inrymmer makromiljön faktorer som demografi, ekonomi, lagar, politik, 

teknologi och kultur (jämför t ex McCarthy 1971; Wikström 1973). 

2.3.4.1 Offentliga sektorn 

I en biandekonomi som den svenska är det i första hand samspelet mellan före

tag och konsumenter som styr distributionssystemets utformning, organisation 

och resursförbrukning. Samhället har dock möjlighet att påverka de ingående 

aktörerna i distributionssystemet. Dessa åtgärder är till största delen av gene

rell karaktär och riktas i första hand mot företagen. Av speciellt intresse i 

detta sammanhang är selektiva åtgärder som missgynnar eller favoriserar en

skilda detaljhandelsenheter och i synnerhet de som är belägna i områden av 

glesbygdskaraktär. I inledningskapitlet framgick att personer som driver detalj

handelsenheter i områden av glesbygdskaraktär har möjlighet att erhålla bidrag 

och lån för upprustning och/eller utvidgning av försäljningsutrymmen. Vidare 

har "glesbygdshandlare" möjlighet att erhålla kreditgarantier för anskaffning av 

varor i samband med dessa investeringar och bidrag för hemsändningsverksam

heten och den löpande driften. 

Kommunerna har möjlighet att ekonomiskt stödja de i kommunen belägna de

taljhandelsenheterna. Något bidrag för denna verksamhet erhåller dock inte 

kommunerna. Örnsköldsvik är ett exempel på en kommun som "frivilligt" stödjer 

de i kommunen belägna detaljhandelsenheterna. Under 1975 erhöll alla gles

bygdsbutiker i Örnsköldsviks kommun som var ensamma på sin ort och hade en 



36 

årsomsättning understigande 600 000 kronor ett driftsbidrag från kommunen. De 

utbetalda bidragen uppgick till mellan 1 300 kr - 4 000 kr per butik och år. An

svariga kommunalpolitiker anser att den ekonomiska betydelsen kanske inte är 

så stor. Däremot menar man att det är viktigt man visar att kommunen är med

veten om problemen att få småbutiker bärkraftiga (Engström 1975 a). 

2.3.4.2 Leverantörssektorn/distributionssektorn^) 

Inköp av varor är naturligtvis en förutsättning för att en dagligvarubutik skall 

kunna fylla sin distributiva och tillika primära funktion. Kihlstedt (1961) har 

studerat vilka faktorer som påverkar detaljisters val av leverantörer. Undersök

ningen som genomfördes 1956-1957 omfattade 189 butiker i Stockholms-områ-

det. Resultaten visade att det främst var leverantörernas sortimentsdjup som 

påverkade valet av leverantörer. Prisdifferentieringssystem, kreditvillkor och 

säljare var faktorer som beaktades i andra hand. Av minst betydelse vid detal

jisternas val av leverantörer var reklam och andra stödåtgärder från leverantö

rerna. En begränsning med Kihlstedts studie är att det inte framgår om fakto

rerna varierade mellan olika typer av butiker. Faktorer som omsättningsstorlek, 

sortimentsprofil och sist men inte minst, "bindningarna" till leverantörerna kan 

tänkas vara av betydelse i detta sammanhang. Den svenska dagligvaruhandeln 

domineras av blockbildningar, vilket i praktiken binder upp detaljisterna till 

vissa grossister och leverantörer (se t ex Larsson 1975). Vidare kan det tänkas 

att för små butiker, särskilt i glesbygder, är inte problemet att avgöra vilka 

leverantörer som skall anlitas, utan snarare om det överhuvudtaget finns före

tag som är villiga att leverera (se t ex Engström 1975 b). 

2.3.4.3 Konsumentsektorn och konkurrenssektorn 

Enligt det marknadsföringsorienterade synsättet föreligger det ett positivt 

samband mellan konsumenttillfredsställelse och företagets överlevnad på lång 

sikt. För en enskild butik innebär detta att konsumenterna väljer andra inköps

ställen om inte deras önskemål tillgodoses. Konsumenter och konkurrenter är 

med andra ord direkt kopplade till varandra, vilket är anledningen till att dessa 

behandlas under en och samma rubrik. I marknadsföringssammanhang brukar 

man även tala om det egentliga marknadsföringssystemet eller kärnan i mark
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nadsföringssystemet, bestående av företagen och dess utbud å ena sidan och 

konsumenterna och deras efterfrågan å den andra (se t ex Kotler 1972). 

Konsumenternas val av inköpsställe och konsumenternas inköpsvanor har forska

re ägnat ett relativt stort intresse åt. Vid dessa studier har man explicit eller 

implicit oftast utgått från den modell som återges i figur 2.8 nedan (jämför t ex 

Wikström 1959; Engel, Kollat & Backwell 1968). Enligt modellen är det två 

typer av faktorer, företagsbetingade och konsumentbetingade, som är av bety

delse för att förklara konsumenteras val av inköpsställe. En närmare redogörel

se för dessa faktorer ges nedan. 

Figur 2.8 En grundläggande modell över faktorer som påverkar konsumenters 

val av inköpsställe. 

F öretagsbetingade 
faktorer, t ex 

- sortiment 
- priser 

Konsumentbetingade 
faktorer, t ex 

- ålder 
- inkomst 

KONSUMENTERNAS 
VAL AV 

INKÖPSSTÄLLE 

De företagsbetingade faktorerna är egenskaper som är förknippade med inköps

ställena. Vid studium av vilka egenskaper som påverkar konsumenter vid valet 

av inköpsställe är oftast utgångspunkten faktorer som företagen själva kan 

påverka. Detta innebär att i första hand studeras konsumenters uppfattning om 

konkurrensmedelsmixen. Lindquist (1974-1975) har vid studium av 26 ameri

kanska undersökningar funnit att konsumenter prioriterar följande sju butiks-

egenskaper vid valet av inköpsställe. 
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Tabell 2.1 Egenskaper som konsumenter prioriterar vid valet av inköpsställe. 

Källa: Lindquist 1974-75. 

Sortimentets storlek 42 % 

Sortimentets kvalitet 38 % 

Sortimentets priser 38 % 

Inköpsställets lokalisering 35 % 

Sortimentets nyheter 27 % 

Service i allmänhet 27 % 

Personlig service 27 % 

Som synes av tabell 2.1 ovan var sortimentets storlek den butiksegenskap som 

konsumenterna ansåg var viktigast vid val av inköpsställe. Varukvaliteten, pri

serna och inköpsställets lokalisering hade också en relativt stor betydelse i sam

manhanget. 

Bland svenska forskare, som studerat vilka butiksegenskaper som konsumenter 

prioriterar vid valet av inköpsställe, kan nämnas Persson (1960). Persson fann 

att de främsta motiven till varför konsumenter väljer att handla i ett nytt köp

centrum framför andra inköpsställen, var avståendet och möjligheten att ut

rätta ärenden i samband med inköp av dagligvaror. En annan svensk studie som 

bör nämnas i sammanhanget är Dahlberg & Söderström (1970). De har bl a stu

derat glesbygdskonsumenters preferenser till olika butiksegenskaper. Resultaten 

från denna studie presenteras i tabell 2.2 nedan. 
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Tabell 2.2 Stads- och glesbygdshushâllens butikspreferenser. 

Källa: Dahlberg & Söderström 1970, s 64. 

Stadskon
sumenter 

Glesbygdskon
sumenter 

Bra kvalitet på varorna 50 % 42 % 

Nära till butiken 15 % 12 % 

Stort sortiment 13 % 6 % 

Låga priser 11 % 6 % 

Bra butiksägare/expediter 6 % 7 % 

Hemsändning 3 % 5 % 

Konsumentägd butik 1 % 11 % 

Privatägd butik 1 % 2 % 

Sjävbetjäning 1 % 7 % 

Manuell betjäning - 1 % 

Andra egenskaper - 2 % 

100 % 100 % 

Som synes är kvaliteten pä sortimentet en egenskap som flertalet konsumenter 

prioriterade vid valet av inköpsställe. Detta gällde såväl bland stads- som gles

bygdskonsumenterna. Det är dock värt att notera att stadskonsumenterna var 

mera angelägna om att det i en butik finns ett stort sortiment till låga priser. 

En möjlig förklaring till denna skillnad kan vara att konkurrenssituationen i 

allmänhet är mer påtaglig i tätbefolkade regioner. 

Alla individer reagerar inte likadant för ett och samma stimulis. Det föreligger 

s k interindividuella skillnader (Sandell 1965). För att kunna förklara konsumen

ters val av inköpsställe måste därför även hänsyn tas till konsumenternas egen

skaper (se t ex Wikström 1959; Engel, Kollat, Blackwell 1968; Wyckman 1974). 

Detta kan åskådliggöras enligt figur 2.9 nedan. 



40 

Figur 2.9 En Stimuli-Organism-Reaktion-modell för att förklara faktorer som 

påverkar individens val av inköpsställe. 

REAKTION 

Val av 
inköpsställe 

Företagsbe-
tingade 
faktorer 

STIMULI ORGANISM 

Individbe-
tingade 
faktorer 

Vid en genomgång av litteraturen finner man att forskare vanligtvis utgår från 

kön, ålder, inkomst, utbildning, socialgrupp, bilinnehav och arbetsplatsens be

lägenhet för att förklara internindividuella skillnader vid valet av inköps-

ställe^). Resultaten från dessa studier är dock inte entydiga. En förklaring kan 

vara att olika mätinstrument har använts. Undersökningarnas genomförande i 

tiden kan även ha påverkat resultaten. 

Tidigare studier är oftast utförda i regioner av tätortskaraktär. Eftersom denna 

studie koncentreras till glesbygdshandeln kommer urvalet av variabler att i 

första hand baseras på erfarenheter från en tidigare genomförd köpvaneunder

sökning i en glesbygdsregion (Dahlberg & Söderström 1970). Denna undersökning 

kommenteras nedan. 

En kvinnlig konsument i den traditionella rollen som ansvarig för hushållets 

dagligvaruinköp, kan känna sig mer motiverad att lägga ned möda på att göra så 

fördelaktiga inköp som möjligt. Detta kan innebära att hennes aspirationsnivå 

är högre än mannens. Kvinnor har därför större behov att jämföra utbudet på 

olika inköpsställen. Eftersom utbudet oftast är begränsat i glesbygden, kan man 

förvänta sig att kvinnorna även väljer att handla i butiker belägna på andra 

orter. De allmänna kommunikationsmedlen är dock oftast begränsade, eller till 

och med obefintliga i glesbygden, varför bilinnehav kan vara av betydelse i 

detta sammanhang. 
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Finns det endast en bil i hushållet, kan man förmoda att denna används av den 

person/de personer som har sin arbetsplats belägen utanför hemorten. Det är 

också möjligt att man i samband med arbetsresorna utför dagligvaruinköpen, i 

synnerhet om ortsbutiken är belägen på mer än gångavstånd från bostaden. 

Den fysiska rörligheten är också kopplad till åldern i den bemärkelsen att de 

äldre oftast har en begränsad rörelseförmåga. Detta innebär att antalet synliga 

inköpsställen förmodligen är mindre för de äldre, vilket ökar köptroheten gente

mot den närmaste butiken. 

Livscykeln, som är en "kombination" av ålder och hushållsstorlek, kan även vara 

av betydelse i detta sammanhang, såtillvida att familjer med barn av tidsskäl 

kan ha svårt att besöka längre bort belägna inköpsställen. 

En annan variabel, som däremot inte är direkt kopplad till rörligheten, men som 

kan vara av betydelse i detta sammanhang, är social status eller social position. 

Med ökad social status ökar anspråken. För en innehavare av en butik i glesbyg

den kan detta innebära att det krävs ett relativt omfattande utbud för att få 

personer med hög social status att i hög grad vara ortsbutiken köptrogna. Van

ligtvis utgör utbildning, inkomst och/eller socialgruppstillhörighet indikatorer 

på social status. 

Den variabel som enligt tidigare nämnda studier har störst betydelse vid valet 

av inköpsställe är rörligheten. Denna variabel påverkas av individuella egenska

per hos inköparen (konsumenten), hushållets samlade resurser och av övriga 

aktiviteter bland hushållsmedlemmarna. Det är därför lämpligt att bygga den 

fortsatta framställningen på hushållsbegreppet^). I viss utsträckning kommer 

dock konsumentbegreppet att användas. Detta gäller i första hand när den per

son som ansvarar för hushållets inköp åsyftas^). 

2.3.5 Sammanfattning 

I detta avsnitt har jag genom litteraturstudier sökt att identifiera olika variab

ler som kan tänkas vara av betydelse vid glesbygdsbutikers möjligheter till 

överlevnad. Dessa variabler återges i sammanfattad form i figur 2.10 nedan. 
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Figur 2.10 Faktorer av betydelse vid drift av glesbygdsbutiker. 
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Enligt modellen är glesbygdsbutikers resultat av avgörande betydelse för möj

ligheter till överlevnad. Hur bra detta skall vara, kan dock variera från fall till 

fall. Det som här åsyftas är butiksinnehavares anspråk på ersättningen för det i 

rörelsen nedlagda arbetet. 

Butikers resultat är beroende av butiksinnehavares möjligheter att anpassa 

utbud (sortiment, priser och service) efter kunders önskemål, under förutsätt

ning att kostnaderna inte skjuter i höjden. Utgångspunkten här är att när hus

hållens tillfredsställelse med den lokala ortsbutikens utbud ökar, ökar även 

hushållens inköp i denna butik och vice versa. Det kan dock tänkas att olika 

kateogier av hushåll inte reagerar på likartat sätt i detta sammanhang. Förmod

ligen kan följande egenskaper hos hushåll/konsumenter påverka anspråksnivån 

och därmed även tillfredsställelsen med ortsbutiker; avstånd till ortsbutiker, 

inköpare, ålder, inkomst**), bilinnehav och arbetsplatsens belägenhet. 

En butiksinnehavares möjligheter att anpassa utbudet efter konsumenternas 

önskemål, påverkas även av företagets immateriella resurser. Dessa avser kun

skaper och färdigheter som i första hand förvärvas genom den erfarenhet som 

erhålls genom arbete i dagligvaruaffärer. 

"Även om en innehavare av en butik har ambition och förutsättningar att relativt 

snabbt anpassa butikens utbud efter konsumenternas önskemål, kan det finnas 

andra faktorer som hindrar eller försvårar denna anpassning. Bristen på kapital 

kan vara en sådan faktor. För små försäljningsutrymmen kan vara en annan 

faktor som kan försvåra eller omöjliggöra en anpassning till konsumenternas 

önskemål. Aktörer i den yttre omgivningen som leverantörer, finansiärer och 

stat/kommun, kan dock bidra till att stärka företagets inre resurser. 

2.4 Förutsättningar vid etablering av butiker 

En begränsning med konkurrensmedelsmodellen är att denna kan uppfattas som 

statisk. Begrepp som förändringar och anpassningar är dock av central betydelse 

i detta sammanhang. Lazer & Kelley (1961) säger bl a följande^) 
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"Retailing executives are operating in an economy which is charac
terized by rapid change and explosive cultural and economic de
velopments. The increasing degree of competition from both down
town and suburban areas, the impact of population shifts, trends in 
income and expenditures, the degree of innovation in both areas of 
products and services, the availability and utilization of more infor
mation about customers and markets, are examples of forces which 
require retail management to accept change as a normal way of life 
and to assign high priorities to developing creative adaptions to 
change. It is in such climate that the marketing management move
ment, with prime emphasis on planning, has made its greatest head
way" (s 35). 

Konkurrensmedelsmodellen behandlar dock inte explicit etablering av företag. I 

stället är utgångspunkten företag som varit i drift under ett antal år och över

vunnit de svårigheter som kan vara förknippade med start av företag. Det finns 

därför anledning att närmare studera olika faktorer som kan tänkas vara av 

betydelse vid etablering av butiker i glesbygden. I första hand bygger framställ

ningen på de erfarenheter som vunnits vid studier av tillverkande företag, 

eftersom forskningen inom distributionsområdet har varit relativt knapphändig i 

detta sammanhang. 

2.4.1 Erfarenheter frän distributionsområdet 

Bland forskare som i någon mening har studerat tillkomsten av detaljhandels

företag kan nämnas Borin (1967). Denne har bland ett antal större svenska de

taljhandelsföretag (årsomsättning överstigande 10 miljoner kronor) studerat hur 

dessa kom i kontakt med nya butikslägen samt vilka faktorer som här beakta

des. Resultaten från denna studie visade att företagen oftast själva söker efter 

nya butikslägen. Vidare framkom att följande faktorer i nämnd ordning beakta

des vid bedömning av nya butikslägen. 
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Tabell 2.3 Faktorer som beaktas (i rangordning) vid beslut om nya butikslägen. 

Källa: Borin 1967. 

1. Befolkningen. 

2. Kommunikationerna. 

3. Försäljningsområdet (omfattning samt läge i förhållande till konkurrerande 
centra). 

4. Butikslokalens utformning. 

5. Hyreskostnaderna. 

6. Övriga butiker samt serviceinrättningar. 

7. Omgivande allmänna karaktäristiska. 

8. Finansieringsmöjligheter 

9. Konkurrenterna. 

Som kan utläsas av tabell 2.3 är det tre typer av faktorer som beaktades vid 

beslut om nya butikslägen: intäkts-, kostnads- och administrativa faktorer. 

Bland dessa var det intäktsfaktorerna som dominerade såväl till antalet som till 

styrkan (faktorerna 1-4, 6-7 och 9). De två återstående faktorerna, hyreskostna

der och finansieringsmöjligheter, tillfaller kategorin kostnadsfaktorer respekti

ve administrativa faktorer. 

En annan iakttagelse som kari göras är att försäljningslokaler och kapital är 

faktorer som Sannesson (1971) inbegriper i konkurrensförutsättningarna. Vidare 

kan noteras att befolkningen, kommunikationerna, försäljningsområdet samt 

övriga butiker och serviceinrättningar är faktorer som kan hänföras till de yttre 

miljöförutsättningarna, vilka närmare diskuterades i avsnitt 2.3.4. 

En annan studie som även inriktats mot faktorer av betydelse i samband med 

beslut om nya butikslägen är Mayer & Goldstein (1961). Undersökningsobjekten 

utgjordes här av 81 detaljhandelsaffärer, varav 16 saluförde dagligvaror, med en 

årsomsättning understigande 1 miljon dollar. Resultaten från denna studie visa

de att avståndet till konkurrenterna var den faktor som flertalet (84 %) upp

märksammade vid valet av butiksläge. Knappt hälften ansåg att överhuvudtaget 

få tillgång till ett butiksläge var här av betydelse. I tredje hand beaktades be

folkningens storlek och antal konkurrenter vid valet av butiksläge. Andra fakto
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rer som respondenterna i en viss utsträckning uppmärksammade var i nämnd 

ordning konkurrenternas styrka, utbud och antal, befolkningens tillväxt och 

socio-ekonomiska sammansättning, råd frän andra, trafikintensiteten samt be

folkningens rassammansättning. 

Att jämföra ovanstående resultat med de resultat som framkom i Borins studie 

(Borin 1967) kan bli missvisande eftersom det inte är samma typ av faktorer 

som beaktades i de två studierna. Det verkar dock som om att man i Sverige tar 

större hänsyn till befolkningen än konkurrenterna. En möjlig förklaring till 

denna skillnad kan vara att i USA är utbudet större i relation till antalet in

vånare. 

Mayer och Goldstein (1961) har även valt att studera vilka personer som väljer 

att starta företag, etableringsmotiven samt finansieringen av etableringen. När 

det gäller vilka personer som väljer att starta ett företag, kom de fram till att 

arbetare (eng. blue-collar workers) hade en större önskan och försökte de facto 

i större utsträckning att realisera sin önskan, än vad som var fallet bland 

tjänstemännen (eng. white-collar workers). Ett annat resultat från undersök

ningen är att knappt en tredjedel av företagarna (eng. business owners) redan 

tidigare hade erfarenhet av att vara egen företagare. Vidare kom de fram till 

att åldern bland företagarna var relativt jämnt fördelad, drygt hälften hade 

gått i skola 11 år eller mindre och två av tio företagare var kvinnor. 

När det gäller motiven till att starta företag kom Mayer och Goldstein fram till 

att de flesta (40 %) angav viljan att vara sig själv framför att arbeta för andra. 

Ett annat dominerande motiv att starta ett företag var att man hade förlorat 

sitt jobb. Bland de återstående 40 % som angav andra motiv kan nämnas rädslan 

att bli utan jobb, att bygga upp ett företag för framtiden och att förbättra 

möjligheterna till ökade inkomster. 

Vad beträffar finansieringen av etableringarna hade endast ett fåtal personer 

grepp om vilket rörelsekapital som behövdes för att överhuvudtaget få igång 

verksamheten. Detta fick till konsekvens att flertalet fick skjuta till ytterligare 

eget kapital för att kunna fortsätta driften. 
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Förutom etableringsprocessen har Mayer och Goldstein även studerat företa

gens verksamhetsinriktning under de två första åren. Härvid framkom vilken 

betydelse olika förutsättningar hade vid företagens möjligheter till överlevnad. 

Bland de undersökta företagen visade det sig att de främsta orsakerna till över

levnad var att butiksinnehavarna; var tålmodiga, hade ställt upp realistiska mål, 

var beredda att arbeta "hårt" med låg ersättning, hade tidigare erfarenhet inom 

området och inte saknade kapital. 

De främsta orsakerna till att knappt hälften av de undersökta företagen inte 

lyckades överleva var att butiksinnehavarna; hade missbedömt konkurrensen, 

var inkompetenta, hade otillräckligt kapital och beviljade alltför många kund-

krediter. 

Vid en jämförelse med avsnitt 2.3 finner vi att alla ovannämnda faktorer, för

utom tålmodighet, finns upptagna i konkurrensmedelsmodellen. Detta kan tolkas 

som att modellen kan vara vägledande för att förklara glesbygdsbutikers möjlig

heter till överlevnad. Däremot ger modellen inte utrymme för att förklara vilka 

personer som väljer att starta företag och motiven bakom detta. Detta är där

emot fallet i s k etableringsmodeller, vilka behandlas närmare i nästa avsnitt. 

2.4.2 Etableringsmodeller 

Mayer & Goldstein är endast en bland många andra s k etableringsstudier. I 

likhet med Mayer och Goldstein finns det forskare som har sökt att identifiera 

olika förutsättningar och problem i samband med tillkomsten av nya företag. 

Utgångspunkten vid dessa studier har oftast varit tillverkande företag. Hult & 

Odéen (1983) har utifrån andra studier^) 0ch egna erfarenheter utvecklat en 

etableringsmodell som återges i figur 2.11 nedan. 
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Figur 2.11 Etableringsmodell. 

Källa: Hult & Odéen, 1983, s 207. 
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Enligt Hult & Odéen är det två grupper av påverkansfaktorer som är av betydel

se vid etablering av företag; entreprenören och entreprenörsmiljön. Till entre

prenören hänförs faktorer som prestationsbehov, egenskapsprofil, handlingsut

rymme, risktagande, etableringsmotiv och utlösande faktorer. Med prestations-

behov avses entreprenörens vitalitet (benägenhet att agera/reagera), kontakt-

förmåga, karaktär (förmåga att skapa förtroende), intellektuell förmåga och 

speciell begåvning (allmän begåvning och förmågan att kunna "ta folk"). Egen

skapsprofil omfattar faktorer som ålder, teknisk kompetens, kunskaper att 

starta företag, branschkunskap och ledarförmåga. Tillgänglig tid, familjerela

tioner, kompanjoner, anställningsvillkor och finansiellt utrymme speglar entre

prenörens handlingsutrymme. Risktagande omfattar finansiell risk, karriärrisk, 

familjerisk och psykisk risk (rädd att misslyckas). Etableringsmotiven kan vara 

såväl negativa som positiva och kan även fungera som utlösande faktorer. För

verkligandet av en idé, bidra till sysselsättningen och tjäna pengar är exempel 

på positiva motiv. Till gruppen negativa motiv hänförs faktorer som arbetslös

het, otillfredsställelse, vantrivsel och orättvist behandlad. 

Faktorer i miljön som kan vara av betydelse vid etablering av företag är före

bilder, finansiella resurser, övriga resurser, marknad och attityder. Med förebil

der avses personer, t ex släktingar och andra företagare, som omedvetet eller 
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medvetet uppmuntrar till företagsbildning. Finansiella resurser betecknar olika 

möjligheter att skaffa erforderligt investerings- och rörelsekapital. Till gruppen 

övriga resurser hänförs råvaror och insatskomponenter, lokaler, maskiner, ar

betskraft och tjänster. Kännedom om marknadsförhållandena samt kontakter 

med kunder och leverantörer innefattas i begreppet marknad. Attityder speglar 

samhällets inställning till företagande. 

Det är således en mängd olika faktorer som kan vara av betydelse vid företags-

bildning. Faktorernas betydelse varierar dock över tiden. I likhet med många 

andra forskare betraktar Hult och Odéen etableringar av företag som en pro

cess, bestående av klart urskiljbara aktiviteter. Som framgår av figur 2.11 ovan 

urskiljs fem faser i detta sammanhang; idéfasen, övertygelsefasen, förberedel

sefasen, igångsättningsfasen och driftsfasen^). Nedan utvecklas detta närmare. 

Beskrivningen baseras på fem fallbeskrivningar som Hult och Odéen genomförde 

under åren 1976-77 bland tillverkande företag i Norrland (Hult & Odéen 1983). 

Idéfasen inleder företagsbildningen och som antyds av begreppet kommer före

tagsstartaren för första gången i kontakt med tanken på att vilja starta eget. 

Företagsstartaren gör här inte några direkta försök att undersöka om han kan 

förverkliga sin idé, utan det är mer fråga om en vilja att så småningom få vara 

sin egen (oberoende). Utmärkande är också att idéfasen spänner över en längre 

tidsperiod. 

När idéen nått en viss grad av mognad testar företagsstartaren sina funderingar 

på i första hand familjen och därefter personer i den yttre närmiljön (vänner 

och bekanta). Dessa har en betydelsefull roll i det här sammanhanget i den be

märkelsen att uppmuntrande kommentarer förstärker företagsstartarens tro på 

idéen. I övertygelsefasen får idén en "fastare form" och fasen avslutas med att 

mer eller mindre konkreta planer på en framtida verksamhet skisseras. Tids

mässigt är denna fas kortare än idéfasen, men desto mer intensiv. 

I förberedelsefasen utformas planer för den framtida verksamheten, som kan 

spänna från enkla lönsamhetskalkyler till avancerade analyser av marknadssi

tuation, produktionsprocess och administration. Till sin hjälp har här företags

startaren personer eller organisationer i fjärrmiljön, både när det gäller all
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männa upplysningar som mer avancerade analyser. Det stora problemet under 

förberedelsefasen är tillgängen på kapital och tid. 

Ett företagsbildande kräver någon form av utlösningsmekanism. Denna kan 

vara, både positiv och negativ till sin natur. Att ställas inför risken att bli ar

betslös eller att uppleva vantrivsel med sin anställning är exempel på negativa 

positionsförändringar. Att plötsligt ha fått lokalfrågan eller finansieringen ord

nad, är exempel på utlösande positiva faktorer. Längden på igångsättningsfasen 

beror främst på om finansieringen kan lösas. En förlängning av leverantörskre

diterna på några månader kan vara tillräckligt för att företaget skall komma 

igång. 

Driftsfasen tar vid när företagets samtliga resurser engageras och verksamhe

ten blir självbärande. Inledningen av driftsfasen är dock inte problemfri, men 

successivt blir produktionen mer friktionsfri, lånebilden stabiliseras och flera 

problem blir av rutinartad karaktär. Trots detta reduceras inte företagsstarta

rens arbetstid, på grund av att nyanställningar som regel inte sker under drifts

fasen. 

2.4.3 Sammanfattning 

Jämför vi resultaten i föregående avsnitt med de resultat som Mayer och 

Goldstein (1961) kom fram till, finner vi att Mayer och Goldstein endast har 

beaktat ett urval bland de faktorer som kan tänkas påverka företagsbildning. 

Denna skillnad kan knappast förklaras av att Mayer och Goldstein i huvudsak 

utgick från distribuerande företag, medan Hult och Odéen (1983) baserade stu

dien på tillverkande företag. I båda fallen torde alla de uppräknade påverkans-

faktorerna i någon mening aktualiserats. Skillnaden kan förklaras av att den 

teoretiska referensram var relativt begränsad i den förra studien. 

2.5 Modell över glesbygdsbutikers möjligheter till överlevnad 

Vid en jämförelse mellan konkurrensmedelsmodellen och etableringsmodellen, 

framkommer att i den förra görs en åtskillnad mellan den inre och yttre miljön. 

Vilken av dessa miljöer som en faktor hänförs till är beroende på om företaget 
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har kontroll över denna eller inte. Saknar företaget kontroll över en faktor är 

denna att hänföra till den inre miljön, medan yttre miljöförutsättningar innefat

tar faktorer som företaget tvingas att anpassa sig till. I etableringsmodellen 

görs ingen skillnad mellan den inre och yttre miljön, utan miljön innefattar alla 

aspekter som inte är att hänföra till entreprenören som person. Denna distink

tion är förståelig eftersom etableringsmodellen bygger på en person som strävar 

efter att skapa resurser för att driva ett företag. I konkurrensmedelsmodellen 

är däremot utgångspunkten när ett företag bildats och dess samtliga resurser i 

stort sett har engagerats. Konkurrensmedelsmodellen kan således sägas vara en 

förlängning av etableringsmodellen. 

Vid en jämförelse mellan konkurrensmedelsmodellen och etableringsmodellen på 

faktorsnivån med utgångspunkt från den förra, framkommer att i båda fallen 

omnämns finansiella resurser, tjänster, råvaror (leverantörer), arbetskraft, 

lokaler, utrustning och marknad. Det som skiljer modellerna åt i är att i kon

kurrensmedelsmodellen tas även upp olika medel för att uppnå målsättningen 

med verksamheten. Denna skillnad är på sätt och vis naturlig, eftersom ut

gångspunkten i konkurrensmedelsmodellen är företag under drift. Samtidigt kan 

det tyckas att under etableringsprocessen borde även dessa faktorer i mer eller 

mindre utsträckning akualiseras. Detta gäller i första hand val av produkt. Stu

derar man närmare de fallbeskrivningar som finns i Hult och Odéen, framkom

mer att dessa funderingar de facto finns under etableringsprocessen. 

En annan skillnad som här kan noteras, och som också låter rimlig, är att i eta

bleringsmodellen ägnas ett relativt stort intresse åt entreprenören som person. 

Vi har tidigare kunnat notera att i konkurrensmedelsmodellen beaktas i stort 

sett endast personalens kvalifikationer medan etableringsmodellen även inrym

mer prestationsbehov, handlingsutrymme, risktagande och etableringsmotiv. De 

flesta av dessa faktorer aktualiseras under förberedelsefasen, dvs när planer för 

den framtida verksamheten utformas. Däremot är det betydligt färre faktorer 

som aktualiseras under driftsfasen. I stort sett är det här endast problem i sam

band med en expansion av verksamheten som uppstår genom att sk flaskhalsar 

bildas. Att de flesta problemen uppstår innan driftsfasen är naturligt. Det gäller 

ju inte enbart att knyta kontakter, utan även att skapa resurser för att möjlig

göra ett företagande, vilket också innefattar utformning av konkurrensmedels-
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Figur 2.12 Faktorer av betydelse vid tillkomst och drift av glesbygdsbutiker. 
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mixen. Detta innebär att flertalet av de faktorer som återfinns i konkurrens

medelsmodellen aktualiseras redan under etableringsfasen. 

I figur 2.12 ovan görs ett försök att integrera etableringsmodellen med konkur

rensmedelsmodellen. Som synes är modellen indelad i tre faser; idé- och överty

gelsefasen, förberedelse- och igångsättningsfasen samt driftsfasen. Denna in

delning är vid en jämförelse med den tidigare presenterade etableringsmodellen 

mindre precis. Orsaken härtill är att tonvikten i denna studie ligger på gles

bygdsbutikers möjligheter till överlevnad, dvs driftsfasen, samt att skillnaden 

mellan idé- och övertygelsefasen samt mellan förberedelse-och igångsättnings

fasen är som jag ser det marginell. 

Enligt modellen aktualiseras idén att starta ett företag under den inledande 

fasen. Här kan man vänta sig att det framför allt är människor i medelåldern 

med normal utbildning, begränsade ekonomiska kunskaper men relativt lång 

branschkunskap som funderar på att starta företag. Stöd för att förverkliga idén 

finner företagaren hos vänner och bekanta. Det främsta motivet till att bli sin 

egen är viljan att vara oberoende. 

Under den andra fasen, förberedelse- och igångsättningsfasen, utformas planer 

för verksamheten, vilket bland annat innefattar val av butiksläge, inredning och 

disponering av försäljningslokaler, varupåfyllnad etc. Innan en person beslutar 

sig för att öppna en butik, kan det även tänkas att personen ifråga har funderat 

på att starta ett företag inom andra områden. 

När det gäller val av butiksläge torde detta innebära att hänsyn i första hand 

tas till konsumenter och konkurrenter. Det kan också tänkas att befintliga loka

ler styr beslutsprocessen. I de fall lokalerna är nedslitna kan det bli nödvändigt 

att renovera och inreda lokalerna. Behovet av kapital kan således variera från 

fall till fall. När behovet av kapital är stort kan det tänkas att den blivande 

butiksinnehavaren är beroende av ett samhälleligt stöd för att få igång verk

samheten. 

En annan grundläggande uppgift under den senare delen av förberedelse- och 

igångsättningsfasen, är att "fylla lokalerna" med varor, dvs fastställande av 
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sortimentsmix, samt att prissätta varorna. Butiksinnehavarens möjlighet att 

fastställa sortimentsmixen är delvis beroende pä vilka leverantörer som anlitas. 

Som tidigare framgått kan det även vara svårt att överhuvudtaget intressera 

leverantörer att leverera varor till butiker belägna i glesbygden. En annan as

pekt som kan styra sortimentsmixen är butiksinnehavarens målsättning med 

verksamheten. 

Driftsfasen tar vid när butikslokalerna görs tillgängliga för konsumenterna. 

Enligt marknadsföringssynsättet gäller det här att göra konsumenterna upp

märksamma på etableringen genom t ex annonser och flygblad, kombinerat med 

olika öppningserbjudanden. På lite längre sikt kan det även bli aktuellt att för

ändra konkurrensmedelsmixen. Dels kan det sortiment som erbjuds i samband 

med öppnandet vara otillräckligt eller i vissa fall överflödigt, och dels gäller 

det att ständigt anpassa konkurrensmedelsmixen efter de förändringar som sker 

i den yttre miljön. Det kan även bli aktuellt att omdisponera lokalerna samt att 

anställa personal, dvs att anpassa de inre resurserna efter de krav som omgiv

ningen ställer på verksamheten. 
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Noter till kapitel 2 

1) Detta är min slutsats av en genomgång av tidskrifterna Journal of Retai
ling, Journal of Marketing, Journal of Marketing Research och Journal of 
Consumer Research som utgivits under 1970-talet. I den förra tidskriften, 
Journal of Retailing, som kan betraktas som den ledande tidskriften inom 
distributionsområdet, återges bl a referat på avhandlingar inom nämnda 
område. Amerikanska artiklar av senare datum visar att några större för
ändringar inte ägt rum inom området. Det som kan vara värt att notera är 
intresset för motiv av icke ekonomisk natur har ökat bland forskare inom 
distributionsområdet. Se vidare kapitel 10. 

2) Studier av butikers priser och marginaler utförs med jämna mellanrum av 
Statens Pris- och Kartellnämnd (se t ex SPK 1975). I tidskriften Super
market (utges av ICA-förlaget) presenteras studier av butikers sortiment 
(se t ex Supermarket 1975). Studier av butikers lönsamhet genomförs år
ligen av Sveriges Livsmedelshandlareförbund (se t ex LIVS 1975). 

3) Detta avsnitt bygger i huvudsak på SOU 1975:69, kapitel 4: Samhällets 
uppgifter i distributionen. 

4) Enligt Sannesson (1971) omfattar distributionssektorn frågeställningar som 
förekomst och funktionsinriktning hos mellanhänder medan leverantörssek
torn berör utvecklingen av leverantörsföretagens sortiment, storlek, lokali
sering, grad av specialisering etc. Denna indelning bedöms dock som mindre 
relevant i denna studie, eftersom utgångspunkten här är enskilda detalj
handlare och inte som i Sannessons studie, konkurrensförhållanden inom 
blocken. 

5) Jonassen 1955; Persson 1960; Kent County Council 1964; Byron 1967; 
Herrman & Beik 1968; Rich & Jain 1968; Enis & Paul 1970; Dahlberg & 
Söderström 1970; Reynolds & Darden 1972. 

6) Detta är för övrigt en utveckling som kännetecknande för konsumentforsk
ningen under senare år. Se t ex Billgren 1977, Aneli 1979, Haglund 1980. 

7) Annars är ett hushåll eller en familj en organisatorisk enhet och kan därför 
naturligtvis inte utföra inköpen. Jfr t ex Billgren 1977. 

8) För att begränsa informationsinsamlingen och då såväl utbildning, inkomst 
som socialgruppstillhörighet utgör indikatorer på social status/position har 
endast en av dessa variabler beaktats i denna studie. Den valda variabeln är 
inkomst. Orsaken härtill är att uppgifter över hushållspopulationens in
komster utan större svårigheter kunde införskaffats via taxeringslängderna. 

9) Se även t ex Rachman 1969; Sannesson 1971; McCarthy 1971; Kotler 1972. 

10) Vid denna modellutveckling har Hult & Odéen i första hand tagit intryck av 
Susbauer 1975 och Watkins 1976, vilka i likhet med Hult & Odéen har an
lagt en processyn på området (se vidare Hult & Odéen 1983). 
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11) Denna indelning är i stort sett överensstämmande med de som återfinns i 
de tidigare nämnda studierna som Hult & Odéen (1983) i första hand tog 
intryck av vid utvecklingen av etableringsmodellen. Se fotnot 10, ovan. 
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3 INLEDANDE METODDISKUSSION OCH UPPLÄGGNING OCH 

GENOMFÖRANDE AV DEN FÖRSTA UNDERSÖKNINGSETAPPEN 

3.1 Val av undersökningsmetod - en principiell diskussion 

Genom att begränsa undersökningen till butiken i Nybygge och Skogsbyn möjlig

görs ingående studier av glesbygdsbutikers tillkomst och utveckling. Fallmeto

den som det här är fråga om är att föredra när teoribildningen inom området är 

relativt outvecklat (se t ex Valdelin 1974). Alternativet vore här att utgå frän 

ett flertal undersökningsobjekt. En sådan uppläggning skulle innebära att under

sökningsobjekten studeras relativt ytligt. Empiriska studier som har karaktären 

av kartläggningen benämns vanligtvis med surveymetoden (se t ex Rosengren 

1975; Swedner 1977). Ett användande av surveymetoden förutsätter att teori

bildningen inom området är relativt väl utvecklat (Valdelin 1974). Detta 

förhållande torde knappast gälla glesbygdsbutikers tillkomst och utveckling. En 

ytterligare metod som omnämns i litteraturen är experiment, som innebär att 

undersökaren förutom beskrivning av verkligheten och förändringar i denna, har 

möjlighet att kontrollera och manipulera undersökningssituationen (Rosengren 

1975; Swedner 1977). Vid användande av experimentmetoden ställs det vid en 

jämförelse med surveymetoden ännu högre krav på en väl utvecklad teoretisk 

referensram (Valdelin 1974). 

Möjligtvis kunde man här tänka sig att med hjälp av surveymetoden studera 

några teoretiskt utvecklade aspekter av etableringsprocessen bland ett större 

antal glesbygdsbutiker. Detta skulle i så fall gälla driftsfasen. Som tidigare 

påpekats är förmodligen etablerings- och driftsfasen inte oberoende av varandra 

varför en sådan uppläggning skulle vara mindre lämplig i detta sammanhang. 

Till undantagen hör dock kundernas relationer på utbuden, som dels är teore

tiskt utvecklat och dels aktualiseras under driftsfasen. 

Att basera undersökningen på två fallstudier kan tyckas vara otillräckligt. Fall

metoden är dock att betrakta som hypotesprövande varför kravet på represen

tativitet inte sätts i förgrunden (Rosengren 1975; Swedner 1977). Dessutom har 

det visat sig att etableringar av glesbygdsbutiker är en relativt ovanlig 

företeelse i Sverige. Vad jag har kunnat erfara var det endast butiken i Nybygge 
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och Skogsbyn som etablerades i områden av glesbygdskaraktär under hösten 

1975. Eftersom det här är fråga om en longitudinell studie kan det uppstå 

svårigheter att jämföra de två fallen med andra fall som etablerades vid andra 

tidpunkter. 

I empiriskt hänseende inleddes projektet med studier av butikernas tillkomst 

och utveckling under första verksamhetsåret. Härvid framkom bl a att butiks

innehavarna hade som ambition att ytterligare utveckla verksamheterna. Det 

blev därför naturligt att de empiriska studierna i tidshänseende förlängdes. 

Inför dessa studier utvidgades den ursprungliga referensramen till att även om

fatta sociala aspekter av säljar-köpar relationer, eftersom det visade sig att de 

analyser som gjordes inom ramen för den första etappen inte ensamt kunde 

förklara resultaten. Uppläggningen och genomförandet av dessa fortsatta empi

riska studier, som omfattar butikernas driftsfas under andra till och med sjätte 

verksamhetsåret, redovisas i kapitel 11. I den fortsatta framställningen av detta 

kapitel redovisas uppläggningen och genomförandet av den första undersök

ningsetappen, som i tidshänseende omfattar butikernas tillkomst och det första 

året av butikernas driftsfas. 

3.2 Uppläggning och genomförande av undersökningsetapp 1 

3.2.1 Sammanfattning 

De datainsamlingsmetoder av primär karaktär som användes under den första 

etappen redovisas i figur 3.1 nedan. 
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Figur 3.1 I studien använda metoder för insamling av primärdata. 
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De två butiksinnehavarna intervjuades personligen. Den första intervjun, som 

genomfördes strax efter butikernas öppnande, syftade i första hand tili att få en 

bild av butiksinnehavarnas bakgrund, butikernas tillkomst och den inrktning 

butikerna skulle få. Ett annat syfte var att få butiksinnehavarnas bild av kon

kurrenssituationen och de potentiella kundupptagningsområdena. 

Knappt ett år senare, i oktober 1976, genomfördes den andra intervjun. Syftet 

var här att få en bild av hur butikerna utbuds- och lönsamhetsmässigt hade 

utvecklats under det första verksamhetsåret samt butiksinnehavarnas framtida 

ambitioner. Vid detta tillfälle fanns inga bokslutshandlingar tillgängliga och 

därför valde jag att personligen söka upp butiksinnehavarna fyra månader 

senare. Förutom studier av bokslutshandlingar utnyttjades besöket till en 

genomgång av butikernas följesedlar. Dessutom gavs även möjlighet till en 

uppföljning av de tidigare genomförda intervjuerna. 

För att få en bild av butikernas dragningskraft genomfördes vid två olika tid

punkter en enkätundersökning bland butikernas alla potentiella kunder. Den 

första enkätundersökningen genomfördes i början av 1976, dvs några månader 

efter butikernas öppnande. Knappt ett år senare genomfördes den andra enkät

undersökningen. 

Förutom enkäter har även ett antal ortsinvånare personligen intervjuats. Det 

främsta syftet med dessa intervjuer var att få en ökad förståelse för hushållens 

beteende. 

Inom ramen för den första etappen har även andra informationskällor nyttjats. 

Genom mantalslängder, husförhörslängder och församlingsböcker har det varit 

möjligt att få en bild av byarnas historiska utveckling. Egna observationer och 

studier av telefonkatalogens yrkesregister har tillsammans med uppgifter från 

nuvarande och tidigare butiksinnehavare samt innehavarna av varuhussarna, 

gett en bild av orternas utbudutveckling samt konkurrenssituationen. 

I den fortsatta framställningen utvecklas uppläggningen och genomförandet av 

den första undersökningsetappen. Tonvikten ligger här på de överväganden som 

har legat bakom valet av använda datainsamlingsmetoder. Så långt det har varit 
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möjligt följer redovisningen den tidsmässiga ordningen. Av praktiska och meto

dologiska skäl görs dock här en åtskillnad mellan butiks- och hushållsstudien, 

och inleder med den som påbörjades, nämligen butiksstudien. Kapitlet avslutas 

med en diskussion av använda analysmetoder samt undersökningens tillförlit

lighet. 

3.2.2 Intervjuomgång 1 

3.2.2.1 Butiksstudien 

För att få kunskap om butikernas tillkomst och utveckling under det första 

verksamhetsåret intervjuades butiksinnehavarna personligen. Alternativet, att 

erhålla denna information via enkäter betraktades som något långsökt eftersom 

det endast var fråga om två undersökningsobjekt. Sist men inte minst var den 

önskade informationen av kvalitativ karaktär, vilken svårligen kan samlas in 

med enkäter. Personliga intervjuer är dock en resurskrävande datainsamlings

metod. Det blev därför nödvändigt att begränsa antalet besök. 

Alternativet var att telefonledes intervjua butiksinnehavarna. Härigenom kunde 

antalet intervjutillfällen utökas, eftersom denna datainsamlingsmetod, i jämfö

relse med personliga intervjuer, är mindre resurskrävande. För att kunna 

genomdriva projektet var det väsentligt att god kontakt med butiksinnehavarna 

skapades. Förutsättningarna att uppnå sådana är betydligt större vid personliga 

intervjuer än vid telefonintervjuer. Ett annat skäl till personliga intervjuer 

framför telefonintervjuer var att besöken skulle möjliggöra observationer av 

butikernas "innehåll", som ett komplement till intervjuerna. Butiksinnehavarna 

har dock vid ett flertal tillfällen kontaktats per telefon. Det främsta syftet 

med dessa samtal var att komma överens om lämpliga tidpunkter för personliga 

sammanträffanden, men det gavs även tillfällen att ställa frågor. 

För att undvika efterhandsrationaliseringar hade det varit önskvärt att inter

vjua butiksinnehavarna innan butikerna öppnades. Detta var dock inte praktiskt 

möjligt, utan den inledande intervjun genomfördes strax efter butikernas 

öppnande. Intresset koncentrerades här till butikernas tillkomst, men även 

information om butiksinnehavarnas ambitioner inhämtades vid detta tillfälle. 
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Vidare fick butiksinnehavarna ge en bild av orternas tidigare utbudsstruktur, 

nuvarande konkurrenter samt vilka hushåll som i geografiskt hänseende kunde 

tänkas anlita de nya butikerna. Den senare informationen låg till underlag vid 

uppläggningen och genomförandet av hushållsstudien, som redovisas nedan. 

3.2.2.2 Hushâllsstudien 

De hushåll som kan tänkas handla i en viss butik är utifrån denna butiks synvin

kel att betrakta som potentiella eller tänkbara kunder. Vid fastställandet av en 

butiks kundupptagningsområde eller kundmarknad, ett område eller en region 

innefattande dessa potentiella kunder, är i regel utgångspunkten att hushåll 

väljer att handla i det närmast bostaden belägna inköpsstället. En annan metod i 

sammanhanget är att intervjua hushåll i ett godtyckligt område. Denna metod 

brukar användas när uppgifter om avstånd och befolkningsmängder saknas eller 

när det kan förväntas att avståndet inte ensamt förklarar hushållens inköpsbe

teende. De resultat som presenterades i kapitel 2 talar för ett användande av 

denna metod. Förutom avstånd till inköpsställena, framkom här att även andra 

individuella egenskaper och företagsbetingade egenskaper kan vara av betydelse 

för att förklara hushållens inköpsbeteende.D 

I denna studie fastställdes butikernas kundupptagningsområden genom en kom

bination av de ovan nämnda tillvägagångssätten. Strax efter butikernas öppnan

de fick butiksinnehavarna på en karta markera de konkurrerande utbuden. Där

efter fick butiksinnehavarna markera vilka hushåll som dessa kunde få som sina 

kunder. Härvid framkom att butiksinnehavarna hade täckt in alla hushåll som 

hade närmast till de nya butikerna. Dessutom innefattar kundupptagningsområ

dena även hushåll som har närmare till andra inköpsställen. Detta gäller främst 

hushåll bosatta i de södra regionerna. För dessa är det närmaste inköpsstället 

den varubuss som trafikerar områdena. Vidare omfattar den norra delen av 

kundupptagningsområdet i Skogsbyn hushåll som har närmare till ett fast 

inköpsställe. 

De båda butiksinnehavarna räknade med att flertalet av hushållen i de perifera 

byarna skulle börja handla i de nya butikerna. Vidare förväntade de sig att varu

hussarna så småningom skulle försvinna, varvid ytterligare hushåll skulle välja 

att handla i de nya butikerna. 
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Någon anledning till att ytterligare utvidga undersökningspopulationen fanns 

inte, eftersom butiksinnehavarna hade beaktat alla de hushåll som hade närmast 

till de båda butikerna. (Butikernas kundupptagningsområden återges i kartform i 

figur 1 och 2, s 229 respektive 230). Däremot kunde man fråga sig om inte 

butiksinnehavarna var lite väl optimistiska i sina bedömningar, vilket 

intervjuerna med hushållen skulle ge svar på. 

Innan intervjuerna med hushållen påbörjades införskaffades ett utdrag ur man

talsskrivningsregistret för de hushåll som var bosatta i de aktuella områdena. 

Totalt rörde det sig om 319 hushåll, varav 132 hushåll återfanns inom Nybygge

butikens kundupptagningsområde och resterande 187 hushåll inom Skogsbyn-

butikens kundupptagningsområde. Förutom adresser till de aktuella hushållen, 

erhölls från detta register även uppgifter om antalet personer i respektive hus

håll, personernas civilstånd och i vissa fall yrkestillhörighet. Från ett annat 

register erhölls dessutom uppgifter om personernas årsinkomster. 

Vidare fanns det samlade uppgifter om befolkningen i de båda orterna med av

seende på antalet invånare, ålders- och sysselsättningsstruktur för åren 1920-

1976. Dessa hade samanställts av en person som knöts till projektgruppen under 

hösten 1976, på basis av husförhörslängder och församlingsböcker. Genom denna 

information gavs en bild av orternas historiska utveckling, som redovisas i kapi

tel 4. 

Eftersom huvudobjekten i denna studie utgörs av två nytillkomna butiker, kunde 

det förväntas att de två butiksinnehavarna successivt sökte anpassa butikernas 

utbud efter hushållens önskemål. Detta skulle i så fall innebära att hushållens 

attityder och därmed beteenden ändrades i takt med denna anpassning. För att 

kunna fastställa om eventuella förändringar av butikernas utbud hade någon 

effekt på hushållen, valde jag, i likhet med butiksstudien, att intervjua 

konsumenterna vid ett flertal tillfällen. Detta för att undvika eventuella 

minnesförluster och/eller efterhandsrationaliseringar som annars kunde inträffa 

om intervjun endast gjordes vid ett tillfälle, t ex ett år efter butikernas 

öppnande. 
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Vidare valde jag att genomföra intervjuerna vid ungefär samma tidpunkter som 

intervjuerna med butiksinnehavarna, dvs strax efter butikernas öppnande och 

knappt ett år senare. Härigenom underlättades en jämförelse mellan de båda 

delstudierna. 

Vid den inledande intervjun fokuserades intresset till hushållens 

- val av inköpsställe innan de nya butikerna öppnade 

- nuvarande inköpsvanor (vilka inköpsställen som anlitades, inköpsandelar i 

respektive inköpsställe, vem i hushållet som utförde dagligvaruinköpen 

samt hur man färdades till inköpsställena) 

- inställningen till de nya butikerna/alternativa inköpsställen 

- tilltro til de nya butikernas möjligheter att bli tillräckligt lönsamma. 

Då ovanstående frågor till stor utsträcknig är av kvantitativ karaktär, genomfö

rdes en enkätundersökning. Detta möjliggjorde en totalundersökning, eftersom 

populationen antalsmässigt var relativt begränsad. Hade däremot respondenter-

na personligen intervjuats skulle det av resursskäl blivit nödvändigt att begränsa 

antalet intervjuer.^) 

Enkäten som återges i bilaga B (s 231-240), skickades ut i januari 1976 och 

adresserades till kvinnan i hushållen, med undantag av ett fåtal hushåll vilka 

enbart bestod av män. 

Efter två påminnelsebrev hade 226 av 299 enkäter inkommit. Svarsfrekvensen 

var något högre i Skogsbyn, 79 % (141/178) än i Nybygge, 70 % (85/121). Bedöm

ningen var att ytterligare ett påminnelsebrev skulle ge marginella effekter på 

svarsfrekvensen. Av den anledningen stoppades datainsamlingen. Dessutom 

visade analyser av materialet att svarandegruppen var relativt väl represente

rad i undersökningen (se vidare avsnitt 3.4). 

3.2.3 Intervjuomgång 2 

Den ursprungliga undersökningsplanen var att intervjuerna med butiksinnehavar

na och företrädare för hushållen, som företogs strax efter butikernas öppnande, 
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skulle följas upp vid ett senare tillfälle. Skälet härtill var att det kunde förvän

tas att butiksinnehavarna behövde tid på sig att utveckla butikernas konkurrens

medelsmix och att därmed hushållens attityder till och inköp i ortsbutikerna 

förändrades i takt med denna anpassning. En lämplig tidpunkt för dessa 

intervjuer var under senare delen av år 1976, dvs i början av butikernas andra 

verksamhetsår. Detta då resultat- och balansräkningarna för det första 

verksamhetsåret troligtvis hade upprättats vid denna tidpunkt. 

3.2.3.1 Butiksstudien 

Butiksinnehavarna besöktes i november 1976 och i april 1977. Förutom studium 

av butikernas dagböcker och bokslutshandlingar, intervjuades butiksinnehavarna. 

Det främsta syftet med intervjuerna var att få information om butiksinnehavar

na i något avseende hade ändrat riktning på verksamheterna, butiksinnehavarnas 

kommentarer över butikernas resultat samt deras framtida ambitioner. 

3.2.3.2 Hushållsstudien 

I december 1976 distribuerades enkäten till hushållen. I likhet med det förra 

undersökningstillfället genomfördes även denna gång en totalundersökning och 

till stora delar var undersökningspopulationen identisk med den ursprungliga. 

Några hushåll hade dock genom flyttning och dödsfall fallit bort, medan ett 

antal andra hushåll hade flyttat in och inkluderades i undersökningspopulatio

nen. Dessutom gjordes även vissa justeringar av grundpopulationen. Bland annat 

ströks hushållen i den sydvästra delen av Nybygge-butikens kundupptagningsom

råde. Skälet härtill var att dessa vid det förra undersökningstillfället sade sig 

"inte ha någonting att göra med Nybygge-butiken", och innehavaren av butiken i 

Nybygge hade inte heller några direkta planer på att få dessa hushåll som sina 

kunder. Hushållen i den sydöstra delen av Nybygge-butikens kundupptagnings

område, hade även denna uppfattning, dock inte lika utpräglad som hushållen i 

den sydvästra delen av kundupptagningsområdet. Innehavaren av butiken i Ny

bygge planerade dessutom att försöka få dessa hushåll som sina kunder och 

därför gjordes här inga förändringar. 
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En förändring som däremot genomfördes var att populationen i Skogsbyn-områ-

det utökades med fem hushåll, som var bosatta i en liten by belägen i den syd

västra delen av Skogsbyn-butikens kundupptagningsområde. Dessa hushåll kom 

av misstag inte med vid det förra undersökningstillfället. 

I likhet med det förra undersökningstillfället koncentrerades enkätens frågor 

till hushållens attityder till och inköp i ortsbutikerna. Dessutom kom enkäten 

även att innehålla frågor om "hushållen som konsumerande, planerande, organi

serande och producerande enhet samt skillnader i livsstilar mellan olika konsu

mentkategorier". Dessa två problemområden hade två sociologer intresserat sig 

för och eftersom vi kände varandra personligen och såg vissa fördelar med att 

samordna datainsamlingen, valde vi att tillsammans geomföra enkätundersök

ningen. 

Enkäten, som återges i bilaga C (s 241-256), adresserades även denna gång till 

kvinnan i hushållet, med undantag av ett fåtal hushåll som enbart bestod av 

manliga medlemmar. 

I februari 1977, två månader efter utskicket och två påminnelsebrev, uppgick 

svarsfrekvensen till drygt 50 %, vilket bedömdes som mindre tillfredsställande. 

Bedömningen var att ytterligare ett påminnelsebrev inte skulle ge någon större 

effekt på svarsfrekvensen. Därför kontaktades hushållen per telefon och ombads 

under telefonsamtalet att besvara enkätens frågor. För att detta skulle vara 

praktiskt möjligt var det nödvändigt att reducera antalet frågor. De frågor som 

berörde hushållens inköpsvanor omfattades inte av denna "besparingskam

panj".^) 

Genom telefonuppföljningen erhölls svar från ytterligare 75 hushåll. Totalt hade 

därmed svar från 215 hushåll erhållits, vilket motsvarade en svarsfrekvens upp

gående till 77 %, där skillnaden mellan de två undersökningsområdena var mar

ginell. Vidare visade det sig att svarandegruppen var relativt väl representerad i 

undersökningen (se vidare avsnitt 3.4). 

Förutom de två enkäter som distribuerades till butikernas potentiella kunder, 

var ambitionen att ett urval konsumenter personligen skulle intervjuas. Syftet 
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med dessa intervjuer var främst att fâ en ökad förståelse för hushållens beteen

den. Tidsmässigt var det tänkt att dessa intervjuer skulle genomföras under 

våren 1977, efter det att resultaten från den andra enkätundersökningen hade 

bearbetats och analyserats. Härigenom fanns det möjlighet att följa upp de 

hushåll som eventuellt hade ändrat attityderna och köptroheten till de nya buti

kerna. 

Vid intervjun med innehavaren av butiken i Nybygge i november 1976 framkom 

att denne hade planer på att lägga ned verksamheten. Blev detta verklighet 

skulle såväl den planerade enkätundersökningen som de planerade personliga 

intervjuerna bland Nybygge-butikens kunder inte bli av eller åtminstone inte få 

den inriktning som var tänkt. "För att rädda det som räddas kunde" beslöts där

för att tidigarelägga de personliga intervjuerna bland ett antal hushåll i 

Nybygge. Någon nedläggning blev det dock inte av och enkätundersökningen 

kunde som tidigare framgått genomföras planenligt. 

Resultaten från den första enkätundersökningen låg till underlag vid urvalet. 

Som framgår av kapitel 7 är det i första hand avståndet till ortsbutikerna som 

förklarar individuella skillnader i hushållens köptrohet till ortsbutikerna. Därför 

valde jag att söka upp hushåll som var bosatta dels i närheten av ortsbutiken 

och dels i omgivande byar. Totalt var det företrädare för åtta hushåll som per

sonligen intervjuades och undersökningen genomfördes i slutet av oktober 1975. 

Ett liknande tillvägagångssätt användes vid intervjuerna med invånarna i Skogs

byn. Som planerat genomfördes intervjuerna under april 1977 och totalt sett 

ingick åtta hushåll i denna undersökningsomgång. 

3.2.4 En sent påtänkt studie av butikernas sortiment 

I samband med uppläggningen av de inledande fältstudierna planerades ett stu

dium av butikernas sortiment, eftersom sortimentet oftast brukar betraktas 

som ett av butikers viktigaste konkurrensmedel. Dessa planer skrinlades när 

resultaten från den första hushållsenkäten hade bearbetats. Resultaten från 

denna studie visade nämligen att hushållen i stort sett var nöjda med de två nya 

butikernas sortimentstruktur (se vidare kapitel 7). 
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Den andra hushållsenkäten som distribuerades knappt ett år senare, visade att 

hushållen i Skogsbyn fortfarande i stort sett var nöjda med ortsbutikens sorti

ment. Däremot var missnöjet över ortsbutikens sortiment relativt utbrett biand 

hushållen i Nybygge, Detta resultat var förvånande, eftersom innehavarna av de 

två butikerna uppgivit att de mellan de två undersökningstillfällena successivt 

hade utökat sortimentet. 

För att få klarhet i denna fråga undersöktes möjligheten att "i efterhand" stu

dera butikernas sortimentsutveckling. Inventeringar, som är den mest förekom

mande metoden att studera butikers sortiment,4) var dock inte att föredra. 

Risken var att resultaten från en eventuell inventering under våren 1977, skulle 

spegla en annan bild än den som hushållen hade vid besvarandet av enkäten i 

december 1976. 

För att få fram en bild som tidsmässigt sammanföll, eller åtminstone tangerade 

enkätundersökningen, studerades möjligheten att via butikernas inventeringslis

tor få en uppfattning om butikernas sortimentsutveckling. Det visade sig dock 

vara svårt, och i vissa fall omöjligt, att i inventeringslistorna identifiera enskil

da artiklar. Den erhållna informationen skulle härvidlag ge en mycket grov bild 

av butikernas sortimentsstruktur. Dessutom skulle det inte vara möjligt att 

genom denna metod studera sortimentutvecklingen över tiden. 

En mera lämplig metod att under rådande omständigheter få en bild av butiker

nas sortiment, kunde vara genom att studera butikernas följesedlar. Härigenom 

skulle det vara möjligt att få en bild av hur butikernas sortiment över tiden 

hade utvecklats. En begränsning med denna metod är att hänsyn ej tas till varu

lagrets förändringar, eftersom man här endast noterar inköpta artiklar. Genom 

att endast beakta nytillkomna artiklar, och ej hur många gånger som man gjort 

en beställning av en och samma artikel, får varulagrets omsättningshastighet en 

mindre betydelse i sammanhanget. Dessutom kan man förmoda att lagerom

sättningshastigheten inte skiljer sig särskilt mycket från butik till butik, åt

minstone inte inom olika omsättningsklasser (se t ex LIVS 1976). 

För att få en någorlunda bild av Nybygge- och Skogsbyns-butikens sortiments-

utveckling under det första verksamhetsåret valde jag därför att studera buti
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kernas följesedlar. Som noterats ovan beaktade jag här endast antalet olika 

artiklar som innehavarna av de tvä butikerna hade beställt hem. Redovisnings-

mässigt valde jag här att följa den sortimentsgruppering som huvudleverantören 

ICA använder sig av, vilket på en övergripande nivå omfattar grupperna daglig

varor och specialvaror. Till gruppen dagligvaror hänförs livsmedel, tobak, 

papper och kemiskt tekniska artiklar. Följande produktområden hänförs till 

gruppen specialvaror: trädgård, bosättning, husgeråd, järnvaror, elektriska ar

tiklar, sport ock leksaker, pappersvaror, vår- och sommarsäsong, höst- och 

vintersäsong, kapitalvaror, vita varor, undertrikå, strumpor, stickat, konfektion, 

sybehör, garner, korta varor, sängkläder, skor och lädervaror. 

Livsmedel omfattar följande produktområden: Köttprodukter, fisk- och skaldjur, 

grönsaker, frukt bär, saft, juice, fågel, bageriprodukter, glass, gryner, mixer, 

barnmat, bryggeriprodukter, djurartiklar, diet och hälsoartiklar, kaffe, the, 

kakao, kex, flingor, snacks, konfektyr, matfett, mesvaror, ost, mjöl, socker, 

salt, såser, matolja, soppor, stuvningar, sallad, majonäs och ägg. 

Vid studium av butikernas följesedlar har jag i huvudsak utgått från de beställ

ningar som butiksinnehavarna hade gjort från huvudleverantören ICA, som också 

svarade för huvuddelen av beställningarna. Beställningar från andra leverantö

rer har inte beaktats då underlaget var bristfälligt. 

3.2.5 Övrig information 

Förutom intervjuer med företrädare för butikerna och hushållen, studium av 

butikernas bokslutshandlingar och följesedlar och bearbetning av mantals-, 

taxerings- och husförhörslängder, har även andra informationskällor utnyttjats 

under den första etappen. 

För att få en bild av orternas utbudsutveckling har de personer som tidigare 

förestått en butik på de båda orterna intervjuats. Vidare har innehavarna av 

varuhussarna intervjuats. Dessutom studerades telefonkatalogens yrkesregister, 

som tillsammans med uppgifter från de två butiksinnehavarna och egna iaktta

gelser, gav en bild av näraliggande orters serviceutbud. 
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3.3 Bearbetning av insamlad information 

Undersökningsprocessen innefattar förutom val av datainsamlingsmetoder även 

bearbetning samt bedömning av insamlad information. I detta avsnitt berörs 

olika tekniker som kan användas för att underlätta bearbetning av insamlad 

information. Undersökningens tillförlitlighet diskuteras i avsnitt 3.4 och omfat

tar aspekter som generalisering av resultaten samt undersökningens validitet 

och reliabilitet. 

Bearbetning av insamlad information kan underlättas om det finns möjlighet att 

överföra informationen till en dator. Några större problem föreligger inte när 

informationen är av kvantitativ karaktär. Att koda kvalitativa data är i och för 

sig också möjligt. Det är dock inte att rekommendera, eftersom informationen i 

regel "förlorar sitt värde" genom att en dator arbetar med numeriska värden. 

Dessutom aktualiseras knappast denna frågeställning när det som i en studie rör 

sig om ett begränsat antal personliga intervjuer. Dessvärre blev jag vid flertalet 

personliga intervjuer tvungen att föra anteckningar, eftersom respondenterna 

inte gav mig möjlighet att banda samtalen. Genast efter varje intervju återgav 

jag med hjälp av förda anteckningar samtalen i en bandspelare och det var där

för inga större problem att bearbeta den insamlade informationen. 

Svaren från de två enkäter som distribuerades till butikernas potentiella kunder 

var i hög grad av kvantitativ karaktär. Detta förhållande, sammantaget med att 

undersökningsobjekten var relativt många till antalet, talade för att koda och 

föra över informationen till en dator. Vid databearbetningen användes SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), ett program utvecklat vid univer

sitetet i Stanford i USA och som är speciellt anpassat för analyser av data inom 

det samhällsvetenskapliga området (Nie m fl 1975). Härmed skapades möjlig

heter till användande av mer utvecklade analystekniker vid studium av olika 

oberoende variablers betydelse vid hushållens köptrohet till ortsbutikerna 

(beroende variabel). Förvisso är det möjligt att studera samband med hjälp av 

korstabuleringar. Det kan dock bli rätt arbetskrävande när det är fråga om ett 

större antal variabler. Dessutom kan det vara svårt att utifrån korstabuleringar 

bedöma vilken eller vilka oberoende varabler som förklarar den största varian

sen på den beroende variabeln. 
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Genom att använda sig av multivariatanalys möjliggörs studier av samband 

mellan eller inom variabelmängden (se t ex Kendall 1950). I de flesta fallen 

kräver ett användande av multivariatanalys att variablerna ligger på en relativt 

hög skalnivå, vilket i regel får till konsekvens att antalet variabler som kan 

medtas i analysen begränsas. Till undantagen hör multipel klassifikationsanalys 

(MCA), där de oberoende variablerna kan ligga på nominalskalenivån och den 

beroende variabeln på intervallskalenivån, men kan också vara dikotomiserad 

(se t ex Korpi 1974). Detta innebär att ett användande av MCA även kan inne

fatta bilinnehav och bostadsplats, två variabler som brukar vara av betydelse 

för att förklara hushållens val av inköpsställe. 

En begränsning med MCA är att de oberoende variablerna får vara högst fem 

till antalet. Uppgår antalet oberoende variabler till sex eller fler blir det därför 

nödvändigt att göra en reducering. Vanligtvis används korrelationskoefficienter 

vid denna reducering, där man i första hand väljer bort variabler som är internt 

korrelerade. I andra hand bortses från variabler som har låga förklaringsvärden 

(se t ex Lindblad 1983). 

3.4 Undersökningens tillförlitlighet 

Vid genomförande av en undersökning kan på en övergripande nivå två typer av 

problem inträffa. Ett berör generalisering av resultaten, vilken kan vara 

orsakad av ram-, stickprovs- och bortfallsfel. Ett annat problem som kan 

aktualiseras är bearbetnings- och mätproblem, som har att göra med kodning, 

stansning och beräkningar av materialet. Dessa båda typer av problem ger ett 

uttryck för undersökningens tillförlitlighet (Rosengren 1975; Swedner 1977). 

3.4.1 Generaliseringsproblem 

Problem med generalisering av resultaten är direkt kopplade till de inledande 

momenten av en undersökning, fastställande av målpopulation, urvalsram, ur

valsförfarande samt eventuellt bortfall som uppkommer. 

Den första frågeställningen, dvs fastställande av mdlpopulationen, aktualisera

des i samband med bestämningen av butikernas potentiella (tänkbara) kunder. 
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Som tidigare framgått var utgångspunkten här att alla de hushåll som hade 

närmast till de nya butikerna var att betrakta som potentiella kunder till dessa 

butiker. Det kunde dock tänkas att avståndet inte ensamt förklarade skillnader i 

hushållens inköpsbeteende och att därmed hushåll som hade närmast till andra 

inköpsställen kunde tänkas handla i de nya butikerna. Genom att butikernas 

kundupptagningsområden var väl tilltagna, skulle resultaten från hushållsunder

sökningen ge svar på huruvida målpopulationen var överdimensionerad eller ej. 

Ett annat fel som kan inträffa i samband med uppläggning och genomförande av 

en undersökning är ramfel. En orsak till uppkomsten av ramfel är att ett och 

samma undersökningselement finns registrerat mer än en gång i urvalsramen. 

Förmodligen är "dubbelräkningar" ovanliga i undersökningssammanhang. Däre

mot kan det vara mera vanligt att urvalsramen även innefattar undersöknings-

element som inte tillhör målpopulationen. Vid uppläggningen och genomförandet 

av enkätundersökningarna till hushållen har jag försökt undvika detta ramfel 

genom att först "ringa in" butikernas potentiella kunder på en karta med fastig

hetsbeteckningar. Därefter har jag via mantalsskrivningsregistret plockat ut 

hushåll med hjälp av de aktuella fastighetsbeteckningarna. Det visade sig dock 

att några hushåll av misstag inte kom med vid det första undersökningstillfället. 

Inför det andra undersökningstillfället rättades misstaget till. 

Brister i stickprovsförfarandet kan även inverka negativt på undersökningens 

tillförlitlighet. Denna fråga är dock inte aktuell i detta sammanhang eftersom 

alla de båda butikernas potentiella kunder erhöll en enkät vid båda mättill

fällena. 

Däremot var det inte alla som besvarade enkäterna, varvid problemet med bort

fallet aktualiserades. Som tidigare framgått var det i genomsnitt ca 75 % som 

vid de två mättillfällena svarade på enkäterna. Denna svarsfrekvens är att be

trakta som mer än tillfredsställande, eftersom man idag får vara nöjd om man 

kommer upp i en svarsfrekvens på ca 50 %. Detta behöver dock inte vara ett 

tecken på att undersökningen är tillförlitlig. Av betydelse är naturligtvis i 

vilken utsträckning olika "grupper" av undersökningselement finns representera

de bland de som svarat respektive inte svarat på enkäterna. 
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Ett sätt att få en uppfattning om hur bortfallet skulle ha svarat om de hade 

svarat är att utföra en svarsbenägenhetsanalys. Denna analys baseras på hur 

respondenterna svarar på en för undersökningen "viktig" fråga efter första ut-

skicket, efter första påminnelsebrevet, efter andra påminnelsebrevet, etc. 

Finner man här att respondenterna med minskad svarsbenägenhet tenderar att 

ange höga eller låga värden på den aktuella frågan, kan man förmoda att denna 

utveckling även gäller för de respondenter som inte alls har svarat. Jonsson m fl 

(1973) poängterar att svarsbenägenhetsanalys är en mindre lämplig metod i 

sammanhanget. Ett tillförlitligare sätt att analysera ett bortfall är att jämföra 

gruppen svarande med bortfallet, med avseende på ett antal bakgrundsvariabler. 

Framkommer det skillnader vid denna jämförelse har man 

"...skäl att misstänka att skillnader existerar även med avseende på 

de variabler som man är ute efter att mäta eftersom man erfaren

hetsmässigt vet att det föreligger ofta starka samband mellan bak

grundsvariabler och vanliga sociologiska variabler."(s 262) 

I denna studie har det visat sig att avståndet till ortsbutikerna är en variabel 

som visat sig vara av stor betydelse vid hushållens val av ink^psställe. Eftersom 

avståndet till ortsbutikerna är känt för hela populationen genom uppgifter från 

mantalsskrivningsregistret kan det vara av intresse att närmare studera i vilken 

utsträckning svarandegruppen är under- eller överrepresenterat i detta avseen

de. 

Som framgår av tabell 3.1 nedan är det i första hand hushåll belägna på ett 

avstånd av 7 km eller mer som är underrepresenterade vid de två enkätunder

sökningarna (med undantag av hushållen i Skogsbyn vid den undersökning som 

genomfördes i december 1976). Förutsätter vi här att bortfallet skulle ha svarat 

på samma sätt som svarandegruppen innebär detta att den redovisade köptrohe

ten till ortsbutikerna i kapitel 7 sammantaget blir lägre och att detta i synner

het gäller i Nybygge. 
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Tabell 3.1 Avståndet till ortsbutikerna för svarandegruppen i relation till hela 
undersökningspopulationen. 

jan 1976 3 

N Y B Y G G E S K O G S B Y N T C ) T A L T 

Total Erhållna svar Total Erhållna svar Total Erhållna svar 

A VST AND TILL pop. pop. pop. 

ORTSBUTIKEN n n % n n % n n % 

- 1 km 50 42 84 23 18 78 73 60 82 

2 - 3 km 10 8 80 13 10 77 23 18 78 

4 - 6  k m  6 6 100 35 33 94 41 39 95 

7 - km 55 29 53 107 80 75 162 109 67 

Totalt 121 85 70 178 141 79 299 226 76 

dec 1976 

N Y B Y G G E S K O G S B Y N T O T A L  T 

Total Erhållna svar Total Erhållna svar Total Erhållna svar 

AVSTAND TILL 
pop. pop. pop.  

ORTSBUTIKEN n n % n n % n n % 

- 1 km 51 42 82 27 16 59 78 58 74 

2 - 3  k m  13 11 85 9 7 78 22 18 82 

4 - 6  k m  5 4 80 32 28 88 37 32 86 

7 - km 36 23 64 106 84 79 142 107 75 

Totalt 105 80 76 174 135 78 279 215 77 
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Huruvida ovanstående tolkning är riktig har inte närmare undersökts. En möjlig

het är annars att försöka förmå ett urval undersökningsobjekt i bortfallsgruppen 

att svara pâ en för undersökningen viktig fråga. Däremot visade det sig att fler

talet bland de som skickade tillbaka enkäterna ofyllda, motiverade åtgärden 

med att, som man uttryckte det, inte hade någonting med de nya butikerna att 

göra. Flertalet av dessa var bosatta på ett relativt långt avstånd från ortsbuti-

kerna, i riktning mot närmaste tätort, vilket stödjer de resultat som framkom

mer i analysen ovan. 

3.4.2 Bearbetnings- och mätproblem 

Undersökningens tillförlitlighet kan även påverkas både vid registrering som vid 

bearbetning av mätvärden. Vid den förra situationen bör man sträva efter en 

hög reliabilitet och validitet.^) Ett vanligt sätt att definiera validitet är frånva

ron av systematiska fel eller att ett mätinstrument mäter vad det är avsett att 

mäta (Rosengren 1975; Swedner 1977). I litteraturen beskrivs tre olika sätt att 

närma sig problemet med validitet (Arbnor and Bjerke 1977). En metod som 

oftast tillämpas är att någon kunnig inom området gör en rimlighetsbedömning 

av resultaten (ytvaliditet). En annan metod är en bedömning av det logiska för

hållandet mellan en undersökning och den existerande teorin inom området; 

logisk eller intern validitet (andra termer för i stort sett samma sak är inne-

hållsvaliditet eller teoretisk validitet, se t ex Rosengren 1975). Detta problem 

aktualiseras när ett begrepp inte kan mätas i en enda dimension, utan måste 

belysas ur många olika aspekter, vilket oftast är fallet när teorin inom området 

är relativt outvecklad. Ett tredje sätt att kontrollera validiteten är genom att 

bedöma ett mätinstruments indikatorer som mått på andra indikatorer eller som 

underlag för förutsägelse om andra indikatorer (extern-, empirisk-, prognostisk-

eller kriterievaliditet). Finns det tillgång till sekundärt material, är det relativt 

enkelt att kontrollera validiteten i undersökningen. Vid studium av butikernas 

lönsamhetsutveckling för det första verksamhetsåret, tillämpades detta förfa

ringssätt genom att de uppgifter som erhölls från butiksinnehavarna vid de 

personliga intervjuerna jämfördes med uppgifter från bokslutshandlingarna. 

Denna jämförelse visade en god överensstämmelse. Man kan således säga att 

validiteten sedd på detta sätt är god. 
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När tillgång till sekundärt material saknas, vilket oftast är fallet, kan det vara 

betydligt svårare att bedöma den empiriska validiteten. En möjlighet som står 

till buds i detta sammanhang är att använda sig av flera olika datainsamlings-

metoder. Inom ramen för hushållsstudien tillämpades detta förfaringssätt 

genom att enkäterna kompletterades med personliga intervjuer. En svårighet i 

detta sammanhang är att avgöra om det är validiteten eller reliabiliteten som 

bedöms. 

Reliabiliteten ger ett uttryck för undersökningens tillförlitlighet (Rosengren 

1975; Swedner 1977). En låg reliabilitet kan vara orsakad av en rad faktorer; 

skillnader i föränderliga egenskaper hos individen som kan påverka mätvärden 

(t ex hälsa, trötthet, motivation, stres), situationsbundna faktorer (t ex kontakt 

med intervjuare och distraherande miljö), variationer i sättet att fråga (t ex 

mellan olika intervjuare), oklarheter eller svårigheter i mätinstrumenten som 

vissa klarar och andra inte eller som lämnar spelrum för olika tolkningar, "lay-

out"-faktorer som tillräckligt utrymme för svar för den som har stor handstil 

och slumpfaktorer (Lekwall och Wahlbin 1979). 

Vid de personliga intervjuerna med butiksinnehavarna och representanter för 

hushållen har jag strävat efter en hög reliabilitet genom att själv genomföra 

intervjuerna. Vidare erhöll både hushållen i Nybygge och Skogsbyn likadana 

enkäter, bortsett från de ortsnamn som återgavs i formulären. Däremot är det i 

stort sett omöjligt vid enkätundersökningar att "gardera" sig mot de eventuella 

inflytanden som intervjupersonerna kan få från miljön och andra personer. 

Det finns metoder för att fastställa undersökningars reliabilitet. En metod 

bygger på att man undersöker ett och samma element vid ett flertal tillfällen 

med samma metod (test-retest-metoden eller upprepningsmetoden). En svaghet 

med denna metod är att det finns en risk att de tillfrågade minns en del av vad 

de svarade vid den första mätningen och medvetet svarar på samma sätt vid den 

andra mätningen (minnesfaktorer). Ett annat fel som denna metod kan ge upp

hov till vid i första hand färdighetstest, är att resultaten vid den andra mät

ningen påverkats av en övningsfaktor. Genom att göra likvärdiga eller ekviva

lenta test vid båda mätningarna kan man, åtminstone delvis, eliminera effekten 

av övnings- och minnesfaktorer. Det är dock inte säkert att båda testen mäter 



77 

samma sak. En möjlighet att komma undan detta problem är att genomföra ett 

test enligt halverings- eller "split-half'-metoden. Denna metod innebär att 

kontrollfrâgor "bakas in" i undersökningen. Även här föreligger dock svårighe

ter att mäta samma sak pä olika sätt (Swedner 1977). 

I de två första ovannämnda metoderna, dvs test-retest-metoden och metoden 

med ekvivalenta former, förutsätts att de studerade variablerna inte är förän

derliga över tiden. Detta är ett antagande som knappast gäller i denna studie 

eftersom utgångspunkten här är utvecklingen av två nytillkomna butiker. Halve

ringsmetoden är den metod som således bäst lämpar sig för att bedöma 

undersökningsresultatens reliabilitet. 

Inom ramen för hushållsstudien har en variant av halveringsmetoden tillämpats, 

genom att hushållen har intervjuats både personligen och postalt. Det intryck 

som man härvid har fått är att överensstämmelsen i svaren är relativt god. 

Möjligtvis har hushållen i Nybygge gett en något positivare bild vid enkätunder

sökningarna än vid de personliga intervjuerna (se vidare kapitel 7). 

Vid bearbetning av mätvärden kan även fel uppstå, som därmed påverkar under

sökningens tillförlitlighet. Detta gäller vid kodning av mätvärden, beräkningar 

samt utskrift. Genom kontrollkörningar har fel i samband med kodningen för

sökt undvikas. Vidare har genomförda sammanslagningar av olika mätvärden 

samt indexeringar jämförts med grundmaterialet. Dessutom har helt naturligt 

även manuset korrekturlästs och utskrivna figurer och tabeller har jämförts 

med "grundvärdena" i datautskrifterna. 
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Noter till kapitel 3 

1) Den mest kända modellen vid fastställandet av butikers kundupptagningsom
råden är Reillys gravitationslag, vars huvudsakliga innebörd är att orters 
dragningskraft är proportionella mot deras storlek, men avtar med kvadra
ten på avstånden mellan orterna (Reilly 1929). Modellen har sedermera 
modifierats av Converse (1943) varvid det blev möjligt att beräkna bryt
ningspunkten mellan två konkurrerande städer med likartat utbud. Knappt 20 
år senare presenterade Huff (1964) en ytterligare modell för fastställande av 
butikers kundupptagningsområden, som i flera avseenden liknade Reillys 
modell (Reilly 1929). I motsats till Reilly tog Huff (1964) i sin modell även 
hänsyn till bl a vilka typer av produkter som konsumenternas inköp avser 
samt alla potentiella butiksområden samtidigt. 

2) Enligt litteraturen inom området (se t ex Rosengren 1975; Swedner 1977) 
föregås val av insamlingsmetod av val av att genomföra en total- eller 
stickprovsundersökning. Oftast åsyftas populationer vars storlek såväl tids
mässigt som ekonomiskt omöjliggör en totalundersökning oavsett val av 
datainsamlingsmetod. Enligt mitt förmenande påverkar dock val av datain
samlingsmetod förutsättningarna för att genomföra en total- eller stick
provsundersökning när det är fråga om populationer som består av relativt 
få enheter. 

3) Som framgår av bilaga C (s 241-256) är enkäten uppdelad i fem avsnitt: 
allmänt, hushållet, butiksetableringen, samhällsintresse, fritid/intressen. 
Telefonintervjuerna omfattade följande frågor 
Allmänt (fråga 4-5), Hushållet (fråga 18-25), Butiksetableringen (alla 
frågor), Samhällsintresse (fråga 2-6), Fritid/intressen (fråga 3-4). 

4) Se t ex Sjöberg & Hansson 1955; Kihlstedt 1961; Dahlberg & Söderström 
1970; Sortimentsundersökningar som publiceras i tidskriften Supermarket 
(utges av ICA-förlaget), t ex 1975:9. 

5) En hög reliabilitet är en nödvändig förutsättning för hög validitet. Däremot 
är inte hög reliabilitet en tillräcklig förutsättning för hög validitet (se t ex 
Arbnor & Bjerke 1977). 
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4 PRESENTATION AV UNDERSÖKNINGSOMRÅDENA 

I detta kapitel presenteras de två undersökningsområdena. Förutom orternas 

geografiska belägenhet, innefattar beskrivningen befolkningens sammansättning 

och utbud på de båda orterna, näraliggande orters utbud samt allmänna kom

munikationsmedel i områdena. Härmed ges en bild av Nybygge- och Skogsbyns-

butikens marknadsmässiga förutsättningar. Befolkningens sammansättning och 

utbud på de båda orterna redovisas även i ett historiskt perspektiv. Denna be

skrivning ger en bild av de problem som är kännetecknande för orter i gles

bygder och som även kan öka förståelsen för hur befolkningen och butiksinne

havarna på de båda orterna agerade. 

Förutom att Skogsbyn och Nybygge är fingerade ortsnamn, har av anonymitets

skäl även övriga orter samt personer omnämnts med andra namn. För att under

lätta den fortsatta läsningen har jag valt att låta den första bokstaven i namnen 

på butiksinnehavarna och deras make/maka överensstämma med den första 

bokstaven för motsvarande ort; Nora och Nils Nyman i Nybygge samt Sven och 

Svea Skogman i Skogsbyn. 

4.1 Geografisk belägenhet och kommunikationer med andra områden 

4.1.1 Nybygge 

Nybygge ligger i en inlandskommun i Norrland. Huvudvägen mellan de två när

mast intilliggande tätorterna tangerar Nybygge. Avståndet mellan dessa två 

tätorter är ca 55 km och Nybygge ligger ganska precis mitt emellan. Buss- eller 

järnvägsförbindelse med tätorterna saknas dock. 

4.1.2 Skogsbyn 

Skogsbyn är belägen i en kustlandskommun i Norrland. Järnvägsstationen i 

Skogsbyn är fortfarande öppen för persontrafik. Järnvägsförbindelse med när

maste större tätort, belägen 24 km söder om Skogsbyn, saknas dock. Däremot 

finns det en daglig bussförbindelse mellan dessa båda orter. Skogsbyn fungerar 

här som en vändstation där bussen gör ett uppehåll på ca 10 minuter i Skogsbyn. 
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4.2 Befolkningsstruktur 

4.2.1 Nybygge 

Ar 1950 bodde det i Nybygge knappt 300 personer. Därefter har befolkningen 

successivt minskat till 154 invånare år 1974, med undantag för en tillfällig be

folkningsökning i slutet av 1950-talet. Den största minskningen ägde rum under 

mitten och senare delen av 1960-talet, från 268 invånare år 1962 till 181 invå

nare år 1968 (se vidare tabell E.l, s 271). 

Under senare år har befolkningen i Nybygge återigen ökat. Mellan åren 1974 och 

1976 ökade befolkningsmängden från 154 till 161 personer, dvs en ökning med 7 

personer. En bidragande förklaring till denna svängning kan vara att orten ligger 

på pendelavstånd från närmaste tätort och detta sammantaget med att tomter 

till egnahem delades ut gratis, var för flera familjer ett attraktivt erbjudande. 

Det främsta syftet med aktionen var att få barnfamiljer till byn och därmed 

rädda låg- och mellanstadieskolan i byn från en planerad indragning. Aktionen 

fick önskad effekt. Mellan år 1974 och 1976 ökade åldersgruppen upp till 9 år 

från 9,8 % till 12,3 %, vilket i absoluta tal motsvarade en ökning med 5 person

er. I likhet med många andra orter har emellertid Nybygge tidigare haft en 

mera ungdomlig befolkningssammansättning. Ar 1920 var över hälften av 

befolkningen i Nybygge personer under 20 år. Ar 1976 var denna andel 33 %. 

Samtidigt har andelen över 50 år under motsvarande period ökat från 11 % till 

35 % (se vidare tabell E.3, s 273). 

Även yrkesstrukturen har förändrats. Ar 1920 fick nästan hälften av den yrkes

verksamma befolkningen i Nybygge sin utkomst från jord- och/eller skogsbru

ket. Ar 1976 var denna andel endast 21 %. De som idag är sysselsatta får sin 

utkomst främst från handel och industri (se vidare tabell E.5, s 275). Flertalet 

av de personer som är sysselsatta inom den senare näringen får sin utkomst från 

det i byn belägna sågverket. En industri som sysselsätter ett 25-tal personer. 

Till kundmarknaden räknar innehavaren av butiken i Nybygge inte enbart de 

personer som är bosatta på själva orten Nybygge, utan även invånare i angrän
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sande byar (se karta A.l s 229). Dessa uppgår till 183 personer, dvs något fler än 

de som är bosatta i Nybygge. Flertalet av dessa är bosatta i riktning mot de 

båda tätorterna. Totalt sett har cirka hälften av invånarna i hela undersöknings

området 3 km eller kortare till butiken i Nybygge. 

4.2.2 Skogsbyn 

I Skogsbyn uppgick befolkningsmängden år 1976 till 74 invånare. Tidigare var 

orten betydligt större. Ar 1932 fanns det i Skogsbyn nästan 200 invånare. Denna 

befolkningstopp hade föregåtts av en kraftig befolkningsökning. Mellan åren 

1920 och 1932 ökade befolkningen med 96 invånare, vilket nästan motsvarade en 

fördubbling av befolkningsmängden. Efter 1932 har befolkningen i Skogsbyn 

successivt minskat, med undantag av två tillfälliga befolkningsökningar i slutet 

av 1940- och 1960-talen. Den kraftigaste minskningen ägde rum i början av 

1960-talet (se vidare tabell E.2, s 272). Framför allt är det de unga som har 

flyttat från Skogsbyn. Ar 1920 var enbart 12 % över 50 år. Motsvarande andel 

år 1976 var över 40 % (se vidare tabell E.4, s 274). 

Även yrkesstrukturen bland invånarna i Skogsbyn har förändrats. Ar 1920 var 

det hela 70 % av de yrkesarbetande som fick sin utkomst från jord- eller skogs

bruket. Ar 1976 var denna andel endast 29 %. Flertalet av dagens 

yrkesarbetande i Skogsbyn får sin utkomst från industri- och handel, 

företrädesvis på andra orter (se vidare tabell E.6, s 276). Tidigare under 1950-

och 1960-talen var det däremot ett flertal personer som fick sin utkomst vid 

järnvägsstationen i Skogsbyn. Under denna period fungerade Skogsbyn som 

omlastningscentral från järnväg till landsväg och vice versa för transport 

till/från närmaste tätort. I början av 1960-talet upphörde dock denna 

verksamhet i samband med invigningen av en ny järnvägssträckning som kom att 

gå utanför Skogsbyn. Härigenom försvann ett flertal arbetstillfällen från orten. 

Själva orten Skogsbyn är såväl ytmässigt som befolkningsmässigt en liten ort. 

Förutom de 74 personer som är bosatta på orten, består Skogsbyn-butikens upp

tagningsområde av ytterligare 477 personer som är bosatta i angränsande byar 

(se karta A.2, s 230). Befolkningen på själva orten Skogsbyn motsvarar med 

andra ord endast cirka 15 % av ortsbutikens totala kundmarknad. Bland butikens 
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potentiella kunder, som inte är bosatta i själva Skogsbyn, återfinns flertalet i de 

södra regionerna, i riktning mot närmaste större tätort. 

4.3 Servicestruktur 

4.3.1 Nybygge 

I takt med befolkningsutvecklingen har utbudet i Nybygge minskat. Tidigare 

fanns det i Nybygge tvä dagligvarubutiker, en privatägd och en konsumentägd. 

Av dessa var det den konsumentägda butiken som lades ned först. Detta ägde 

rum i början av 1960-talet. Innehavaren av den privatägda butiken övertog då 

den före detta konsumentägda butikens lokaler, som var i bättre skick. Inneha

varen drev butiken i dessa nya lokaler i knappt tio âr. I slutet av 1960-talet var 

denne av åldersskäl tvungen att dra sig tillbaka. En ortsbo tog då över verksam

heten. 

Två år senare, år 1971, var även denna person tvungen att upphöra med butiks-

rörelsen. Enligt ortsbefolkningen var skälet till detta bristande intresse för 

affärer i kombination med dåligt ekonomiskt sinnelag. 

Någon annan person var vid denna tidpunkt inte villig att ta över rörelen. 

Ortsbefolkningen blev därför hänvisad till att söka upp tätorterna för att få sitt 

behov av dagligvaror tillgodosett. En situation som, enligt ortsbefolkningen, var 

långt ifrån tillfredsställande. Dessutom ansåg man att det skulle vara ekono

miskt möjligt att driva en butik i Nybygge. Problemet var att finna en lämplig 

föreståndare. Varudistributionen på kort sikt löstes genom att man såg till att 

en innehavare av en varubuss började trafikera området. 

Som en första åtgärd att återuppliva butiken i Nybygge tog ortsbefolkningen 

kontakt med kommunen och begärde ett kommunalt inköp av den före detta 

butiksfastigheten som stått tom en tid. Man var nämligen rädd att någon privat

person skulle köpa fastigheten och göra om den till bostad. Skulle detta hända 

fanns det, enligt ortsbefolkningen, små möjligheter att på nytt starta en butiks-

rörelse i Nybygge, eftersom någon alternativ butikslokal inte fanns att tillgå. 

Att bygga nytt bedömdes som orealistiskt. 
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Kommunen gick med på ortsbefolkningens begäran.Samtidigt hade ortsbefolk

ningen lyckats få tag på en person som var villig att driva dagligvaruförsäljning 

i dessa lokaler, vilket kommunen även accepterade. 

När befolkningen återigen kunde handla i en på orten belägen butik, begränsade 

innehavaren sitt körfält till byar belägna norr och söder om Nybygge (se karta 

A.l, s 229). Enligt innehavaren av varubussen var detta ett önskemål från 

befolkningen i dessa byar. Det var nämligen svårt att ta sig till butiken i 

Nybygge på grund av bristande kommunikationer. 

Knappt ett år senare stängdes ännu en gång butiken i Nybygge. Den nya butiks-

innehvaren hade inte lyckats få butiken tillräckligt bärkraftig. Återigen började 

innehavaren av varubussen att trafikera Nybygge. Detta har han gjort fram 

tom att den senaste butiksinnehavaren startade butiksrörelse i Nybygge. När 

butiken öppnades i oktober 1975 begränsade innehavaren av varubussen åter sitt 

körfält till de södra och norra regionerna. 

Förutom butiken i Nybygge och den varubuss som trafikerar i de södra och norra 

regionerna har befolkningen möjlighet att handla dagligvaror i butiker belägna 

10 km nordost och 15 km norr om Skogsbyn. Något längre bort, i de båda tätort

erna belägna på ett avstånd på cirka 27 km från Nybygge, finns ett betydligt 

större utbud. 

4.3.2 Skogsbyn 

Under 1950-talet, när det bodde relativt många människor i Skogsbyn, hade 

befolkningen i området möjlighet att handla i någon av de tre på orten belägna 

dagligvarubutikerna; en konsumentägd och två privatägda. 

I början av 1960-talet, när befolkningsmängden kraftigt minskade, lades en av 

de privatägda butikerna ned. I slutet av 1960-talet blev ortsbefolkningen av med 

ytterligare en butik på orten. Denna gång var det den konsumentägda butiken 

som lades ned. Enligt ortsbefolkningen var denna nedläggning ett "fult trick" 

från KF:s sida. Innan butiken lades ned, då den fortfarande var lönsam, satte KF 

nämligen in en varubuss i området. Samtidigt minskades sortimentet successivt 
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i den konsumentägda butiken. Detta fick till konsekvens att ytterligare konsu

menter började handla i varubussen och till slut hade butiken alltför fä kunder 

för att denna skulle kunna vara lönsam. En tid därefter drogs även varubussen 

in. Den officiella förklaringen var dålig lönsamhet. 

Även om den återstående butiken inte hade någon näraliggande konkurrens, var 

tillvaron inte problemfri för innehavaren av denna butik. Butikslokalerna var 

nedslitna och enligt hälsovårdsnämnden undermåliga. Butiksägaren begärde då 

att få köpa den fastighet i vilken den före detta konsumbutiken hade varit in

rymd. Detta lyckades dock inte. Hälsovårdsnämnden gav emellertid butiksinne

havaren tillåtelse att fortsätta verksamheten i de nuvarande lokalerna. Däre

mot fick butiksrörelsen inte överlåtas i nuvarande skick. 

Något år senare - i början av 1970-talet - var butiksinnehavaren av åldersskäl 

tvungen att dra sig tillbaka. Någon person som var villig att renovera lokalerna 

och fortsätta driften fanns ej att uppringa. 

Helt utan dagligvaror blev nu inte ortsinnevånarna. En varubuss började trafike

ra området. Denna varubuss har ortsinnevånarna haft möjlighet att handla i 

ända fram tills det att nuvarande butiksinnehavare öppnade butiksrörelse i den 

före detta konsumbutikens lokaler i oktober 1975. Efter denna tidpunkt begrän

sade innehavaren av varubussen "körområdet" till de södra regionerna. 

Förutom varubussen har befolkningen även möjlighet att få sitt dagligvarubehov 

tillgodosett i en butik belägen 15 km norr om samt 15 km öster om Skogsbyn. 

Närmaste ort med ett större serviceutbud är belägen 24 km söder om Skogsbyn. 
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Figur 4.1 Några data om de tvä undersökningsområdena. 
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4.4 En sammanfattande jämförelse 

Kännetecknande för såväl Nybygge som Skogsbyn är att befolkningen har 

minskat, andelen äldre har blivit fler och andelen yrkesverksamma inom jord-

och skogsbruket har blivit färre. Vidare har utbudet pâ de båda orterna blivit 

alltmer begränsat. Utvecklingen i Nybygge kunde varit ännu mer negativ, om 

inte ortsbefolkningen genom egna insatser lyckats rädda byskolan från en plane

rad indragning. 

Vid en jämförelse med andra orter i Norrlands inland, framkommer att utveck

lingen i Skogsbyn och Nybygge verkar vara typisk för många andra orter av 

glesbygdskaraktär (jämför t ex Wiberg 1980, 1983). De två fallen kan således 

vara representativa för många andra glesbygdsorter. 

Trots den negativa befolkningsutvecklingen verkar det finnas marknadsmässiga 

möjligheter för de nya butikerna. Detta gäller i synnerhet butiken i Skogsbyn. 

Till Skogsbyn-butikens kundupptagningsområde kan hänföras 551 personer, att 

jämföras med 343 personer för butiken i Nybygge. A andra sidan är de 

potentiella kunderna i Skogsbyn-området i geografisk bemärkelse mera utspridd, 

vilket kan innebära att dessa i större utsträckning väljer att handla i andra 

butiker än ortsbutiken. De två butikernas främsta konkurrenter verkar utgöras 

av butiker i de närmaste tätorterna, belägna på ett avstånd av cirka 25 

kilometer från Nybygge respektive Skogsbyn. Hur befolkningen kommer att 

reagera på de nya butikerna, är ävenledes beroende på de åtgärder som de nya 

butiksinnehavarna kommer att vidta. 
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5 ET ABLERINGSPROCESSEN 

I detta kapitel koncentreras intresset till butikernas tillkomst. Redovisningen 

omfattar tiden frän det att de nya butiksinnehavarna började fundera pä att 

starta en butik i Nybygge och Skogsbyn till och med tidpunkten strax efter buti

kernas öppnande. Butikernas utveckling frän och med öppningsdagen och ett är 

framåt redovisas i kapitel 6 och den fortsatta utvecklingen fram till och med 

det sjätte verksamhetsåret återges i kapitel 12. 

5.1 Nybygge 

5.1.1 Idé- och övertygelsefasen 

När den senaste innehavaren av butiken i Nybygge lade ned verksamheten 1974, 

blev kommunen återigen kontaktad av de personer som ingick i ortens intresse

förening. De menade att det nu var kommunens skyldighet att se till att få fram 

en person som tog över verksamheten i den numera av kommunen ägda butiks

lokalen i Nybygge. 

Vid detta tillfälle var familjen Nyman bosatt i närmaste tätort, men kände till 

Nybygge eftersom Nils Nyman är uppvuxen på orten och hans mor fortfarande 

bor kvar i Nybygge. I samband med ett besök i Nybygge fick de genom Nils 

Nymans moder höra talas om att kommunen sökte en person som var villig att 

driva butiksrörelse i Nybygge. Mera på skoj frågade modern Nils Nyman om inte 

Nora (svärdottern) skulle ta sig an detta arbete. Familjen Nyman tog emellertid 

förslaget på allvar. Vid denna tidpunkt var Nora Nyman hemmafru, men hade 

planer på att återigen gå ut i arbetslivet, eftersom barnen inte längre var små. 

Tidigare hade Nora Nyman arbetat som kontorist och butiksbiträde, men att 

förestå en affär var mera tilltalande. 

Familjen Nyman kontaktade den senaste stadigvarande butiksinnehavaren och 

utifrån detta samtal bedömdes att det skulle finnas möjligheter att driva en 

butik i Nybygge. En butiksrörelse i Nybygge skulle åtminstone gå jämnt upp och 

dessutom ge ett visst överskott som delvis skulle täcka det arbete som lades 

ned i rörelsen. Eftersom Nils Nyman även i fortsättningen skulle ansvara för 
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familjens försörjning genom sitt dåvarande arbete som tjänsteman i ett företag, 

ställde de inga större lönsamhetskrav. 

Även om det var Nora Nyman som skulle förestå affären i Nybygge, var hennes 

man Nils oftast delaktig och i vissa fall huvudansvarig för frågor som rörde 

butiken i Nybygge. Då det oftast var svårt att urskilja om det var Nora, Nils 

eller båda två som fattat beslut i en viss fråga, kommer beskrivningen i stor 

utsträckning att handla om familjen Nyman. 

5.1.2 Förberedelse- och igångsättningsfasen 

Förutom Nymans hade flera andra personer meddelat sitt intresse till kommun

en att förestå en affär i Nybygge. Bland dessa var det några som hade tidigare 

erfarenhet av arbete i en dagligvaruaffär. De uppfyllde emellertid inte ett krav 

som kommunen hade ställt upp för ett föreståndarskap av butiken i Nybygge. 

Enligt kommunen fanns det inga förutsättningar att en butiksrörelse i Nybygge 

skulle kunna försörja en hel familj och därför krävdes att butiksinnehavarens 

make/maka skulle ha fast utkomst från annat håll. Kommunen ansåg detta vara 

viktigare än erfarenhet av arbete i dagligvaruaffär och beslutade därför att 

Nora Nyman skulle få hyra och driva butiksrörelsen i den av kommunen ägda 

butiksfastigheten i Nybygge. 

När hyreskontraktet med kommunen var tecknat flyttade familjen Nyman till 

den i affärsfastigheten inrymda lägenheten. Därefter togs kontakt med ICA, 

som var tveksamma till att en butiksrörelse i Nybygge skulle kunna bli lönsam. 

Trots detta erhöll familjen Nyman medlemskap i ICA. 

Innan varulagret kunde fyllas var man tvungen att investera i nya kyl- och frys

anläggningar. Nymans hade hört talas om det så kallade glesbygdsstödet för just 

sådana ändamål. En tjänsteman på kommunen kontaktades men Nymans fick till 

svar att det inte var lönt att söka detta stöd då Nybygge är beläget utanför det 

inre stödområdet. Därför blev man tvungen att själva finansiera de nya kyl- och 

frysanläggningarna, en investering runt 30 000 kr. Vid ett senare tillfälle har 

dock Nymans ansökt och erhållit ett investeringsstöd och en kreditgaranti 

uppgående till 21 530 kr respektive 27 500 kr från Konsumentverket. 
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5.2 Skogsbyn 

5.2.1 Idé- och övertygelsefasen 

Trots en negativ befolkningsutveckling i Skogsbyn, vilket delvis fick till konsek

vens att orten blev utan en fast dagligvarubutik i början av 1970-talet, var det 

några familjer som beslutade sig för att flytta till Skogsbyn. En av dessa familj

er var Sven och Svea Skogman, som kom från en större ort i de inre delarna av 

Norrland. Svea Skogman, som är född och uppvuxen i Skogsbyn, skulle tjänstgöra 

som lärare i den på orten belägna skolan, medan Sven Skogman skulle påbörja en 

slöjdlärarutbildning i närheten av Skogsbyn. Dessförinnan hade Sven Skogman 

tjänstgjort som förman på ett sågverk. 

Vid ett tillfälle frågade en ortsbo, om inte Sven Skogman kunde tänkas förestå 

en affär i Skogsbyn. Någon tanke på detta hade Sven Skogman inte haft 

tidigare. Han hade dock noterat att ortsbefolkningen inte var nöjd med 

varuförsörjningen. Visserligen hade man tillgång till en varubuss, men dess 

sortiment var otillräckligt och detta fick till följd att flertalet hushåll valde att 

söka upp affärerna i närmaste tätort. Sven Skogman beslöt sig därför för att 

undersöka om det fanns några förutsättningar att på nytt starta en butiksrörelse 

i Skogsbyn. 

I något sammanhang hade Sven Skogman hört talas om glesbygdsstödet och 

började med att närmare undersöka under vilka förutsättningar stödet bevilja

des. Han fick veta att en förutsättning är att en butikslokal skall finnas till

gänglig. Den enda lokal som var i någorlunda skick, den f d Konsum-butiken, 

användes vid denna tidpunkt som bostad. Alternativet att bygga nytt bedömdes 

bli alldeles för kostsamt och av den anledningen skrinlades tankarna på att star

ta en butiksrörelse i Skogsbyn. 

Några år sedan, hösten 1974, skulle den familj som bodde i den f d Konsum

butikens lokaler flytta. Då de kände till att Sven Skogman hade haft planer på 

att starta en butiksrörelse i Skogsbyn, men att dessa planer skrinlades p ga att 

butikslokaler inte fanns tillgängliga, erbjöd de honom att köpa fastigheten. 
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3.2.2 Förberedelse- och igångsättningsfasen 

Sven Skogman antog erbjudandet. Någon möjlighet att finansiera köpet med 

egna medel hade inte Skogmans, utan beloppet (40 000 kr) måste lånas. Kontakt 

togs med en bank. För att lånet skulle kunna beviljas krävde banken en "solid" 

borgenär. Sven Skogman kontaktade kommunen och frågade om de kunde ställa 

upp som borgenär. Företrädarna för kommunen var tveksamma till detta. Efter 

påtryckningar från några invånare i Skogsbyn ställde dock kommunen till slut 

upp som borgenär. Därmed kunde Sven Skogman erhålla lånet och köpa den f d 

Konsum-butikens lokaler i Skogsbyn. 

Därefter kontaktades ICA. Dessa var, i likhet med kommunen, tveksamma till 

att en butiksrörelse i Skogsbyn skulle kunna bli lönsam. Denna uppfattning dela

de inte Sven Skogman. Enligt egna beräkningar bedömde han att en butik i 

Skogsbyn skulle kunna komma upp i en årlig omsättning på 800 000 kr, vilket 

skulle täcka butikens kostnader och dessutom ge en skälig ersättning för 

familjens nedlagda arbete i rörelsen . Till en början var tanken att Sven 

Skogman ensam skulle förestå affären, men på längre sikt var ambitionen att 

även Svea Skogman på heltid skulle arbeta i butiken. Trots ICA:s skeptiska 

inställning till en butiksrörelse i Skogsbyn, erhöll ändå Sven Skogman medlem

skap i ICA. 

Innan butiken kunde fyllas med varor var butikslokalerna i stort behov av reno

veringar. Dessutom skulle man bli tvungen att investera i nya kyl- och frysan

läggningar. Sven Skogman kalkylerade med att dessa renoveringar/investeringar 

skulle uppgå till cirka 90 000 kr. Problemet var att renoveringarna/investe

ringarna inte helt och hållet kunde finansieras med privata medel. De förlitade 

sig dock på att erhålla glesbygdsstöd. 

Under försommaren 1975 sände Sven Skogman en ansökan om glesbygdsstöd till 

länsstyrelsen. Dessa bad, i sin tur, kommunen om ett yttrande i frågan. Såväl 

kommunen som länsstyrelsen biföll ansökan, varvid ansökan vidarebefordrades 

till Konsumentverket för ett slutgiltigt avgörande. 
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Den 8 september 1975 beviljade Konsumentverket Sven Skogman ett glesbygds

stöd pä 58 820 kr, varvid 44 115 utgjordes av avskrivningslån och resterande 14 

705 kr av investeringslån. De återstående 29 410 kr, vilka utgjorde 1/3 av det 

sökta beloppet (skillnaden mellan de beräknade kostnaderna och det beviljade 

investeringsstödet), fick Skogmans skjuta till med egna medel. Dessutom erhölls 

en kreditgaranti på 30 000 kr för att underlätta anskaffning av varulagret. 

5.3 En jämförande analys 

Genom rubrikvalet i kapitlet har jag på ett tidigt stadium velat visa att de två 

fallen på det stora hela taget följer faserna i den etableringsmodell som åter

gavs i kapitel 2. Däremot visar en jämförelse mellan de två fallen flera olikhe

ter, både när det gäller faktorer av betydelse under etableringsprocessen som 

fasernas längd. 

Etableringen av butiken i Nybygge var relativt enkel att genomföra och tids

mässigt kort. För Nymans var det i stort sett att ta över en av kommunen in

redd ägd butikslokal och fylla den med varor. Etableringen av butiken i Skogs

byn var däremot tidsmässigt utdragen. Till en början hindrades etableringen av 

att någon lämplig butikslokal inte fanns tillgänglig. Hade det velat sig riktigt 

illa hade etableringen överhuvudtaget aldrig kommit till stånd. Skogmans ansåg 

sig inte vara beredd att uppföra en ny butikslokal. Så småningom kunde dock 

Skogman köpa en före detta butikslokal i Skogsbyn. Innan lokalen kunde fyllas 

med varor var det nödvändigt att renovera och inreda lokalen. Först när Skog

mans erhållit investeringsstöd från Konsumentverket var det möjligt att påbörja 

dessa åtgärder. 

De två fallen visar betydelsen att söka bibehålla och underhålla butikslokaler i 

glesbygder. Görs inte detta kommer förmodligen möjligheterna till nyetable

ringar av butiker i glesbygder att avsevärt försämras. Problemet gäller inte 

enbart ekonomiskt utan även personellt. Fallet Skogsbyn visar att det krävs en 

stark vilja och uthållighet hos en person för att få till stånd en butik i gles

bygden, när någon annan inte aktivt tar tag i frågan. 
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I Nybygge behövde Nymans inte i någon större utsträckning söka övertyga olika 

personer om möjligheten att starta en butik på orten, eftersom ortsbefolkningen 

redan direkt och via kommunen arbetade i denna riktning. Varuförsörjningspro

blematiken är inte den enda fråga som engagerat befolkningen i Nybygge. Ak

tionen att rädda skolan från en planerad indragning är ett annat exempel på en 

lokal aktivitet. 

En annan intressant iakttagelse som kan göras och som gäller i båda fallen är 

att de blivande butiksinnehavarna familjemässigt hade kännedom om orterna. 

Såväl Nils Nyman som Svea Skogman är uppvuxna på orterna och deras föräldrar 

bor fortfarande kvar i Nybygge respektive Skogsbyn. Att detta förhållande hade 

betydelse vid etableringarna visar resultaten. Varken Nymans eller Skogmans 

sökte aktivt efter olika butikslägen, utan situationen på de båda orterna funge

rade som utlösande faktor att starta butiksrörelse. Hade situationen varit 

annorlunda, är det möjligt att Nora Nyman och Sven Skogman satsat på en 

annan verksamhet. På något sätt verkar det som om viljan att vara sin egen var 

den drivande faktorn i detta sammanhang. En annan iakttagelse som kan göras 

är att såväl Sven Skogman som Nora Nyman var utan arbete när butiksetable-

ringarna aktualiserades. Förmodligen hade detta förhållande en viss betydelse i 

sammanhanget. 

Sammantaget finns det stora likheter mellan fallet Skogsbyn och den bild Hult 

& Odéen (1983) ger av etableringsprocessen. I båda fallen framkommer betydel

sen att en blivande företagare aktivt söker kontakter, har förmågan att skapa 

resurser och sist men inte minst är uthålliga. Dessa förutsättningar aktualisera

des inte i Nybygge eftersom det var ortsbefolkningen som egentligen fungerade 

som företagare. 

Att på detta stadium närmare analysera de två fallen vore att gå händelserna i 

förväg, eftersom det centrala i denna studie inte enbart är att studera olika 

faktorers betydelse vid tillkomsten av nya butiker. Det är även väsentligt att 

studera olika faktorer som kan vara av betydelse vid butikers möjligheter till 

överlevnad, där utvecklingen under etableringsprocessen kan ha relativt stor 

vikt i sammanhanget. Etableringsprocessen inbegriper även skapande av resur

ser som mer eller mindre kan vara färdigutvecklade innan driftsfasen tar vid. 
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6 BUTIKERNAS FÖRSTA VERKSAMHETSÅR 

Butikernas öppnande inleder driftsfasen, vilket innebär att butikerna görs till

gängliga för hushållen och att de därmed får möjlighet att få sitt behov av dag

ligvaror tillgodosett. I detta kapitel fokuseras intresset till butikernas utveck

ling under det första verksamhetsåret. I första hand redovisas här utvecklingen 

av Nybygge- och Skogsbyn-butikens konkurrensmedelsmix, men även olika 

resurser som varit av betydelse vid denna utveckling tas här upp. En redovisning 

av butikernas lönsamhetsutveckling skulle på detta stadium bli alltför begrän

sad, varför denna fråga behandlas i rapportens andra del. 

6.1 Nybygge 

Familjen Nyman valde att successivt bygga upp butikens sortiment, detta för 

att undvika varor med ingen eller liten efterfrågan. En restritiv sortimentspoli

tik skulle man föra inom framför allt specialvaruområdet, typ husgeråd, bygg

nadsmaterial m m. Det sortiment som presenterades under öppningsdagen, den 2 

oktober 1975, skulle dock enligt Nymans vara tillräckligt för att tillfredsställa 

kundernas behov. Vid fastställandet av utgångssortiment erhölls hjälp av en 

konsulent från ICA och Nils Nymans moder, som bor i området och enligt 

Nymans vet vad som efterfrågas. 

I figur 6.1 nedan redovisas Nybygge-butikens sortimentsutveckling under det 

första verksamhetsåret. Vi finner här att utgångssortimentet bestod av cirka 

400 olika artiklar, varav den övervägande delen inom dagligvaruområdet. Efter 

sex månader hade ytterligare knappt 300 artiklar beställts hem. Ett år efter 

starten, hade totalt drygt 1 100 olika artiklar beställts hem. Jämfört med ut

gångssortimentet var det nästan en tredubbling av sortimentet. 

Vid alla tre mättillfällena svarade dagligvarorna för den övervägande delen av 

butikens sortiment och någon nämnvärd förändring över tiden ägde inte rum, 

utan andelen specialvaror uppgick hela tiden till cirka 13 % av det "totala sorti

mentet". 
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I likhet med många andra affärsinnehavare följde Nymans leverantörernas pris

rekommendationer. De ville inte att hushållen skulle få betala mer för en vara i 

Nybygge-butiken än i en tätortsbutik. Skulle detta vara fallet bedömdes risken 

som stor att hushållen i stället skulle komma att handla i tätortsbutikerna. 

Figur 6.1 En sammanfattande bild av antalet olika artiklar inom några varu
grupper som innehavaren av Nybygge-butiken beställde hem under 
det första verksamhetsåret (en mera utförlig redovisning återges i 
tabell F.1-F.2, s 278-279). 

antal 
art iklar 

A  

n=399 

/ / /  A  

SPECIAL V ARC R 

• DAGLIGVAROR 

I början var Nymans emot extrapriserbjudanden, dvs tillfälliga prissänkningar på 

priskänsliga varor. De menade att sådana inte har någon större effekt på hus

hållens inköpsbeteende. Senare ändrade dock Nymans uppfattning i denna fråga, 

genom att antalet exrapriserbjudanden utökades något. 
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Någon regelbunden hemsändningsverksamhet bedrev inte Nymans. De tog dock 

emot och körde ut beställningar när någon begärde detta. Någon avgift för den

na service togs inte ut av hushållen. 

Under det första verksamhetsåret tog Nora Nyman ut en lön på knappt 20 000 

kr (maken Nils tog inte ut någon ersättning). Trots detta låga belopp uppvisade 

rörelsen en bokföringsmässig förlust på ca 23 000 kr. Detta var, enligt Nymans, 

ett resultat som inte var väntat. 

Vid detta tillfälle frågade jag Nymans om vi tillsammans skulle sammankalla 

ortsbefolkningen och delge butikens resultat, diskutera butikens eventuella 

brister och föreslå ett åtgärdsprogram för att "få den på fötter". Detta förslag 

förkastade Nymans. I stället valde de att kontakta kommunen och krävde en 

subventionering av butikens förlust. Nymans ansåg att hyran för den av kommu

nen ägda butiksfastigheten, i förhållande till energiförbrukningen, var oskäligt 

hög. 

Förkastade kommunen Nymans krav hotade de med att lägga ned rörelsen. Gick 

däremot kommunen med på detta skulle Nymans vidta följande åtgärder 

- installering av en bensinanläggning 

- införande av hemsändningsverksamhet 

- utökning av sortimentet 

- utökning av priserbjudanden 

Nedan kommenteras dessa tänkta åtgärder. 

Nymans trodde mycket på en bensinanläggning vid affären (närmaste bensin

mack finns ca 27 km från Nybygge.) Dels är det goda marginaler på bensinför

säljning och dels är marginalerna på kompletterande produkter (olja, glykol 

o dyl) också goda. Dessutom hade ortsbefolkningen erbjudit sig att gratis ställa 

upp med grävning, gjutning och elektriska installationer. 

Även om kunderna inte erbjöds någon regelbunden hemsändningsverksamhet 

trodde Nymans att det kunde finnas ett behov av en sådan service. Detta skulle 
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i så fall i första hand beröra hushållen i de perifera regionerna (södra och norra 

regionerna av Nybygge-butikens kundupptagninsområde). En förutsättning var 

dock att den varubuss som trafikerade dessa regioner, drogs in. Enligt Nymans 

var detta en fråga som i första hand skulle avgöras av konsumenterna; antingen 

fortsatte man att handla i varubussen eller så började man att handla i 

Nybygge-butiken. 

Nymans ville inte gå ut med ett "rikhaltigt sortimenf'när butiken i Nybygge 

startades. I stället var det bättre att skynda långsamt, genom en successiv ut

vidgning av butikens sortiment. Denna utbyggnad skulle dock påskyndas om 

kommunen ställde sig positiv til en subventionering av butikens förlust. 

Nymans uppmärksammade mer och mer att det fanns personer som enbart köpte 

varor i Nybygge-butiken som var märkta med extrapriser. Nymans planerade 

därför att utvidga antalet extrapriser i butiken om kommunen valde att ekono

miskt stödja butiken i Nybygge. 

Så småningom gick kommunen med på Nymans krav genom att bevilja ett ränte-

och amorteringsfritt lån på 10 000 kr och Nymans fortsatte driva butiksrörelsen 

i Nybygge. 

6.2 Skogsbyn 

Sven Skogman valde att starta butiksrörelsen i Skogsbyn med ett relativt rikligt 

sortiment. Detta omfattade såväl dagligvaruområdet (livsmedel, tobak, papper 

och kemiskt-tekniska artiklar) som specialvaruområdet (husgeråd, byggnads

material o dyl). Detta framgår även av figur 6.2 nedan. Vi kan här notera att 

utgångssortimentet bestod av knappt 700 olika artiklar, varav specialvarorna 

svarade för cirka 25 %. 
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Figur 6.2 En sammanfattande bild av antalet olika artiklar inom några varu
grupper som innehavaren av Skogsbyn-butiken beställde hem under 
det första verksamhetsåret (en mera utförlig redovisning återges i 
tabell F.3-F.4, s 280-281). 

antal 
art iklar 

SPECIALVAROR 

DAGLIGVAROR 
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Motivet till att inledningsvis erbjuda kundera ett relativt rikligt sortiment var 

att kunderna redan från öppningsdagen skulle uppfatta butikens sortiment som 

tillräckligt. Annars fanns det en risk, enligt Sven Skogman, att hushållen i fort

sättningen skulle handla i andra butiker. 

På grund av otillräckliga ekonomiska resurser var det nödvändigt att begränsa 

utgångssortimentet. Ambitionen var dock att successivt utvidga detta, såväl 

inom dagligvaruområdet som inom specialvaruområdet. Som synes av figur 6.2 

var det möjligt att realisera denna ambition. Ett utgångssortiment på ca 700 

artiklar utökades under det närmaste halvåret med drygt 1 000 artiklar. Sex 

månader senare, dvs ett år efter starten, hade totalt 2 800 olika artiklar be

ställts hem. Vid alla tre mättillfällena svarade dagligvarorna för merparten av 

butikens sortiment. Successivt har dock andelen specialvaror ökat, från 25 % 

vid öppnandet till hela 42 % ett år senare. 

Vid fastställandet av utgångssortimentet assisterade en konsulent från ICA. 

Dessutom hade Sven Skogman under sommaren praktiserat i en lanthandel belä

gen cirka 5 mil från Skogsbyn och den kunskap som härmed erhölls var till stor 

hjälp vid sortimentsuppbyggnaden. Syftet med denna praktik var att underlätta 

igångsättningen och den löpande driften av butiksrörelsen i Skogsbyn. 

Förutom att Sven Skogman valde att erbjuda kunderna ett "rikhaltigt sortiment" 

ville han att butiken i Skogsbyn inte heller prismässigt skulle vara sämre än 

tätortsbutikerna. Därför följdes leverantörernas cirkapriser. Dessutom nyttja

des ICA:s rabattprogram. Vid några tillfällen vidtogs dessutom egna extrapris-

program. 

Skogsbyn-butikens kundupptagningsområde är ytmässigt mycket stort och majo

riteten av butikens kunder återfinns på mer än gångavstånd från butiken. Dess

utom är kommunikationsmedlen i området i stort sett obefintliga. En buss trafi

kerar i och för sig dagligen Skogsbyn, men bussen gör endast ett uppehåll på 

cirka 10 minuter där, vilket innebär att bussresenärerna omöjligen hinner utföra 

dagligvaruinköp i Skogsbyn under bussens uppehåll. Detta får till följd att hus

håll på mer än gångavstånd från Skogsbyn och som saknar bil har stora svårig

heter att söka upp butiken i Skogsbyn. För att underlätta varuförsörjningen för 
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dessa hushåll valde Sven Skogman att erbjuda kunderna hemsändning utan 

avgift. Denna service utnyttjades regelbundet av ett 15-tal hushåll, främst inom 

den södra regionen. Någon avgift för denna service togs inte ut, utan bekostades 

av butiken. Sven Skogmans förhoppning var dock att kommunen skulle ge bidrag 

för denna verksamhet. 

Butiken i Skogsbyn är inrymd i små lokaler. Det totala utrymmet uppgår till 

cirka 100 m^, varav cirka hälften utgörs av försäljningslokaler. Detta innebär 

att varuhanteringen blir mycket orationell. Sven Skogman ville gärna bygga ut 

för att förenkla varuhanteringen och för att ytterligare kunna utvidga sortimen

tet. Pä grund av alltför höga skulder ansåg man sig inte ha råd med detta, bl a 

har omfattande renoveringar av den till butikslokalen tillhörande bostaden ge

nomförts. 

Före en utbyggnad ville man hellre satsa på en bensinanläggning. Enligt Sven 

Skogman hade de flesta hushållen bil och dessa tankades företrädesvis i närmas

te tätort, 24 km söder om Skogsbyn, Alternativet var att tanka i en by 15 kilo

meter norr om Skogsbyn. I samband med dessa tankningar fanns det en risk 

enligt Sven Skogman, att hushållen även handlade dagligvaror där, eftersom 

man ändå var i närheten av en affär. Förutom en ökad köptrohet bland redan 

befintliga kunder skulle en bensinanläggning i anslutning till butiken, enligt Sven 

Skogman, även locka till hushåll som sällan eller aldrig handlade i butiken i 

Skogsbyn. Detta gäller i första hand hushåll bosatta i de södra regionerna, i 

riktning mot närmaste tätort. I motsats till familjen Nyman ansåg Sven 

Skogman att bensinförsäljning som isolerad företeelse knappast är vinstgivande. 

Huvudsaken är dock att intäkterna från en bensinförsäljning täcker sina egna 

kostnader. 

Förutom att familjen Skogman ägnade en stor del av sin tid åt butiksrörelsen 

var Svea Skogman aktiv inom IOGT-rörelsen i Skogsbyn. Dessutom arrangerade 

familjen Skogman på egen hand en surströmmingsfest i skolans lokaler. Det var 

huvudsakligen Skogsby-bor som kom dit. Förhoppningen var att även folk från 

andra byar skulle delta vid festen. 
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Sven Skogman blev också erbjuden att aktivt delta i en lokal politisk förening. 

Han tackade dock nej eftersom han anser att det kan vara känsligt om en han

delsman öppet deklarerar sitt politiska ställningstagande. 

Även om det var Sven Skogman som framför allt ägnade sin tid åt butiksrörel

sen så var Svea Skogman delaktig i arbetet med butiken. Ursprungligen var 

tanken att Svea Skogman skulle arbeta på heltid i butiken. Under sommaren 

1976 bestämde man sig dock för att Svea Skogman även i fortsättningen skulle 

ägna sig åt läraryrket. Vid denna tidpunkt hade nämligen Svea Skogman fått en 

ordinarie lärartjänst i Skogsbyn och det ansågs som bortkastat om hon inte 

använde sina kunskaper, i synnerhet som dessa kunde användas på en på orten 

belägen arbetsplats. 

Arbetet blev dock alltmer betungande för Sven Skogman och eftersom Svea 

Skogman även i fortsättningen skulle ägna sig åt läraryrket, var det nödvändigt 

att anställa ett butiksbiträde. Ett annat skäl för att anställa en person var att 

det skulle bli besvärligt om Sven Skogman blev sjuk. I augusti 1976 anställdes 

därför ett butiksbiträde på deltid och Sven Skogman kunde därmed avlastas en 

del arbete. 

6.3 En sammanfattande jämförelse 

En jämförelse mellan Nybygge- och Skogsbyn-butikens konkurrensmedelsutveck

ling visar stora olikheter. Innehavaren av butiken i Nybygge startade och drev 

verksamheten försiktigt, medan innehavaren av butiken i Skogbyn valde att 

redan från början och över tiden föra en aktiv konkurrensmedelspolitik. Skillna

den är mest markant när det gäller sortimentet, både inom dagligvaru- som spe

cialvaruområdet. 

Även servicemässigt skiljer sig butikerna åt. Innehavaren av butiken i Skogsbyn 

valde att erbjuda kunderna en regelbunden hemsändning, medan innehavaren av 

butiken i Nybygge körde ut varor när kunderna begärde detta, vilket inte skedde 

ofta. Ett bidragande skäl till varför Nora Nyman Nybygge inte mera aktivt 

arbetade med hemsändning var att hon ansåg att denna verksamhet verkade 

vara alltför tidskrävande. Att hemsändningsverksamheten är resurskrävande, 
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såväl tids- som kostnadsmässigt, har såväl Sven Skogman och andra fått erfara 

(se t ex Pettersson 1970, 1975; Konsumentverket 1978). Sven Skogman räknade 

dock inte med att hemsändningsverksamheten skulle ge något större bidrag till 

butikens resultat, utan att det snarare är att betrakta som service i ordets rätta 

bemärkelse. Av den anledningen behövde de kunder som utnyttjade hemsänd

ningsverksamheten inte betala något för denna service. Att butiker bedriver 

hemsändningsverksamhet av flera olika skäl, som t ex service till hushållen, 

socialt ansvar och höjning av omsättning, framkommer även i andra studier 

(Konsumentverket 1983). 

Prismässigt förelåg det även skillnader mellan de två fallen, såtillvida att inne

havaren av butiken i Skogsbyn erbjöd kunderna relativt många extrapriserbju

danden, medan innehavaren av butiken i Nybygge var relativt restriktiv i detta 

avseende. Däremot valde såväl innehavaren av butiken i Skogsbyn som Nybygge 

att i stort sett följa de priser som rekommenderades av leverantörerna. 

Någon informationsverksamhet till kunderna bedrevs inte i någon större omfatt

ning av vare sig innehavaren av butiken i Nybygge eller Skogsbyn. Vid några 

tillfällen distribuerade dock innehavaren av butiken i Skogsbyn ut flygblad, vilka 

oftast kombinerades med egna vidtagna extrapriserbjudanden. 

Skillnaden mellan de två butikerna kunde ha varit ännu större om inte de 

materiella resurserna hindrat innehavaren av butiken i Skogsbyn att utvidga 

sortimentet. Ett begränsat kapital var till en början ett hinder i sammanhanget. 

Vid ett senare stadium hindrades Sven Skogman att utvidga sortimentet på 

grund av ett begränsat lager- och försäljningsutrymme. De materiella resurser

na har knappast utgjort ett hinder för innehavaren av butiken i Nybygge att 

utveckla sortimentsmixen. Bl a var butikslokalerna ytmässigt väl tilltagna 

(dubbelt så stora som butikslokalerna i Skogsbyn) och tydligen har de ekono

miska resurserna inte varit en begränsande faktor i sammanhanget. 

Däremot verkar det som att målsättningen med verksamheterna i relativt stor 

utsträckning kan förklara att de två butikernas konkurrensmedelsmix utveckla

des på olika sätt. Innehavaren av butiken i Skogsbyn hade som ambition att 

verksamheten skulle försörja honom och hans familj. Därför såg han det som 
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väsentligt att så många hushåll som möjligt valde att handla i den nya butiken. 

Enligt Sven Skogman kunde detta endast uppnås genom att butikens konkurrens-

medelsmix låg i linje med kundernas önskemål. Innehavaren av butiken i 

Nybygge såg verksamheten mera som en hobby och hade därför inte kravet att 

rörelsen skulle försörja hela familjen, utan det var tillräckligt om rörelsen 

kunde täcka sina egna kostnader. För Nora Nyman var det även väsentligt att 

tid gavs till att umgås med familjen. Av den anledningen valde Nora Nyman att 

inte erbjuda hushållen en lika fullt utvecklad konkurrensmedelsmix, som i fallet 

Skogsbyn. Samtidigt kan man fråga sig om denna skillnad hade någon större 

betydelse vid hushållens köptrohet till ortsbutikerna, vilket studeras närmare i 

nästa kapitel. 
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Noter till kaitel 6 

1) Studierna av butikernas dagligvarusortiment omfattar så gott som samtliga 
artiklar beställda från huvudleverantören ICA; köttprodukter, fisk- och skal
djur, grönsaker, frukt och bär, saft och juice, fågel, bageriprodukter, glass, 
gryner, mixer, barnmat, bryggeriprodukter, djurartiklar, diet- och hälsoar-
tiklar, kaffe, the, cacao, kex, flingor, snacks, konfektyr, matfett, mesvaror, 
ost, mjöl, socker, salt, såser, matolja, soppor, stuvningar, sallad, majonäs, 
ägg, tobak, papper, hygien, toalettartiklar, tvätt, rengöring, tekniskt, träd
gård (se vidare avsnitt 3.2.4). 
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7 HUSHÄLLENS INKÖPSVANOR UNDER DET FÖRSTA ARET AV 

BUTIKERNAS DRIFTSFAS 

I detta kapitel redovisas hushållens inköpsvanor, med tonvikt lagd på köptrohet

en och attityderna till de nya ortsbutikerna. Redovisningen är disponerad i två 

huvuddelar, där den första baseras på den enkät som distribuerades ut i januari 

1976 och speglar i första hand situationen några månader efter butikernas till

komst. I den andra delen återges den aktuella situationen knappt ett år senare, 

och baseras i första hand på den enkät som distribuerades till hushållen i 

december 1976. 

För att förenkla framställningen kommer begreppen Nybygge och Skogsbyn att 

omfatta såväl själva orterna Nybygge respektive Skogsbyn som andra byar inom 

butikernas kundupptagningsområden. När intresset koncentreras till själva 

orterna Nybygge och Skogsbyn, markeras detta i framställningen. 

7.1 Inköpsvanorna några månader efter butikernas tillkomst 

7.1.1 Val av stambutik 

De inköpsställen som hushållen inom de två undersökningsområdena, tillika 

ortsbutikernas kundupptagningsområden, i huvudsak anlitade några månader 

efter butikernas tillkomst framgår av figur 7.1 nedan. 
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Figur 7.1 Val av stambutik januari 1976. 
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Som synes valde över hälften av hushållen de nya butikerna som sina stambuti

ker, dvs inköpsställe i vilket huvuddelen av inköpen görs. Framför allt var det 

innehavaren av butiken i Skogsbyn som lyckades bäst i sammanhanget. Knappt 7 

av 10 hushåll i Skogsbyn valde den nya ortsbutiken som sin stambutik medan 

motsvarande i Nybygge var cirka 6 av 10 hushåll. 

Vidare visar resultaten att relativt mänga hushåll, i synnerhet i Nybygge valde 

att fortsätta att anlita butikerna i tätorterna. Lojalitet till tidigare inköps

ställen finner vi även bland ett antal hushåll som fortfarande handlade i den 

varubuss som vid undersökningstillfället trafikerade byar söder om orten 

Nybygge och söder om orten Skogsbyn. Tidigare, när det inte fanns något fast 

utbud på de båda orterna och varuhussarna trafikerade hela området, var det 

betydligt fler som anlitade varuhussarna. Detta framgår närmare av figur 7.2 

nedan. 
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Figur 7.2 Tidigare anlitade inköpsställen bland nuvarande stamkunder i ortsbu-
tikerna. 
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Som synes anlitade framför allt hushållen i Skogsbyn varubussen, medan hushåll

en i Nybygge i huvudsak valde att handla i tätortsbutikerna. En tänkbar förkla

ring till denna skillnad kan vara att hushållen i Nybygge upplevde varubussens 

utbud som mindre tillfredsställande. Varubussens växlande körsträckor över 

tiden i Nybygge kan även varit av betydelse i sammanhanget. Hushållen i de 

södra regionerna, som inte fått vidkännas dessa förändringar, valde i alla fall 

att i högre utsträckning anlita varuhussarna, jämfört med hushållen bosatta i 

närheten av orterna Nybygge och Skogsbyn. 

Förutom att fler hushåll i Skogsbyn valde den nya ortsbutiken som sin 

stambutik, var även köptroheten till ortsbutikerna högre bland Skogsbyn-

butikens stamkunder. Detta framgår närmare av figur 7.3 nedan. 
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Figur 7.3 Köptroheten till ortsbutikerna bland butikernas stamkunder januari 
1976. 
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Vi kan här utläsa att bland Skogsbyn-butikens stamkunder var det 57 % som 

utförde samtliga inköp i denna butik, medan motsvarande bland Nybygge-buti-

kens stamkunder var 41 %. Vidare kan noteras, även om skillnaden är marginell, 

att det var relativt fler med låg grad av köptrohet till ortsbutikerna bland Ny-

bygge-butikens stamkunder. 

Sammantaget visar resultaten att fler hushåll i Skogsbyn valde den nya ortsbuti

ken som stambutik och vidare var köptroheten till ortsbutikerna högre bland 

Skogsbyn-butikens stamkunder. 

Ett annat utmärkande resultat är att avståndet till ortsbutikerna hade en rela

tivt stor betydelse vid valet av inköpsställe. Bland de som var bosatta i 

närheten av ortsbutikerna var det nämligen 85 % som valde dessa som sina 

stambutiker, medan motsvarande bland de som var bosatta i de södra regioner

na, i riktning mot tätorterna, endast var 17 %. Andra egenskaper hos hushållen, 

som hade en viss betydelse i sammanhanget och som också var väntat, var att 

relativt många hushåll i den senare delen av livscykeln, en personshushåll, 
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sammanboende/gifta och hushåll utan bil valde ortsbutikerna som sina stambu

tiker. Vidare kan noteras att hushåll där annan person utförde inköpen var lojala 

mot ortsbutikerna. Det senare resultatet bör dock tolkas med en viss försiktig

het eftersom det här rör sig om ett fåtal observationer. För övrigt föreligger 

marginella skillnader mellan de studerade oberoende variablerna och valet av 

stambutik (se vidare tabell G.l, s 283-284). 

7.1.2 Inställningen till ortsbutikernas sortiment 

Inställningen till ortsbutikernas sortiment några månader efter butikernas till

komst framgår av figur 7.4 nedan. 

Figur 7.4 Inställningen till ortsbutikernas sortiment några månader efter buti
kernas tillkomst. 
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Som synes ansåg ett fätal hushåll att de nya ortsbutikernas sortiment var för 

litet. De flesta bedömde i stället ortsbutikernas sortiment som tillräckligt eller 

tillräckligt efter små kompletteringar. Även om skillnaden är marginell var 

hushållen i Skogsbyn något mer positivt inställda till ortsbutikens sortiment än 

vad som var fallet i Nybygge. Denna skillnad kan vara en bidragande förklaring 

till varför köptroheten till ortsbutikerna var högst i Skogsbyn. En närmare ana

lys av materialet visar i alla fall att stamkunderna i ortsbutikerna var mest 

positivt inställda till ortsbutikernas sortiment (se vidare tabell G.2, s 285). 

Materialet visar även skillnader på hushållsnivån. De variationer som framträ

der mest är att hushåll med bil, "unga" hushåll, hushåll i socialgrupp 1 och 2 och 

hushåll där annan person utförde inköpen var i relativt hög grad negativt 

inställda till ortsbutikernas sortiment. Det senare resultatet bör tolkas med en 

viss försiktighet eftersom det här rör sig om ett fåtal observationer. Vidare 

visar resultaten att avståndet till ortsbutikerna inte hade någon större betydel

se i sammanhanget (se vidare tabell G.3, s 286-287). 

7.1.3 Inställningen till ortsbutikernas extrapriserbjudanden 

Extrapriserbjudanden eller tillfälliga priserbjudanden innebär att kunder erbjuds 

tillfälliga prissänkningar på en eller några, oftast priskänsliga, varor. Detta är 

en aktivitet som ökat i omfattning under senare år och syftar vanligtvis till att 

få hushållen att tro att priset på butikens övriga varor också är låga. Extrapri

serbjudandens betydelse för hushållen i Nybygge och Skogsbyn kan utläsas av 

figur 7.5 nedan. 
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Figur 7.5 Utnyttjande av handelns extrapriserbjudanden. 
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Som synes utnyttjade hushållen i relativt stor utsträckning handelns rabatter

bjudanden. Ungefär 40 % av hushållen utnyttjade nämligen dessa en eller flera 

gånger i veckan, medan endast ett fåtal hushåll över huvud taget aldrig utnytt

jade handelns rabatterbjudanden. 

En närmare analys av materialet visar att valet av stambutik verkade vara av 

betydelse i sammanhanget såtillvida att Nybygge-butikens stamkunder i relativt 

liten utsträckning valde att utnyttja ortsbutikens rabatterbjudanden, vilket 

däremot inte var fallet bland Skogsbyn-butikens stamkunder (se vidare tabell 

G.4, s 288). Detta kan tolkas som att butiken i Nybygge erbjöd sina kunder ett 

begränsat antal rabatterbjudanden i jämförelse med butiken i Skogsbyn och 

tätortsbutikerna. Resultaten från butiksstudien och de informella intervjuerna 

med ortsbefolkningen ger även stöd åt denna tolkning. 
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7.1.4 Angivna skäl till en icke fullständig lojalitet gentemot ortsbutikerna 

I de föregående avsnitten redovisades i mer allmänna termer hushållens attity

der till ortsbutikerna. Här koncentreras intresset till de som inte var ortsbuti

kerna helt och hållet köptrogna. 

Angivna skäl till varför inte alla hushåll valde de nya ortsbutikerna som sina 

stambutiker framgår av figur 7.6 nedan. 

Figur 7.6 Angivna skäl till varför inte alla valde ortsbutikerna som sina stam-

butiker. 
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Som synes utgjorde ett begränsat sortiment, höga priser eller dålig varukvalitet 

inte något vägande skäl till varför hushållen valde andra butiker än ortsbutiker-

na som sina stambutiker. I stället finner vi att en betydande andel, i synnerhet 

hushållen i Nybygge, ansåg att ortsbutikerna var alltför långt bort belägna i 

jämförelse med det inköpsställe som anlitades. Detta resultat är något förvå

nande eftersom det endast var ett fåtal hushåll som handlade i varuhussarna, 
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utan de flesta valde att handla i de längre bort belägna tätortsbutikerna. En 

tänkbar förklaring till resultatet kan vara att tätortsbutikernas rikliga utbud 

gör att avståndet i psykologisk mening reduceras. En annan förklaring kan vara 

att hushållen inte räknar avståndet från bostaden till inköpsställena, utan från 

den plats som dagligen besöks, t ex i samband med arbetsresor. Denna 

förklaring verkar dock vara mindre trolig eftersom hushållen har haft möjlighet 

att som orsak till varför de inte valde ortsbutikerna som sina stambutiker, välja 

mellan alternativen "kombinerar inköp av livsmedel med arbetsresor" och 

"kombinerar inköp av livsmedel med andra inköp/ärenden". Som kan utläsas av 

figur 7.6 ovan var annars dessa dominerande skäl till varför hushållen i Skogsbyn 

inte valde att handla i ortsbutikerna. Ett ytterligare skäl som hushållen uppgav 

till att inte byta stambutik var svårigheterna att ta sig till de nya ortsbutikerna 

på grund av i stort sett obefintliga allmänna kommunikationsmedel i området. 

Sammantaget kan det konstateras att skälet till varför hushållen valde andra 

butiker än ortsbutikerna inte var missnöje med ortsbutikerna. I stället verkar 

det som om hushållen sedan tidigare vant sig vid att handla på andra 

inköpsställen, företrädesvis tätortsbutiker, och att de inte fann någon anledning 

att bryta detta mönster. 

Bland de hushåll som hade valt de nya ortsbutikerna som sina stambutiker, men 

inte var dessa helt och hållet köptrogna, angav följande skäl till att även handla 

i andra butiker. 
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Figur 7.7 Angivna skäl till varför inte alla stamkunder i ortsbutikerna var 
dessa helt och hållet köptrogna. 
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I likhet med de resultat som presenterats tidigare i avsnittet, kan vi av figur 7.7 

ovan utläsa att även här har "kombinerar inköp med arbetsresor och andra ären

den" angivits som skäl till hushållens besök av andra inköpsställen än ortsbuti

kerna. Vidare framkommer att det framför allt var hushållen i Skogsbyn som 

framförde detta skäl i sammanhanget. Det dominerande skälet till varför 

stamkunder i ortsbutikerna även valde att handla i andra butiker, är dock 

missnöje med ortsbutikernas utbud. I huvudsak omfattar detta sortimentet, men 

det finns några hushåll som även omnämnde priser och öppethållandetider, som 

upplevdes som höga respektive begränsade. 

Missnöje med ortsbutikerna var framför allt framträdande bland hushållen i 

Nybygge. Resultaten visar vidare att familjer utan barn/med småbarn, hushåll i 

de södra regionerna och hushåll där husmor utförde inköpen var mest missnöjda 

med ortsbutikernas utbud. För övrigt föreligger inte några direkt entydiga 
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samband mellan de oberoende variablerna och angivna skäl till att handla i 

andra butiker bland hushåll som inte var ortsbutikerna helt och hållet köptrogna 

(se vidare tabell G.5, s 289-290). 

7.1.5 Centralorternas dragningskraft 

Av resultatredovisningen ovan framgår att centralorternas utbud tydligen hade 

en dragningskraft på många hushåll, i synnerhet de som var bosatta i riktning 

mot centralorterna. Denna frågeställning studeras närmare här. 

Hur ofta hushållen besökte en centralort för samhällsservice och inköp av 

varor/tjänster framgår av figur 7.8 nedan. 

Figur 7.8 Besök i centralort för samhällsservice och inköp av varor/tjänster. 
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Som synes var det relativt många hushåll, cirka 30 %, som aldrig eller nästan 

aldrig sökte upp centralorterna för samhällsservice och inköp av varor/tjänster. 

A andra sidan var det ungefär lika många hushåll som gjorde motsvarande minst 

en gång i veckan. En närmare analys av materialet visar att hushållens 

besöksfrekvens till viss utsträckning samvarierar med köptroheten till 

ortsbutikerna. Bland de som två eller flera gånger i veckan besökte en 

centralort för samhällsservice och inköp av varor/tjänster var det i alla fall 

endast cirka 20 % som hade valt ortsbutikerna som sina stambutiker, medan 

motsvarande bland de som besökte en centralort en gång i veckan eller mera 

sällan var cirka två tredjedelar (se vidare tabell G.6, s 291). Det var dock 

relativt få hushåll som två eller flera gånger i veckan besökte en centralort för 

samhällservice och inköp av varor/tjänster, och därför bör resultaten tolkas 

med en viss försiktighet. 

Av materialet framkommer vidare att det framför allt är hushållen i riktning 

mot centralorterna som relativt ofta valde att besöka dessa orter för samhälls

service och inköp av varor och tjänster. 

7.1.6 Framtida utsikter 

Hushållens uppfattning om de två nya butikernas framtidsutsikter redovisas i 

figur 7.9 nedan. 
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Figur 7.9 Ortsbutikernas framtidsutsikter 
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Som synes var det ett fåtal hushåll som bedömde butikernas framtidsutsikter 

som dåliga. Så gott som alla hushåll förväntade sig i stället att butikerna 

kommer att bli tillräckligt lönsamma, eller till och med ganska eller mycket 

lönsamma. 

7.1.7 Sammanfattning och analys av hushållens köptrohet till ortsbutik

erna 

I detta avsnitt har intresset koncentrerats til Nybygge- och Skogsbyn-befolk-

ningens inköpsvanor strax efter butikernas tillkomst. Härvid har det framkom

mit att knappt två tredjedelar av de hushåll som är att betrakta som potentiella 

kunder till de två butikerna, cirka tre månader efter butikernas tillkomst, hade 

valt dessa butiker som sina stambutiker. Bland dessa hushåll var det så gott som 

alla som valde att göra samtliga eller nästan samtliga inköp i ortsbutikerna. De 

hushåll som även, och i vissa fall företrädesvis, handlade i andra inköpsställen, 

valde att i första hand anlita butiker i närmaste centralort. 
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En närmare analys av materialet visar att det här föreligger skillnader på såväl 

hushålls- som områdesnivån. När det gäller den förra aspekten framkom att 

bland de som var bosatta i närheten av ortsbutikerna var det 85 % som valde 

ortsbutiken som sin stambutik. Motsvarande bland de som var bosatta i de södra 

regionerna, i riktning mot närmaste tätort, var endast 17 %. Andra egenskaper 

som särskilde hushållen vid valet av inköpsställe, var ålder och bilinnehav, i den 

bemärkelsen att det företrädesvis var äldre och hushåll med tillgång till bil som 

valde ortsbutikerna som sin stambutik. 

För att få en uppfattning om de hushållsbetingade variablernas relativa betydel

se vid valet av inköpsställe, har materialet analyserats med hjälp av MCA (Mul

tiple Classification Analysis). Inför denna analys var det nödvändigt att reduce

ra de hushållsbetingade egenskaper, eftersom högst fem oberoende variabler 

kan tas med vid MCA. De variabler som uteslutits är avstånd till ortsbutikerna, 

ålder och inköpare. När det gäller den förra variabeln visade det sig att korrela

tionen med valet av stambutik var lägre än för bostadsplats och eftersom båda 

dessa variabler i stort sett mäter samma sak, var det därför naturligt att valet 

föll på bostadsplats. Ålder och inköpare uteslöts ur analysen p g a att korrela

tionen med valet av stambutik var lägre än bland de övriga variablerna. 

Resultaten av MCA, som redovisas i tabell G.7, s 292), visar att bostadsplats 

verkar ge den största effekten på valet av inköpsställe. De övriga variablerna 

har tydligen också effekt i sammanhanget, men inte på långt när lika stor 

effekt som bostadsplats. Vidare visar resultaten att variablerna i stort sett 

tycks vara oberoende av varandra (det föreligger i alla fall inga större 

skillnader i eta- och betavärden). Ett annat intressant resultat som kan utläsas 

är att variablerna tillsammans tycks förklara nästan 40 % av variationerna, 

vilket måste betraktas som mer än tillfredsställande. 

Områdesmässigt uppvisade hushållen i Skogsbyn den högsta köptroheten till de 

nya ortsbutikerna. En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara avstånds

faktorn. Studerar man hushållens avstånd till ortsbutikerna, finner man dock att 

flertalet hushåll som relativt sett har närmast till ortsbutikerna återfinns i 

Nybygge. Bland hushållen i Nybygge är det t ex 50 % som har mer än 3 kilome

ter till ortsbutiken, medan motsvarande andel bland hushållen i Skogsbyn är 
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80 % (se vidare tabell 3.1 s 74). Om avståndet till ortsbutikerna varit mera 

jämnt fördelat mellan de två undersökningsområdena, skulle förmodligen 

skillnaden i hushållens köptrohet till ortsbutikerna varit ännu högre. Hade 

dessutom svarsfördelningen varit mera jämnt fördelat, är det möjligt att 

skillnaden hade varit ännu större i sammanhanget. 

Mot bakgrund av ovanstående kan man därför förmoda att hushållen i Skogsbyn 

var mer positivt inställda till ortsbutikens konkurrensmedelsmix och därför 

valde att vara ortsbutiken i relativt hög grad köptrogna. Tidigare i detta kapitel 

har det emellertid framkommit att några större skillnader i hushållens attityder 

till ortsbutikernas sortiment inte förelåg, utan att i stort sett alla hushåll, i 

såväl Nybygge som Skogsbyn, var positivt inställda till ortsbutikernas sortiment. 

En MCA av materialet, som redovisas i tabell G.8, s 293, ger ytterligare belägg 

åt att inställningen till ortsbutikernas konkurrensmedelsmix inte verkade ha 

någon större betydelse vid valet av stambutik. De studerade variablerna verkar 

i alla fall endast förklara 4 % av variationerna. Det kan dock tänkas att 

hushållen, i synnerhet i Nybygge, gav en alltför positiv syn på ortsbutikernas 

konkurrensmedelsmix. För hushållen var det primära att i första hand återigen 

kunna handla i en på orten belägen butik. Därför hade man överseende med 

butiksinnehavarnas åtgärder. 

7.2 Inköpsvanorna cirka ett är efter butikernas tillkomst och en jämfö

relse bakåt i tiden 

7.2.1 Köptroheten till ortsbutikerna 

Förändringar av hushållens köptrohet till ortsbutikerna under det första verk

samhetsåret kan utläsas av figur 7.10 nedan. Som synes var det cirka hälften av 

hushållen som fortsatte att i oförändrad omfattning handla i ortsbutikerna. 

Övervägande delen bland de som förändrade inköpsandelarna gjorde detta i en 

ur butikernas synvinkel positiv riktning. Även om skillnaden är marginell kan vi 

vidare utläsa att en ökning av inköpen i ortsbutikerna var något högre i Skogs

byn. 
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Figur 7.10 Köptroheten till ortsbutikerna under 1976. 
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Vid en närmare analys av materialet framkommer att hushåll i socialgrupp 3, 

låginkomsttagare, sammanboende/gifta samt hushåll där annan person utförde 

inköpen, företrädesvis valde att öka inköpsandelarna i dessa butiker. Det senare 

resultatet skall dock tolkas med en viss försiktighet eftersom det här rör sig om 

ett fåtal observationer. Även om skillnaderna är relativt små, visar resultaten 

vidare att hushåll där ingen medlem förvärvsarbetar, hushåll utan bil, hushåll 

bosatta på orterna Nybygge-Skogsbyn och i de norra regionerna samt unga 

familjer, företrädesvis valde att öka inköpen i ortsbutikerna (se vidare tabell 

G.9, s 294-295). 

Vid en jämförelse med det första undersökningstillfället framkommer här att 

köptroheten till ortsbutikerna har förstärkts bland hushåll där ingen familje

medlem förvärvsarbetar och bland hushåll bosatta i närheten av ortsbutikerna. 

Däremot har det blivit en utjämning bland hushåll med olika åldersstruktur. När 

det gäller övriga studerade egenskaper som bilinnehav, ansvarig inköpare och 

hushållsinkomst, har inga större förändringar i materialet kunnat noteras. 
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7.2.2 Inställningen till ortsbutikernas sortiment 

Hushållens inställning till ortsbutikernas sortiment cirka ett år efter butikernas 

tillkomst framgår av figur 7.11 nedan. 

Figur 7.11 Inställningen till ortsbutikernas sortiment ett år efter butikernas 
tillkomst. 

OTILL
RÄCKLIGT 

TILL
RÄCKLIGT 

N=NYBYGGL (n  = b i )  

5=SK0GSBYN (n=1U1) 

Som synes föreligger en betydande skillnad mellan de två undersökningsområde

na. Bland hushållen i Skogsbyn var det cirka två tredjedelar som inte hade några 

direkta synpunkter på ortsbutikens sortiment, medan motsvarande bland 

hushållen i Nybygge var en tredjedel. 

Missnöje med ortsbutikernas sortiment var framför allt framträdande bland 

hushåll där en utomstående medlem utförde inköpen, familjer med tonårs-

/vuxna barn, hushåll bosatta i närheten av ortsbutikerna, hushåll med bil, 

hushåll i socialgrupp 3 samt hushåll där någon familjemedlem arbetar på 

hemorten. I likhet tidigare skall det förra resultatet tolkas med viss försiktighet 

eftersom det rör sig om ett fåtal observationer (se vidare tabell G.10, s 296-

297). 
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En jämförelse med de kategorier av hushåll som ett år tidigare var missnöjda 

med ortsbutikernas sortiment, visar att bilinnehav i synnerhet och i viss mån 

även förvärvsarbete, är faktorer som vid båda undersökningstillfällena och på 

samma sätt skilde de båda grupperna åt. Detta kan tolkas som att "rörligheten" 

hos hushållen är en egenskap som påverkar hushållens anspråksnivå, såtillvida 

att med ökad rörlighet och därmed "synbarheten" av tätortsbutikerna, ökar 

kraven på utbuden. 

Förutom att hushållen i respektive undersökningsområde hade olika uppfatt

ningar om ortsbutikernas sortiment totalt sett, så föreligger det en skillnad 

mellan de två områdena när det gäller typ av varor som saknades i ortsbutiker

na. 

Tabell 7.1 Varor som saknades i ortsbutikerna 

Varugrupp Nybygge-butiken Skogsbyn-butiken 
n % n % 

Dagligvaror 47 75% 6 13 % 
Färskvaror (39) (6) 
Övriga dagligvaror ( 8 )  (-) 

Specialvaror 9 14 % 22 47% 
Bensinförsäljning 7 11 % 19 40 % 

TOTALT 63 100 % 47 100 % 

Som framgår av tabell 7.1 ovan var hushållen i Nybygge i stort sett nöjda med 

ortsbutikens specialvarusortiment, medan dagligvarusortimentet, i synnerhet 

färskvarorna, betraktades som otillräckligt. Bland hushållen i Skogsbyn råder 

det motsatta förhållandet. Dessa var nämligen i stort sett nöjda med ortsbuti

kens dagligvarusortiment, medan specialvarusortimentet ansågs otillräckligt. 

Dessutom var det relativt många hushåll i Skogsbyn som såg fram emot att 

kunna köpa bensin vid affären. 

Nybygge-hushållens negativa inställning till ortsbutikens sortiment kan tyckas 

vara förvånande. Som tidigare framgått var Nybygge-hushållen, i likhet med 
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hushållen i Skogsbyn, vid det förra undersökningstillfället i stort sett positiva 

till ortsbutikernas sortiment, samtidigt som butikernas sortiment under motsva

rande period ökade. En bidragande förklaring till skillnaden kan vara att vid det 

senare undersökningstillfället användes en fråga som låg på artikelnivån, medan 

den fråga om butikernas sortiment som ställdes strax efter butikernas tillkomst 

låg på varugruppsnivån. Det är också troligt att hushållen vid det första under

sökningstillfället gav en alltför positiv syn på ortsbutikernas sortiment. Anled

ningen härtill kan vara medvetenheten om att innehavaren av butiken i Nybygge 

var ny för sin uppgift och att man därmed gav henne tid att komma in i arbetet. 

Efter hand har dock kraven ökat, samtidigt som innehavaren inte har "hängt 

med" i denna utveckling. Ett stöd för denna tolkning får man även från de per

sonliga intervjuerna med hushållen. 

Att hushållen i Skogsbyn såg fram emot att innehavaren av ortsbutiken i första 

hand utökade antalet specialvaror, medan hushållen i Nybygge i första hand 

önskade ett större dagligvarusortiment, kan också tyckas vara förvånande. Be

traktar vi butikernas sortimentsutveckling, som redovisas i kapitel 6, framgår 

att innehavaren av butiken i Skogsbyn valde att erbjuda kunderna ett rikhaltigt 

sortiment, inom såväl dagligvaru- som specialvaruområdet, medan innehavaren 

av butiken i Nybygge i första hand satsade på ett dagligvarusortiment, om än 

begränsat. En tänkbar förklaring kan vara att innehavaren av butiken i 

Skogsbyn, i motsats till innehavaren av butiken i Nybygge, profilerade butiken 

som en lanthandelsbutik - ett varuhus i miniatyr - i vilken det inte enbart 

erbjuds dagligvaror utan även varor av specialkaraktär, typ kläder, husgeråd, 

byggnadsmaterial etc. Härmed blev förväntningarna på butiken i Skogsbyn 

betydligt större än vad som var fallet i Nybygge. 

En intressant fråga i sammanhanget är vilken betydelse avsaknaden av enstaka 

artiklar i ortsbutikerna hade för hushållen. I figur 7.12 nedan framgår detta. 
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Figur 7.12 Åtgärder som vidtas när varor saknas i ortsbutikerna 

( i f ' l  R ANDRA 
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Som synes var det sä gott som alla hushåll i såväl Nybygge som Skogsbyn vilka 

valde att köpa en artikel i andra butiker, om ifrågavarande artikel saknades i 

ortsbutikerna. Det kan tänkas att detta fick till konsekvens att hushållen i sam

band med dessa butiksbesök även inhandlade andra varor, "när man ändå var 

där". En närmare analys av materialet visar att något positivt samband mellan 

inställningen till ortsbutikernas sortiment och köptroheten till dessa butiker 

inte föreligger. Det verkar därför inte orimligt att avsaknaden av enstaka artik

lar i ortsbutikerna fick de effekter som ovan skisserats. 

7.2.3 Analys av hushållens köptrohet till ortsbutikerna 

Vi har sålunda kunnat konstatera att de två butiksinnehavarna, och i synnerhet 

innehavaren av butiken i Skogsbyn, under det första verksamhetsåret utvecklade 

butikernas konkurrensmedelsmix. Det har även framkommit att relativt många 



124 

hushåll under motsvarande period ökade inköpsandelarna i ortsbutikerna. Även 

om skillnaden är marginell, svarade hushållen i Skogsbyn för den största positiva 

förändringen, sett ur butikernas synvinkel. Det verkar därför rimligt att anta 

att utvecklingen av butikernas konkurrensmedelsmix fick en positiv effekt på 

kundernas handlande. 

Figur 7.13 Angivna skäl till en ökning av köptroheten till ortsbutikerna. 
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Som synes av figur 7.13 ovan stämmer till viss mån det förväntade sambandet. 

Bland de hushåll i Skogsbyn som ökade inköpsandelarna i ortsbutikerna under 

butikernas första verksamhetsår, var det 29 % som motiverade detta med att 

ortsbutikens utbud hade förbättrats. Det är dock inte så många färre hushåll i 

Nybygge som angav motsvarande skäl i sammanhanget. Däremot finner man en 

större skillnad mellan de två undersökningsområdena när det gäller övriga motiv 

som framfördes till en ökning av inköpsandelarna i ortsbutikerna. I Skogsbyn var 

det nära hälften av hushållen som menade att alternativa utbud hade försäm

rats, medan drygt en fjärdedel i Nybygge angav motsvarande skäl i samman-
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hanget. Förmodligen avses här i första hand den indragning av varuhussarna som 

ägde rum under 1976. På sätt och vis kan en försämring av alternativa utbud 

uppfattas som en förbätttring av ortsbutikernas utbud, vilket innebär att bland 

de hushåll som ökade inköpsandelarna i ortsbutikerna, var det i Skogsbyn totalt 

sett 75 % som gjorde detta p g a en förbättring av ortsbutikernas utbud. 

Motsvarande i Nybygge blir således 53 % Dessa resultat stödjer således det som 

framkom vid studierna av hushållens uppfattning om butikernas sortiment. 

Vid det förra undersökningstillfället framkom att relativt många hushåll bedöm

de butikernas framtidsutsikter som goda. Det kan därför vara förvånande att så 

pass många hushåll ett år senare ökade sina inköp i ortsbutikerna med motive

ringen att öka ortsbutikernas möjligheter till överlevnad. Av figur 7.13 fram

kommer att det företrädesvis var hushållen i Nybygge som angav detta skäl i 

sammanhanget. En möjlig förklaring kan vara att innehavaren av butiken i Ny

bygge öppet deklarerade att det var problematiskt att få butiken lönsam. Det 

kan även tänkas att genom massmedia har allt fler människor blivit medvetna 

om vilken effekt deras handlande får på butikers möjligheter till överlevnad, 

vilket även gäller befolkningen i Skogsbyn. 

7.3 Sammanfattning och försök till en analys 

Vid studier av de hushåll som är att betrakta som potentiella kunder till 

Nybygge- och Skogsbyn-butiken, framkom att knappt två tredjedelar valde 

ortsbutikerna som sina stambutiker. Resultaten visade vidare att stamkunderna 

i Nybygge-och Skogsbyn-butiken valde att utföra flertalet inköp i dessa butiker. 

Det har också framkommit att köptroheten till ortsbutikerna var något högre i 

Skogsbyn. 

I enlighet med den referensram som återgavs i kapitel 2, kan hushållens grad av 

köptrohet till lokala ortsbutiker förklaras med hjälp av hushålls- och företags-

betingade variabler. När det gäller den förra gruppen, som är att betrakta som 

bakomliggande variabler, har resultaten från inköpsvanorna bland Nybygge- och 

Skogsbyn-butikens potentiella kunder visat att avståndet till ortsbutikerna i 

relativt hög grad samvarierar med valet av stambutik. Sambandriktningen, som 

var förväntad, visar att köptroheten till ortsbutikerna är högst bland hushåll 
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bosatta i närheten av dessa butiker. Att avståndet har betydelse vid valet av 

inköpsställe har även påvisats av andra. Dahlberg & Söderström (1970) t ex fann 

i sin studie att bland glesbygdshushållen var det 75-80 % som valde den 

närmaste butiken som sin stambutik, dvs ett något högre värde än vad som 

framkommit i denna studie. Skillnaden kunde ha varit ännu större om förutsätt

ningarna vid jämförelsen hade varit mer likartade. De glesbygdshushåll som 

utgjorde undersökningsobjekt i Dahlberg & Söderströms studie hade nämligen 

cirka 15-20 kilometer till närmaste centralort, att jämföras med cirka 25 

kilometer till närmaste tätort som var fallet för hushållen i Nybygge och 

Skogsbyn. Samtidigt påpekar Dahlberg & Söderström "...att med ökade avstånd 

till centralort minskar andelen inköp i centralortsbutiker. Dock tycks avstånds

faktorns betydelse efter cirka 20 kilometer avta. Inköpsvärdet håller sig 

därefter relativt konstant", (s 93) 

Eftersom det är relativt sett fler hushåll i Skogsbyn bosatta på ett långt 

avstånd från ortsbutiken, kan det tyckas vara förvånande att köptroheten till 

ortsbutikerna var högst i Skogsbyn. Skillnaden kan knappast bero på att 

befolkningen i Skogsbyn ställde lägre krav på ortsbutikens konkurrensmedels-

mix. Resultaten visar åtminstone att övriga studerade hushållsbetingade variab

ler hade marginell betydelse för att förklara hushållens val av inköpsställe. I 

stället verkar det vara mera rimligt att tro att hushållen i Skogsbyn i högre 

grad var tillfredsställda med ortsbutikens konkurrensmedelsmix. En närmare 

analys av materialet visar att denna tolkning till viss mån verkar vara rimlig. 

Det har i alla fall visat sig att hushållen i Skogsbyn var mer tillfredsställda med 

ortsbutikens sortiment. Skillnaden är dock inte så stor som var förväntad, 

åtminstone inte vid den första undersökningsetappen som genomfördes strax 

efter butikernas tillkomst. Ett år senare framkom det dock en större skillnad 

mellan de två undersökningsområdena. En bidragande förklaring till varför 

hushållen i Nybygge till en början gav en alltför positiv syn på ortsbutikens 

sortiment, kan bero på att man ville ge innehavaren av ortsbutiken möjlighet 

att sätta sig in i sitt nya arbete. Det också tänkas att det inte enbart är 

sortimentsstorleken som är av betydelse vid valet av inköpsställe. Resultat från 

andra studier, t ex Dahlberg & Söderström (1970) och Lindquist (1974-75) har 

visat att kvalitén på sortimentet är en butiksegenskap som konsumenter 

värderar i sammanhanget (se tabell 2.1 och 2.2, s 38 respektive 39). Man kan 
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heller inte ta det för osannolikt att butiksegenskaper som sortiment, pris etc 

har en underordnad betydelse vid hushållens val av inköpsställe. Det som här 

åsyftas är att relativt många hushåll i Nybygge och Skogsbyn har valt att öka 

inköpen i ortsbutikerna för att förbättra butikernas möjligheter till överlevnad. 

Det finns även tecken som tyder på att de sociala utbytena mellan dels 

konsumenterna och dels konsumenterna och butiksinnehavarna kan vara av lika 

stor betydelse som butiksegenskaper av traditionell natur för att förklara 

hushållens beteenden. 
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8 SAMMANFATTNING OCH KRAV PÄ VIDGAD FÖRESTÄLLNINGS

RAM VID STUDIER AV NYBYGGE- OCH SKOGSBYN-BUTIKENS 

FORTSATTA ÖDEN OCH ÄVENTYR 

8.1 Sammanfattning 

Undersökningsobjekten i denna rapport utgörs sålunda av tvä butiker som 

etablerades i områden av glesbygdskaraktär under senare delen av år 1975. Från 

den första och andra undersökningsomgången, vars resultat redovisats i kapitel 

4-7, har en bild av butikernas tillkomst och drift under det första verksamhets

året återgetts. Vidare har inköpsvanorna bland de båda butikernas potentiella 

kunder strax efter butikernas tillkomst och cirka ett år senare redovisats, med 

tonvikt lagd på inställningen och köptroheten till de nya butikerna. 

Vid studierna av butikernas tillkomst framkom att det var mera av en slump att 

Nora Nyman och Sven Skogman valde att öppna en dagligvarubutik i Nybygge 

respektive Skogsbyn. De kunde likaväl ha etablerat ett företag inom ett annat 

verksamhetsområde och på en annan ort. Vad som föranledde dem att starta 

dagligvarubutiker på de aktuella orterna var en kombination av en mer eller 

mindre omedveten önskan att vara sin egen, släktband med orterna samt en 

önskan hos befolkningen att återigen kunna inhandla dagligvaror i en på orten 

belägen butik. 

Denna bild av tillkomsten av nya företag är på inget sätt unikt. Även i andra 

studier där intresset fokuserats till etablering av nya företag, har det framkom

mit att det oftast är mer eller mindre lösa idéer att vara sin egen som startar 

etableringsprocessen. När idén nått en viss grad av mognad, tar övertygelsefa

sen vid, där företagsstartaren testar sina funderingar på i första hand familjen 

och därefter på vänner och bekanta (se t ex Hult & Odéen 1983). Förutom idé-

och övertygelsefasen, brukar man till etableringsprocessen även hänföra förbe

redelse- och igångsättningsfasen, som tidsmässigt föregår driften av verksam

heten. Under förberedelsefasen utformas planer för den framtida verksamheten. 

Till sin hjälp har här företagsstartaren personer eller organisationer i fjärrmil-

jön. När olika problem har blivit lösta som t ex lokalfrågan eller finansieringen, 

är det oftast tecken på att verksamheten har kommit igång. 
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Nora Nyman och Sven Skogman passerade även förberedelse- och igångsätt

ningsfasen. Det föreligger dock skillnader mellan de två fallen, både när det 

gäller olika faktorer som aktualiserades som fasernas längd. Etableringen av 

butiken i Nybygge var relativt enkel att genomföra och tidsmässigt mycket 

kort. För Nora Nyman var det i stort sett att ta över en av kommunen inredd 

butikslokal och fylla den med varor. Etableringen av butiken i Skogsbyn var 

däremot tidsmässigt utdragen. Till en början hindrades etableringen av att 

någon lämplig butikslokal inte fanns tillgänglig. Så småningom kunde dock Sven 

Skogman köpa en före detta butikslokal i Skogsbyn. Innan lokalen kunde fyllas 

med varor var det nödvändigt att renovera och inreda denna. Först när 

Skogmans erhållit investeringsstöd från Konsumentverket kunde dessa åtgärder 

påbörjas. 

Vid fastställande av butikens konkurrensmedelsmix hade Sven Skogman som 

ambition att ortsbutiken skulle bli konkurrenskraftig med tätortsbutikerna. 

Enligt Sven Skogman skulle ingen konsument behöva åka till närmaste tätort för 

att få sitt behov av dagligvaror och vissa nödvändiga specialvaror tillgodosett. 

Därför tänkte Sven Skogan satsa på att erbjuda kunderna ett rikhaltigt sorti

ment inom såväl dagligvaru- som specialvaruområdet. För att inte vara sämre 

än tätortsbutikerna skulle Sven Skogman även erbjuda kunderna extrapriser. De 

långa avstånden och den höga andelen äldre medförde att Sven Skogman även 

planerade att erbjuda kunderna en regelbunden hemsändningsverksamhet. Det 

var också väsentligt att kunderna från början blev medvetna om butikens profil, 

varför Sven Skogman valde att redan från starten erbjuda kunderna ett rikhal

tigt sortiment och extrapriserbjudanden. 

Nora Nyman i Nybygge tänkte däremot "skynda långsamt", genom att successivt 

utveckla butikens konkurrrensmedelsmix. Ambitionen var inte här att ortsbuti

kens konkurrensmedelsmix skulle bli likvärdig med tätortsbutikernas. Eligt Nora 

Nyman skulle det dock vara möjligt för konsumenterna att få sitt grundläggan

de behov av dagligvaror tillgodosett i ortsbutiken. 

Studierna av butikernas utveckling under det första verksamhetsåret, som tids

mässigt omfattade perioden november 1976 - oktober 1976, har visat att 

innehavaren av butiken i Nybygge verkligen "skyndade långsamt". Förvisso 



130 

utvecklades Nybygge-butikens sortiment, både när det gäller daglivaru- som 

specialvaruområdet, men det var ett i förhållande till butiken i Skogsbyn en 

relativt blygsam utveckling. Vidare var Nora Nyman även försiktig när det 

gällde extrapriserbjudanden, och någon hemsändningsverksamhet av större om

fattning var det heller inte fråga om. Sven Skogman i Skogsbyn valde däremot 

att erbjuda kunderna relativt många extrapriserbjudanden och även en regel

bunden hemsändningsverksamhet. Dessutom hade Sven Skogman planer på att 

erbjuda kunderna bensinförsäljning och fungera som ombud för systembolaget. 

Varför Nora Nyman valde att inte föra en mera aktiv konkurrensmedelspolitik, 

beror inte på, som jag ser det, att resurserna var begränsade. Utrymmesmässigt 

var lokalerna väl tilltagna och några ekonomiska hinder att t ex utvidga sorti

mentet verkade heller inte föreligga. Däremot utgjorde dessa faktorer ett 

hinder för innehavaren av butiken i Skogsbyn att ytterligare utvidga sortiments-

mixen. 

Såväl Nora Nyman som Sven Skogman hade i stort sett ingen erfarenhet av 

arbete inom dagligvaruhandeln när etableringarna aktualiserades. Sven Skogman 

hade dock genom sitt tidigare arbete som förman på ett sågverk förvärvat 

grundläggande ekonomiska kunskaper, vilket han verkade kunna dra fördel av i 

sitt arbete som innehavare av en dagligvaruaffär. Dessutom valde han att 

praktisera hos en lanthandlare, strax före Skogsbyn-butikens öppnande, varvid 

han på nära håll fick ta del av de arbetsuppgifter och problem som ryms inom 

ramen för ett butiksinnehavareskap. Dessutom fick Sven Skogman, i likhet med 

Nora Nyman, råd och synpunkter från en konsulent från ICA vid i första hand 

uppbyggandet av butikernas sortiment. 

Förmodligen kan butiksinnehavarnas olika kunskaper, såväl i allmänhet som 

dagligvaruhandeln specifikt, delvis förklara skillnaden i den förda konkurrens

medelspolitiken. En ytterligare förklaring som kan vara av betydelse i samman

hanget är butiksinnehavarnas syften med verksamheterna. Nora Nyman såg 

butiksrörelsen mera som en hobby, medan Sven Skogman hade som ambition att 

rörelsen skulle försörja honom och hans familj. 
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I enlighet med den referensram som bildade utgångspunkt vid de empiriska 

studierna (kapitel 2) kunde man, mot bakgrund av butiksinnehavarnas förda 

konkurrensmedelspolitik, förvänta sig att köptroheten till ortsbutikerna var 

högst bland Skogsbyn-butikens potentiella kunder. Resultatet från studierna av 

köpvanorna bland de tvä butikernas potentiella kunder bekräftar antagandet. 

Förutom att relativt sett fler hushåll i Skogsbyn valde ortsbutiken som sin 

stambutik, visar resultaten att det var en högre köptrohet till ortsbutikerna 

bland Skogsbyn-butikens stamkunder. Materialet visar vidare att relativt sett 

fler hushåll i Skogsbyn var tillfredsställda med ortsbutikens konkurrensmedels-

mix. Skillnaden var dock inte så stor som förväntades. Det kan tänkas att 

invånarna i Nybygge gav en alltför positiv syn i sammanhanget, då man var 

medvetna om att Nora Nyman var ny för sin uppgift. 

Att på detta stadium diskutera olika faktorer av betydelse vid glesbygdsbutikers 

tillkomst och överlevnad kan tyckas bli alltför begränsad. Först efter det att 

butikerna varit i drift under ett antal år, och butiksinnehavarna därmed 

övervunnit de svårigheter som normalt är förknippade vid tillkomsten av nya 

företag, kan man med större säkerhet söka besvara frågeställningen (jämför 

t ex Håneli 1972). 

Samtidigt har det framkommit att familjen Nyman i Nybygge efter endast ett 

års drift var ytterst nära att lägga ned verksamheten, medan familjen Skogman 

i Skogsbyn däremot såg framtiden mycket ljus. Inför fortsatta studier av de två 

fallen kan det därför finnas intrese att närmare diskutera hur de uppkomna 

resultaten kan påverka butiksinnehavarnas fortsatta agerande. 

8.2 Några spekulationer kring butikernas framtida förlopp 

Som tidigare framgått hade familjen Nyman inte några större ekonomiska krav 

på butiksrörelsen i Nybygge. Att rörelsen täckte sina egna kostnader samt gav 

ett visst bidrag till det arbete som lades ned i rörelsen, bedömdes som tillräck

ligt. Trots dessa lågt ställda ambitioner, kunde målsättningen inte realiseras 

under det första verksamhetsåret. Enligt familjen Nyman berodde detta på att 

hyreskostnaderna var oskäligt höga. Det är möjligt att hyreskostnaderna låg på 

en onormalt hög nivå, men att tillskriva denna kostnadspost som enda förklaring 
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till det uppkomna resultatet är enligt mitt förmenande att ta i överkant. Vid ett 

närmare beaktande av bokslutshandlingarna finner man att den redovisade 

bruttovinsten, vid en jämförelse med andra butiker av motsvarande storlek, låg 

på en onormalt låg nivå. För familjen Skogman var bilden efter det första 

verksamhetsåret mycket ljus. Det uppkomna resultatet var betydligt bättre än 

vad många andra hade förväntat sig. Resultatet översteg till och med familjen 

Skogmans egna förväntningar. 

Man kan inte ta det för osannolikt att den redovisade utvecklingen kan ha en 

viss betydelse för butiksinnehavarnas fortsatta agerande. Vi har redan noterat 

att familjen Nymans första reaktion var att lägga ned verksamheten. Enligt 

aspirationsteorin tenderar en individs aspirationsnivå att sänkas efter miss

lyckande och höjas efter framgång, där ett misslyckande betecknar ett tillstånd 

när en individ upplever ett utfall som inte når upp till det förväntade. En 

framgång inträffar när utfallet överträffar det förväntade (se t ex Lewin m fl 

1944; Katona 1953). Samtidigt ville familjen Nyman inte tillskriva utvecklingen 

av butiken i Nybygge som ett misslyckande. Att resultatet blev så pass dåligt 

var enligt Nymans att kommunen tog ut en oskälig hyra för butikslokalen. Skulle 

däremot kommunen rätta till detta "misstag", hade familjen Nyman ambitioner 

att utveckla butikens konkurrensmedelsmix. När det gäller utvecklingen av 

fallet Skogsbyn var resultatet bättre än vad som var förväntat och det fanns 

därför ingen anledning för familjen Skogman att ifrågasätta verksamhetens vara 

eller inte vara. Däremot sporrade det goda resultatet att försöka göra ett ännu 

bättre resultat. Som vi tidigare noterat planerade Sven Skogman att fortsätta 

utveckla butikens konkurrensmedelsmix. Anspråksnivån har med andra ord höjts 

vilket också ligger i linje med de tankegångar som förs fram i aspirationsteo

rin.^ 

Betraktar vi de två butikernas hitillsvarande utveckling och blickar framåt, kan 

man vid en första anblick tycka att butiken i Skogsbyn borde ha de bästa förut

sättningarna att leva vidare på längre sikt. Samtidigt ställs det betydligt högre 

krav på innehavaren av butiken i Skogsbyn, om den hittillsvarande lyckliga 

framgången även skall bestå framöver. För innehavaren av butiken i Nybygge 

kan ju resultatet knappast bli sämre utan det är förmodligen mera realistiskt 

att butikens resultat förbättras. 
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8.3 Krav pâ vidgad föreställningsram inför fortsatta studier av butiken i 

Nybygge och Skogsbyn 

Att söka utveckla glesbygdsbutikers konkurrensmedelsmix för att bemöta 

tätortsbutikers dragningskraft kan, i motsats till de tankegångar som framförs i 

marknadsföringslitteraturen (se t ex Kotler 1972), vara en mindre lyckosam 

strategi. Resultaten från studierna av hushållen i Nybygge och Skogsbyn har 

visat att butiksegenskaper som sortiment, priser o d inte helt och hållet tycks 

förklara hushållens val av inköpsställe. Vidare har det framkommit att relativt 

många hushåll som motiv till ökning eller minskning av inköpen i ortsbutikerna 

inte uppgivit en förbättring respektive försämring av butikernas konkurrens

medelsmix. I stället har motiv som ändrade arbetsförhållanden och ökad medve

tenhet om glesbygdsbutikers problem med lönsamheten anförts av ett flertal 

hushåll i sammanhanget. Förutom dessa motiv kan det tänkas att även andra 

motiv av icke ekonomisk natur kan vara av betydelse för hushållens val av 

inköpsställe. I samband med de personliga intervjuerna med butikernas 

potentiella kunder framkom i alla fall att hushållen även värdesatte sociala 

kontakter med medkonsumenterna och butiksinnehavarna, där butikerna utgjor

de ett medel för att uppnå dessa sociala kontakter. Att det kan finnas anledning 

till att närmare studera betydelsen av sociala utbyten vid hushållens val av 

inköpsställe får man även stöd från litteraturen. Inom distributionslitteraturen 

poängteras betydelsen att för många hushåll fyller butiker en social funktion (se 

t ex Stone 1954, Malmgren 1971). Under senare år har man även inom ramen för 

den forskning som koncentrerats till marknadsföring av tjänster och industriella 

varor påpekat att sociala relationer mellan säljare och köpare kan vara av 

betydelse för att förstå och förklara parternas utbytesprocesser (se t ex 

Håkansson & Snehota 1976; Guillet de Monthoux 1975; Grönroos 1979). 

Inför fortsatta studier av de två fallen kan det därför finnas anledning till att 

utvidga referensramen till att även omfatta icke ekonomiska motiv vid valet av 

inköpsställe. I kapitel 9 och 10 nedan utvecklas dessa tankegångar närmare. 
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Noter till kapitel 8 

1) Ett annat sätt som kan inge en förståelse för butiksinnehavarnas agerande 
och medge en tolkning av det framtida beteendet kan man fä genom 
anomiska förlopp. Enligt denna teori som bl a finns presenterad i Zetterberg 
(1977), för att förklara den svenska befolkningens uppfattning om inkomsten 
är tillräcklig för en hygglig tillvaro (ursprungligen formulerades teorin av 
Durkheim under slutet av 1800-talet, för att förklara självmord Durkheim 
1968), föreligger en anomisk situation när förväntningar och belöningar går 
isär alltför mycket. 1 ett tidsprespektiv kan fyra olika anomiska förlopp 
inträffa. 

Vid lycklig framgång stiger såväl belöningar som förväntningar, men de 
förra stiger snabbare och vi får till slut en situation när belöningarna är 
större än förväntningarna. Motsvarande utveckling föreligger även vid 
olycklig framgång, med den skillnaden att förväntningarna stiger snabbare 
än belöningarna. När såväl förväntningar som belöningar sjunker föreligger 
ett misslyckande. Det kan dock vara två typer av misslyckanden. När 
belöningarna sjunker snabbare än förväntningarna får vi ett olyckligt miss
lyckande, medan ett lyckligt misslyckande inträffar när förväntningarna 
sjunker snabbare än belöningarna. 

Bland dessa förlopp kan olyckligt misslyckande eller olyckig framgång 
symbolisera utvecklingen av butiken i Nybygge, eftersom resultatet blev 
betydligt sämre an vad som var väntat. Samtidigt kan konstateras att över 
tiden förändrades varken belöningarna eller förväntningarna. Det innebär att 
utvecklingen av butiken Nybygge egentligen bör placeras in mellan olyckligt 
misslyckande och olycklig framgång. 

Utvecklingen i Skogsbyn har enligt innehavaren av butiken i Skogsbyn gått 
planenligt. Samtidigt kan man nog våga påstå att resultatet blev bättre än 
vad som var väntat. Lycklig framgång kan därför bäst symbolisera utveck
lingen av butiken i Skogsbyn. 
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9 FRAMVÄXTEN AV EN NY SYN PÄ SÄLJAR-KÖPARRELATIONER 

Traditionellt uppfattas köparna som passiva och komunikationen mellan säljare 

och köpare blir därför oftast enkelriktad. För köparna är det i stort sett fråga 

om att antingen köpa eller inte köpa de produkter som erbjuds pä marknaden. 

Under senare år har allt fler forskare börjat ifrågasätta denna passiva syn på 

köparna. Kritiken har i första hand vuxit fram vid studium av säljar-köparrela-

tioner på producentvarumarknaden, ett tidigare relativt outforskat område vars 

utgångspunkt varit de teorier som utvecklats vid studium av säljar-köparrela-

tioner på konsumetnvarumarknaden. 

9.1 Säljar-köparrelationer pä producentvarumarknaden 

Håkansson och Snehota (1976) har utifrån den forskning som bedrivs vid 

företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet!) gett följande be

skrivning av köpar-säljarrelationer på producentvarumarknader 

"1. Makt och beroendeförhållandet mellan köpare och säljare är ofta relativt 
symmetriskt. Detta kan gälla i många avseenden, t ex resurser, bindningar, 
valmöjligheter. 

2. Även i frågan om vem som utför olika gapöverbrygggande aktiviteter och 
tar initiativ är rollfördelningen mellan köpare och säljare relativt symme
trisk. En enskild beslutsprocess när en affärsförbindelse etableras kan t ex 
se ut på följande sätt: Det köpande företaget gör en förfrågan, erhåller en 
offert, justerar offerten och gör ett motbud, parterna möts i en förhandling 
och en kompromisslösning nås. Det är en sekvens av händelser, där båda 
parternas handlande har en ömsesidig påverkan. Vardera parten tvingas att 
anpassa sig till motpartens agerande. Beslutsprocessen kan därför ses som en 
interaktionsprocess. 

3. Säljar-köparrelationer är ofta långvariga och varje enskild transaktion 
mellan parterna utgör blott en del av en total interaktionsprocess, vilken 
kan sträcka sig över en relativt lång tidsperiod, inte sällan tiotals år. Under 
denna tid får förbindelsen formen av ett stadgat samarbete och vi kan tala 
om ett interaktionssystem som inbegriper delar av både köparens och 
säljarens organisationer." 
(s 105-106) 

Relationerna mellan köpare och säljare enligt ovanstående beskrivning är som 

ett växelspel där parterna utbyter information, produkter och betalningsmedel 
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etc och där man i mer eller mindre utsträckning anpassar sig till varandra för 

att kunna hantera processen. 

Denna syn pä säljar-köparrelationer, som vanligtvis benämns interaktionssynsät-

tet, är dock ingen ny företeelse, åtminstone inte innehållsmässigt. Inom sociolo

gin, främst vid studier av smågrupper, har "interaktionssynsättet" använts.^) 

En intressant studie som är värd att notera i detta sammanhang är Blau (1968). 

Denne skiljer mellan ekonomiskt och socialt utbyte, där man vid socialt utbyte 

ger någonting utan att riktigt veta vad man får i gengäld, medan man vid 

ekonomiskt utbyte vet detta. 

Håkansson och Snehota (1976) har studerat förekomsten av sociala utbyten vid 

producentvaruköp. De har funnit att sociala utbyten är vanliga när det 

föreligger osäkerhet i interaktionen, beroende på svårigheter att fastställa 

behovet, hur marknaden ser ut och hur den aktuella leverantören upplevs. 

Enligt Håkansson och Snehota har interaktionssynsättet stora likheter med det 

synsätt som finns i Guillet Monthoux (1975). Denne studerade hur köpandet går 

till på organisations-, grupp- och individnivån i tre stora företag som arbetar på 

den industriella marknaden. I studien lades speciell tonvikt på studium av de 

köpande företagens relationer till de säljande företagen, det s k köp-/säljsyste-

met. I ett avslutande kapitel diskuterar Guillet de Monthoux hur systemet bör 

vara utformat. Inledningsvis ställs frågan vem som är mest aktiv i köp-/säljsys-

temet. Enligt Guillet de Monthoux möter en aktiv marknadspolitik ofta en aktiv 

inköpspolitik. Detta vidareutvecklar han genom att illustrera hur det köpande 

och det säljande företaget kan närma sig varandra och detta görs i termerna 

flirt, ingående av äktenskap, svartsjuka, skilsmässa etc. För att ett äktenskap 

skall fungera, dvs för att relationerna mellan det säljande och köpande företag

et skall kunna bestå, gäller det att visa varandra inbördes hänsyn - ett ömsesi

digt givande och tagande. 

9.2 Säljar-köparrelationer pä tjänstemarknaden 

Ett annat outforskat område inom marknadsföringen är tjänsteområdet, och i 

synnerhet konsumenttjänster. I likhet med många andra studier inom marknads-
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föringsomrädet har man oftast anlagt ett övergripande perspektiv på problem

området och använt sig av begrepp och modeller från den traditionella, varuin-

riktade marknadsföringslitteraturen. Grönroos (1979) ifrågasätter denna ut

gångspunkt eftersom tjänster, i motsats till varor, är immateriella, produceras 

och konsumeras samtidigt och består av aktiviteter. Därför har Grönroos ställt 

upp, prövat och vidareutvecklat en föreställningsram och ett språk som är 

anpassat till tjänstemarknadsförarens verklighetssyn. Härigenom kan man i 

tjänsteföretag bättre förstå och handskas med valet av konkurrensmedelsstrate

gi inom ramen för den strategiska marknadsföringen. 

Grönroos fann vid sina studier av tjänsteföretagen att personalen har en 

betydelsefull position vid kontakt med kunderna genom att den 

"- är en flexibel resurs som genom sitt agerande kan påverka den slutliga ut
formningen av tjänsten 

utför en kvalitetskontrollerande uppgift och med kort varsel kan sättas in i 
krissituationer för att motverka missnöje hos konsumenten och upprätthålla 
tjänstens kvalitet 

aktivt kan ta initiativ till kundkontakter och erbjuder lösningar på kundens 
problem 

genom att sälja sig själv, sin förmåga och trovärdighet kan skapa förtroen
defulla och långvariga kundkontakter och därigenom åstadkomma köptrohet 
bland konsumenterna 

kan fylla en social funktion som umgängespartner, vilket också kan skapa 
bestående kundkontakter." (s 165) 

Grönroos poängterar att vid personalens kontakt med kunderna är det inte fråga 

om rent försäljningsarbete, som normalt förknippas med en professionell försäl-

jarkårs verksamhet. Detta skall inte tolkas som att säljkåren är ointressant i 

sammanhanget. Enligt Grönroos är det dock ovanligt att det i företag i tjänste

branschen finns professionella försäljare. I stället är det fråga om försäljare 

som kan jämställas med den övriga personalen. Oavsett om personalen tituleras 

försäljare eller något annat är deras kontakter med kunderna ett väsentligt 

inslag i marknadsfunktionen. För att markera detta har Grönroos lanserat 

begreppet företagets interaktiva marknadsföringsfunktion, vilken går ut på 
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"hantering av de köpar-säljarinteraktioner som uppkommer, då en kund blivit 
intresserad av företagets utbud. Den interaktiva marknadsföringen blir då en 
fråga om åtgärder som vidtas i anslutning till produktionsapparaten och produk
tionsprocessen, för att företaget skall befrämja avsättningen av sitt tjänsteut
bud." (s 154) 

Även om den interaktiva marknadskommunikationen är av stor betydelse vid ett 

tjänsteföretags marknadsföring är de icke interaktiva marknadskommunika

tionsinslagen inte ointressanta i sammanhanget. Till den icke interaktiva 

marknadskommunikationen hänförs enkelriktad kommunikation av typ reklam, 

PR och andra massåtgärder. Enligt Grönroos är dessa åtgärder lämpliga vid 

profilering av tjänsteföretag och vid produktframhävande åtgärder. Till den 

senare kategorin hänförs bl a tidtabeller, rutter, hotellnamn och destinations

orter och dessa bidrar till profileringen, vilken sammantaget bildar en plattform 

för företagets övriga konkurrensmedel och för personalens interaktiva kommu

nikation med marknaden. 

Ett annat intressant resultat av Grönroos studier är att företagen i sin mark

nadsföring bör ge konsumenterna en aktiv roll. Detta var något som inte fanns 

uttryckt i den preliminära föreställningsramen. 

"Något uttryck för konsumenternas agerande fanns inte med i den preliminära 
föreställningsramen. Den normala synen på konsumenternas bidrag till mark
nadsföringsprocessen ger dem en rätt passiv roll. Företaget bör sträva efter att 
erbjuda produkter, som kan tillfredsställa konsumenternas behov. Konsumenter
na kan dessutom få komma in i processen t ex i produktutvecklingsgrupper, som 
försökspersoner vid olika slag av test eller som konsumenter vid provlanse
ringar. Det är emellertid i alla dessa fall fråga om för själva marknadsföringens 
genomförande passiva insatser, som görs innan produkten får sin slutgiltiga 
utformning och marknadsförs." (s 167) 

En aktiv medverkan från konsumenterna kan enligt Grönroos ske på flera olika 

sätt. Ett sätt är att ge konsumenterna möjlighet att påverka tjänstens utform

ning, genom att påverka beteendet hos tjänsteföretagets personal, vilket är 

möjligt eftersom tjänster produceras och konsumeras samtidigt. Däremot fram

går inte hur en aktiv konsumentmedverkan skall kunna åstadkommas i prakti

ken, utan Grönroos nöjer sig med att en uppgift för marknadsföringen är att 

skapa fördelaktiga betingelser för kundens deltagande i produktionsprocessen. 
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Vidare diskuterar Grönroos medkonsumenternas betydelse för kunderna och 

företaget. Enligt Grönroos kan medkonsumenterna påverka kundernas upplevel

ser, t ex om en kund inte vill identifiera sig med en konsumentgrupp som 

dominerar konsumtionstillfället, kan han tycka att tjänsten är mindre attraktiv 

än vad han annars skulle ha gjort. 

9.3 Utveckling av säljar-köparrelationer pä konsumentvarumarknaden 

Enligt Håkansson och Snehota (1976) är interaktionssynsättet att föredra på 

producentvarumarknaden och i synnerhet när efterfrågesidan domineras av ett 

fåtal stora enheter. Detta skall inte tolkas som att konkurrensmeddelssynsättet 

är förkastligt här, utan som Håkansson och Snehota uttrycker det 

"Interaktionssynsättet ses här som ett alternativ till konkurrensmedelssyn
sättet. Synsätten skall dock inte ses som konkurrerande utan snarare som 
komplement till varandra. I vissa situationer är det ena att föredra i andra det 
andra, i vissa är båda fruktbara." (s 103) 

Även om det inte finns uttalat, kan man tolka detta som att konkurrensmedels-

synsättet är att föredra när efterfrågesidan domineras av ett stort antal små 

enheter, som oftast är fallet på konsumentvarumarknaden och i synnerhet när 

det rör sig om standardprodukter. 

I den litteratur som har publicerats under senare år, i vilken utgångspunkten är 

konsumentmarknaden, har det också framförts önskemål att företagen försöker 

närma sig konsumenterna. (Se t ex Eornell 1976; Konsumenten i samhället 1978; 

Jonsson 1978: Wikström 1980 b.) Ett sätt att åstadkomma detta är genom att 

förbättra beslutsunderlaget. Den bristande överensstämmelsen mellan företa

gens utbud och konsumenternas önskemål, är nämligen att företagen oftast 

saknar information om konsumenternas behov eller att den information som 

samlas in från konsumenterna bygger på vad företagen uppfattar som väsentliga 

problem (Fornell 1976 och Wikström 1980 b). 

För att komma tillrätta med "informationsklyftan" mellan företagen och konsu

menterna, föreslår Fornell (1976) att företagen inrättar konsumentkontaktav-

delningar. 
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Figur 9.1 Konsumentkontaktmodellen. 

Källa: Forneil 1976, s 58. 
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Till konsumentkontaktavdelningar har konsumenterna möjlighet att framföra 

klagomål, förfrågningar och förslag och företagens uppgift är därefter att sam

manställa och analysera konsumentåsikterna och sedan låta dessa ligga till 

underlag för produktutveckling och marknadsföring. 

Fornell fann, vid studium av konsumentkontaktavdelningar bland amerikanska 

företag, att vissa företag söker reducera antalet klagomål per såld produkt. 

Enligt Fornell är detta en felaktig utgångspunkt, eftersom själva klagomålet 

endast är ett symptom på ett missnöje. Ett annat resultat av Fornells studier är 

att personalen vid konsumentkontaktavdelningar oftast inte är kompetenta att 

analysera och sammanställa klagomål och förfrågningar. Vidare framkom att 

konsumentkontaktavdelningar inte hade något större inflytande i de studerade 

företagen. Dessa resultat har även bekräftats vid studier av konsumentkontakt

avdelningar bland ett antal svenska företag (Lundeli och Nilsson 1979). 

Det kan därför finnas anledning till att fråga sig av vilka skäl företagen upprät

tar konsumentkontaktavdelningar. Enligt Fornell (1976) och Lundell och Nilsson 

(1979) är det oftast av PR- och konkurrensskäl: "att vara konsumentvänlig ser 

bra ut". För att konsumentkontaktavdelningar skall få önskvärd effekt säger 
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Forneil (1976) att dessa bör placeras relativt högt upp i organisationshierarkin 

eller pä annat sätt ges tillräcklig tyngd samt att placering under PR-avdel-

ningen inte är att rekommendera. Att företagen bör ta konsumenterna på allvar 

betonas även av andra forskare. Wikström (1981) menar att företagen uppenbar

ligen behöver utveckla feedback-mekanismer från konsumentledet. Wikström 

säger i en annan rapport att en sådan strategi inte bara är möjlig, utan snarare 

en förutsättning för framgång; bättre utbildade, mer kritiska och ifrågasättan

de, mindre benägna att falla för rationella argument, mera benägna att välja 

med hänsyn till de egna faktiska behoven i stället för att lyssna efter vad andra 

tycker (Wikström 1980b). 

Även inom distributionsområdet har betydelsen av att detaljhandelsenheterna 

närmar sig köparmarknaden påtalats. Pathak, Chrissy & Sweitzer (1974-75) t ex 

har funnit rätt stora skillnader mellan ledningen för fyra varuhus när det gäller 

deras uppfattning om kundernas önskemål och kundernas faktiska önskemål. De 

förklarar denna skillnad med att besluten om varuhusens inriktning fattades av 

personer verksamma på andra orter än där varuhusen var belägna, vilket kan 

tolkas som att ledningens kontakter med säljpersonalen och därmed även köpar

na var bristfälliga. Ett sätt att närma sig kunderna är enligt Stampfl (1983) att 

man även inom detaljhandeln inrättar konsumentkontaktavdelningar. Härmed 

ökar konsumenttillfredsställelsen som på ett positivt sätt även inverkar på före

tagens lönsamhet. 

Att utveckla sofistikerade marknadsinformationssystem, som det här är fråga 

om, kan tyckas vara något långsökt när utgångspunkten är dagligvarubutiker i 

glesbygden. Kännetecknande för dagligvaruhandeln i glesbygder i motsats till 

dagligvaruhandeln i tätortsområden är att det rör sig om ett begränsat antal 

köpare inom relativt begränsade områden. Vidare finner man att antalet 

anställda i relation till omsättningen i regel är högre bland de mindre butikerna 

(se t ex LIVS 1977). Dessa faktorer sammantaget talar för att förutsättningarna 

av ett individuellt behandlande av kunderna borde vara större bland butiker 

belägna i områden av glesbygdskaraktär, och därmed en tillämpning av de 

tankegångar som förs fram inom interaktionssynsättet. Det som kan tala emot 

en individuell behandling av kunderna är att produktutbudet inom dagligvaru

handeln i hög grad är standardbetonad. Det finns dock forskare som menar att 



142 

konsumenter, i synnerhet glesbygdskonsumenter, inte enbart är intresserad av 

butiksegenskaper som sortiment, priser o d, utan även sociala kontakter méd 

medkonsumenter och butikspersonal, vilket ligger i linje med de tankegångar 

som förs fram inom interaktionssynsättet. Att skapa och upprätthålla ömsesi

diga utbyten mellan butiksinnehavare och konsumenter, ställer dock vissa krav 

pä parterna, vilket kan innebära att i vissa fall lämpar sig kunskapsutbyten av 

mer traditionell karaktär bättre. I kapitel 10 nedan utvecklas dessa tankegångar 

närmare. 
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Noter till kapitel 9 

1) Se t ex Håkansson & Östberg 1974, 1975; Håkansson, Johansson & Wootz 
1975; Håkansson 1975; Håkansson & Wootz 1975. 

2) Tidigare forskning som bygger på interaktionssynsättet finns refererad i 
Parson 1968. 

3) I andra fall beror den bristande överensstämmelsen mellan företagens utbud 
och konsumenternas behov på att det ekonomiskt och tekniskt är omöjligt 
för företagen att tillfredsställa konsumenternas behov, att konsumenterna 
inte får information om utbuden eller att distributionen inte är anpassad till 
konsumenternas förutsättningar (se t ex Wikström 1980 a). 
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10 UTVECKLING AV GRUNDMODELLEN 

I detta kapitel fokuseras intresset till icke ekonomiska aspekter av säljar-köpar-

relationer inom glesbygdshandeln. Inledningsvis behandlas olika motiv som visat 

sig vara betydelsefulla vid hushållens val av inköpsställen. Därefter koncentre

ras framställningen till de utbyten som kan tänkas äga rum mellan säljare och 

köpare inom glesbygdshandeln. Speciell vikt läggs här på olika kunskapsutbyten 

som kan tänkas äga rum mellan butiksinnehavare och konsumenter och i vilken 

grad dessa kunskapsutbyten bidrar till parternas ekonomiska och sociala utby

ten. 

10.1 Icke-ekonomiska motiv vid hushållens val av inköpsställe 

I kapitel 7 framkom att inte alla hushåll prioriterade sortiment, priser etc vid 

valet av inköpsställe. För vissa hushåll var det naturligt eller till och med själv

klart att dagligvaruinköpen ägde rum i den på orten belägna butiken. Dessa två 

olika motiv vid hushållens val av inköpsställe kan enligt Stone (1954) klassifice

ras som ekonomiskt- respektive etiskt orienterade köpare. Till ekonomiskt 

orienterade köpare hänför Stone konsumenter som värderar pris, kvalité och 

sortiment vid valet av inköpsställe. Etiskt orienterade köpare däremot känner 

en moralisk skyldighet att stödja vissa typer av affärer, i synnerhet små 

affärer. 

Förutom ekonomiskt- och etiskt orienterade köpare har Stone identifierat 

ytterligare två kategorier av köpare; personligt- och apatiskt orienterade 

köpare. Med apatiskt orienterade köpare avses personer som saknar intresse av 

att handla och försöker därför att minimera inköpsverksamheten tidsmässigt. 

Personligt orienterade köpare definierar inköp som fundamentalt, där de 

personliga relationer med butikspersonalen intar en central roll. 

Resultatet av Stones undersökning, vilken genomfördes i början av 1950-talet 

bland 150 husmödrar i "medelklassen" bosatta i Chicago, redovisas i tabell 10.1 

nedan. 
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Tabell 10.1 Köparorienteringar 

Stone(1954) Boone m fl (1974) 

Ekonomiskt orienterade 

Personligt orienterade 

Etiskt orienterade 

Apatiskt orienterade 

Obestämbar 

28 % 

10 % 

33 % 

17 % 

4 % 

35 % 

37 % 

22 % 

6 % 

Totalt 100 % 100% 

n=147 n=124 

Som synes var det endast 5 personer eller 4 % bland de som svarat pä frågorna 

som Stone inte kunde klassificera. Annars finner vi att alla de fyra köparkate-

gorierna finns representerade bland de undersökta husmödrarna. Det ekonomiskt 

orienterade köparna, som uppgick till en tredjedel, var den mest dominerande 

kategorin av köpare. Inte långt därefter kommer de personligt orienterade 

köparna. De två återstående grupperna, etiskt- och apatiskt orienterade köpare, 

som sinsemellan var ungefär lika stora, intar en mindre plats i undersökningen. 

Drygt 20 år senare följde Boone m fl (1974) upp Stones undersökning. I likhet 

med Stone valde Boone m fl att bl a studera ett urval anglo-amerikanska hushåll 

i "medelklassen". För att underlätta en jämförelse med Stones undersökningsre

sultat kommer jag här att endast redovisa resultaten från de anglo-amerikanska 

hushållen. Av tabell 10.1 ovan framgår att i motsats till Stone kunde Boone m fl 

gruppera alla respondenter i någon av de fyra köparkategorierna. Vi kan vidare 

utläsa att andelen ekonomiskt orienterade köpare i stort sett är oförändrad. 

Denna kategori är emellertid inte längre den största gruppen. De personligt 

orienterade köparna har relativt sett blivit en något större grupp. Även de apa

tiskt orienterade köparna har antalsmässigt blivit relativt sett fler. Det har 

inneburit att de etiskt orienterade köparna har blivit en relativt liten grupp. 

Pga urvalens begränsade storlek har Boone m fl inte vågat ge sig in på en analys 

av vilka orsakerna är bakom gruppernas relativa förändring över tiden. 
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Bland andra amerikanska forksare som studerat betydelsen av ekonomiska- och 

sociala motiv vid valet av inköpsställe, kan nämnas Reynolds & Darden (1972). 

Dessa har i stort sett följt den indelning av köparkategorier som Stone (1954) 

utvecklade i början av 1950-talet, varför jag här inte närmare presenterar 

nämnda studie. 

Forskare i Norden har även intresserat sig för vilken betydelse icke ekonomiska 

motiv har vid val av inköpsställe. I första hand är det här fråga om studier där 

tonvikten lagts på butikers sociala funktion. I den s k Malmöundersökningen, ett 

experiment med utökad boendeservice i ett nytt bostadsområde i Malmö, har 

man funnit att butiker, och i synnerhet små butiker, ger utrymme för 

pratstunder med bekanta och personal (Malmgren 1971). Lund & Haugsveit, två 

norska forskare, har genomfört en köpvaneundersökning i två nya bostadsområ

den i Norge och de har i likhet med Malmgren funnit att en butik fyller ett 

socialt behov (Lund & Haugsveit 1975).^) 

Sellerberg (1976) som har studerat relationer mellan säljare och köpare inom 

svensk detaljhandel har också kunnat identifiera sociala relationer mellan 

parterna. En typ av social relation föreligger vid den beroende relationen som 

karkteriseras av att kunden är van att få hjälp av expediter i en viss bestämd 

affär. Pliktrelationen innebär att kunden måste handla på ett visst ställe för att 

hålla sig väl med denna. Förutom dessa relationer har Sellerberg även identifie

rat den självklara realtionen och den medvetet stödjande relationen som i stort 

sett innebär att det för individerna är självklart att stödja en viss bestämd 

affär. För att använda Stones termer (Stone 1954) är det här fråga om etiskt 

orienterade konsumenter. Slutligen talar Sellerberg om den pittoreska relatio

nen som karakteriseras av att det är kul att handla i en viss bestämd affär, som 

också kan innehålla sociala inslag. 

Intresset för butikers icke-ekonomiska funktioner sett ur köparnas synvinkel, 

har sammantaget inte i någon större utsträckning uppmärksammats av forskare 

inom distributionsområdet. A andra sidan verkar resultaten från ovan nämnda 

studier vara rätt samstämmiga; att en butik även fyller en social funktion. 

Intresset har här fokuserats till butikers sociala funktion i två bemärkelser. 

Dels att butiken utgör en samlingsplats där man träffar vänner och bekanta och 
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dels att det i butiken möjliggörs kontakter mellan säljare och köpare. Den 

senare aspekten utgör ett centralt inslag inom interaktionssynsättet. Av den 

anledningen har jag valt att närmare behandla det sociala utbytet mellan säljare 

och köpare i ett särskilt avsnitt nedan. 

10.2 Sociala utbyten mellan säljare och köpare 

I enlighet med Håkansson & Snehota (1976) är socialt utbyte att betrakta som 

en process som syftar till att skapa förtroende eller tillit mellan parter. Graden 

av socialt utbyte är oftast sammankopplat med den grad av osäkerhet som 

respektive part upplever. För en köpare kan osäkerheten gälla hur exakt 

behovet kan fastställas, hur marknaden ser ut, hur den aktuella leverantören 

upplevs o d. En leverantör kan uppleva en osäkerhet p g a att avtalen gäller 

transaktioner som ofta ligger i framtiden. 

När det gäller dagligvaruhandeln kan man förmoda att det i första hand är 

säljaren som upplever en osäkerhet, t ex vad gäller köparnas individuella 

önskemål. Det kan även tänkas föreligga en osäkerhet bland köparna, t ex vad 

gäller deras möjligheter att fä varorna hemsända eller att butikspersonalen tar 

hem vissa typer av varor. 

Enligt Håkansson och Snehota är 

"den viktigaste grunden för en utveckling av interaktionen...att kunskapsutbytet 
mellan parterna kommer igång. För det säljande företaget gäller det att lära sig 
mer om köparen men också, vilket ofta glöms, att underlätta för köparen att 
lära sig mer om säljaren. Utan denna kunskap och förtrogenhet kommer 
nämligen inte köpare att vara villig att själv initiera och fortsätta ett utbyte", 
(s 121-122) 

Håkansson & Snehota säger vidare att det sociala utbytet mellan säljare och 

köpare kan ta sig uttryck både i ord och handling. Enligt mitt sätt att tolka 

begreppen omfattar ordet i första hand den typ av information eller kunskap 

som utbyts mellan parterna, medan handlingen avser pä vilket sätt kunskapsut

bytet sker. Ordet och handlingen är dock inte varandra oberoende, utan den typ 

av handling som det här är fråga om avgör mer eller mindre vilken typ av infor

mation som är möjlig att förmedla och hur informationen uppfattas. 
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Ett sätt att söka klassificera olika informations- eller kunskapsutbyten mellan 

säljare och köpare är genom att ange kommunikationsriktningen. Inom kommu

nikationsområdet skiljer man mellan enkelriktad- och dubbelriktad kommunika

tion, där man till den förra hänför masskommunikation, typ annonser, medan 

det vid t ex personlig försäljning föreligger en dubbelriktad kommunikation 

mellan sändare och mottagare (se t ex Nowak & Wärneryd 1972). Det kan även 

finnas anledning till att skilja mellan olika former av kunskapsutbyten med 

avseende på den mängd information som utbyts, vilken/vilka parter som 

engagerar sig i utbytet samt i vilken grad kunskapsutbytet bidrar till det 

sociala- och ekonomiska utbytet mellan parterna. 

Nedan kommer följande typer av kunskapsutbyten att närmare behandlas; mark

nadsval, marknadsundersökningar, insändare i tidningar/brev, informella samtal, 

konsumentråd och butiksråd, där de tre senare är att betrakta som kunskapsut

byten i ordets rätta bemärkelse, medan marknadsval, marknadsundersökningar 

och insändare i tidningar/brev är att betrakta som kunskapsutbyten av enkelrik

tad karaktär. 

10.2.1 Enkelriktade kunskapsutbyten 

Vid marknadsval observeras kunders beteende i butiker och man kan härmed få 

en uppfattning i vilken utsträckning butikens utbud tillfredsställer kunders 

önskemål. Den information som härmed erhålls är dock i regel begränsad. Dels 

är det praktiskt och tidsmässigt svårt att observera kunders beteenden och dels 

vet man inte i vilken utsträckning de valda produkterna tillfredsställer kunders 

önskemål. Det kan tänkas att bland två "dåliga" alternativ väljer kunder det 

"minst dåliga" (jämför Fornell 1976). 

En annan begränsning med att observera konsumenters marknadsval i butiker är 

att man inte får kunskap om varför potentiella men icke faktiska kunder, väljer 

att inte besöka en given butik. Genom att låta alla eller ett urval konsumenter 

besvara ett formulär som distribueras t ex brevledes, är det möjligt att även 

erhålla synpunkter från icke faktiska men potentiella kunder. En ytterligare 

fördel med en marknadsundersökning som det här är fråga om, är att den infor

mation som erhålles är, eller kan bli, mer användbar än vad som är fallet vid 
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marknadsval. En förutsättning är dock att den eller de personer som planerar 

cch genomför undersökningen har kunskap om vilka frågor som bör ställas och 

hur undersökningen metodmässigt bör genomföras. Saknas denna kunskap finns 

det en risk att resultaten från undersökningen inte möjliggör intäktsskapande 

åtgärder. En annan aspekt som kan vara av betydelse i sammanhanget är hur 

respondenterna, dvs de som skall svara på enkäten, uppfattar avsändaren. Här 

kan man tänka sig att det finns ett motstånd till att skicka en enkät till butiks-

personalen, då detta kan upplevas som någon typ av kontroll av kunderna, även 

om enkäten besvaras anonymt. A andra sidan kommer resultaten att delges 

butikspersonalen om man låter en utomstående person/företag ansvara för 

undersökningen, varför det troligtvis har mindre betydelse vem som står som 

avsändare. Möjligtvis kan det inge förtroende hos konsumenter om butiksinneha

vare står som avsändare, även om man vid uppläggningen och genomförandet av 

undersökningen anlitar utomstående personer/företag. 

Vid utformning av enkäter ställs frågor som undersökaren upplever som väsent

liga, vilket kan vara skilt från konsumenternas upplevelser (se t ex Fornell 

1976). Ett tillvägagångssätt där detta problem kan undvikas är när konsumenter 

anonymt får tycka till om en butik och lämna synpunkterna i t ex en förslags

lada. För att potentiella men icke faktiska kunder också skall få en möjlighet 

att uttala sig om en butik, bör förslagslådan lämpligtvis placeras utanför butiks

lokalen. 

En begränsning med förslagslådor kan vara att konsumenter drar sig för att 

inlämna synpunkter, dels på grund av svårigheter eller rädsla att uttrycka sig 

skriftligt och dels på grund av att det upplevs som besvärligt. Ett mera bekvämt 

sätt att minska missnöjet kan därför vara att man väljer att handla i andra 

affärer, även om inköpskostnaderna därmed ökar. 

Sammantaget kännetecknar marknadsval, marknadsundersökningar och förslags-

lådor att kommunikationen är enkelriktad. Vidare att den erhållna information

en i regel är begränsad (som helt eller delvis kan vara en konsekvens av den 

enkelriktade kommunikationen) och detta gäller i synnerhet vid studium av 

konsumenters marknadsval. Däremot kan det tänkas att vid marknadsundersök

ningar och förslagslådor erhålls information som kan vara användbar i den be-
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märkeisen att denna underlättar/förbättrar anpassningen av utbudet, varvid det 

ekonomiska utbytet ökar. 

Alla synpunkter som butiksinnehavare eråller måste naturligtvis sättas in i ett 

lönsamhetsperspektiv, dvs hur en åtgärd påverkar butikers resultat, vilket kan 

innebära att butiksinnehavare inte kan beakta alla de synpunkter som konsu

menter lämnar. Eftersom konsumenters kunskap om butikers lönsamhet verkar 

vara bristfälliga (resultaten från Nybygge- och Skogsbynhushållens inköpsvanor 

tyder i alla fall på detta, se vidare kapitel 7), kan det vara väsentligt att butiks

innehavare kommenterar de synpunkter som erhålls från konsumenter. I första 

hand berörs synpunkter som butiksinnehavare åtgärdsmässigt inte har möjlighet 

att beakta. Erhålls inte denna "feedback", finns det en risk att konsumenters 

förtroende för butiksinnehavare minskar. 

Kommentarer på de synpunkter som erhållits via .marknadsval, marknadsunder

sökningar eller förslagslådor kan ske på olika sätt. Ett sätt är att skriftligen, 

t ex i form av flygblad som delas ut i butiken eller i postlådorna, kommentera 

inkomna synpunkter. Skriftliga meddelanden har dock den begränsningen att 

dessa inte möjliggör en dubbelriktad kommunikation, vilket det kan finnas ett 

behov av i sammanhanget. Oavsett hur pass riklig informationen är i ett flyg

blad, finns det alltid en risk att informationen kan uppfattas fel eller att den 

upplevs som otillräcklig. 

Det kan därför finnas ett behov av att butiksinnehavare och kunder träffas 

personligen för en diskussion av synpunkterna. Förutom att detta möjliggör 

anpassningar, vilket är ett annat centralt begrepp inom interaktionssynsättet, 

kommer sannolikt förtroendet mellan parterna att öka, vilket skapar goda 

förutsättningar till ett ekonomiskt utbyte. Personliga kontakter mellan butiks

innehavare och kunder kan ske genom informella samtal eller formella, organi

serade möten. Innebörden samt förutsättningar för dessa kunskapsutbyten 

diskuteras närmare i avsnittet nedan. 
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10.2.2 Dubbelriktade kunskaputbyten 

En möjlighet till dubbelriktade kunskapsutbyten mellan butiksinnehavare och 

kunder är att parterna informellt samtalar om butikens verksamhet. Samtalen 

kan äga rum i butikslokalen, dvs under konsumenternas köpprocess, men även 

när butiksinnehavarna agerar som privatpersoner. 

Informella samtal bygger i stor utsträckning på att parter spontant tar initiativ 

till kontakter, varför frågan om organisation av samtalen inte aktualiseras. Det 

ställs dock vissa krav för att samtal mellan parter skall komma till stånd. För 

att få en uppfattning över vilka faktorer som möjliggör eller försvårar 

informella kunskapsutbyten mellan parter, kommer jag här att utgå från studier 

av lokalsamhällen (eng. community studies), där ett stort intresse ägnas åt att 

förklara sociala relationers uppkomst och utveckling. 

Bell & Westius (1972) har funnit att forskare använde sig av något eller några av 

följande betraktelsesätt vid studier av lokalsamhällen 

- det fysiska betraktelsesättet, vilket ser grannskapets grannrelationer som en 
följd av den fysiska miljön 

- det socialpsykologiska betraktelsesättet, vilket utgår från individernas livs
situation. 

Vidare finns det s k områdescentrerade studier där man inte direkt har någon 

teoretisk utgångspunkt, utan det är snarare ett resultat av studierna, dvs 

studierna är av induktiv karaktär. Nedan kommenteras de olika betraktelse

sätten närmare. 

Ett välkänt namn när man talar om det fysiska betraktelsesättet är Perry 

(1939). Denne föreställde sig att en grannskapsenhet byggde på följande element 

1. Storlek. En befolkning som motsvarar underlag till en "elementary school" = 
3 000 - 10 000 personer. 

2. Gränser. Området skulle avgränsas av leder för genomfartstrafik. 
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3. Öppna ytor. Små parker och större rekreationsytor inom området. 

4. Institutioner. Plats för centralt grupperade institutioner. 

5. Lokala butiker. Ett eller flera köpdistrikt vid periferin. 

6. Eget gatsystem. Gatorna inom området utformas så att cirkulation befräm
jas och genomfart förhindras. 

Som framgår av de uppräknade faktorerna är Perrys centrala idé det sociala 

innehållet; att de boende skall träffas kring gemensamma fritidsmöjligheter, bli 

bekanta med varandra, och på så sätt få vänskapliga relationer. 

Enligt Bell och Westius (1972) verkar de empiriska evalueringar som har gjorts 

inte medge vare sig ett förkastande eller ett accepterande av Perrys teser. Det 

har dock riktats kritik mot Perrys grannskapsenhetstanke. Jacobs (1962) menar 

att den befolkningsmägd som Perry utgår från är alldeles för stor för att 

möjliggöra personliga kontakter. Herbert (1963) anser att formen och strukturen 

i grannskapsenheten inte är en tillräcklig bas för ett integrerat socialt liv. Hän

syn måste också tas till de individer och grupper av individer som berörs. 

Däremot verkar det som om alla forskare i stort sett är ense om att avståndet 

individerna emellan påverkar grannrelationerna. Den mest kända studien i sam

manhanget är Festinger, Schachter och Back (1950), vilka har funnit att det 

fysiska avståndet mellan invånarna var helt avgörande för kontakternas upp

komst och utveckling. Detta gällde såväl i geografiskt hänseende som i funktio

nella termer, med vilket avses bebyggelsens utformning som t ex trappornas 

placering, gångbanornas dragning och postlådornas placering. 

Keller (1968) ger även stöd åt Festinger, Schachter och Backs teser, åtminstone 

under vissa betingelser. Enligt Keller ger också närhet kontakt om befolkningen 

är homogen. Är däremot befolkningen heterogen och situationen karakteriseras 

av närhet, skapar detta inte sociala relationer i positiv bemärkelse, utan 

konflikter. 

I det socialpsykologiska betraktelsesättet betonas psykologiska och sociologiska 

variabler. Ofta härleds dessa variabler från samhällsförändringar som förknip-
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pas med urbanism. Keller kunde t ex påvisa att närhet inte alltid medför sociala 

relationer, utan att hänsyn även skall tas till befolkningens grad av homogeni

tet. Urbaniseringen har medfört att heterogeniteten ökade i stadens befolkning 

och Keller menar att för vissa grupper, t ex hemmafruar med barn, de gamla 

och de fattiga som har ett större kontaktbehov än andra grupper, innebar detta 

att möjligheterna till sociala relationer kraftigt minskade. Även klasstillhörig

het är av betydelse i sammanhanget. Keller kunde påvisa att respektive grupp 

(övre medelklassen och arbetarklassen) var selektiva i sina grannrelationer och 

att detta var mest vanligt i övre medelklassen. 

Wirth (1957) kunde även påvisa att urbaniseringen påverkade individernas 

mobilitet (förändringar i individens bostadsort och yrke) och detta har medfört 

att primärgruppen minskat i betydelse och ersatts av sekundära organisationer 

och institutioner, vilket i sin tur påverkar de sociala relationerna i negativ 

bemärkelse. 

Enligt Bell och Westius (1972) är de omrâdescentrerade studierna, till skillnad 

från arbeten som tidigare nämnts i avsnittet, inriktade pä systematiska beskriv

ningar av sociala förhållanden, hellre än prövning av teoretiskt förankrade 

teser. Studiernas teoretiska värde kommer av författarens induktiva ansträng

ningar, dvs att utifrån skilda intryck och insamlad information försöka dra upp 

bredare, mera allmängiltiga formuleringar. Det kan dock vara svårt att helt och 

hållet "blunda" för de teorier som utvecklats vid deduktiva studier av lokalsam

hällen. Därför är det inte förvånande att resultaten från de områdescentrerade 

studierna är i stort sett överensstämmande med de resultat som presenterats 

vid studier av lokalsamhällen där utgångspunkten varit det fysiska- och social

psykologiska betraktelsesättet. 

Sammantaget är det såväl fysiska faktorer som socialpsykologiska faktorer som 

verkar vara av betydelse för att förklara sociala relationers uppkomst och 

utveckling. Till den förra gruppen hänförs faktorer som fysiskt avstånd och typ 

av bebyggelse, medan man till gruppen socialpsykologiska faktorer inbegriper 

såväl individuella egenskaper som t ex ålder, status, bosättningstid och mobili

tet som befolkningens homogenitet. Informella samtal är i hög grad att betrakta 

som en social relation, och man kan därför inte utesluta att de ovan nämnda 



154 

faktorerna även kan vara av betydelse för att förklara uppkomsten och 

utvecklingen av informella samtal mellan butiksinnehavare och konsumenter. 

En dubbelriktad kommunikation mellan butiksinnehavare och konsumenter kan 

även äga rum i mer organiserad form, där samtalen mellan parterna mera är 

inriktade mot butikers verksamhet. Beroende pä i vems "regi" samtalen förs, 

kan man här urskilja åtminstone tvä typer av organiserade samtal; konsument-

råd och butiksråd 2). 

Vid konsumentrâd är det konsumenterna själva som tar initiativ till och möjligt

vis även "leder" samtalen med innehavaren av en lokal butik. Konsumenterna 

intar här med andra ord en rätt aktiv roll. Det kan även tänkas att konsumenter 

i konsumentråd penetrerar andra frågor än de som berör butikers verksamhet; 

t ex upprustning av gemensamhetsanläggningar, aktioner för att hindra en pla

nerad indragning av byskolan etc. En sådan inriktning på ett konsumentråd när

mar sig de typer av aktiviteter som normalt inrymms i byalag/intresseföre

ningar. 

En något mer avgränsad och möjligtvis något mindre aktiv roll intar konsumen

ter i butiksrâd, då det här är innehavaren av en butik som tar initiativ och 

förmodligen "leder" samtalen kring olika frågor knutna till butikens verksamhet. 

Intresset bland konsumenter att delta i butiksråd verkar dock inte vara speciellt 

högt. Resultaten från en relativt nyligen genomförd undersökning på uppdrag av 

Konsumentverket visar nämligen att endast 18 % av den svenska befolkningen 

har intresse att engagera sig i butiksråd (Konsumentverket 1980 b). Det behöver 

emellertid inte innebära att det är svårt eller till och med omöjligt att inrätta 

butiksråd. Tanken bakom butiksråd är, som jag ser det, att ett urval konsumen

ter ingår i butiksrådet och fungerar som en länk mellan innehavaren av den 

lokala butiken och övriga ortsinvånare. Däremot är det av stor betydelse att 

medlemmar i butiksråd har goda sociala relationer med övriga ortsinvånare 

eftersom medlemmar i butiksråd bör inhämta synpunkter från övriga ortsinvå

nare, vidareförmedia dessa till butiksinnehavaren och återföra resultaten av 

diskussionerna med butiksinnehavaren till ortsbefolkningen. Det kan därför vara 

av intresse att närmare studera vilka kategorier av personer som har intresse 
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att engagera sig i butiksrâd. Inom ramen för den ovan refererade 

undersökningen från Konsumentverket har denna frågeställning inte närmare 

penetrerats. Den enda form av analys som redovisas i rapporten är att personer 

bosatta i glesbygder har ett något större intresse att engagera sig i butiksrâd, 

än vad som är fallet bland personer bosatta i tätorter. 

En vägledning över vilka andra faktorer som kan vara av betydelse för att enga

gera konsumenter i butiksråd, kan man få genom andra studier i näraliggande 

områden. Låginkomsturedningen har bl a studerat den svenska befolkningens 

politiska resurser, ett begrepp som indikerar människors förmåga att "göra sin 

röst hörd" (Johansson 1971). Politiska resurser kan även vara av betydelse när 

det gäller butiksråd, såtillvida att det främst är personer med höga politiska 

resurser som har förmågan och viljan att delta i butiksråd. Resultaten från 

låginkomstutredningen visar att 36 % av den svenska befolkningen var utanför

stående och 18 % politiskt fattiga.^) Resultaten visar vidare att personer med 

låga politiska resurser främst utgjordes av personer med låg utbildning och låga 

inkomster. Personer med höga eller medelhöga politiska resurser verkar således 

vara relativt sett resursstarka personer. 

Politiska resurser verkar dock inte ensamt förklara personers intresse att delta 

i butiksråd, eftersom personer med höga eller medelmåttiga politiska resurser 

är betydligt fler till antalet jämfört med personer som har intresse att delta i 

butiksrâd. En vägledning över vilka andra faktorer som kan vara av betydelse i 

sammanhanget kan man fä av Frankenberg (1980) som har studerat fritidsva

norna bland invånarna i en kommun belägen på västkusten i Sverige. I 

undersökningen beaktades aktiviteter som läsning, musik, utflykter, fiske, 

segling, fotboll etc, men även studiecirklar, ideellt föreningsarbete (som ledare 

och funktionär) och föreningsliv/klubbverksamhet (t ex medlem i scouting, 

syförening och intresseförening), vilka till sin karaktär påminner om aktiviteter 

som innefattas i butiksråd, studerades. Resultatet av undersökningen visade att 

det framför allt var äldre personer och i viss mån lågutbildade personer som 

inte alls eller endast i en liten omfattning utövade fritidsaktiviteter. Resultatet 

ligger således i linje med de resultat som framkom i låginkomstutredningen. 
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Frankenberg har även studerat om olika barriärer eller hinder kan försvära eller 

till och med omöjliggöra utövande av fritidsaktiviteter. I undersökningen 

beaktades följande tolv hinder; kostnader, svårt att komma in i nya aktiviteter, 

vill bara inte bli av, barntillsyn, hänsyn till familjen, svårighet att få någon med 

sig, sjukdom eller handikapp, trötthet efter arbetet, svårt att boka tid på 

anläggningarna, anläggningarna är ofta stängda när jag är ledig och trängsel på 

anläggningarna gör det ointressant. 

Frankenberg har försökt klassificera hindren i olika grupper: fysiologiska hinder 

(sjukdom/handikapp), ekonomiska hinder (kostnader) och psykologiska hinder 

("vill bara inte bli av"). Dessa grupper av hinder bygger troligtvis på den klasifi-

cering NASC (National Academy of Sciences) har gjort. Enligt NASC kan 

psykologiska, sociala, geografiska, ekonomiska och fysiologiska hinder försvåra 

för människor att utöva fritidsaktiviteter (Konsumentteknik 1971). 

Med psykologiska hinder avses den subjektiva, ofta mycket ofullständiga, 

uppfattning om aktiviteters innebörd och svårigheter, t ex att dessa är svåra 

eller farliga. Med sociala hinder avses att sociala grupper, utbildnings- och 

intressegrupper vidtar avgränsade åtgärder, t ex genom klubbar och föreningar, 

för att hålla en intakt grupp av medlemmar med likartade mål och aktiviteter. 

Ekonomiska hinder kan utgöras av alltför höga investeringskostnader och 

avgifter för vissa rekreationsformer. Avstånd och restid till naturaresurser och 

anläggningar kan för vissa grupper av människor vara ett hinder av geografisk 

natur. En alltför hög ålder kan även begränsa utövandet av fritidsaktivitetet 

och är att betrakta som ett hinder av fysisk natur. 

Desvärre har Frankenberg inte redovisat vilken inverkan de olika barriärerna 

har på specifikt föreningsaktiviteter. Då man kan förmoda att det föreligger 

betydande skillnader mellan å ena sidan föreningsaktiviteter och å andra sidan 

övriga fritidsaktiviteter, som t ex musik och idrott, väljer jag att inte här redo

visa resultaten från barriärernas inverkan vid utövandet av "fritidsaktiviteter". 

Olika barriärers inverkan vid människors möjligheter att utöva olika typer av 

fritidsaktiviteter har däremot beaktats vid en undersökning som utförts i Natur

vårdsverkets regi (SNV 1974). Emellertid tog man inte hänsyn till föreningsakti

viteter, varför det här inte finns någon anledning till att redovisa resultaten 
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frän denna undersökning. Det som kan vara av intresse att notera i samman

hanget är att de barriärer som ingick i Naturvårdsverkets undersökning i stort 

sett överensstämer med de barriärer som beaktades i Frankenbergs studie, 

vilket närmare framgår av figur 10.1 nedan. 

Figur 10.1 En jämförelse och gruppering av barriärer vid utövande av fritidsak
tiviteter 

TYP AV HINDER: 5NV (1974) Frankenberg (1980) 

EKONOMISKA "Det kostar för mycket 
pengar" 

"Kostnad". 

PSYKOLOGISKA "Känner inte riktigt till hur 
man bär sig åt". 

"Svårt att komma in i nya 
aktiviteter". 

SOCIALA "Är förhindrad pga barn
tillsyn". 

"Barntillsyn". 

"Är förhindrad av andra 
familjeskäl". 

"Hänsyn till familjen". 

"Kan inte göra det till
sammans med familjen". 

"Svårighet att få någon med sig". 

"Känner mig inte riktigt 
hemma" 

FYSIOLOGISKA "Det skulle bli för fysiskt 
krävande, har för dålig 
hälsa". 

"Sjukdom/hand i kapp". 

GEOGRAFISKA "För långt till anläggningen" "Det är svårt att ta sig till 
anläggningen, den ligger för 
långt borta". 

"Det är svårt att få disponera 
en tid som passar". 

"Svårt att. boka tid pä anlägg
ningen". 

"Han ont om tid". "Anläggningarna är ofta stängda 
när jag är ledig". 

"Lämpliga tidpunkter eller 
områden saknas i trakten". 

"Trängsel på on anläggning 
"gör det ointressant". 
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Förmodligen kan alla de i figur 10.1 nämnda grupper av hinder ha en viss 

betydelse för människors möjligheter att engagera sig i butiksrâd och konsu-

mentrâd. Möjligtvis kan ekonomiska hinder vara betydelselösa i sammanhanget. 

En annan iakttagelse som här kan göras är att de fysiologiska-och geografiska 

hindren i stort sett är opåverkbara, medan det är möjligt, åtminstone på längre 

sikt, att reducera hinder av psykologisk-och social natur. 

Vid butiksråd och till viss utsträckning även vid konsumentråd är det nödvändigt 

att både butiksinnehavare som konsumenter har intresse att gemensamt pene

trera ortsbutikens verksamhet. Av framställningen ovan har det framkommit 

att olika barriärer kan försvåra för visa individer att engagera sig i ortsbutikens 

verksamhet. En butiksinnehavare kan också känna sig "hindrad" att öppet disku

tera butikens verksamhet med ortsinvånare. I första hand kan det vara fråga om 

en ovilja att delge ortsinvånarna butikens ekonomi. Det kan även tänkas att en 

butiksinnehavare av psykologiska- och sociala skäl känner sig hindrad att själv 

respektive låta andra engagera sig i butikens verksamhet. 

Psykologiska barriärer hos en butiksinnehavare kan knappast utgöra ett hinder 

vid tillkomst och utveckling av informella samtal. Däremot kan som tidigare 

framgått sociala barriärer vara av betydelse i sammanhanget, i den bemärkel

sen att en "inbunden" butiksinnehavare knappast tar spontana kontakter med 

konsumenterna och förmodligen inte uppmuntrar konsumenterna till samtal med 

butiksinnehavaren. 

10.3 Sammanfattning och utveckling av grundmodellen 

Kunskap om köparmarknadens behov och önskemål har fått en alltmer betydan

de roll i marknadsföringslitteraturen. En bidragande förklaring till denna 

framtoning kan vara en ökad konkurrens mellan företagen och ökade kostnader i 

samband med utveckling av nya produkter (se t ex Kotler 1972). För innehavare 

av glesbygdsbutiker är problemet inte att utveckla nya produkter, utan att 

erbjuda köparna en lämplig sortimentsmix utifrån ett givet produktutbud. Det 

är även väsentligt att butikshavare av glesbygdsbutiker har kunskap om 

köparmarknadens behov och önskemål för att utforma övriga konkurrensmedel 

som ingår i konkurrensmedelsmixen, som priser, service o d. En icke överens



159 

stämmelse mellan utbud och efterfrågan kan medföra att ett ekonomiskt utbyte 

melan säljare och köpare inte kommer till stånd, vilket kan vara ekonomiskt 

ofördelaktigt för båda parter. 

För butiksinnehavare och konsumenter står flera möjligheter till buds när det 

gäller kunskapsutbytet mellan parterna. Vilka dessa är och vad som känneteck

nar respektive form, redovisas i figur 10.2 nedan. 

Vanligtvis brukar man till kunskapsutbyten hänföra marknadsval och marknads

undersökningar, som är att betrakta som enkelriktad kommunikation mellan 

säljare och köpare. Vid marknadsval observeras kunders beteenden i butiker och 

man kan härmed få en viss uppfattning om butikers utbud tillfredsställer 

kunders önskemål. Förutom att den erhållna informationen i regel är begränsad, 

erhåller man vid marknadsval endast kunskap från konsumenter som väljer att 

handla i givna butiker. Kunskap från icke faktiska men potentiella kunder är 

däremot möjligt att erhålla vid marknadsundersökningar. Dessutom möjliggör 

marknadsundersökningar att inte enbart få kunskap om kunders val av produk

ter, utan även de processer som ligger bakom konsumenters handlande. 

Till kategorin enkelriktade kunskapsutbyten kan även hänföras insändare i tid

ningar och skriftliga synpunkter adresserade till butiksinnehavare, t ex via för

slagslådor. I motsats till marknadsval och marknadsundersökningar är det konsu

menter som här tar initiativ till kunskapsutbyten. Härmed kan en nackdel som 

är förknippad med marknadsval och marknadsundersökningar undvikas, nämligen 

att butiksinnehavare och konsumenter uppfattar och värderar problem olika. 
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Figur 10.2 Olika former av kunskapsutbyten mellan butiksinnehavare och 
konsumenter 

FORM AV 
KUNSKAPS
UTBYTE; 

Part som en
gagerar sig i 
kunskapsut
bytet 

Informations
mängd 

Kommunika-
tionsriktning 

Bidrag till det 
ekonomiska 
utbytet 

Bidrag till 
det sociala 
utbytet 

MARKNADS
VAL 

Butiksinne
havare 

Begränsad Enkelriktad Knappast Nej 

MARKNADS
UNDERSÖK
NING 

Butiksinne
havare 

Måttl ig Enkelriktad Ja, kanske Nej 

FÖRSLAGS
LADA/ 
INSÄNDARE 

Kund Måttl ig Enkelriktad Ja, kanske Nej 

INFORMELLA 
SAMTAL I 
BUTIKEN 

Butiksinne
havare och/ 
eller kund 

Måttl ig/ 
r ikl ig 

Dubbelriktad Ja Ja 

KONSUMENT
RAD 

Butiksinne
havare och/ 
el ler i< und 

Måttl ig/ 
r ikl ig 

Dubbelriktad Ja Delvis 

BUTIKSRAD Butiksinne
havare och/ 

I eller kund 

Rikl ig Dubbelriktad Ja Nej/delvis 

Förmodligen är det dock få konsumenter som väljer att skriftligen ge synpunk

ter om butikers utbud, varför man genom denna "metod" knappast i någon större 

utsträckning bidrar till ett ökat kunskapsutbyte mellan parterna. Promotion, i 

form av reklam, kan också uppfattas som en typ av kunskapsförmedling. I mot

sats till övriga nämnda kunskapsutbyten av enkelriktad karaktär, är promotion 

mer att uppfatta som information till någon än information från någon. Till 

undantaget hör dock personlig försäljning, som också kan betraktas som en form 

av dubbelriktat kunskapsutbyte. 
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En begränsning med enkelriktade kunskapsutbyten är att möjligheter till anpass

ningar kan bli svåra att genomföra. I vissa fall kan butiksinnehavare ha behov av 

att informera och kanske även övertyga konsumenter att av lönsamhetsskäl kan 

inte alla konsumentsynpunkter beaktas. Möjligheter till anpassningar mellan 

parterna är onekligen större vid dubbelriktade kunskapsutbyten, som är fallet 

vid informella samtal, konsumentråd och butiksråd. 

Som framgår av begreppet bygger informella samtal på att butiksinnehavare 

och konsumenter spontant tar kontakt med varandra i butiker och där samtalen 

kan kretsa kring butikers verksamhet. Kunskapsutbyten i mer organiserad form 

föreligger vid butiksråd och konsumentråd. Vid den senare situationen är det 

konsumenter som tar initiativ till kunskapsutbyten med butiksinnehavare. Det 

kan ske inom ramen för en intresseförening, där en butiksinnehavare på eget 

initiativ eller att konsumenter tar initiativ till att i stormötesform penetrera 

ortsbutikens verksamhet. Vid butiksråd penetreras butikers verksamhet bland 

ett färre antal konsumenter, än vad som är fallet vid konsumentråd. En annan 

skillnad som här föreligger är att vid butiksråd är det butiksinnehavare som tar 

initiativ till kontakter med konsumenter. 

Att generellt fastställa vilken av ovannämnda dubbelriktade kunskapsutbyten 

som främst bidrar till det ekonomiska utbytet kan vara svårt. Av betydelse i 

sammanhanget är de förutsättningar som gäller i det enskilda fallet. För att 

informella samtal skall komma till stånd krävs socialt begåvade butiksinneha

vare. Konsumentråd kan utan större problem "tillsättas" om det på orten finns 

en fungerande intresseförening. Ett större engagemang från såväl konsumenter 

som butiksinnehavare krävs vid tillsättande av butiksråd. 

Utbyte av kunskaper kan således underlätta det ekonomiska utbytet mellan 

butiksinnehavare och konsumenter, vilket kan vara ekonomiskt fördelaktigt för 

båda parter. Kunskapsutbytet kan även fylla en social funktion, i den bemärkel

sen att möjligheter till samtal om icke-butiksanknytna frågor ges. Detta 

innebär att det i första hand är kunskapsutbyten av dubbelriktad karaktär som 

ger möjligheter till sociala utbyten. Härmed aktualiseras informella samtal, 

butiksråd och konsumentråd. Bland dessa är det framför allt informella samtal 

och till viss mån ävenledes konsumentråd som ger utrymme för sociala utbyten 
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mellan butiksinnehavare och konsumenter, eftersom det uttalade syftet med 

dessa utbyten i jämförelse med butiksråd inte är att penetrera butikers 

verksamhet. Den sociala funktionen gäller inte enbart relationen butiksinneha

vare - konsumenter, utan konsumenter kan även ha ett behov av att umgås med 

andra konsumenter. Förmodligen är utrymmet för dessa utbyten större när det 

är fråga om konsumentråd än vid informella samtal i ortsbutiken. A andra sidan 

är det inte givet att det på alla orter finns en fungerande intresseförening, och 

om så är fallet är det knappast troligt att det inom ramen för intresseföre

ningen dagligen ordnas aktiviteter. En ytterligare aspekt som kan tas upp i 

sammanhanget är att konsumenter inte vill "binda sig" i någon typ av aktivitet 

för att få möjlighet till kontakter med andra personer. Sammantaget verkar det 

som om att informella samtal i butiker ger konsumenter och butiksinnehavare 

de bästa möjligheterna till sociala utbyten. 

De synpunkter som förs fram här skall inte tolkas som att den modell som 

utvecklades under den första etappen (kapitel 2) på något sätt kan vara felaktig 

eller missvisande. Det är snarare fråga om en utvidgning av modellen; från att i 

stort sett enbart omfatta ekonomiska utbyten mellan butiksinnehavare och 

konsumenter, till att även omfatta sociala utbyten mellan parterna. 
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Noter till kapitel 10 

1) Studenter pâ tre-betygsnivân har även intresserat sig för butikers sociala 
funktioner, tex Dahlström m fl 1974. En översikt av dessa studier ges i 
Strandberg 1982. 

2) Man kan även tänka sig att andra än butiksinnehavare och konsumenter, t ex 
företrädare för kommuner "leder" organiserade samtal mellan butiksinneha
vare och konsumenter. Det verkar dock vara önskvärt att man i största möj
liga utsträckning undviker "professionella" organisationer utan istället tar 
tillvara på den "informella strukturen". Jämför t ex Bergroth 1978. 

3) Vid studium av den svenska befolkningens politiska resurser användes tio 
indikatorer. Bland dessa var följande sex att betrakta som opionsbildande 
aktiviteter; Skriftlig argumentation (i tidningar och tidskrifter), muntlig 
argumentation (pä möten i organisationer), politiskt organiserade och aktiva, 
fackligt organiserade och aktiva, deltagande i offentlig demonstration och 
personlig kontakt med beslutsfattare. De som svarade nej på dessa aktivite
ter betraktades som utanförstående. 

Vidare studerades den politiska fattigdomen, där personer som inte kan och 
har överklagat myndighetsbeslut betraktades som politiskt fattiga. 

Slutligen ingick i begreppet politiska resurser frågor om deltagandet i valen 
samt om man har röstat i valen. 
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11 UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGS

ETAPP TVÄ 

11.1 Principiella överväganden 

Det är sålunda tvä huvudskäl till varför jag har sett det som angeläget att fort

sätta de empiriska studierna av de två fallen. Ett skäl är att de två butiksinne

havarna vid början av andra verksamhetsåret hade planer på att ytterligare 

utveckla butikernas verksamhet, vilket kan uppfattas som att butiksinnehavarna 

fortfarande befann sig under igångsättningsfasen. Väljer butiksinnehavarna att 

förverkliga sina planer är det inte uteslutet att detta får positiva effekter på 

konsumenternas köptrohet till ortsbutikerna. Ett annat skäl till varför jag har 

sett det som önskvärt att fortsätta de empiriska studierna av de två fallen är 

att det tydligen inte enbart är ekonomiska motiv som styr konsumenterna vid 

valet av inköpsställe. För vissa konsumenter är det möjligheter till sociala kon

takter med andra konsumenter som är av central betydelse vid valet av inköps

ställe. Kontakter mellan butiksinnehavare och konsumenter kan även fylla en 

social funktion. Vid dessa kontakter kan det även ges möjligheter till kunskaps

utbyten, varvid det ekonomiska utbytet mellan butiksinnehavare och konsumen

ter underlättas, vilket kan vara ekonomiskt fördelaktigt för båda parter. 

För att underlätta jämförelser över tiden var det önskvärt att de datainsam

lingstekniker som användes under den förtsa etappen, även användes vid 

fortsatta studier av de två fallen, vilket skulle innebära att butiksinnehavarna 

intervjuades personligen och de två butikernas potentiella kunder fick besvara 

en enkät brevledes. Att via en postenkät få kunskap om konsumenternas 

attityder och köptrohet till butiken i Skogsbyn och Nybygge har som tidigare 

framgått inte varit förenade med några större svårigheter. Möjligtvis fanns det 

anledning till att ställa mera precisa frågor om konsumenternas attityder till 

ortsbutikerna, vilket dock inte skulle vara något större problem. Det verkade 

även vara möjligt att via en postenkät erhålla kunskap om vilka andra än 

ekonomiska motiv som styr konsumenter vid valet av inköpsställe, samt 

konsumenternas möjligheter att utbyta kunskaper med butiksinnehavarna. I 

likhet med tidigare var det också rimligt att personligen intervjua innehavaren 

av butiken i Nybygge och Skogsbyn för att få information hur butikernas 
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konkurrensmedelsmix och lönsamhet över tiden hade utvecklats. Vid dessa 

intervjuer sågs även en möjlighet att få en bild av butiksinnehavarnas sociala 

utbyten med kunderna. 

Förutom ovannämnda datainsamlingstekniker hade det varit önskvärt att kom

plettera informationsinsamlingen genom t ex deltagande observationer. Känne

tecknande för deltagande observationer är enligt Daun (1963) att forskaren 

bosätter sig i det samhälle, som är hans studieobjekt, lever där en längre tid och 

eftersträvar att delta i så många sociala sammanhang som möjligt. Förutom att 

denna metod möjliggör en bedömning av tillförlitligheten av olika data, ger 

deltagande observationer en värdefull personlig upplevelse och förståelse av den 

livsform som studeras. Dessutom, menar Daun att deltagande observationer 

möjliggör upptäckter av små, men viktiga detaljer i sammanhanget 

"Vad jag med detta antytt är att deltagarobservatören successivt 
under fältarbetets lopp bearbetar de informationer han får. Han ser 
hur hypoteserna står sig mot det oförutsedda flödet av information
er, men han letar också medvetet efter data som kan tänkas kasta 
omkull antaganden. Oväntade informationer kan leda till nya hypo
teser, varför de mest relevanta hypoteserna kan komma att formu
leras först efter en längre tids vistelse i fältet. Deltagarobservatö
ren arbetar således heuristiskt, med rörligt sökarljus". 
(s. 7) 

Jag vill på inget sätt förneka de möjligheter som deltagande observationer kan 

ge vid studier av sociala relationer. Ett problem som knappast omnämns i sam

manhanget är dock möjligheterna för forskaren att träda in i den sociala ge

menskapen, som jag anser är mer eller mindre nödvändigt för att man skall 

kunna observera naturliga beteenden. Det kräver, som jag ser det, att man inte 

bosätter sig i ett samhälle under några veckor eller månader, utan under en 

betydligt längre tid. Ett annat problem i sammanhanget, som är av mer grund

läggande natur, är om befolkningen överhuvudtaget vill "släppa in" en observa

tör. Mina erfarenheter från fältarbetet i Nybygge och Skogsbyn har visat att 

detta kan vara svårt. Det jag här i första hand åsyftar är den "kyla" som butiks-

innehavaren i Nybygge visade mot mig när jag ville följa upp ortsbutiken. Däre

mot var det betydligt lättare att komma familjen Skogman "in på livet". En 

förklaring till denna skillnad kan vara att det är lättare att bli accepterad som 
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undersökare när den man studerar är socialt accepterad. Valet av datainsam

lingsteknik är sålunda inte enbart beroende av den teoretiska referensramen 

utan även av "resultaten" (jämför avsnitt 3.1) . 

11.2 Genomförande av undersökningen 

I likhet med tidigare valde jag att distribuera hushållsenkäten till alla de hushåll 

som är att betrakta som potentiella kunder till butiken i Nybygge och Skogsbyn. 

Enligt postverkets senaste utsändningslista uppgick populationen till 313 hus

håll. Det visade sig dock att bland dessa hushåll var det 11 hushåll som inte 

längre ingick i populationen, p g a flyttning eller dödsfall. Den egentliga 

populationen bestod således av 302 hushåll, varav 185 hushåll i Nybygge och 

resterande 117 hushåll i Skogsbyn. 

Enkäten distribuerades i början av februari 1982, dvs cirka sex år efter det att 

den förra enkäten skickades ut. I likhet med tidigare valde jag även denna gång 

att adressera enkäten till kvinnan i hushållet, med undantag av ett fåtal hushåll 

som enbart bestod av män (enkäten återges i bilaga D, s 257-269). 

Trots upprepade påminnelsebrev och telefonkontakter var det endast 61 % som 

svarade på enkäten. Svarandefrekvensen var något högre i Skogsbyn, 63 %, att 

jämföras med 57 % i Nybygge. Bortfallets inverkan på resultatet diskuteras i 

avsnitt 11.3. 

För att underlätta jämförelser mellan hushållsstudien och butiksstudien valde 

jag även denna gång att intervjua innehavaren av butiken i Nybygge och Skogs

byn ungefär samtidigt som det att enkäten till hushållen skickades ut. För att 

ge butiksinnehavarna möjlighet att påverka utformningen av enkäten, genom

fördes intervjun med Nora Nyman i Nybygge och Sven Skogman i Skogsbyn 

under januari 1982. I likhet med tidigare genomförda enkätundersökningar tog 

Sven Skogman tillvara på denna möjlighet, medan Nora Nyman fortfarande var 

skeptisk till projektet. Nora Nymans negativa inställning till studier av butiken i 

Nybygge fick också till konsekvens att jag inte fick ta del av butikens boksluts-

handlingar för det andra till och med femte verksamhetsåret. 
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11.3 Bearbetning och bedömning av insamlad information 

I avsnitt 3.3 framkom att förutom val av datainsamlingsmetoder innefattas i 

undersökningsprocessen även bearbetning samt bedömning av insamlad informa

tion. 

För att förenkla bearbetningen av enkätundersökningens data har jag här i lik

het med den första undersökningsetappen förutom enkla frekvenstabeller och 

korstabeller, använt mig av multipel klassifikationsanalys (MCA), varigenom det 

varit möjligt att studera samband mellan eller inom variabelmängderna (en 

närmare presentation av analystekniken ges i avsnitt 3.3). 

När det gäller de data som samlades in från butiksinnehavarna, fick jag i likhet 

med tidigare inte banda intervjun med innehavaren av butiken i Nybygge. För 

att så långt som möjligt kunna återge samtalet valde jag att under intervjun 

föra kortfattade anteckningar. Omedelbart efter intervjun återgav jag med 

hjälp av dessa noteringar samtalet, som spelades in på en bandspelare. Vid hem

komsten skrevs inspelningen av. Genom detta tillvägagångssätt har det varit 

möjligt att relativt ingående kunnat återge intervjuerna med butiksinnehavarna. 

Som tidigare framgått (se avsnitt 3.4) bör man vid en bedömning av insamlad 

information beakta de problem som kan tänkas föreligga vid generalisering av 

resultaten samt mätning och bearbetning av mätvärden, vilka sammantaget ger 

ett uttryck för undersökningen tillförlitlighet. När det gäller generalisering av 

resultaten är det bortfallet av den enkät som distribuerades ut till hushållen 

som här uppmärksammas (övriga fel som kan förekomma i samband med genera

lisering av resultaten var även aktuella under den första undersökningsetappen, 

och för att undvika onödiga upprepningar utelämnar jag här denna diskussion -se 

vidare avsnitt 3.4.1). 

Vid en jämförelse med den första undersökningsetappen, visar det sig att bort

fallet vid den senaste enkätundersökningen var högre än vid de två föregående 

mättillfällena. I januari och december 1976 uppgick som tidigare framgått 

svarsfrekvensen till cirka 76 %, (se tabell 3.1, s 74) medan svarsfrekvensen vid 

det senaste mättillfället uppgick till 61 %. En tänkbar förklaring till att 
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svarsfrekvensen blev så pass låg vid det senaste mättillfället är att hushållen 

har blivit "undersökningströtta". Det kan också tänkas att vissa hushåll upplevde 

några av frågorna som känsliga och därför valde att inte skicka tillbaka 

enkäten. I några ofyllda enkäter som skickades tillbaka hade respondenterna i 

alla fall poängterat detta. Ett relativt högt internt bortfall på frågor som 

berörde relationerna mellan butiksinnehavarna och konsumenterna pekar också 

mot att vissa frågor uppfattades som alltför personliga. 

En annan iakttagelse som kan göras är att svarsfrekvensen var högre i Skogsbyn 

vid alla tre mättillfällen. Förmodligen kan detta bero på att innehavaren av 

butiken i Skogsbyn har lyckats få fler hushåll som sina kunder, även när det 

gäller hushåll bosatta i "ytterområdena", och att det är företrädesvis hushåll 

som åtminstone någon gång handlade i ortsbutikerna som svarade på enkäterna. 

I likhet med den bortfallsanalys som företogs under den första undersöknings-

etappen, har jag här valt att närmare studera om bortfallsgruppen skiljer sig 

från svarandegruppen när det gäller avståndet till ortsbutikerna (i kapitel 7 

framkom att avståndet till ortsbutikerna var av stor betydelse vid valet av 

inköpsställe). I tabell 11.1 nedan redovisas resultaten av denna analys. 
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Tabell 11.1 Avståndet till ortsbutikema för svarandegruppen i relation till hela 
undersökningspopulationen 

N Y B Y G G E S K O G S B Y N T O T A L  T  

Total Erhållna svar Total Erhållna svar Total Erhållna svar 

AVSTÅND TILL 
pop. pop. pop. 

ORTSBUTIKEN n n % n n % n ri % 

- 1 km 61 40 66 24 18 75 85 58 69 

2 - 3 km 15 10 67 9 7 78 24 17 71 

4 - 6  k m  4 2 50 31 18 58 35 20 57 

7 - km 37 15 41 121 73 60 158 88 56 

Totalt 117 67 57 185 116 63 302 183 61 

Som synes är bortfallet störst bland de som är bosatta i "ytterområdena" och 

detta gäller båda undersökningsområdena. I likhet med de resultat som framkom 

under den första undersökningsetappen kan man därför även denna gång 

förmoda att köptroheten till butiken i Nybygge och Skogsbyn i verkligheten är 

lägre än vad resultaten utvisar. Resultaten på hushållens inköpsvanor med 

tonvikt lagd på attityder och köptrohet till ortsbutikerna, återges i kapitel 12 

nedan. 
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12 BUTIKSINNEHAVARNAS OCH KONSUMENTERNAS EKONOMISKA 

UTBYTEN AV BUTIKEN I NYBYGGE OCH SKOGSBYN 

I kapitel 6 återgavs utvecklingen under det första verksamhetsåret av butiken i 

Nybygge och Skogsbyn. Härvid framkom att båda butiksinnehavarna hade ambi

tioner att ytterligare utveckla butikernas konkurrensmedelsmix. I detta kapitel 

redovisas resultaten av dessa ambitioner. Vidare innehåller kapitlet en redovis

ning av utvecklingen av butikernas resursvariabler, där tonvikten ligger på 

resursernas betydelse vid utvecklingen av butikernas konkurrensmedelsmix. 

Butikernas lönsamhetsutveckling redovisas även här. Dessvärre blir denna 

redovisning av allmän karaktär, eftersom jag inte har haft möjlighet att ta del 

av butikernas bokslutshandlingar. 

I kapitlets andra hälft koncentreras intresset till hushållens reaktioner på butik

erna. Inledningsvis redovisas hushållens attityder till butiken i Nybygge och 

Skogsbyn. Därefter återges hushållens köptrohet till dessa butiker. Avslutnings

vis analyseras attitydernas betydelse vid köptroheten till butiken i Nybygge och 

Skogsbyn. 

12.1 Butikernas utveckling efter det första verksamhetsåret 

12.1.1 Nybygge-butikens konkurrens- och lönsamhetsutveckling 

Nybygge-butikens resultat efter det första verksamhetsåret var som tidigare 

framgått av kapitel 6 långt ifrån tillfredsställande. Det var därför mer eller 

mindre nödvändigt att resultatet förbättrades. Familjen Nymans ambitioner var 

att söka utöka sortimentet och extrapriserbjudanden. Ambitionen var också att 

erbjuda kunderna en regelbunden hemsändningsverksamhet och till butiken in

stallera en bensinanläggning. En förutsättning var dock att kommunen, som 

ägde och hyrde ut butiksfastigheten till familjen Nyman, sänkte hyran som en

ligt Nymans var oskäligt hög. Kommunen gick med på detta krav genom att 

retroaktivt ge familjen Nyman ett "bidrag" uppgående till 10 000 kronor. 

Några större förändringar av butikens sortiment och extrapriserbjudanden blev 

dock inte fallet. Hemsändningsverksamheten fortgick som förut, dvs när 
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kunderna begärde detta. Det främsta motivet som här anfördes var att arbetet 

med butiksrörelsen redan tog allt för mycket tid i anspråk. För att Nora Nyman 

skulle få mer tid åt familjen anställdes istället ett butiksbiträde på halvtid. 

Den planerade bensinanläggningen blev däremot så småningom en realitet. Ge

nom ett investeringsstöd från Konsumentverket var det möjligt att investera i 

nödvändig utrustning och bensinanläggningen kunde tas i drift under 1981. 

Varför Nora Nyman inte i större utsträckning än vad som var fallet utvecklade 

butikens konkurrensmedelsmix (undantaget bensinanläggningen) beror inte på 

som jag ser det att resurserna var begränsade. Ytmässigt var lokalerna väl till

tagna och man kunde därför utan större svårigheter t ex utvidga sortimentet. 

Det fanns snarare ett behov av att fylla lokalerna med varor, eftersom det 

erbjudna sortimentet som exponerades i lokalerna var "som en droppe i havet". 

Att ett otillräckligt kapital var en begränsande faktor verkar inte heller vara 

fallet i sammanhanget. De utlovade men i stort sett ej genomförda åtgärderna 

kan därför endast tolkas på två sätt. Antingen var det ett "tomt hot" gentemot 

kommunen eller ett "tomt prat". Personligen tror jag att familjen Nyman var 

säker på att kommunen inte ville vara med om ytterligare en nedläggning av 

butiken i Nybygge. Dessutom visade familjen Nyman en stor osäkerhet när det 

gäller ekonomiska analyser av butikens verksamhet. Det verkar således inte 

vara orimligt att utvecklingen av butiken i Nybygge kan tolkas både som "tomt 

hot" och "tomt prat". 

Att lägga ned verksamheten var i alla fall nära en verklighet under hösten 1980. 

Familjen Nyman valde att försöka avyttra rörelsen, genom annonser i orts

pressen. Familjen Nyman ansåg att de s k vidtagna åtgärderna inte fick någon 

större effekt på rörelseresultatet och man ansåg det därför som meningslöst att 

fortsätta driva rörelsen under dessa villkor. Enligt Nora Nyman hade rörelsere

sultatet sedan starten legat på ungefär samma nivå. Flera personer anmälde sitt 

intresse att ta över butiken i Nybygge. Ingen av dessa kunde dock ställa upp 

med erforderligt kapital för att "köpa ut" Nymans (inventarier och varulagret). 

Därför fortsatte familjen Nyman att driva butiksrörelse i Nybygge. Från och 

med 1981 blev Nora Nyman ensam ansvarig för rörelsen i och med att makarna 

skildes och Nils Nyman flyttade från orten. 
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12.1*2 Skogsbyn-butikens konkurrens- och lönsamhetsutveckling 

I motsats till vad många andra hade förutspått kunde Sven Skogman efter det 

första verksamhetsåret uppvisa ett mer än tillfredsställande resultat för 

butiken i Skogsbyn. Detta sporrade Sven Skogman till att ytterligare utveckla 

butikens konkurrensmedelsmix. Sortimentsmässigt utökades antalet varor såväl 

inom dagligvaru- som specialvaruområdet. När det gäller den senare gruppen 

tog Sven Skogman hem på beställning från kunderna bl a cyklar, motorgräs

klippare och kylskåp. Servicemässigt utvidgades hemsändningsverksamheten 

något när varubussen drogs in vid årsskiftet 1976/77. Denna verksamhet blev 

också mindre kostnadskrävande när kommunen under våren 1977 beslutade att 

ge ett bidrag till Skogmans hemsändningsverksamhet med 10 kronor per 

försändelse (hushåll och vecka). Förutom de centralt planerade extrapriserbju

danden, valde Sven Skogman att också erbjuda kunderna extrapriserbjudanden 

som Sven Skogman själv stod för. 

Sven Skogman ansåg att det fanns skäl till att ytterligare utvidga butikens kon

kurrensmedelsmix och i synnerhet när det gällde produktmixen. För Sven Skog

man var målsättningen att han och hans familj skulle få sin utkomst från butiks-

rörelsen i Skogsbyn och det var därför viktigt att så mänga hushåll som möjligt 

valde att handla i denna butik. Förutom en ytterligare utvidgning av special-

varusortimentet, var Sven Skogmans ambition att satsa på en bensinanläggning. 

Att fungera som ombud för Apoteks- och Systembolaget var även tilltalande. 

Förutom att denna produktutvidgning kunde medföra en merförsäljning, var det 

enligt Sven Skogman möjligt att nya kunder lockades till butiken, som även 

valde att inhandla dagligvaror. 

Problemet för Sven Skogman var att lokalerna var ytmässigt snävt tilltagna, 

vilket medförde att varuhanteringen blev mycket tidskrävande. Inför den fort

satta sortimentsutvidgningen fanns det därför ett stort behov av att bygga ut 

lokalerna. De ekonomiska resurserna var dock begränsade. 

Det fick till konsekvens att Sven Skogman inte kunde utvidga sortimentet i 

någon större omfattning och samtidigt installera en bensinanläggning. Eftersom 

flertalet konsumenter uttryckligen hade efterfrågat en bensinanläggning vid 
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butiken, valde Sven Skogman att i ett första skede satsa på denna framför en 

utbyggnad. Sven Skogman valde dock att ta kontakter med System- och 

Apoteksbolaget, men dessa gav inte några konkreta resultat. Däremot valde 

Konsumentverket att bevilja Sven Skogman ett investeringsstöd för den plane

rade bensinanläggningen, som kunde tas i drift "nder hösten 1977. 

"Priset" för bensinanläggningen blev dock högt. Sven Skogman fick nämligen ett 

ben skadat i samband med byggandet av anläggningen. För att kunna klara av 

arbetet med butiksrörelsen, såg han sig tvungen att utöka personalstyrkan. 

Fortfarande kunde dock Sven Skogman sköta de administrativa uppgifterna. 

Benet läkte inte som det skulle och det fanns en risk att Sven Skogman skulle fä 

bestående men. Därför beslöts att Svea Skogman, Svens hustru, skulle säga upp 

sitt arbete som lärare vid skolan i byn och börja arbeta i butiken. Denna nya 

situation blev dock betungande för familjen Skogman såväl fysiskt och psykiskt. 

Under hösten 1980 beslöt man sig därför att avyttra rörelsen. Flera personer 

anmälde sitt intresse för att ta över butiksrörelsen i Skogsbyn. Ingen av dessa 

lyckades dock skaffa fram erforderligt kapital för att "köpa ut" familjen Skog

man. Svea Skogman fortsatte därför att driva butiksrörelsen i Skogsbyn. Sven 

Skogman orkade varken fysiskt eller psykiskt fortsätta med butiksrörelsen och 

påbörjade istället ett administrativt arbete i närmaste tätort. 

Trots att det fanns personal anställd var arbetet med butksrörelsen betungande. 

Detta berodde framför allt på de små och orationella utrymmena, vilka medför

de en mycket arbetskrävande varuhantering. Det var dock en ekonomisk 

omöjlighet att bygga ut. Svea Skogman fortsatte dock att vara lyhörd för 

kundernas önskemål, och enligt Svea Skogman var man ibland något för lyhörd, 

dvs det skedde inte utan någon större eftertanke. Från att kontinuerligt följa 

upp butikens resultat, hade familjen Skogman mer eller mindre "tappat greppet" 

om butikens utveckling. 
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12.1.3 En jämförelse och tillbakablick 

Några större förändringar av butikernas verksamhet, utifrån den utveckling som 

kunde skönjas under det första verksamhetsåret, har inte kunnat identifieras 

under den andra undersökningsetappen. Nora Nyman valde i likhet med tidigare 

att erbjuda kunderna ett förhållandevis begränsat sortiment och extrapriserbju

danden. Hemsändningsverksamheten kom inte heller att få den omfattning som 

Nora Nyman skisserade i samband med det att resultatet från det första 

verksamhetsåret presenterades. Den enda större förändring som ägde rum var 

en bensinanläggning som installerades och som togs i drift under 1981. Begrän

sade materiella resurser kan knappast utgjort ett hinder för Nora Nyman att 

utveckla butikens konkurrensmedelsmix. Ytmässigt var i alla fall lokalerna väl 

tilltagna och något hinder att binda upp kapital i lager verkade heller inte varit 

fallet. En mer omfattande konkurrensmedelsmix uppvisades i Skogsbyn i flera 

aspekter; sortiment (både inom dagligvaru- som specialvarusortimentet), extra

priserbjudanden och hemsändning. Brist på materiella resurser, såväl lokalmäs

sigt som kapitalmässigt, har däremot begränsat utvecklingen av Skogsbyn-

butikens konkurrensmedelsmix. 

En bidragande förklaring till att de två butikerna utvecklades olika kan vara att 

innehavaren av butiken i Nybygge såg verksamheten mera som en hobby, som 

inte fick inkräkta på familjelivet. Att anställa ett butiksbiträde för att få tid 

till familjen vid en situation när verksamheten inte visade upp en tillfreds

ställande lönsamhet, talar för sig själv. Innehavaren av butiken i Skogsbyn hade 

som ambition att verksamheten skulle försörja honom och hans familj. För att 

uppnå detta såg Sven Skogman det som angeläget att så många hushåll som 

möjligt valde att handla i den nya butiken. 

12.2 Hushållens reaktioner pä butiken i Nybygge och Skogsbyn 

12.2.1 Attityder till ortsbutikernas konkurrensmedelsmix 

Intresset koncentreras här till hushållens inställning till ortsbutikernas sorti

mentsstorlek, varukvalité och priser; tre företagsbetingade faktorer som brukar 

visa sig vara av betydelse vid valet av inköpsställe. 



175 

Hushållens inställning till ortsbutikernas sortimentsstorlek sex är efter butiker

nas tillkomst framgår av figur 12.1 nedan. 

Figur 12.1 Synpunkter på ortsbutikernas sortimentsstorlek sex år efter butiker
nas tillkomst. 

NÄS 1  AN 
T I  IL  RÄCKLIGT 

\=NYHYGGL 

S = SK0GSBY\ n = 9 [? i  

Som synes var hushållen i Skogsbyn relativt nöjda med det sortiment som 

erbjöds i ortsbutiken. Det var endast några enstaka hushåll i Skogsbyn som 

ansåg att sortimentet var för litet. I Nybygge var det däremot relativt många 

som ansåg att ortsbutikens sortiment var nästan tillräckligt eller för litet. En 

närmare analys av materialet visar att hushållen i Nybygge var mest missnöjda 

med ortsbutikens kött-, grönsaks- och specialvarusortiment. En viss grad av 

missnöje visades även för Nybygge-butikens frukt- och specialvarusortiment. 

Däremot var hushållen i Nybygge i stort sett nöjda med ortsbutikens bröd-, 

mejeri- och kemiskt/tekniska sortiment (se vidare tabell H.l, s 299). En 

jämförelse med de resultat som framkom under den första etappen (se tabell 

7.1, s 121), visar således att hushållen i Nybygge inte endast var missnöjd med 

ortsbutikens dagligvarusortiment, utan även med specialvarusortimentet. 
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Att hushållen i Skogsbyn var mest positivt inställda till ortsbutikens sortiment 

var även framträdande under den första etappen, vilket kan tolkas som att de 

två butikernas sortiment under senare år inte nämnvärt förändrades. Butiksin

nehavarnas syn på utvecklingen av butikernas sortiment ger stöd åt denna tolk

ning. 

Ett annat resultat som resultaten från hushållsstudien visar är att de flesta 

hushållen upplevde att butikernas sortiment cirka ett år efter butikernas 

öppnande och fram till och med årsskiftet 1981 i stort sett var oförändrad. 

Resultaten gäller i stort sett alla varuområden (se vidare tabell H.2, s 300). Av 

resultaten kan vidare utläsas att någon större skillnad mellan de två undersök

ningsområdena inte föreligger. Det kan dock noteras att det är fler hushåll i 

Nybygge som upplevde en positiv förändring av ortsbutikens sortiment under 

perioden 1977-1981. Den mest negativa förändringen visade hushållen i Skogs

byn för kött- och specialvarusortimentet. 

Även när det gäller utvecklingen av ortsbutikernas varukvalitet och extrapriser

bjudanden under motsvarande period, dvs 1977-1981, upplevde de flesta hus

hållen i såväl Nybygge som Skogsbyn inga större förändringar. I likhet med 

utvecklingen av ortsbutikernas sortiment var även här den mest positiva 

utvecklingen skönjbar i Nybygge (se vidare tabell H.3 och H.4, s 301). 

Eftersom flertalet hushåll i såväl Nybygge som Skogsbyn inte upplevde några 

större förändringar av ortsbutikernas varukvalitet och extrapriserbjudanden, 

kan man mot bakgrund av de resultat som framkom under den första etappen 

förmoda att det fortfarande är hushållen i Skogsbyn som var mest positivt in

ställda till ortsbutiken i dessa avseenden. 
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Figur 12.2 Synpunkter pâ ortsbutikernas varukvalitet sex år efter butikernas 
tillkomst. 

MYCKET DÅL IG  GANSKA DÄL IG  MEDELMÅTTIG MYCKE I  GÖD 

N=NYBYGGE (n=  59 )  

5=SK0GSBYN (n=105 )  

Som framgår av figur 12.2 ovan upplevde 81 % av hushållen i Skogsbyn ortsbuti

kens varukvalitet som god, medan motsvarande uppfattning bland hushållen i 

Nybygge var något lägre, 68 %. 

Skillnaden är ännu större mellan de två undersökningsområdena när det gäller 

uppfattningen om ortsbutikernas extrapriserbjudanden, vilket framgår av figur 

12.3 nedan. 
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Figur 12.3 Synpunkter på ortsbutikernas extrapriserbjudanden sex år efter buti
kernas tillkomst. 

MER Ät\ 
HiR  T ILL -  T ILL  — 
I  I L I  KÄCKLIGT KÄCKLI .GT  

7H  56  21  61  1 3  (°ó)  

N^NYRYCGL ( n  =  '>8  

S=SKOGSBYN ' n :1 ( l 1  1  

Som synes betraktade 78 % i Nybygge ortsbutikens extrapriserbjudanden som 

för litet, medan motsvarande uppfattning i Skogsbyn var 36 %. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att det i första hand är hushållen i 

Nybygge som upplevde en positiv förändring av ortsbutikens konkurrensmedels-

mix. Det är dock fråga om marginella förändringar. Fortfarande är det 

hushållen i Skogsbyn som var mest positivt inställda till ortsbutikens konkur

rensmedelsmix. Dessa resultat talar för att köptroheten till ortsbutikerna även 

denna gång var högst i Skogsbyn. 

12.2.2 Köptroheten till ortsbutikerna 

I figur 12.4 återges köptroheten till butiken i Nybygge och Skogsbyn några 

månader efter butikernas öppnande och fem år framåt. 
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Figur 12.4 Köptroheten till ortsbutikerna 1975-1981 
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Som synes var det två tredjedelar bland hushållen i Nybygge som vid årsskiftet 

1975/76 valde att handla i ortsbutiken. Fem år senare var motsvarande andel 

knappt 80 %. I Skogsbyn har även andelen hushåll som valde att handla i ortsbu

tiken ökat över tiden. Det är dock här fråga om en mindre ökning, men vid alla 

tre tidpunkterna har andelen hushåll i Skogsbyn som valde att handla i ortsbuti

ken varit relativt hög, 82-85 %. 

En annan utveckling som kan noteras är att fler och fler hushåll i såväl Nybygge 

som Skogsbyn valde att göra samtliga eller nästan samtliga inköp i ortsbuti

kerna. Denna utveckling var framför allt framträdande i Nybygge. Fortfarande 

är det dock betydligt fler hushåll i Skogsbyn som valde att göra samtliga eller 

nästan samtliga inköp i ortsbutiken. 

Ser vi på andelen stamkunder i ortsbutikerna, dvs hushåll som handlade cirka 

hälften eller mer än hälften av inköpen i ortsbutikerna, har även denna ökat i 

båda undersökningsområdena. Ökningen var något högre i Nybygge, men vid 

senaste tidpunkten var fortfarande andelen stamkunder något högre i Skogsbyn, 

71 %, att jämföras med 63 % i Nybygge. 

Ett annat resultat som påvisades vid de inledande studierna, och som även 

gäller här, är att hushåll bosatta i närheten av ortsbutikerna var dessa butiker i 

högre grad köptrogna, jämfört med hushåll som var bosatta i andra byar, i 

riktning mot närmaste tätort. Även om skillnaderna är mindre, visar resultaten 

att andra egenskaper hos hushållen ger upphov till olika utfall på den beroende 

variabeln. En hög grad av köptrohet till ortsbutikerna visar företrädesvis 

enpersonshushåll, hushåll utan bil, pensionärshushåll, låginkomsttagare, hushåll i 

socialgrupp tre samt hushåll där ingen familjemedlem arbetar på annan ort (se 

vidare tabell H.5, s 302-303.) 

12.2.3 Konkurrensmedelsmixens betydelse vid hushållens köptrohet till 

ortsbutikerna 

Sammantaget har resultaten från inköpsvanorna bland Nybygge- och Skogsbyn-

hushållen visat att både vid det första och senaste undersökningstillfället var 

hushållen i Skogsbyn mest positivt inställda till ortsbutikens sortiment. Vidare 
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framkom att köptroheten till ortsbutikerna var högst i Skogsbyn. Den tolkning 

som här kan göras är att den mer utvecklade konkurrensmedelsmixen i Skogsbyn 

fick en positiv effekt pä köptroheten till butiken i Skogsbyn. Resultaten frän 

den första undersökningsetappen, som redovisades i kapitel 7, visade dock att 

inställningen till ortsbutikernas konkurrensmedelsmix inte verkade ha någon 

större betydelse vid valet av stambutik. En förklaring till det uppkomna resulta

tet kan vara att bland de oberoende variablerna var det endast en (inställningen 

till ortsbutkernas sortiment) som egentligen speglade konkurrensmedelsmixen 

(de tvä övriga oberoende variablerna som ingick i analysen omfattade "ortsbuti

kernas möjligheter till överlevnad" och "besök av centralort för samhällsservice 

och inköp av varor och tjänster"). Därför kommer jag här att ånyo genomföra en 

analys, som förutom inställningen till ortsbutikernas sortiment, även innefattar 

inställningen till ortsbutikernas varukvalitet och extrapriserbjudanden. 

Resultaten av analysen som redovisas i tabell H.6, s 304, visar att de oberoende 

variablerna tillsammans förklarar 10 % av variationerna, där inställningen till 

ortsbutikernas varukvalitet har det högsta förklaringsvärdet. Att bra kvalitet på 

varorna är för hushållen en viktig butiksegenskap har även andra forskare inom 

området påvisat. Som tidigare framgått i kapitel 2 (se tabell 2.2. s 39) fann 

Dahberg & Söderström (1970) att för såväl stadskonsumenter som 

glesbygdskonsumenter är varukvaliten en betydligt viktigare butiksegenskap än 

t ex sortimentsstorleken och prisnivån. 

Vid en jämförelse med de resultat som erhölls under den första undersöknings-

etappen (se tabell G.8, s 293) finner vi att förklaringsvärdet har ökat med 6 %. 

Varför förklaringsvärdet denna gång är högre kan bero på att vid det förra 

undersökningstillfället användes färre och mindre precisa mått på hushållens 

inställning till orsbutikernas konkurrensmedelsmix. Det kan också tänkas att 

konkurrensmedelsmixen över tiden har fått en ökad betydelse vid hushållens val 

av inköpsställe. De resultat som presenteras i nästa kapitel tyder på att den 

förra tolkningen verkar vara mera trolig. 
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12.3 Slutsatser 

Konkurrensmedelssynsättet, som är ett dominerande inslag i marknadsförings-

litteraturen, förutsätter att företagen anpassar konkurrensmedelsmixen efter 

köparmarknadens behov och önskemål. Misslyckas en innehavare av en enskild 

butik med detta, väljer köparna att anlita en annan butik som ger en högre 

tillfredsställelse. Det är därför viktigt att en innehavare av en glesbygdsbutik 

utformar en konkurrenskraftig marknadsföringsmix, där butiker i central

orter/tätorter betraktas som huvudkonkurrenter. 

Resultaten i detta kapitel visar att Nybygge- och Skogsbyn-butikens konkur

rensmedelsmix var av betydelse vid hushållens val av inköpsställe. Inställningen 

till ortsbutikernas konkurrensmedelsmix verkar dock inte ensamt förklara 

hushållens beteenden. En fråga som härvid uppstår är vilka andra egenskaper 

som är av betydelse i sammanhanget. Enligt de tankegångar som förs fram i 

interaktionssynsättet, som utvecklats vid säljar-köparrelationer på industriella 

marknader och vid tjänstemarknadsföring, kan sociala utbyten här vara av 

betydelse. I första hand är dessa sociala utbyten att uppfattas som ett "medel" 

att underlätta anpassningen mellan parternas ekonomiska utbyten, men de kan 

även uppfattas som ett "mål". Forskare inom distributionsområdet har även 

påtalat vikten av sociala utbyten. I första hand avses här butikers sociala 

funkton. Vidare har man även kunnat identifiera andra motiv som ligger bakom 

valet av inköpsställe och som icke är av ekonomisk karaktär. Betydelsen av 

dessa sociala utbyten i de två undersökningsområdena studeras närmare i nästa 

kapitel. 
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13 BUTIKSINNEHAVARNAS OCH KONSUMENTERNAS SOCIALA UT

BYTEN OCH BUTIKERNAS ROLL I LOKALSAMHÄLLENA 

För att underlätta jämförelser över tiden har jag vid redovisningen av resulta

ten frän den andra undersökningsetappen valt att skilja ut de ekonomiska 

utbytena av butikerna i Nybygge och Skogsbyn, vilka redovisades i föregående 

kapitlet, medan intresset i detta kapitel koncentreras till parternas sociala 

utbyten. Det behöver inte uppfattas som att de olika typerna av utbyten pä 

något sätt är varandra uteslutande. Som tidigare påtalats kan sociala utbyten 

mellan säljare och köpare underlätta parternas ekonomiska utbyten. Denna 

frågeställning kommer även att penetreras i detta kapitel. Speciell tonvikt 

läggs här på kundernas möjligheter att via kontakter med butiksinnehavarna 

påverka ortsbutikernas inriktning. Dessförinnan redovisas de motiv hushållen 

har uppgivit till att förändra inköpsandelarna i ortsbutikerna. I samband härmed 

beaktas även motiv av mer generell natur som ligger bakom hushållens val av 

inköpsställe. 

13.1 Butikernas roll i lokalsamhällena 

Under den första undersökningsetappen framkom att relativt många hushåll 

valde att öka inköpsandelarna i ortsbutikerna med den motiveringen att "öka 

ortsbutikernas möjligheter till överlevnad". Detta motiv har även en framträ

dande plats under den andra undersökningsetappen. Bland de 15 hushåll som 

motiverat ökning av inköpsandelarna i ortsbutikerna, var det 7 som uppgav "öka 

ortsbutikernas möjligheter till överlevnad". Övriga motiv som angavs i samman

hanget var; "en förbättring av ortsbutikernas utbud" (4), "ändrade arbetsför

hållanden" (2) samt "arbetssamt och kostsamt att handla i tätortsbutikerna" (2). 

På det stora hela taget var det relativt sett inte någon större skillnad mellan de 

två undersökningsområdena (se vidare tabell I.l,s 306). 

Att ortsbutikernas konkurrrensmedelmix hade en relativt liten betydelse i sam

manhanget bekräftas även av resultaten från den fråga som gällde motiv till en 

minskning av inköpsandelarna i ortsbutikerna. Bland de 21 hushåll som hade 

besvarat denna fråga var det nämligen endast 3 som hade motiverat frågan med 
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"försämring av ortsbutikernas utbud". Övriga motiv som angavs till en minsk

ning av inköpsandelarna i ortsbutikerna var; "ändrade arbetsförhållanden" (12), 

"förbättring av andra butikers utbud" (3) samt "andra skäl" (3). Även här var det 

relativt sett marginella skillnader mellan de två undersökningsområdena (se 

vidare tabell 1.2,s 306). 

Ovanstående resultat bör tolkas med en viss försiktighet, eftersom antalet ob

servationer är relativt få till antalet. Man kan ändock skönja att de etiska moti

ven är minst lika viktiga som de ekonomiska motiven. 

Förutom ekonomiskt- och etiskt orienterade köpare, har man vid studier av 

konsumenters köpmotiv även identifierat personligt/socialt- samt apatiskt 

orienterade köpare (se vidare kapitel 10.2). Med personligt/socialt orienterade 

köpare avses personer som värdesätter det sociala utbytet med butiksinneha

vare. Apatiskt orienterade köpare ser inköp som "ett nödvändigt ont". 

För hushållen i Skogsbyn och Nybygge är butikers konkurrensmedelsmix inte 

oväsentligt vid val av inköpsställe. I såväl Nybygge som Skogsbyn var det cirka 

hälften som instämde i påståendet "för mig är det viktigt att handla i en daglig-

varubutik som har ett stort sortiment och många extrapriserbjudanden" (se 

vidare tabell 1.3,s 307). De ekonomiskt orienterade köparna, som det här är 

fråga om, är dock inte i majoritet. I såväl Nybygge som Skogsbyn var det cirka 

åtta av tio hushåll som instämde i påståendet "för mig är det viktigt att man i 

största möjliga utsträckning handlar i den lokala butiken", vilket är ett uttryck 

för den etiskt orienterade konsumenten (se vidare tabell 1.4, s 307). Resultatet 

ligger således i linje med det som tidigare kunnat urskiljas i detta kapitel. En 

marginell grupp i sammanhanget utgörs av de apatiskt orienterade köparna. Av 

materialet kan utläsas att endast cirka två till tre bland tio hushåll instämde i 

påståendet "att handla dagligvaror är tråkigt oavsett vilken butik man besöker" 

(se vidare tabell 1.5, s 308). En betydligt större grupp, i paritet med de 

ekonomiskt orienterade köparna, uppvisar de personligt/socialt orienterade 

köparna. Av materialet framgår att cirka 50 % av hushållen instämde i 

påståendet "för mig är det viktigt att handla i en dagligvarubutik där personalen 

vet vem kunderna är" (se vidare tabell 1.6, s 308). 
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Bland de fyra nämnda köparkategorierna har respondenterna fått tagit ställning 

till den som man uppfattar som mest betydelsefull. Resultaten av detta redovi

sas i figur 13.1 nedan. 

Figur 13.1 Huvudsakligt motiv vid valet av inköpsställe 

PERSONLIGA/  
SOCIALA 

N  

N=NYBYGGE (nzb7 )  

S rSKOGSBYN (n=96 )  

Som synes dominerar de etiskt orienterade köparna, medan de apatiskt oriente

rade köparna är relativt få till antalet. Resultatet ligger således i linje med de 

resultat som presenterades ovan. Däremot finner vi att de personligt orientera

de köparna är betydligt färre till antalet, än vad som tidigare kunde urskiljas. 

En jämförelse med resultat från andra undersökningar, t ex Stone (1954) och 

Bonne m fl (1974), är långt ifrån överensstämmande med de resultat som 

presenteras i figur 13.1 ovan. Boone m fl (1974) t ex, fann att de etiskt 

orienterade köparna endast utgjorde 6 %, medan de apatiskt orienterade 

uppgick till hela 22 %. Vidare fann man att de ekonomiskt- och personligt 

orienterade köparna uppgick till 35 % respektive 37% (se vidare tabell 10.1, 

s 145). 
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En bidragande förklaring till skillnaden kan vara att det föreligger olikheter 

mellan tätortskonsumenter och glesbygdskonsumenter när det gäller huvudsak

liga motiv vid valet av inköpsställe. En annan förklaring kan vara att Stone 

(1954) och Boone m fl (1974) arbetade med flera frågor än vad som var fallet i 

denna studie. Det kan också tänkas att det över tiden har skett förändringar när 

det gäller de olika köparorienteringarna. 

Enligt Stone (1954) och Boone m fl (1974) tillfaller konsumenter endast en av de 

fyra nämnda köparkategorierna, vilket kan vara missvisande. Som framgår av 

tabell 13.1 nedan, var det en tredjedel av respondenterna i Nybygge och 

Skogsbyn som upplevde sig tillhöra endast en grupp. Bland dessa dominerar de 

etiskt orienterade köparna. När det gäller konsumenter som identifierade sig 

med flera grupper, dominerar kombinationerna personligt/etiskt orienterade 

köpare och ekonomsikt/personligt/etiskt orienterade köpare. 

Tabell 13.1 Olika egenskaper av betydelse vid valet av inköpsställe 

n % 

EKONOMISK 8 5,5 
PERSONLIG/SOCIAL 2 1,4 
APATISK 2 1,4 
ETISK 35 24,3 

(47) (32,6) 
EKONOMISK/APATISK 6 4,2 
PERSONLIG/ETISK 25 17,4 
EKONOMISK/ETISK 8 5,5 
EKONOMISK/PERSONLIG 4 2,8 
APATISK/ETISK 9 6,2 
PERSONLIG/APATISK 1 0,7 

(53) (36,8) 
EKONOMISK/PERSONLIG/APATISK 5 3,5 
EKONOMISK/PERSONLIG/ETISK 25 17,4 
PERSONLIG/APATISK/ETISK 2 1,4 
EKONOMISK/APATISK/ETISK 3 2,0 

(35) (24,3) 
EKONOMISK/PERSONLIG/APATISK/ 5 3,5 
ETISK 
INGEN BESTÄMD GRUPP 4 2,8 

TOTALT 144 100,0 
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Sammantaget har resultaten i detta avsnitt visat att butiker i glesbygder inte 

enbart fyller en distributiv eller ekonomisk funktion för hushållen. Att det är så 

pass många hushåll som väljer att stödja ortsbutiker av etiska skäl tyder på att 

en butik även fyller andra funktioner i sammanhanget. Förutom sociala kontak

ter med butiksinnehavare, som närmare utvecklas senare i avsnittet, kan det 

tänkas att ortsbutiker möjliggör samtal mellan kunderna. 

Figur 13.2 Hushållens inställning till påståendet "det är trevligt att handla i en 
ortsbutik eftersom man i denna träffar vänner och bekanta". 

STÄMMER 
INSTÄMMER VARKEN BRA 

EJ EL.  DÅLIGT INSTÄMMER 

4 7 14 14 82 79 (%) 

N=NYBYGGE (n= 59)  

S-SKOGSBYN (n=100)  

Som synes av figur 13.2 ovan instämde så gott som samtliga hushåll i båda 

undersökningsområdena i påståendet "att det är trevligt att handla i en 

ortsbutik eftersom man i denna träffar vänner och bekanta". Att en på orten 

belägen butik fyller en så pass hög grad social funktion för ortsinvånarna, kan 

tolkas som att umgänget mellan ortsbefolkningen i glesbygder inte är speciellt 

utbrett, om det på orten saknas en dagligvarubutik. Man kan även tänka sig att 

en på orten belägen butik är en trygghet för befolkningen och till och med 

fungerar som en "livsnerv". 
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Figur 13.3 Hushållens inställning till påståendet "det känns tryggt för mig att 
det finns en butik på orten". 

STAMMER 
VARKEN BRA 
EL.  DÅLIGT 

N=NYB\ GGE (nz60)  

S^SKLIGSBYN (n  = 99 )  

90 84 (% 

Figur 13.4 Hushållens inställning till påståendet "en butiksnedläggelse kan med
föra att folk flyttar från orten". 
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VARKEN BRA 
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Som synes av figur 13.3 ovan instämde sä gott som samtliga hushåll i båda 

undersökningsområdena i påståendet "att det känns tryggt för mig att det finns 

en butik på orten". Den relativt höga andel hushåll som värderade ortsbutikens 

trygghetsfunktion tyder på att det inte föreligger några skillnader mellan 

hushåll som var ortsbutiker i hög grad eller låg grad köptrogna. Vid en närmare 

eftertanke verkar detta i och för sig inte förvånande. För hushåll som är ortsbu

tiker i hög grad köptrogna föreligger möjligtvis svårigheter att uppsöka alterna

tiva inköpsställen. Hushåll vilka företrädesvis handlar i tätortsbutiker ser det 

som en trygghet att kunna handla i ortsbutiker om man t ex glömt att köpa en 

vara i stambutiken eller om medlemmar i hushållet blir sjuka. 

En ortsbutik kan även vara en trygghet för befolkningen som helhet, i den be

märkelsen att en butik på orten kan locka till sig nya invånare, alternativt att 

en butiksnedläggelse medför att folk flyttar från orten. Som synes av figur 13.4 

instämde drygt hälften av hushållen i Skogsbyn och Nybygge i påståendet "att 

en butiksnedläggelse kan medföra att folk flyttar från orten". 

Sammantaget har de resultat som presenterats i detta avsnitt visat att en på 

orten belägen butik fyller flera funktioner för hushållen. Förutom att den är en 

trygghet rent varuförsörjningsmässigt, även för hushåll som är ortsbutiker i låg 

grad köptrogna, möjliggör ortsbutiker umgänge mellan kunder. Det har även 

framkommit att hushållen värderar att innehavare av ortsbutiker känner igen 

kunder, vilket också kan betraktas som ett socialt utbyte. I avsnittet nedan 

utvecklas denna frågeställning närmare. 

13.2 Butiksinnehavarnas och kundernas sociala utbyten och dess betydelse 

vid utvecklingen av butikernas konkurrensmedelsmix 

Glesbygdsbutikers litenhet, i den bemärkelsen att antalet potentiella kunder är 

relativt få till antalet, och att innehavare av dessa butiker är bosatta i lokal

samhället, talar för att innehavare av glesbygdsbutiker har goda möjligheter att 

utbyta ord med kunder. 
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Figur 13.5 Hushållens inställning till påståendet "med innehavaren av butiken i 
Nybygge/Skogsbyn kunde jag prata om nästan vad som helst". 
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Som synes av figur 13.5 ovan instämde relativt många hushåll i såväl Nybygge 

som Skogsbyn i påståendet "att med innehavaren av butiken i Nybygge/Skogsbyn 

kunde jag prata om nästan vad som helst". Det är med andra ord en rätt positiv 

bild som här ges av de sociala utbytena mellan butiksinnehavarna och kunderna. 

Resultaten tyder också på att butiksinnehavarna inte intog en dominerade ställ

ning i kontakterna med kunderna, utan befann sig på "kundernas nivå". 
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Figur 13.6 Hushållens inställning till påståendet "innehavaren av butiken i Ny
bygge/Skogsbyn brukade berätta om saker som hade hänt i byn". 
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Som synes av resultaten i figur 13.6 ovan instämde relativt få hushåll i de två 

undersökningsområdena i påståendet "att innehavaren av butiken i 

Nybygge/Skogsbyn brukade befätta om saker som hade hänt i byn". Butiksinne

havarna intog med andra ord en rätt passiv roll här. Även om skillnaden är mar

ginell uppfattades innehavaren av butken i Skogsbyn som en något mer aktiv 

person. Detta är ett resultat som även kunde skönjas under den första undersök

ningsetappen. Förutom att Sven Skogman tog initiativ till att etablera en butik i 

Skogsbyn, anordnade han och hans fru även gemensamma byfestligheter, t ex en 

surströmmingsfest. Familjen Nyman blev däremot erbjuden att ta över en i 

stort sett inredd butikslokal och i Nybygge fanns det redan en intresseförening 

som både tog initiativ och genomförde aktioner och aktiviteter i olika frågor 

och på olika nivåer. 

Det är sålunda en positiv bild som hushållen gav innehavaren av butiken i Ny

bygge och Skogsbyn när det gäller de sociala utbytena parterna emellan. För
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modligen är dessa utbyten inte lika väl utvecklade när utgångspunkten är 

butiker i centralorter, vilket talar för att det är lättare att framföra synpunk

ter till innehavare av ortsbutiker än till personalen i tätortsbutiker. 

Figur 13.7 Hushållens inställning till påståendet "det var lättare att framföra 
synpunkter till innehavaren av butiken i Nybygge/Skogsbyn än till 
personalen i tätortsbutikerna". 

INSTÄMMER 
EJ 
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Som synes av figur 13.7 ovan instämde över hälften av hushållen i båda 

undersökningsområdena i påståendet "det var lättare att framföra synpunkter 

till innehavaren av butiken i Nybygge/Skogsbyn än till personalen i tätortsbu

tikerna". Resultaten verkar således stödja antagandet att konsumenter känner 

sig rätt anonyma i större butiker, och att därmed naturliga förutsättningar till 

informella samtal med butikspersonalen i dessa butiker saknas. Att det är 

viktigt att butikspersonalen känner igen kunderna har tidigare bekräftats i 

denna studie. 
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Figur 13.8 Hushållens inställning till påståendet "jag kunde få innehavaren av 
butiken i Nybygge/Skogsbyn att ta hem de varor som jag ville ha". 
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De goda sociala relationerna mellan butiksinnehavarna och kunderna i Nybygge 

och Skogsbyn talar för att kunderna hade goda möjligheter att påverka 

utvecklingen av butikernas konkurrensmedelsmix. Som synes av figur 13.8 ovan 

instämde så gott som samtliga hushåll i såväl Nybygge som Skogsbyn i 

påståendet "jag kunde få innehavaren av butiken i Nybygge/Skogsbyn att ta hem 

de varor som jag ville ha". En närmare analys av materialet visar också ett 

relativt starkt samband mellan konsumenternas möjligheter att samtala med 

butiksinnehavarna och konsumenternas möjligheter att påverka ortsbutikernas 

sortimentsmix (Spearmans korrelationskoefficient uppgår här till 0,3655). 

Det är sålunda en positiv bild som hushållen gav innehavaren av butiken i Ny

bygge och Skogsbyn både när det gäller de sociala utbytena parterna emellan 

som konsumenternas möjligheter att påverka ortsbutikernas konkurrensmedels-

mix, vilket tyder på att sambandet också har en teoretisk substans. Skogsbyn-

hushållens positiva syn på ortsbutikens konkurrensmedelsmix, som återgavs i 

kapitel 12, är därför inte förvånande i sammanhanget. Vad som däremot kan 
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tyckas vara förvånande är att hushållen i Nybygge inte hade en lika positiv 

inställning till ortsbutikens konkurrensmedelsmix. En förklaring som kan vara 

aktuell i sammanhanget är att resultaten i figur 13.8 ovan inte säger någonting 

om i vilken utsträckning och vilka typer av varor som hushållen avsåg när det 

gällde deras möjligheter att få innehavaren av ortsbutikerna att ta hem de 

varor som önskades. Det kan tänkas att hushållen i Nybygge ställde lägre krav 

än hushållen i Skogsbyn p g a att kunderna hade olika förväntningar på 

butikerna. Innehavaren av butiken i Skogsbyn profilerade butiken som en 

lanthandelsbutik, medan butiken i Nybygge kanske uppfattades mera som en 

komplementbutik. En annan förklaring kan vara att dè sociala utbytena mellan 

innehavaren av butiken i Skogsbyn och kunderna tidigare var mer utvecklade. I 

avsnittet nedan studeras detta närmare. 

13.3 Spektakulära händelser 

I avsnittet innan framkom att det sociala utbytena mellan innehavaren av 

butiken i Skogsbyn och ortsbefolkningen var relativt väl utvecklade. Detta 

resultat var på inget sätt förvånande. Under den första undersökningsetappen 

hade jag i samband med intervjuerna av butiksinnehavaren och företrädare för 

hushållen samt observationer av familjen Skogmans agerande, uppfattat att 

Sven och Svea Skogman var socialt begåvade. I avsnittet innan framkom att 

hushållen i Nybygge även tillskrev innehavaren av ortsbutiken som en socialt 

begåvad person. Detta var för mig ett resultat som förvånade. Den bild jag fick 

av Nora och Nils Nymans sociala utbyten med ortsbefolkningen under den första 

undersökningsetappen var att dessa inte var speciellt utvecklade. Förutom att 

jag själv hade svårt att få social kontakt med Nora Nyman och hennes man, var 

det även flera hushåll som i samband med de personliga intervjuerna indirekt 

antydde detta. Att familjen Nyman dessutom inte deltog i de aktiviteter som 

arrangerades av intresseföreningen i byn förstärkte denna bild. 

En fråga som härvid uppstår är om mina iakttagelser under den första undersök

ningsetappen var felaktiga eller om hushållen vid det andra undersökningstill

fället inte gav en rättvisande bild av butiksinnehavarnas sociala förmåga. Det 

är inte orimligt att jag under den första etappen tillskrev Sven och Svea 

Skogman en alltför hög social begåvning. Man kan heller inte utesluta att 
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hushållen vid det andra undersökningstillfället gav en sned bild av butiksinneha

varnas sociala begåvning. När det gäller familjen Nyman får man den uppfatt

ningen att befolkningen på orten inte Öppet ville uttala sig om butiksinnehava

ren . Risken var annars stor att man mer eller mindre skulle skrämma iväg 

familjen Nyman. Som tidigare framgått hade ortsbefolkningen haft stora 

problem att få liv i ortsbutiken. Det kan också tänkas att familjen Nyman, eller 

snarare Nora Nyman, i social bemärkelse hade närmat sig befolkningen på 

orten. Ett tydligt tecken på detta var att hon under senare år (1980-81) hade 

börjat delta i de aktiviteter och möten som intresseföreningen i byn anordnade. 

Vid dessa möten diskuterades till och med butikens verksamhet. En bidragande 

förklaring till varför Nora Nyman mer eller mindre öppnat sig kan man söka hos 

hennes före detta man, som valde att lämna Nybygge. Vad jag har kunnat förstå 

kom Nils Nyman inte överens med varken Nora Nyman eller ortsbefolkningen. 

När det gäller den senare relationen, kan det tänkas att det ligger gammalt 

groll bakom det hela. I motsats till Nora Nyman var Nils Nyman född och 

uppvuxen i området. Då jag bedömde det hela som känsligt, valde jag att inte gå 

närmare in på detta i samband med fältarbetet. 

När det gäller familjen Skogman i Skogsbyn är det inte orimligt att man hade 

tappat en del av de sociala relationerna med ortsbefolkningen. För Sven 

Skogman var det i alla fall påfrestande, såväl fysiskt som psykiskt, att arbeta 

med butiksrörelsen. Att dessutom gå ut i ett flygblad och kräva att konsumen

terna skulle vara ortsbutiken i högre grad köptrogen, samtidigt som Svea 

Skogman skaffade sig en päls och Sven Skogman åkte utomlands, måste 

rimligtvis innebära att konsumenterna tappade förtroendet för familjen 

Skogman. 

Stämningen på de två orterna kan delvis utläsas av figur 13.9-10 nedan. 
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Figur 13.9 Hushållens inställning till påståendet "om jag handlar mera i ortsbu
tiken ökar möjligheterna för denna att överleva". 
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Figur 13.10 Hushållens inställning till påståendet "om hushållen handlar mera 
ortsbutiken ökar möjligheterna för denna att överleva". 
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Som synes menade så gott som samtliga hushåll i Nybygge att man verkligen 

skall försöka öka inköpen i ortsbutiken. I Skogsbyn var det inte lika många 

hushåll som hade denna uppfattning, och i synnerhet vad beträffar det indivi

duella handlandet. Att hushållen i Skogsbyn inte i högre grad var beredda att 

öka inköpen i ortsbutiken kan förklaras av skillnaden i köptroheten till ortsbuti-

kerna mellan två undersökningsområdena. Resultaten i figur 13.10 kan också, 

åtminstone delvis, förklaras av denna skillnad. En ytterligare förklaring kan 

vara att sammanhållningen mellan ortsinvånarna var något högre i Nybygge. 

Det verkar i alla fall som att kunskapen om vad andra gör var något högre i 

Nybygge. 

Figur 13.11 Hushållens inställning till påståendet "det är värt att betala ett 
högre pris på varorna i en ortsbutik för att få behålla den". 
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Resultatet i figur 13.11 ovan tyder också på att det var en större gemenskaps

känsla mellan invånarna i Nybygge än i Skogsbyn. Som synes instämde så gott 

som samtliga hushåll i Nybygge i påståendet "att det är värt att betala ett 

högre pris på varorna i en ortsbutik för att få behålla den", medan 
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drygt hälften av hushållen i Skogsbyn hade motsvarande uppfattning. Resultaten 

kan också tolkas på ett annat sätt, nämligen att hushållen i Skogsbyn inte vill 

vara med om att betala lyxvaror och utlandssemestrar för att kunna handla i en 

på orten belägen butik. När hushållen i Skogsbyn fick besvara den enkät som 

ovanstående resultat baseras på hade nämligen butiken i Skogsbyn lagts ned. 

Den officiella förklaringen var konkurs. En närmare analys av konkurshand

lingarna visade dock att de flesta skulderna kunde betalas, vilket tyder på att 

familjen Skogman hade fått nog av en butiksrörelse i Skogsbyn. 

Sammantaget har resultaten i detta kapitel visat att sociala utbyten mellan 

butiksinnehavare och kunder inte på något sätt ska negligeras. Förutom utbyte 

av kunskaper mellan parterna, bidrar sociala utbyten till konsumenternas 

välfärd. Samtidigt har det framkommit att sociala utbyten i hög grad kan vara 

känsliga och det gäller därför att butiksinnehavare med stor försiktighet 

hanterar de sociala utbytena med kunderna. 

Det skulle i och för sig vara möjligt att här bedöma i vilken utsträckning de 

sociala utbytena mellan butiksinnehavarna och kunderna i de två undersöknings

områdena bidrar till att förklara hushållens grad av köptrohet till butiken i 

Skogsbyn och Nybygge. Situationen i Skogsbyn var vid undersökningstillfället så 

pass "infekterad" att detta inte skulle ge någon rättvis bild i sammanhanget. 

Det kan även tänkas att den tidigare negativa av butiksinnehavaren i Nybygge 

lever kvar bland vissa hushåll. Problemområdets känslighet och dynamik talar 

dessutom för att man i första hand bör arbeta med kvalitativa metoder, vilket 

också möjliggör en djupare insikt i problemområdet. Som tidigare påpekats i 

avsnitt 11.1 (s 164-166) kan en sådan metodologisk inriktning ställa krav på att 

även undersökaren hanterar de sociala relationerna med största varsamhet. 
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Som synes menade så gott som samtliga hushåll i Nybygge att man verkligen 

skall försöka öka inköpen i ortsbutiken. I Skogsbyn var det inte lika många 

hushåll som hade denna uppfattning, och i synnerhet vad beträffar det indivi

duella handlandet. Att hushållen i Skogsbyn inte i högre grad var beredda att 

öka inköpen i ortsbutiken kan förklaras av skillnaden i köptroheten till ortsbuti

kerna mellan två undersökningsområdena. Resultaten i figur 13.10 kan också, 

åtminstone delvis, förklaras av denna skillnad. En ytterligare förklaring kan 

vara att sammanhållningen mellan ortsinvånarna var något högre i Nybygge. 

Det verkar i alla fall som att kunskapen om vad andra gör var något högre i 

Nybygge. 

Figur 13.11 Hushållens inställning till påståendet "det är värt att betala ett 
högre pris på varorna i en ortsbutik för att få behålla den". 
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Resultatet i figur 13.11 ovan tyder också på att det var en större gemenskaps

känsla mellan invånarna i Nybygge än i Skogsbyn. Som synes instämde så gott 

som samtliga hushåll i Nybygge i påståendet "att det är värt att betala ett 

högre pris på varorna i en ortsbutik för att få behålla den", medan 
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drygt hälften av hushållen i Skogsbyn hade motsvarande uppfattning. Resultaten 

kan också tolkas på ett annat sätt, nämligen att hushållen i Skogsbyn inte vill 

vara med om att betala lyxvaror och utlandssemestrar för att kunna handla i en 

på orten belägen butik. När hushållen i Skogsbyn fick besvara den enkät som 

ovanstående resultat baseras på hade nämligen butiken i Skogsbyn lagts ned. 

Den officiella förklaringen var konkurs. En närmare analys av konkurshand

lingarna visade dock att de flesta skulderna kunde betalas, vilket tyder på att 

familjen Skogman hade fått nog av en butiksrörelse i Skogsbyn. 

Sammantaget har resultaten i detta kapitel visat att sociala utbyten mellan 

butiksinnehavare och kunder inte på något sätt ska negligeras. Förutom utbyte 

av kunskaper mellan parterna, bidrar sociala utbyten till konsumenternas 

välfärd. Samtidigt har det framkommit att sociala utbyten i hög grad kan vara 

känsliga och det gäller därför att butiksinnehavare med stor försiktighet 

hanterar de sociala utbytena med kunderna. 

Det skulle i och för sig vara möjligt att här bedöma i vilken utsträckning de 

sociala utbytena mellan butiksinnehavarna och kunderna i de två undersöknings

områdena bidrar till att förklara hushållens grad av köptrohet till butiken i 

Skogsbyn och Nybygge. Situationen i Skogsbyn var vid undersökningstillfället så 

pass "infekterad" att detta inte skulle ge någon rättvis bild i sammanhanget. 

Det kan även tänkas att den tidigare negativa av butiksinnehavaren i Nybygge 

lever kvar bland vissa hushåll. Problemområdets känslighet och dynamik talar 

dessutom för att man i första hand bör arbeta med kvalitativa metoder, vilket 

också möjliggör en djupare insikt i problemområdet. Som tidigare påpekats i 

avsnitt 11.1 (s 164-166) kan en sådan metodologisk inriktning ställa krav på att 

även undersökaren hanterar de sociala relationerna med största varsamhet. 
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Som synes menade sâ gott som samtliga hushåll i Nybygge att man verkligen 

skall försöka öka inköpen i ortsbutiken. I Skogsbyn var det inte lika mänga 

hushåll som hade denna uppfattning, och i synnerhet vad beträffar det indivi

duella handlandet. Att hushållen i Skogsbyn inte i högre grad var beredda att 

öka inköpen i ortsbutiken kan förklaras av skillnaden i köptroheten till ortsbuti

kerna mellan tvä undersökningsområdena. Resultaten i figur 13.10 kan också, 

åtminstone delvis, förklaras av denna skillnad. En ytterligare förklaring kan 

vara att sammanhållningen mellan ortsinvånarna var något högre i Nybygge. 

Det verkar i alla fall som att kunskapen om vad andra gör var något högre i 

Nybygge. 
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Resultatet i figur 13.11 ovan tyder också på att det var en större gemenskaps

känsla mellan invånarna i Nybygge än i Skogsbyn. Som synes instämde så gott 

som samtliga hushåll i Nybygge i påståendet "att det är värt att betala ett 

högre pris på varorna i en ortsbutik för att få behålla den", medan 
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drygt hälften av hushållen i Skogsbyn hade motsvarande uppfattning. Resultaten 

kan också tolkas pä ett annat sätt, nämligen att hushållen i Skogsbyn inte vill 

vara med om att betala lyxvaror och utlandssemestrar för att kunna handla i en 

på orten belägen butik. När hushållen i Skogsbyn fick besvara den enkät som 

ovanstående resultat baseras på hade nämligen butiken i Skogsbyn lagts ned. 

Den officiella förklaringen var konkurs. En närmare analys av konkurshand

lingarna visade dock att de flesta skulderna kunde betalas, vilket tyder på att 

familjen Skogman hade fått nog av en butiksrörelse i Skogsbyn. 

Sammantaget har resultaten i detta kapitel visat att sociala utbyten mellan 

butiksinnehavare och kunder inte på något sätt ska negligeras. Förutom utbyte 

av kunskaper mellan parterna, bidrar sociala utbyten till konsumenternas 

välfärd. Samtidigt har det framkommit att sociala utbyten i hög grad kan vara 

känsliga och det gäller därför att butiksinnehavare med stor försiktighet 

hanterar de sociala utbytena med kunderna. 

Det skulle i och för sig vara möjligt att här bedöma i vilken utsträckning de 

sociala utbytena mellan butiksinnehavarna och kunderna i de två undersöknings

områdena bidrar till att förklara hushållens grad av köptrohet till butiken i 

Skogsbyn och Nybygge. Situationen i Skogsbyn var vid undersökningstillfället så 

pass "infekterad" att detta inte skulle ge någon rättvis bild i sammanhanget. 

Det kan även tänkas att den tidigare negativa av butiksinnehavaren i Nybygge 

lever kvar bland vissa hushåll. Problemområdets känslighet och dynamik talar 

dessutom för att man i första hand bör arbeta med kvalitativa metoder, vilket 

också möjliggör en djupare insikt i problemområdet. Som tidigare påpekats i 

avsnitt 11.1 (s 164-166) kan en sådan metodologisk inriktning ställa krav på att 

även undersökaren hanterar de sociala relationerna med största varsamhet. 
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14 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta avslutande kapitel kommer jag utifrån de erfarenheter som vunnits vid 

studier av butiken i Nybygge och Skogsbyn att mer på en övergripande nivå 

diskutera glesbygdsbutikers tillkomst och överlevnad. Inledningsvis koncentreras 

intresset till nedläggningar och etableringar; två kritiska faser av butikers livs

cykel. I avsnitt 14.2 är utgångspunkten den fas som flertalet butiker befinner 

sig i, nämligen drift av butiker. Intresset kommer här att koncentreras till hur 

olika aktörer kan underlätta glesbygdsbutikers möjligheter till överlevnad. Spe

ciell tonvikt läggs här på samspelet mellan butiksinnehavare och konsumenter. 

Studierna av butiken i Nybygge och Skogsbyn har visat att det finns anledning 

till en fortsatt teoriutveckilng inom området. I avsnitt 14.3 utvecklas detta 

närmare. I det avslutande avsnittet utvidgas diskussionen ytterligare till att 

även omfatta andra perspektiv på varuförsörjning i glesbygder. 

14.1 Butiksnedläggningar - ett etableringsproblem 

Tillkomsten av nya butiker i glesbygder är som bekant en mindre förekommande 

företeelse i Sverige idag. I stället är det mera vanligt att butiker läggs ned i 

glest befolkade områden. Oftast är det här fråga om personer som av åldersskäl 

ser sig tvungna att upphöra med butiksverksamheterna. Företrädare för daglig

varuhandeln förväntar att denna utveckling kommer att accentueras under 

1980-talet (se t ex Gylling 1976). För att trygga varuförsörjningen i glesbygder 

gäller det således att finna personer som är beredda att ta över dessa butiker, 

vilket kan vara problematiskt. Det främsta skälet som oftast anges i samman

hanget är att glesbygdsbutiker uppvisar en dålig lönsamhet. Resultatet från 

studierna av butiken i Nybygge och Skogsbyn ger ytterligare belägg för 

svårigheterna att få butiker i glesbygder lönsamma. Samtidigt framkommer i 

denna och andra studier (se t ex Dahlberg & Söderström 1970; SOU 1975:69), att 

hushållen inte alltid väljer att handla i lokala butiker, utan även, och i vissa fall 

företrädesvis, i längre bort belägna butiker, oftast tätortsbutiker. 

I nästa avsnitt kommer jag utifrån de erfarenheter som vunnits vid studier av 

butiken i Nybygge och Skogsbyn att diskutera vilka möjligheter som står till 

buds att öka det ekonomiska utbytet mellan innehavare av glesbygdsbutiker och 
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butikers potentiella kunder. Dessförinnan kommer jag i detta avsnitt att beröra 

ett annat viktigt problem i sammanhanget, nämligen att skifte av butiksinneha

vare bör i möjligaste mån ske utan större tidsdifferens. Helst bör övergången 

ske utan att butiken stängs, vilket kan uppnås genom att under "övergångstiden" 

tar såväl den avgående som den tillträdande butiksinnehavaren aktiv del i buti

kens verksamhet. Härmed kan vissa problem undvikas, som annars uppstår vid 

en alltför lång övergångsperiod, vilket var fallet i Nybygge och Skogsbyn. Nedan 

kommenteras detta närmare. 

Ett problem som kan uppstå vid en alltför lång övergångsperiod vid skifte av 

butiksinnehavare är att butikslokalerna inte längre är tillgängliga eller har 

byggts om till annat ändamål, t ex bostadsutrymmen. I Skogsbyn var detta pro

blem en realitet i och med att de lokaler som Sven Skogman hade tänkt använda 

som butikslokaler, en f d butiksfastighet i Skogsbyn, vid etableringstillfället var 

i privat ägo och inte var tillgängliga. Så småningom kunde dock problemet lösas 

genom att den familj som ägde och nyttjade den f d butiksfastigheten i Skogs

byn erbjöd familjen Skogman att köpa fastigheten. I Nybygge var man däremot 

mera förutseende i denna fråga genom att kommunen, efter påtryckningar från 

befolkningen i Nybygge, köpte in den före detta konsumbutiken och uttryckligen 

angav att lokalerna skulle användas till dagligvaruverksamhet. En förutsättning 

för att kunna använda redan befintliga butikslokaler är att lokalerna inte är 

alltför nedgångna och/eller snävt tilltagna. Om så är fallet kan en nybyggnation 

vara ett mer ekonomisk fördelaktigt alternativ. Enligt nuvarande regler kan 

investeringsstöd även beviljas för nybyggnationer (SFS 1978:186). 

Omsättningsmässigt kan det även finnas anledning till att undvika en alltför 

lång övergångstid vid skifte av butiksinnehavare, vilket strider mot den uppfatt

ning som man annars får vid studier av butiksnedläggningar. I flera undersök

ningar där undersökningsobjekten har utgjorts av hushåll som blivit utan en på 

orten belägen butik, framkommer nämligen att flera av dessa hushåll kommer 

att vara ortsbutiker i hög grad köptrogna om dessa butiker återuppstår (se t ex 

Dahlström m fl 1974). Detta påminner om ordspråket "man saknar kon först när 

båset är tomt". Det finns även resultat från undersökningar, där utgångspunkten 

är hushåll som fortfarande kan handla i en på orten belägen butik, som visar att 

en stor andel är beredda att betala ett högre pris på varorna i ortsbutiken för 
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att få behålla butiken (se t ex Dahlberg & Söderström 1970; Byström & 

Wennström 1974; Jonsson 1979). Att hushåll efter återetableringar väljer att 

vara ortsbutiker i högre grad köptrogna stödjer knappast resultaten från 

studierna av hushållen i Skogsbyn och Nybygge. Det visar sig alla fall att vid en 

jämförelse med andra undersökningsresultat, är Skogsbyn- och Nybygge-hus-

hållens köptrohet till ortsbutikerna inte speciellt hög. En förklaring till resulta

tet kan vara att vissa hushåll efter butiksnedläggningarna såg sig tvungna att 

uppsöka närmaste tätort för att få sitt behov av dagligvaror tillgodosett. Att 

handla i den varubuss som "ersatte" de nedlagda butikerna var enligt dessa 

hushåll inte ett fullvärdigt alternativ. Härigenom skapades inköpsrutiner som 

var svåra att bryta. Det gäller i synnerhet inköpare som dagligen, i samband 

med arbetsresor, på ett naturligt sätt "kommer i kontakt" med tätorter. 

Ytterligare ett skäl som talar för att undvika en alltför lång övergångstid vid 

skiften av butiksinnehavare är att etableringsprocessen avsevärt kan förkortas, 

vilket delvis berördes ovan i samband med diskussionen av butikslokaler. Med 

etableringsprocessen avses den tidsperiod som omfattar från och med att en 

person funderar på att starta eget fram till och med att idén blir verklighet och 

företagets samtliga resurser engagerats och verksamheten blir självbärande. Vid 

studier av etableringsprocesser har forskare kunnat identifiera aktiviteter som 

över tiden skiljer sig från varandra. För att markera att processen består av 

klart urskiljbara aktiviteter talar man i regel i dessa sammanhang om faser. 

Vissa forskare har vid studier av etableringsprocesser kunnat urskilja sju eller 

flera faser (se t ex Susbaur 1975; Watkins 1976) medan andra, t ex Hult & Odéen 

(1983) som jag har valt att utgå ifrån vid studier av butiken i Nybygge och 

Skogsbyn, delar in etableringsprocessen i fem faser. Det visade sig dock att det 

förelåg rätt små skillnader mellan den första och andra fasen och mellan den 

tredje och fjärde fasen, men att på det stora hela taget förelåg en god överens

stämmelse mellan etableringsprocessen i Nybygge och Skogsbyn och andra stu

dier där intresset koncentrerats till etablering av företag. Därför har jag valt 

att återge etableringsprocessen i tre faser; idé- och övertygelsefasen, förbere

delse- och igångsättningsfasen samt driftsfasen. 

Det är knappast troligt att idé- och övertygelsefasen tidsmässigt kan förkortas 

om man försöker undvika en alltför lång övergångstid vid skifte av butiksinne
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havare. Oavsett om man blir erbjuden att ta över en redan "färdig butik" eller 

att man själv söker sig fram, behöver förslaget respektive idén fä tid på sig att 

mogna hos den blivande företagaren. Det är här fråga om en mental process 

som tidsmässigt kan skilja sig från individ till individ. 

Under förberedelse- och igångssättningsfasen finns det däremot rätt stora 

"vinster" som kan göras, såväl tidsmässigt som möjligheterna att få till stånd en 

återetablering, om byte av butiksinnehavare kan göras utan att butiken behöver 

stängas. I såväl fallet Nybygge som Skogsbyn framkom att familjen Nyman 

respektive Skogman inte togs emot med "öppna armar" hos huvudleverantören, 

utan man fick verkligen övertyga att få bli medlemmar i ICA. Som tidigare 

påpekats finns det röster som säger att när det gäller glesbygder är inte proble

met att avgöra vilka leverantörer som skall anlitas, utan snarare om det över

huvudtaget finns företag som är villiga att leverera (jämför Engström 1975 b). 

Familjen Nyman och Skogman hade även vissa svårigheter att övertyga repre

sentanter vid kommunen att på nytt öppna en butik på de båda orterna. För 

familjen Skogman fick detta till konsekvens att kommunen till en början nekade 

att ställa upp som borgenärer, vid köp av den fastighet som familjen Skogman 

skulle driva affär i. Efter påtyckningar från ortsbefolkningen såg sig dock 

kommunen tvungen att gå med på familjen Skogmans krav. Detta problem hade 

inte familjen Nyman, eftersom kommunen hade varit förutseende att köpa in 

den f d konsumbutiken i Nybygge, och uttryckligen angett att fastigheten skulle 

användas till butiksverksamhet. Härigenom kunde de problem som uppstod i 

Skogsbyn undvikas, dvs att inga butikslokaler till en början fanns tillgängliga 

och att därmed etableringsprocessen drog ut på tiden, och när lokalfrågan så 

småningom lösts krävdes rätt omfattande renoveringar för att få butiksloka

lerna i brukligt skick. Problemet för familjen Nyman var istället att kommunen 

ställde vissa krav för att familjen Nyman skulle få hyra och driva butiksrörelse i 

den f d konsumbutiken i Nybygge. Ett primärt krav var att en av makarna skulle 

ha en fast utkomst från annat arbetsställe. Att en hel familj skulle kunna 

försörja sig på en butiksrörelse i Nybygge var enligt kommunen en omöjlighet. 

Huruvida detta är bra eller dåligt kan diskuteras. En fördel med att kommunen 

"dikterar" villkoren är att man bryr sig om problemen med varudistributionen i 

glesbygder och att man är medvetna om svårigheterna att få glesbygdsbutiker 
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lönsamma. En nackdel i sammanhanget kan vara att de personer som tar över 

butiker i glesbygder ser verksamheten mer som en hobbyverksamhet och att 

motivationen att utveckla butikers konkurrensmedelsmix därmed blir låg. En 

sådan tendens har i alla fall kunnat skönjas i Nybygge. A andra sidan, vilket 

närmare utvecklas i avsnittet nedan, fyller en dagligvarubutik inte endast en 

distributiv funktion, utan tillfredsställer även andra behov hos människor. Att 

en butiksinnehavare ser verksamheten mer som en hobby utgör därför knappast 

något hinder i sammanhanget, utan kan snarare ses som en fördel. 

Vid etableringar av butiker i glesbygder gäller det inte enbart att lösa lokalfrå

gan och se till att erforderliga inventarier finns på plats, utan även att fylla 

butiker med varor. En god hjälp får här blivande butiksinnehavare av s k konsu

lenter som finns tillgängliga hos dagligvarublocken. Genom att föra statistik 

över gjorda beställningar har dessa konsulenter kunskap om vilka artiklar som 

säljs bäst och därmed hur "grundsortimentet" bör se ut. Det kan dock föreligga 

skillnader mellan olika orter. Därför kan det vara önskvärt att kunskap om ön

skemålen för en specifik butiks kundmarknad erhålles. De personer som förestår 

butiker borde ha den bästa kunskapen i denna fråga. Det är därför av utomor

dentlig stor betydelse att blivande butiksinnehavare tar tillvara på denna resurs. 

Sven Skogman i Skogsbyn försökte ta tillvara på denna möjlighet, men det 

visade sig dock att den senaste butiksinnehavaren var svårt sjuk och inte kunde 

delge Sven Skogman tips och idéer inför butiksstarten. Därför valde Sven Skog

man att skaffa sig en viss erfarenhet av arbete i dagligvarubutik genom att 

några månader innan butiksstarten praktisera hos en lanthandlare i grannkom

munen. Den senaste stadigvarande butiksinnehavaren i Nybygge var däremot i 

god vigor och fortfarande bosatt i Nybygge. Dessvärre utnyttjade familjen Ny

man inte i någon större utsträckning denna möjlighet. En bidragande förklaring 

till detta kan vara att man inte såg värdet av den kunskap som den senaste 

butiksinnehavare besatt. Även om Nymans i större utsträckning hade tagit till

vara på denna möjlighet, kan det tänkas att den information som härmed erhölls 

var relativt generell. Det är förmodligen lättare att få en bild av vilka varor 

som man skall satsa på om det är möjligt att byta butiksinnehavare utan att 

butiken behöver stängas. 
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Under inledningen av driftsfasen kan det även finnas goda skäl till att den av

gående butiksinnehavaren är kvar i rörelsen och ger råd och synpunkter i olika 

frågor. Det kan t ex gälla vilka varor som skall beställas hem, vilka speciella 

önskemål de olika kunderna har etc. Den avgående butiksinnehavaren kan även 

underlätta för den nya butiksinnehavaren att träda in i den sociala gemenska

pen, vilket också är viktigt i sammanhanget. I avsnittet nedan utvecklas denna 

aspekt närmare. 

14.2 Drift av butiker i glesbygder - ett socialt informationsproblem 

Inför studierna av driften av butiken i Nybygge och Skogsbyn fann jag att forsk

ningen inom distributionsområdet hade koncentrerats till områden av tätortska

raktär. Vidare kunde det noteras att bland de fåtal distributionsstudier inom 

områden av glesbygdskaraktär var utgångspunkten de teorier som utvecklats vid 

studier av butiker belägna i tätortsområden. Eftersom man i samband med dessa 

studier inte eftersökt en teoriutveckling, såg jag ingen anledning till att inte 

utgå från de teorier som varit utgångspunkten vid dessa studier. 

Det valda angreppssättet medförde att intresset vid fältstudierna koncentrera

des till olika faktorers inverkan på utvecklingen av Nybygge- och Skogsbyns-

butikens konkurrensmedelsmix, samt de potentiella kundernas reaktioner på 

dessa och andra butikers konkurrensmedelsmix. Härvid framkom att innehava

ren av butiken i Skogsbyn erbjöd sina kunder en betydligt mer omfattande 

konkurrensmedelsmix än vad som var fallet i Nybygge. Detta omfattade alla 

delmixerna; sortiment (inom såväl dagligvaru- som specialvaruområdet), extra

priserbjudanden, hemsändning och försäljningsbefrämjande åtgärder i form av 

flygblad. 

Som påpekades i avsnittet innan var butiksinnehavarnas målsättning med 

verksamheterna av betydelse vid konkurrensmedelshanteringen. Innehavaren av 

butiken i Nybygge såg verksamheten mer som en hobby, där möjlighet till 

umgänge med familjen var av betydelse i sammanhanget, varför det inte fanns 

något större intresse att lägga ned "hela sin själ" i butiksrörelsen. Sven Skogman 

i Skogsbyn var däremot beredd, och såg det också som nödvändigt, att arbetet 

med butiksrörelsen i stort sett fick gå före allting annat. Det primära var här 
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att få butiken sä pass lönsam att hela familjen skulle kunna fä sin utkomst frän 

butiksrörelsen. För Sven Skogman var det även viktigt att visa andra att han 

verkligen skulle lyckas få butiken lönsam. I första hand ville han visa detta inför 

kommunen och huvudgrossisten ICA, som i början var tveksamma till att en 

butik i Skogsbyn skulle kunna bära sig själv. Sven Skogman var således i hög 

grad prestationsinriktad, vilket är ett utmärkande kännetecken bland många av 

de personer som vill bli sin egen (jämför t ex Hult & Odéen 1983). 

Resultatet av Skogsbyn-butikens verksamhet hade även betydelse i samman

hanget. Som tidigare framgått uppvisade butiksrörelsen i Skogsbyn efter det 

första verksamhetsåret ett resultat som till och med var bättre än vad Sven 

Skogman väntade sig, vilket sporrade honom att försöka göra ett ännu bättre 

resultat. Ett resultat som är sämre än vad som förväntas brukar också uppfattas 

som en drivkraft. Fallet Nybygge ger dock inget stöd för detta. Som tidigare 

framgått uppvisade butikrörelsen i Nybygge efter det första verksamhetsåret 

ett oväntat dåligt resultat. Trots detta blev den fortsatta konkurrensmedelshan

teringen rätt passiv även i fortsättningen. 

Enligt den modell som låg till utgångspunkt vid studierna av Nybygge- och 

Skogsbyns-butikens drift, är det inte enbart målvariabler som styr konkurrens

medelshanteringen. Även butikers resurser påverkar möjligheten att utveckla 

butikers konkurrensmedelsmix. När det gäller butiken i Nybygge var de mate

riella resurserna knappast en begränsning i sammanhanget, utan som jag ser det 

var det i första hand de lågt ställda ambitionerna som här fungerade som en 

"broms". Till undantaget hör det investeringsstöd som erhölls från Konsument

verket för att möjliggöra en investering i en bensinanläggning. Sven Skogman i 

Skogsbyn erhöll även ett investeringsstöd för att kunna investera i en bensinan

läggning. Båda butiksinnehavarna erhöll dessutom i början ett investeringsstöd 

för att investera i nya frys- och kylanläggningar. Sven Skogman var dessutom 

tvungen att genomföra rätt stora renoveringar, vilket sammantaget krävde 

förhållandevis stora resurser. Genom investeringsstöd från Konsumentverket 

var det dock möjligt att genomföra dessa renoveringar och investeringar. Tack 

vare att lokalerna och utrustningen i Nybygge var i förhållandevis bevarat skick 

var det här fråga om relativt blygsamma belopp, som också kunde tas ur "egen 

ficka". 
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Det visade sig relativt snart att Sven Skogman skulle ha behövt ytterligare 

kapital för att förverkliga sina ambitioner. I första hand fanns det ett behov av 

att bygga ut lokalerna för att få plats med ytterligare varor och för att 

förenkla varuhanteringen. Sven Skogman insåg dock att det inte fanns något 

utrymme till att ytterligare öka skulderna, 

Av betydelse vid konkurrensmedelshantering är även kunskap om kunders önske

mål, som är att betrakta som en immateriell resurs. I marknadsföringslitte

raturen omnämns vanligtvis marknadsundersökningar som en möjlighet att 

erhålla denna kunskap. Andra, t ex Fornell (1976), förordar att företagen 

inrättar avdelningar för konsumentkontakt, till vilka konsumenter kan framföra 

synpunkter om företagets produkter etc. Härigenom får företagen kunskap om 

vad konsumenterna upplever som väsentligt, vilka kan skilja sig från marknads

förarnas upplevelser, som ges uttryck i marknadsundersökningar. 

Till skillnad från tillverkande företag och till viss mån ävenledes större distri

butionsenheter, kännetecknas glesbygdshandeln av ett relativt begränsat antal 

köpare inom en avgränsad region. Härmed skapas på ett naturligt sätt dubbel

riktade kontakter mellan säljare och köpare. Att här söka kunskap om kundernas 

önskemål genom t ex marknadsundersökningar vore, som jag ser det, att inte ta 

tillvara på de lokala förutsättningarna. 

Det är nästan nödvändigt att butiksinnehavare i glesbygder ser det som natur

ligt att utbyta ord med kunderna. För flertalet konsumenter fungerar ortsbuti

ken som en social träffpunkt. Helt naturligt tar det alltid tid för en ny butiks

innehavare att lära känna sina kunder och deras önskemål. Är man dessutom 

nyinflyttad kan det ta ännu längre tid. Som tidigare framkommit hade familjen 

Skogman ett "försprång" här i och med att man hade bott i Skogsbyn en något 

längre tid innan butiksstarten, än vad som var fallet för familjen Nyman i Ny

bygge. För att förklara sociala relationers uppkomst och utveckling är det inte 

enbart tiden som är viktig i sammanhanget. Lika viktigt, om inte viktigare, är 

de aktiviteter som äger rum mellan butiksinnehavare och kunder. 

Den bild av relationernas utveckling mellan butiksinnehavarna och kunderna i 

Nybygge och Skogsbyn har vissa likheter med de tankegångar som förs fram 



207 

inom ramen för interaktionssynsättet. Det som här åsyftas är att relationer 

mellan säljare och köpare på inget sätt behöver vara stabila över tiden. Guillet 

de Monthoux (1975) har, som tidigare framgått av kapitel 10, illustrerat hur 

säljar-köparrelationer kan utvecklas över tiden genom att använda sig av ter

merna flirt, ingående av äktenskap, svartsjuka, skilsmässa eller återförening. 

Dessa termer kan även användas för att beskriva utvecklingen i Nybygge och 

Skogsbyn. Ser vi på fallet Skogsbyn var det ortsbefolkningen som började att 

"flirta" med familjen Skogman, genom att fråga om inte Sven Skogman skulle 

öppna en dagligvarubutik i Skogsbyn. Sven Skogman var inte sen att "flirta" 

tillbaka och i likhet med ortsbefolkningen ville även Sven Skogman ingå ett 

"äktenskap". Förberedelserna drog dock ut på tiden eftersom Sven Skogman inte 

på en gång fick stöd från sina "föräldrar" (ICA) och "vänner och bekanta" 

(kommunen). Efter att övertygat dessa, med hjälp av stöd från ortsbefolkningen, 

kunde "äktenskap" ingås. 

Sven Skogman ville verkligen att "äktenskapet" skulle fungera och att man skul

le få många "barn". Därför valde han att arrangera festligheter i byn, erbjuda 

kunderna ett sortiment av lanthandelskaraktär och hemsändning etc. Sven Skog

man kände dock att han inte fick tillräckligt gensvar (ökning av köptroheten till 

ortsbutiken). Därför uppmanade Sven Skogman ortsbefolkningen i ett brev att 

bjuda till. Det fick dock motsatt effekt, eftersom ortsbefolkningen såg att han 

hade "bedragit" dem (inköp av päls och utlandssemester). "Skilsmässan" var ett 

faktum. 

Även i Nybygge "flirtade" ortsbefolkningen med butiksinnehavaren. Till skillnad 

från Skogsbyn tog det lång tid innan Nora Nyman bestämde sig för att ingå 

"äktenskap" med ortsbefolkningen. Problemet var att Nora Nyman i såväl bok

stavlig som symbolisk mening redan var gift och att hennes man, som var väl

digt svartsjuk, inte tillät att ortsbefolkningen "flirtade" med Nora Nyman. Det 

var mycket påfrestande för såväl Nora Nyman som Nils Nyman och till slut 

bestämde man sig för att skiljas från varandra. 

Ovanstående illustrationer av utvecklingen i Nybygge och Skogsbyn visar att 

relationer mellan säljare och köpare kan formas på olika sätt, beroende på de 

förutsättningar och ambitioner som gäller i varje enskilt fall. Det är därför inte 
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orimligt att relationer mellan butiksinnehavare och kunder pä andra orter av 

glesbygdskaraktär kan utvecklas på andra sätt. 

I motsats till de tankegångar som framförs inom interaktionssynsättet var 

säljar-köparrelationerna i Nybygge och Skogsbyn knappast symmetriska åtmin

stone inte när det gäller aspekter som Håkansson & Snehota (1976) tar upp i 

sammanhanget; resurser, bindningar, valmöjligheter, vem som utför och tar 

initiativ till olika gapöverbryggande aktiviteter. I fallet Skogsbyn var det 

företrädesvis familjen Skogman som intog en aktiv roll, både före och efter 

tillkomsten av butiken i Skogsbyn, medan familjen Nyman i Nybygge intog en 

passiv roll i sammanhanget. Att uppnå en situation där parternas handlande har 

en ömsesidig påverkan kan pga att antalet köpare är relativt många till antalet 

tyckas vara svårt. Det verkar dock vara viktigt att man försöker sträva i den 

riktningen. Härigenom kan eventuella missförstånd klaras upp mellan parterna. 

Som tidigare framkommit är det av stor betydelse att butiksinnehavare och 

kunder har förtroende för varandra, vilket på ett positivt sätt kan inverka på 

konsumenters köptrohet till ortsbutiker och därmed även glesbygdsbutikers 

möjligheter till överlevnad. 

14.3 Fortsatt forskning 

Studierna av de två fallen har visat att konkurrensmedelssynsättet intar en 

alltför dominerande roll i distributionslitteraturen. Konsumenterna är på inget 

sätt en stor anonym massa, som i stort sett blir utsatta för en enkelriktad 

påverkan från säljarens sida. I stället är konsumenterna en i hög grad social 

varelse, som värdesätter sociala kontakter med såväl butiksinnehavare som 

medkonsumenter. 

I rapporten har de empiriska studierna avgränsats till butiker i glesbygder, var

vid det inte har varit möjligt att generalisera resultaten till områden av 

tätortskaraktär. A andra sidan är de två studerade fallen rätt åtskilda från 

varandra, både när det gäller butiksinnehavarnas egenskaper som lokalsamhälle

nas sociala struktur. Att studien avgränsas till glesbygdsområden behöver 

således inte vara ett tecken på att samma mönster uppträder i alla områden av 

glesbygdskaraktär, undantaget vissa förhållanden som mer eller mindre är 
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typiska för alla områden av glesbygdkaraktär av typ befolkningstäthet och 

tillgänglighet till service. Vid fortsatta studier av problemområdet kan det 

därför finnas anledning till att välja ut ett bredare spektrum av lokalsamhällen, 

som representerar olika grad av sociala strukturer. Det är möjligt att man 

härvid kan finna olika typer eller grupper av lokalsamhällen som med sina 

typiska sociala strukturer ställer olika krav på butiksinnehavares sociala rela

tioner med kunder. 

Det kan även finnas behov av att pröva nya former när det gäller relationer 

mellan säljare och köpare. Vad jag här åsyftar är hur man kan få konsumenter 

att ta ett större ansvar för sina åtgärder. Studierna av de två butikernas poten

tiella kunder har visat att alla inte är sin lökalbutik i hög grad köptrogna utan 

man väljer i vissa fall, och ibland företrädesvis, att handla i butiker belägna i 

närmaste tätort. Det är möjligt att ett mer formaliserade sociala utbyten, som 

är fallet vid t ex butiksråd, ökar konsumenters ansvarskänsla och därmed även 

köptroheten till lokalbutiker. Att få konsumenter att engagera sig i butiksråd 

verkar inte vara ett problem i sammanhanget. Över hälften av hushållen i 

Nybygge och Skogsbyn uppgav i alla fall ett intresse att engagera sig i 

orsbutikens verksamhet. Frågan är dock om innehavare av lokala butiker är 

beredda att helt och hållet "öppna dörrarna". Fallet Nybygge och Skogsbyn visar 

att detta kan vara ett problem. Att en ökad kunskap om butiksråd känns 

angelägen påtalas även av andra (se t ex Elenius 1983). 

14.4 Andra perspektiv pä varuförsörjning i glesbygder 

I denna rapport, där intresset fokuserats till glesbygsbutikers möjligheter till 

överlevnad, har tonvikten koncentrerats till de två huvudaktörerna i distribu

tionssystemet, dvs säljare och köpare. Som tidigare påpekats skall detta inte 

uppfattas som att andra aktörer och/eller faktorer i distributionssystemet är 

ointressanta i sammanhanget. Vid studierna av butiken i Nybygge och Skogsbyn 

har det ävenledes framkommit att leverantörer, finansiärer, stat och kommun 

på olika sätt underlättade butikernas tillkomst och utveckling. Det valda 

perspektivet skall istället uppfattas som att det finns förutsättningar till 

glesbygdsbutikers möjligheter till överlevnad om utbyten i såväl distributiva-

som sociala termer, anpassas till varandra. 
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En studie av varuförsörjning i glesbygder där intresset koncentreras till andra 

parter än butiker/butiksinnehavare, kan innebära att andra frågeställningar än 

de som behandlats i denna rapport aktualiseras. Vid ett betraktande av problem

området sett utifrån leverantörernas/grossisternas synvinkel, kan möjligtvis 

intresset koncentreras till det ekonomiska utbyte som erhålles vid leveranser 

till butiker i glesbygder. Tidigare i denna rapport omnämndes en artikel, i vilken 

det påpekades att leveranser till avlägset belägna butiker kan för leverantörer 

/grossister vara ekonomiskt ofördelaktigt (Engström 1975 b). 

Handeln kan därför ha ett intresse att söka efter nya mera ekonomiskt 

fördelaktiga distributionsformer. En möjlig utveckling i sammanhanget är 

införande av teleshopping. Denna distributionsform innebär att konsumenter via 

minidatorer, som är kopplade till ordercentraler, kan få en överblick av de 

varor som kan beställas och varornas priser och kvalitet samt slutligen göra en 

beställning. Betalningen kan ske direkt över kundens bankkonto. Överlämnandet 

av varor kan ske antingen så att kunden hämtar det färdiga paketet vid en 

utlämningsstation eller att försändelsen skickas till särskilda mottagningsboxar 

(Wikström 1979). 

Frågan är dock om teleshopping är en attraktiv distributionsform för glesbygds

hushåll, och för den delen även tätortshushåll. Den sociala funktionen, som visat 

sig vara av betydelse inom ramen för inköpsverksamheten, kan knappast 

tillgodoses genom teleshopping. Denna frågeställning kan inrymmas i en studie 

av varuförsörjningen i glesbygder sett utifrån hushållens perspektiv-^. Det kan 

även finnas intresse att studera hur hushållen uppfattar andra distributionsfor

mer, t ex hemsändning, organiserade inköpsresor och varuhussar. Som tidigare 

påpekats har Konsumentverket initierat eller på egen hand utfört undersök

ningar i dessa frågor. Den bild som härvid har erhållits är att hemsändning för 

många hushåll är av grundläggande betydelse från trygghetssynpunkt, men att 

hushållen oftast ser hemsändningen som ett komplement till besök i butiker 

(Konsumentverket 1983). Även i andra undersökningar har det framkommit att 

hushåll värderar butiksbesök högre än varuhemsändning (Konsumentverket 

1978). Därför kan organiserade inköpsresor vara ett alternativ till hemsändning, 

eftersom man här inte skickar hem varorna till hushållen, utan möjliggör för 

konsumenterna att färdas till närmaste inköpsställe. Konsumentverket har i en 
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undersökning funnit att de konsumenter som utnyttjat dessa serviceresor har 

gett ett allmänt positivt omdöme av denna distributionsform och hoppas att 

verksamheten kommer att fortsätta. En nackdel med organiserade inköpsresor 

är dock att hushållen måste passa tiderna då resorna utgår, vilket kan vara 

besvärligt (Konsumentverket 1979 b). Egna observationer tyder också på detta. I 

samband med nedläggelsen av butiken i Skogsbyn erbjöds nämligen de drabbade 

hushållen regelbundna bussturer till ett närbeläget inköpsställe. Det var dock 

ett fåtal hushåll som utnyttjade denna möjlighet. Flertalet hushåll, tre fjärde

delar, valde istället att i huvudsak anlita butiker i närmast belägna centralort. 

Detta medförde att nedläggelsen av butiken i Skogsbyn blev relativt kostsam 

för de drabbade hushållen. Totalt sett ökade hushållens kostnader för inköps

verksamheten med cirka 1000 kronor per hushåll och år, varav transportkostna

derna svarade för cirka 60 % av denna ökning och resterande summa utgjorde en 

ökad tidsåtgång för planering och genomförande av inköpen (Strandberg 1982). 

Olika uppfattningar om distributionssystemets utformning, beroende på vilket 

perspektiv som anläggs på problemområdet, talar för att en totalbedömning 

görs. En sådan inriktning kan sägas ske utifrån ett samhällsperspektiv. Distribu

tionsutredningen är ett exempel på en distributionsstudie där ett samhällsper

spektiv anlagts på problemområdet (SOU 1975:69-70). Som tidigare nämnts i 

kapitel 2 syftade Distributionsutredningen till att bedöma den pågående struk

turomvandlingen inom dagligvaruhandeln i Sverige, särskilt inriktat på att 

bedöma konsekvenserna för hushållen, men där också företagsekonomiska 

aspekter beaktades. En förstärkning och utvidgning av det samhällsekonomiska 

stödet till små olönsamma butiker och etableringsavgifter för stora butiker, 

som var några av utredningens förslag, talar till fördel för befintliga distribu

tionsformer. Utredningen påpekar att för den skull skall man inte bortse från 

andra distributionsformer, men att det är väsentligt att utveckling och forsk

ning avseende nya butiksformer och distributionsmetoder bör bedrivas i samråd 

mellan samhällsorgan, forskningsinstitutioner och företag. 

En annan studie där ett samhällsperspektiv anlagts på problemområdet är Wid-

man (1976). I en modellstudie av dagligvarudistributionen har Widman bl a sökt 

besvara frågeställningen vilket distributionssystem som är samhällsekonomiskt 
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mest lönsamt. I modellen var utgångspunkten ett tätbefolkat höghusområde och 

ett glesbefolkat småhusområde, innehållande något av följande tre distribu

tionssystem 

- ett distributionssystem med enbart centrumbutiker, 

- ett system med centrumbutiker och närbutiker utspridda i bostadsområdet, 

- ett system med centrumbutiker och ett hemsändningsföretag. 

Widman är försiktig i sina slutsatser pga att de antaganden som var utgångs

punkten i studien inte gått att få verifierade. Resultaten tyder dock på följande 

1. "Ett system med stora och små butiker synes inte bara ha högre sam
hällsekonomisk lönsamhet än ett storbutikssystem utan även gynna 
resurssvaga hushåll i högre grad än resursstarka. 

2. Ett system med stora butiker och hemsändning synes också ha högre 
samhällsekonomisk lönsamhet än ett storbutikssystem. De hushåll som 
gynnas i ett sådant system är emellertid framför allt de resursstarka 
men även de med mycket små resurser. 

3. Ju lägre befolkningstäthet ett urbant bostadsområde har desto mer 
reala resurser sparas vid ett system med stora och små butiker jämfört 
med ett storbutikssystem. 

4. Studien har vidare visat hur de indirekta skatterna samt inkomst- och 
löneskatterna skapar avvikelse mellan hushållsekonomisk och samhälls
ekonomisk lönsamhet och hur detta till en del förklarar varför storbu-
tikssystemet och inte andra samhällsekonomiskt lönsammare system 
har utvecklats." (s 114) 

En annan studie av modellkaraktär är Jonsson (1979). Denne har utfört en sam

hällsekonomisk utvärdering av en tänkt butiksnedläggelse. Undersökningsobjek

tet utgjordes här av en butik i de inre delarna av Västerbotten, som är att 

betrakta som en typisk stödbutik, vilken i genomsnitt besitter följande känne

tecken 

ensambutik på en glesbygdsort med ett kundunderlag på 300 personer, 

privatbutik med en omsättning på 800 000 kronor per år och \ heltidssyssel-
satta, 

har hemsändning och är ombud för tipstjänst, 
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har 1-2 konkurrerande butiker inom ca 2 mils radie, 

- har cirka 1,5 mil till närmaste konkurrent och obetydligt längre till en even
tuell ytterligare konkurrent, 

- ligger cirka 3,5 mil från närmaste centralort. 

Jämför vi dessa kännetecken med butiken i Nybygge och Skogsbyn finner man 

stora likheter med butiken i Skogsbyn. Den enda större skillnad som här före

ligger är avståndet till närmaste centralort, som i fallet Skogsbyn uppgick till 

cirka 2,5 mil. Vid en jämförelse med butiken i Nybygge finner man att den ty

piska stödbutiken är något större, både omsättningsmässigt som antalet poten

tiella kunder, och har ett mer omfattande serviceutbud. 

Resultatet av undersökningen, som baserades på intervjuer med såväl butiks

innehavare som hushåll, visade att den årliga samhällsekonomsika förlusten som 

uppkommer om en typisk stödbutik läggs ned uppgick till 145 000 kronor. Av 

denna förlust faller 7/8 på de hushåll som handlar i stödbutiken. I kronor räknat 

motsvarar detta cirka 1400 kronor per hushåll och år, dvs ett något högre värde 

än den kostnad som räknades fram för hushållen i Skogsbyn (Strandberg 1982). 

En bidragande förklaring till denna skillnad är att avståndet till närmast 

belägna inköpsställen i genomsnitt var högre i Skogsbyn. 

Tar man här hänsyn till sociala effekter av en butiksnedläggelse blir kostnader

na ännu högre. För Jonsson (1979) har det inte varit möjligt att i sin helhet 

uppskatta denna aspekt. Jonsson påpekar dock att en ortsbutik för många 

hushåll fyller en social funktion. Detta har också bekräftats i denna studie. 

Vidare har det framkommit att en ortsbutik för hushållen fyller en trygghets

funktion, i såväl individuell- som kollektiv bemärkelse (se även Strandberg 

1982). 
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Noter till kapitel 14 

1) Falk (1983) som deltar i forskningsprogrammet Informationsteknologi och 
varudistribution, som bedrivs inom Fonden for Handels- och Distributions-
forskning vid Ekonomsika Forskningsinstitutetet vid Handelshögskolan i 
Stockholm, säger att butikers sociala roll utgör en kärnfråga vid fortsatt 
forskning av butikslös handel via teledata. 
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SUMMARY 

The establishment of new (convenience) stores in the inner parts of northern 

Sweden has been a rare phenomenon during the last few decades. On the con

trary stores in these parts have frequently been closed down. In a number of 

Government Reports attention has been drawn to the fact that this develop

ment has made the everyday food supply more difficult for people in these spar

sely populated areas. The problems have been considered so serious that from 

1973 the Government has granted economic support to the store owners in spar

sely populated areas. The support consists of, for example, allowances and loans 

which are meant to facilitate restorations and investments in shop premises, 

and subsidies to to-door delivery service. 

Studies have shown that the government grants to commercial service in spar

sely populated areas have had positive effects and in some cases even have 

made the establishment of new stores possible in these areas. In order to keep 

the stores in the long run it is, however, necessary that the consumers support 

the local store to a large extent. According to marketing literature a rightly 

designed marketing mix (product, price, place and promotion) guarantees the 

necessary store loyalty. There are, however, research-workers who claim that 

there are other factors apart from economic motives which govern the consu

mers1 buying behavior. According to these scholars social relations between the 

store owners and the consumers are of great importance. 

Aim (chapter 1) 

The principal aim of this report is to identify factors which contribute to the 

establishment and the survival of stores in sparsely populated areas. Within the 

frame for this the following sub-aims can be distinguished: 

- factors which are of importance at the establishment of new stores 

- the influence of the marketing mix on the consumers' store loyalty 

- the importance of social interaction between store owners and consumers. 
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Choice and presentation of the test specimens (chapter 1 and 4) 

In the report the test specimens are Nybygge and Skogsbyn, two villages which 

are typical of sparsely populated areas in the northern parts of Sweden, and 

which have had a negative development, i.e. a decreasing population and thus 

decreasing service. The deathblow came in 1970 when the remaining stores in 

these two villages were closed down. As a consequence of this the households 

now had to shop either in the shopmobile, which started to run on these areas, 

or in the nearest population centre, situated about 25 kilometres from Nybygge 

and Skogsbyn respectively. This negative development did not, however, dis

courage two families which moved to Nybygge and Skogsbyn. In the late autumn 

of 1975 Nora Nyman and Sven Skogman opened stores in Nybygge and Skogsbyn 

respectively. 

STAGE 1 

Theoretical starting-points (chapter 2) 

Marketing research is characterized by the following: 

- in most cases the actors in the distribution system have been studied isolated 

from each other 

- it is above all in densely populated areas that the studies have been carried 

out 

- the studies have been of cross-section type. 

The lack of studies of the interaction between a specific store in a sparsely 

populated area and its customers and other actors in the surroundings seen in a 

dynamic perspective had as a logical consequence that no given model which 

could form a starting-point, was at hand. This implied that the theoretical refe

rence frame, which was developed, was based mainly on theories and models 

from other, adjacent fields. 
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Going through the literature I was influenced first of all by the models develo

ped in marketing studies of the consumer market. In these studies the connec

tion between the aims and means of the enterprises is shown and it is stressed 

that it is necessary for the enterprises to adapt the marketing mix to the needs 

and demands of the consumer market. However, the establishment of enter

prises is not taken into consideration in these marketing mix models. Instead 

the starting-point is enterprises that have been working for some years and that 

have overcome the difficulties associated with the starting of an enterprise. 

Therefore the reference frame was extended to include also different factors of 

possible importance when establishing stores in sparsely populated areas. 

These two different "theory formations" have been linked together in a model, 

which is shown in the figure below: 
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Figure Factors of possible importance when establishing stores in spar
sely populated areas and the stores' possibilities of surviving. 
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According to this model the idea of starting an enterprise comes up during the 

initial stage, the idea and conviction stage. The chief motive for "becoming 

one's own" is the desire to become independent. The future businessman (or 

woman) gets support to realize his idea from his friends. 

During the second stage, the preparation and starting stage, plans are formed 

for the business activity, which among other things include the location of the 

store, interior fittings and planning of the premises, refilling of goods etc. In 

order to get through this stage a shop owner is dependent on different external 

environmental conditions, like suppliers, society and financiers, in a greater or 

less degree. 

The working stage starts when the store premises are accessible to the custo

mers. First of all the customers' attention has to be drawn to the fact that an 

establishment has taken place. If a long-term view is taken, it might also be

come necessary to modify and develop the marketing mix and the company's 

internal resources. The changes which take place in the company's environment 

are of importance in this connection. 

Data collecting methods used when carrying out the store-study and the result 

of the establishment process (chapter 3 and 5) 

By means of personal interviews with the store owners I have tried to get a 

picture of the starting of the stores and their development up to and including 

the sixth business year. During the first stage of the study the interest was 

concentrated on the establishment process and the development of the shops' 

marketing mix and profitability. 

If we look at the coming into being of the two stores the result was that on the 

whole this process agreed with the establishment models which could be found 

in the literature. At first hand this was valid for the different stages which can 

be identified during the establishment process, but to some extent there was 

also an agreement concerning the importance of the different factors during 

the process. However, on a closer comparison between the two cases, several 

differences appeared, both regarding important factors during the establish-
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ment process and the length of the stages. The establishment of the shop in 

Nybygge was relatively simple and took only a short time. The Nymans' took 

over store premises, owned by the local authorities, which were already furnis

hed. They only had to fill them up with goods. In Skogsbyn the establishment 

took a comparatively long time. To start with the establishment was delayed 

because there were no suitable premises for the store and this almost stopped 

further planning. Skogman was not prepared to have entirely new premises 

constructed. However, after a while Skogman could buy the premises of a 

closed down store in Skogsbyn. Before the store could be filled up with goods it 

was necessary to restore and furnish the premises. This could be done thanks to 

investment aid from the National Swedish Board for Consumer Policies. 

These two cases point out the importance of maintaining store premises in spar

sely populated areas. If this is not done, it is probable that, in the future, the 

establishment of new stores in sparsely populated areas will become even more 

difficult. The problem is not only of economic but also of personal nature. The 

Skogsbyn-case shows that it is necessary for a person to have a very strong will 

and a lot of patience if he wants to start a store in a sparsely populated area, 

and especially if there is no one else who actively engages in the case. 

The development of the stores* marketing mix (chapter 6) 

Regarding the development of the stores' marketing mix the study showed that 

the owner of the Nybygge-store started and ran the business cautiously 

whereas, from the beginning and over time, the owner of the Skogsbyn-store 

chose to pursue an active marketing mix policy. The most striking difference 

was the development of the stores' assortment mix. The store owner in Skogs

byn offered his customers a relatively comprehensive assortment compared to 

the owner of the Nybygge-store. This difference applied to everyday commodi

ties as well as special goods. 

The two stores differed also regarding service. The store owner in Skogsbyn 

offered his customers a regular to-door delivery service, whereas the owner of 

the Nybygge-store delivered goods only when the customers asked for it, which 

was seldom. One of the reasons why Nora Nyman in Nybygge did not work very 
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actively with to-door delivery was that she thought that this activity required 

too much time. Sven Skogman, and many others as well, have experienced this, 

i.e. that to-door delivery service costs much and takes a lot of time. However, 

Skogman did not intend it to be very profitable, but regarded to-door delivery 

as service in the full sense of the word. Therefore this service was free of 

charge for those who required it. Other studies have shown that store owners 

run to-door delivery service for several different reasons, for example service 

to the households, social responsibility or to increase the sales. 

There were also differences between the two stores regarding prices. Skogman 

in Skogsbyn fairly often offered his customers bargain prices, whereas in Ny

bygge the owner was relatively restrict in this respect. Both store owners follo

wed the suppliers' price recommendations. 

The shop owners did not take an interest in spreading information to the custo

mers. Occasionally the store owner in Skogsbyn distributed some pamphlets, 

which often were combined with offers of bargain prices. 

The differences between the two stores could have been greater if the material 

resources had not prevented the Skogsbyn-store owner from extending his 

assortment. At first straintened means were an obstacle to this. Later, limited 

stock- and salesroom prevented Skogman from extending his assortment. The 

material resources would hardly have prevented the Nybygge-store owner from 

developing her assortment mix. The shop premises were big (twice the size of 

those in Skogsbyn) and the economic resources were no obstacles. 

It seems as though the aim of the business activities to a relatively great extent 

can explain that the marketing mix developed differently in the two stores. The 

aim of Skogman in Skogsbyn was that the store should be profitable enough to 

support him and his family. Therefore, it was of great importance to him that 

as many households as possible chose to go to his store. According to Skogman 

this could only be achieved by adapting the marketing mix to the customers' 

demands. To Nyman in Nybygge the store was more like a hobby, and therefore 

it was not necessary for her that the business could support the whole family, it 

was sufficient if it covered its own costs. It was also essential for her that she 
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had time for her family. These were the reasons why Nora Nyman did not offer 

her customers a marketing mix like the one in Skogsbyn. 

Data collecting methods used when carrying out the household-study and the 

results of the households' buying behavior (chapter 3 and 7) 

Within the frame of the first stage of the study the households' attitudes to

wards the marketing mix in the Nybygge- and Skogsbyn-stores were studied and 

also their choice of stores. I received information about this by way of personal 

interviews in a number of households and two inquiries which were distributed 

to the households, one in the beginning and one in the end of the stores1 business 

years. 

The results showed that not quite two thirds of the stores' potential customers 

chose to shop reguarly in these. Furthermore, the results showed that the store 

loyalty of the regular customers was relatively high. A further analysis of the 

material showed that the store loyalty was higher in Skogsbyn than in Nybygge. 

In accordance with the reference frame shown in chapter 2, the households' 

degree of store loyalty can be explained by means of household and enterprise 

related variables. When it comes to the former group, which has to be conside

red as underlying variables, the study showed that the distance to the stores co-

varied with the households' choice of store for regular shopping. The result, 

which was expected, showed that the store loyalty was highest among the 

households near the stores. The rest of the household related variables which 

were studied, seemed to be of relatively little importance for the choice of 

store. The households' attitudes towards the stores' assortment, which has to be 

considered as an enterprise related variable, also seemed to be of marginal 

importance in this connection. The results suggested also that the development 

of the stores' marketing mix had little effect on the households' store loyalty. 

Some households increased their purchasing in their local store, and the reason 

for this was to facilitate the survival of the stores. 
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Demand for an extended frame of notions (chapter 8) 

One result, noticed in the study of the two cases, was that the stores had a 

social function for some of the households. Furthermore, personal interviews 

with the households, and also my own observations, showed that social relations 

between the store owner and the customers were important. These aspects were 

not included in the original reference frame. Therefore, before the study was 

continued, the reference frame was extended to include the social aspects of 

the everyday food trade in sparsely populated areas. 

STAGE II 

Extended frame of notions (chapter 9 and 10) 

In the developing of the theories I was influenced by the marketing research of 

the last few years. First of all my attention was drawn to the studies of seller-

buyer relations within the fields of producer goods and service, where research-

workers question the passive look at buyers, which the competitive devices 

approach gives in most cases. According to these scholars the relations between 

sellers and buyers are to be seen as an interplay where the actions of both parts 

have mutual effects and each part is forced to adapt to the other partfs actions. 

Therefore, the decision process can be seen as an interaction process, where 

social exchanges between sellers and buyers are of importance since they aim 

at creating confidence between the two parts. 

Data collecting methods when carrying out the second stage of the study 

(chapter 11) 

The second stage of the study comprised the second up to and included the sixth 

business year and like in the first stage I studied the development of the stores1 

marketing mix and the potential customers1 store loyalty and their attitudes 

towards the stores in Nybygge and Skogsbyn. In order to facilitate comparisons 

over time I distributed another inquiry to the stores' potential customers and, 

once again, made personal interviews with the store owners in Nybygge and 

Skogsbyn. 
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The store owners1 and the consumers' economic and social exchanges (chapter 

12 and 13) 

The results from the second stage of the study showed that after the first busi

ness year the store owners did not develop the marketing mix of their stores to 

any appreciable extent. An exception to this was that both store owners started 

to run gas stations in connection with their stores. There was not any great 

change regarding the households1 store loyalty and their attitudes towards the 

stores. But the results showed that the local stores had a social function for 

most of the households. Furthermore, the social relations between the store 

owners and the customers proved to be relatively well developed. Over time, 

however, these relations were in no way stable. This has also been noticed in 

studies of seller and buyer relations on the producer goods market. One way of 

illustrating social elements is to use the terms "flirt", "getting married", 

"jealousy", "divorce" and "reunion". In the Skogsbyn-case the local population 

started to "flirt" with the Skogsmans' by asking if Sven Skogman did not want to 

open a store for everyday commodities in Skogsbyn. Sven Skogman immediately 

reacted to this and "flirted back" and like the locals he wanted to "get 

married". The preparations took time, since Sven Skogman did not get imme

diate support from his "parents" (the main supplier) and his "friends" (the local 

authorities). With the support of the locals Sven Skogman managed to convince 

"parents" and "friends" and the "marriage" took place. Sven Skogman really 

wanted the "marriage" to work and that they should have many "children". 

Therefore, he arranged festivities in the village, offered the customers a varied 

assortment, to-door delivery service and other things. Since these precautions 

did not meet with sufficient response (i.e. an increase of the store loyalty) Sven 

Skogman wrote a letter where he urged the locals to "really try". But this 

request had the opposite effect since the locals saw that he had "cheated" on 

them (he had bought a fur for his wife and been abroad on holiday). The 

"divorce" could not be avoided. 

Also in Nybygge the local population "flirted" with the store owner. But in con

trast to what happened in Skogsbyn it took a long time before Nora Nyman 

decided to "get married". The problem was that Nora Nyman was already 

married in the literal as well as in the symbolic sense of the word and that her 
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husband, who was very jealous, did not allow the locals to "flirt" with Nora. This 

was a difficult period for both Nora and Nils Nyman and finally they decided to 

get a divorce. 

The illustration of the development in Nybygge and Skogsbyn above shows that 

relations between sellers and buyers can be formed in different ways depending 

on the conditions that are valid for every separate case. Therefore it is possible 

that relations between store owners and customers in other sparsely populated 

areas could develop in other ways. 

Contrary to the ideas presented in the interaction approach, the seller-buyer 

relations in Nybygge and Skogsbyn were hardly symmetric. In the Skogsbyn-case 

the Skogman family took active part in the process, both before and after the 

establishment of the store, whereas the Nyman family in Nybygge was passive. 

It might seem difficult to achieve a situation where the parts1 actions have 

mutual effects since the number of customers is relatively high, but it seems, 

however, important to strive for this since misunderstandings, which may occur, 

thus can be cleared up. 

Earlier it has been shown that it is of great importance that the store owner 

and his customers have confidence in each other. This has a positive effect on 

the store loyalty and thus the possibilities of surviving increase for stores in 

sparsely populated areas. 

A final discussion (chapter 14) 

The study of the two cases has showed that the marketing mix approach plays a 

much too dominating part in the distribution literature. The consumers are in no 

way a big anonymous mass, which is exposed to a one-way communication from 

the seller. Instead, the consumers are social beings who value social contacts 

with the store owners as well as with fellow-consumers. 

In the empirical studies of this report only stores in sparsely populated areas 

have been examined, and that is why it is impossible to generalize and adapt 

this to densely populated areas. On the other hand, the two cases studied are 
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different in many ways, both regarding the personal gualitites of the store 

owners and the social structure of the local society. Thus, the fact that only 

sparsely populated areas have been studied does not infer that the pattern is the 

same in all areas of this kind and therefore, in continued studies of this problem 

field a wider spectrum of local societies could be chosen, i.e. local societies 

representing different social structures. In further research it is also necessary 

to test new forms regarding relations between sellers and buyers. The consu

mers should be encouraged to take greater responsibility. Further, the study has 

shown that the store loyalty of the customers is not sufficient. It is possible 

that more formalized social relations, like store councils, increase the custo

mers responsibility and thus their store loyalty. 

Local conditions are hardly compatible with tele-shopping, a new form of distri

bution which the trade is developing. In the final chapter this issue is penetra

ted as well as other perspectives on food supply in sparsely populated areas. 
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Karta A.l Nybygge-butikens kundupptagningsomrâde. 

\ 

• område som exkluderades 
efter den första undersök
ningsetappen 

• Mindre dagligvarubutik • Enstaka hushåll 

5 Butiken i Nybygge 10-tal hushåll 

Ort med flera dagligvarubutiker —| Återvändsgränd 

!? 10 
Centralort i » 
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Karta A.2 Skogsbyn-butikens kundupptagningsomrâde. 

\ \ 

• Mindre dagligvarubutik Enstaka hushåll 

Butiken i Skogsbyn 10-tal hushåll 

Ort med flera dagligvarubutiker —( Återvändsgränd 

Centralort 
5 10 km 

-i 1 
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U M E Å  U N I V E R S I T E T  
A v d  f ö r  f ö r e t a g s e k o n o m i  T i l l  h u s h a l l e n  i  
9 0 1  8 7  U m e å  m e d  o m n e j d  
t f n :  0 9 0 / 1 2 5 6 0 0 / 5 8 0  

D e t  ä r  i d a g  r ä t t  o v a n l i g t  a t t  m a n  ö p p n a r  n y a  b u t i k e r  
i  g l e s b y g d e n .  I s t ä l l e t  b r u k a r  d e t  v a r a  d e t  m o t s a t t a ,  
d v s  n e d l ä g g n i n g a r  a v  g l e s b y g d s b u t i k e r .  H e n  s o m  b e k a n t  
h a r  d e t  n y l i g e n  ö p p n a t s  e n  n y  b u t i k  i  
V i s s a  p e r s o n e r  h a r  d å  f r å g a t  s i g :  L ö n a r  d e t  s i g  v e r k l i g e n  
a t t  s t a r t a  e n  n y  b u t i k  i  g l e s b y g d e n ?  

J a g  ä r  i n t r e s s e r a d  a v  h u r  d e t  k o m m e r  a t t  g å  f ö r  d e n  n y a  
b u t i k e n  i  .  D e t  ä r  d ä r f ö r  j a g  s k r i v e r  t i l l  E r .  
B l a n d  a n n a t  v i l l  j a g  v e t a  v a r  N i  h a r  h a n d l a t  t i d i g a r e ,  
i n n a n  d e n  n y a  b u t i k e n  k o m ,  o c h  ä v e n  v e t a  v a r  N i  h a n d l a r  
i d a g .  K o n s u m e n t v e r k e t  h a r  b i d r a g i t  m e d  m e d e l  f ö r  a t t  d e n 
n a  u n d e r s ö k n i n g  s k a l l  k u n n a  g e n o m f ö r a s .  

J a g  h o p p a s  a t t  N i  v i l l  h j ä l p a  m i g  g e n o m  a t t  f y l l a  i  d e t  
b i f o g a d e  f r å g e f o r m u l ä r e t .  F r å g o r n a  ë r  m y c k e t  e n k l a  o c h  
t a r  e j  s a  l a n g  t i d  a t t  b e s v a r a .  D e  f l e s t a  f r å g o r n a  b e 
s v a r a s  g e n o m  a t t  N i  s ä t t e r  e t t  k r y s s  i  d e n  r u t a  s o m  N i  
t y c k e r  b ä s t  p a s s a r  i n  p å  v a r j e  f r å g a .  

O m  h u s h å l l e t  b e s t å r  a v  f l e r a  p e r s o n e r  k a n  N i  g e m e n s a m t  
f y l l a  i  f r å g e f o r m u l ä r e t .  

E f t e r  d e t  a t t  N i  h a r  b e s v a r a t  f r å g e f o r m u l ä r e t  k a n  N i  
s k i c k a  t i l l b a k a  d e t  i  d e t  b i f o g a d e  s v a r s k u v e r t e t  s å  s n a r t  
s o m  m ö j l i g t .  N i  b e h ö v e r  i n t e  f r a n k e r a  s v a r s k u v e r t e t  d å  
p o r t o t  f ö r  d e t t a  r e d a n  ä r  b e t a l t .  

D m  N i  g ö r  o v a n s t å e n d e  k a n  N i  b l a n d  a n n a t  b i d r a  t i l l  a t t  
h j ä l p a  a n d r a  s o m  h a r  t ä n k t  s t a r t a  e n  l i v s m e d e l s b u t i k  i  
g l e s b y g d e n .  

E r a  s v a r  k o m m e r  a t t ' :  s l å s  i h o p  m e d  a n d r a  h u s h å l l s  s v a r  o c h  
p r e s e n t e r a s  i  t a b e l l e r  d ä r  d e t  e j _  k o m m e r  a t t  f r a m g å  a t t  
d e t  ä r  j u s t  N i  s o m  s v a r a t  s i  o c h  s å .  M e d  a n d r a  o r d  k o m m e r  
E r a  s v a r  a t t  b e h a n d l a s  k o n f i d e n t i e l l t .  

Ä r  d e t  n å g o n t i n g  N i  v i l l  f r å g a  o m ,  s å  k a n  N i  s l å  m i g  
e n  s i g n a l .  

J A G  V I L L  H Ä R  P Å  F Ö R H A N D  T A C K A  F Ö R  E R  H E D V E R K A N  

H ä l s n  i n g å r  

C h r i s t e r  S t r a n d b e r g  
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B U T I K S E T  A B L E R I N G  I  G L E S B Y G D  -  h u s h å 1 I s  i n t e r v j u  

F ö r v ä r v s a r b e t a r  N i ?  

1  •  J a  

2  Q  N e j  D m  n e j  -  g å  t i l l  f r å g a  5  

P å  v i l k e n  o r t  f ö r v ä r v s a r b e t a r  N i ?  

H u r  f ä r d a s  N i  t i l l  a r b e t e t ?  

1 CZ) P r o m e n e r a r  

2  •  M e d  c y k e l  e l l e r  m o p e d  

3  •  M e d  e g e n  b i l  

4  •  M e d  g r a n n e s  e l l e r  a r b e t s k a m r a t s  b i l  

5  •  M e d  b u s s  

6  •  M e d  a n n a t  f ä r d s ä t t ,  n ä m l i g e n :  

F ö r v ä r s a r b e t a r  N i  p å  h e l t i d ,  d e l t i c  e l l e r  t i l l f ä l l i g t ?  

1  f l  H e l t i d  

2  n  D e l t i d  ( d o c k  m i n s t  6  t i m r n a r / v e c k a )  

3  [ ^ T i l l f ä l l i g t  a r b e t e  ( m i n d r e  ä n  6 t i m m a r / v e  e k a  )  

H u r  m å n g a  p e r s o n e r  i n g å r  i  E r t  h u s h å l l  ( E r  m e d r ä k n a t ) ?  

O m  h u s h å l l e t  b e s t å r  a v  e n  p e r s o n  -  g å  t i l l  f r å g a  B  

1  •  E n  

2  D T v å  

3  D  T r e  

4  •  F y r a  

5  •  F e m  

6  O  S e x  

7  D s j u  

B  •  A t t a  

9  •  M e r  ä n  9  
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£ ;  Förvärvsarbe ta r  n å g r a  a n d r a  i  h u s h å l l e t ?  

1  •  Ja 

2  O  Ne j  Om ne j  -  gå  t i l l  f råga  8  ^  

7.  På  v i l ka  o r te r  fö rvärvsarbe ta r  dessa  personer?  

8 .  Har  E r t  hushå l l  t i l l gång  t i l l :  

a )  F rysskåp /box  1  O  3a  2D  Nej  

b )  B i l  1  •  Ja 2  •  Nej  

c )  Or ts t idn ing  1  O  3a  2  CU Me j  

d )  Te le fon  1  •  3a 2  •  Nej  

9 .  Ungefä r  fö r  hur  mycke t  i  månaden  b rukar  hushå l le t  köpa  l i vs 

mede l  i  but ik (e r )?  

1  Q  Mindre  än  300  k r  

2  •  300-500  k r  

3  •  500-700  k r  

4  •  700-900  k r  

5  •  900-1100  k r  

6  •  1100-1300  k r  

7  •  1300-1500  k r  

8  •  1500-1700  k r  

9  n  mer  än  1700  k r  

10 .  Vem gör  huvudsak l igen  hushå l le ts  l i vsmede ls inköp?  

1  CD Hus fa r  

2  C l  Husmor  

3  n  Både  hus fa r  o c h  h u s m o r  

4  •  Barnen  

5  •  Annan  hushå l lsmed lem 

11 .  Hur  o f ta  b rukar  h u s h å l l e t  köpa  l i v s m e d e l ?  

1  •  Mins  4  g g r / v e c k a  

2  •  2-  3  ggr /vecka  

3  D l  gång / v e  e k a  

4  D l  gång  v a r  1 4 : e  d a g  e l l e r  m e r a  s ä l l a n  
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1 2 .  V i l k e t  f ä r d m e d e l  a n v ä n d s  h u v u d s a k l i g e n  v i d  K ö p  a v  l i v s m e d e l ?  

1  •  P r o m e n e r a r  

2  Q  C y k e l  e l l e r  m o p e d  

3  Q  E g e n  b i  1  

4  O  B u s s  

5  •  T a x i  

6  Q  G r a n n a r s  e l l e r  b e k a n t a s  b i l  

7  O  A n n a t  f ä r d m e d e l ,  n ä m l i g e n :  

1 3 .  Ä r  d e t  t r o l i g t  a t t  h u s h å l l e t  k o m m e r  a t t  b o  k v a r  p å  o r t e r  e l l e r  

t r o r  N i  a t t  N i  k o m m e r  a t t  f l y t t a  u n d e r  d e  n ä r m a s t e  å r e n ?  

1  C ]  B o  k v a r  

2  •  F l y t t a  

1 4 .  T r o r  N i  a t t  b e f o l k n i n g e n  p å  d e n  o r t  N i  b o r  i  k o m m e r  a t t  e k a  

eller  m i n s k a ?  

1  Q  K r a f t i g t  ö k a  

2  •  Ö k a  n å g o t  

3  •  V a r a  o f ö r ä n d r a t  

4  d  M i n s k a  n å g o t  

5  Q  K r a f t i g t  m i n s k a  

1 5 .  H u r  o f t a  b e s ö k e r  N i  a n n a n  o r t  f ö r  s a m h ä l l s s e r v i c e ,  t  e x  s j u k v å r d ,  

b e s ö k  p å  k o m m u n a l k o n t o r  e l l e r  f ö r  a t t  k ö p a  s ä  1 l a n k ö p s v a r o r ,  t  e x  

g a r d i n e r ,  p o r s l i n ,  r a d i o ,  T V ,  m ö b l e r ,  a l k o h o l  a k t  i  g a  d r y c k e r ,  

v e r k t y g ,  k l ä d e r .  

a ]  A n t a l  g å n g e r :  

1  Q  M i n s t  4  g g r / v e c k a  

2  a  2 - 3  g g r / v e c k a  

3  D l  g å n g / v e  e k a  

4  [ ]  1  g å n g / v a r  1 4 : e  d a g  

5  D l  g å n g / m å n a d  

6  [ 3  N å g o n  g å n g  p e r  å r  

7  [ 3  A l d r i g  D m  a l d r i g  -  g å  t i l l  f r å g a  1 6  x .  

b )  O r t  d ä r  ä r e n d e n a  h u v u d s a k l i g e n  s k e r :  

c )  A v s t å n d  t i l l  o r t e n :  

;  c i r k a  k i l o m e t e r  

d )  F ä r d s ä t t  t i l l  o r t e n :  

1  •  M e d  e g e n  b i l  

2  •  M e d  g r a n n e s  e l l e r  a r b e t s k a m r a t s  b i l  

3  •  M e d  b u s s  

4 •  M e d  t å g  

5  •  M e d  t a x i  
6  •  A n n a t  f ä  ' s ä t t ,  n ä m l i g e n :  
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16 .  Var  l i gger  den  bu t ik  där  N i  nu  huvudsak l igen  gör  E ra  

inköp  av  l i vsmede l  (dvs  E r  nuvarande  s tambut ik )?  

a )  o r t  

b )  avs tånd  t i l l  s tambut iken  c i rka  k i lomete r  

17 .  Hur  l änge  har  N i  hand la t  i  stambut iken?  

1  Q  mindre  än  en  månad  

2  •  1-2  månader  

3  Q  2 -3  månader  

.4  Q  3 -4  månader  

s  n  4 -5  månader  

6  •  5-6  månader  

7  •  6-12  månader  

0  •  1-2  å r  

9  •  Mer  än  2  å r  

18 .  Ungefä r  hur  s to r  ande l  av  E ra  inköp  av  l i vsmede l  gör  N i  

1  denna  s tambut ik?  

1  •  Mindre  än  hä l f ten  av  inköpen  

2  O  Ungefä r  hä l f t en  av  inköpen  

3  O  Något  mer  än  hä l f ten  av  inköpen  

4  O  Nästan  samt l iga  inköp  

5  Q  Samt l iga  inköp  

Om N i  gör  samt l iga  inköp  i  stambut iken  -  gå  t i l l  f råga  2 1  ^  

19 .  I  v i lken  annan  bu t ik  än  s tambut iken  köper  N i  l i vsmede l?  

a )  o r t  där  bu t iken  ä r  be lägen  

b )  avs tånd  t i l l  bu t iken  c i rka  k i lomete r  

20 .  Ange  de  t vå  f rämst  an ledn ingarna  t i l l  var fö r  N i  köper  l i vs 

mede l  i  en  annan  bu t ik  än  s tambut iken :  

1  •  Stambut iken  har  e t t  begränsa t  sor t iment  

2  Kombinera r  inköp  av  l i vsmede l  och  resa  t i l l / f r ån  arbe té t  

3  nS tambut ikens  varor  ä r  dyra re  

4  O  Stambut ikens  va ror  ä r  av  sämre  kva l i t e t  

5  QStambut iken  har  e t t  begränsa t  öppe thå l l ande  

6  •  Annan  o rsak ,  näml igen :  
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2 1 .  V i l k e n ,  b e t y d e l s e  a n s e r  N i ,  a t t  e n  b e n s i n p u m p  p å  o r t e n  s k u l l e  h a ?  

1  •  M y c k e t  s t o r  b e t y d e l s e  

2  •  G a n s k a  s t o r  b e t y d e l s e  

3  n  S p e l a r  i n g e n  r o l l  

4  •  G a n s k a  l i t e n  b e t y d e l s e  

5  •  M y c k e t  l i t e n  b e t y d e l s e  

2 2 .  F i n n s  d e t  m ö j  l i k h e t  f c r  E r  a t t  t e l e f o n b e s t ä 1 1  a  l i v s m e d e l  f c r  

h e m k ö r n i n g ?  

1  •  3 a  

2  D  N e j  O m  n e j  -  g å  t i l l  f r å g a  2 9  \  

2 3 - -  B r u k a r  N i  t e  l e f o n b e s t ä 1 1  a  l i v s m e d e l  f o r  h e m k ö r n i n g ?  

1  •  J a  

2  Q  N e j  O m  n e j  -  g å  t i l l  f r å g a  2 8  v .  

2 4 .  U n g e f ä r  h u r  o f t a  b r u k a r  N i  t e  l e f o n b e s t ä 1  l a  l i v s m e d e l  f ö r  

h e m k ö r n i n g ?  

1  •  M i n s t  4  g g r / v e c k a  

2  •  2 - 3  g g r / v e  e k a  

3  •  1  g å n g / v e  e k a  

4  O l  g å n g / 1 4 : e  d a g  

s  n i  g å n g /  m å n a d  

2 5 .  H u r  s k i c k a s  v a r o r n a  h e m  t i l l  E r ?  

1  C j M e d  b u t i k e n s  b i l  

2  •  M e d  b u s s  e l l e r  a n n a n  b u d b i l  

3  •  M e d  g r a n n a r  e l l e r  b e k a n t a  

4  Q  P å  a n n a t  s a t t ,  n ä m l i g e n :  

2 6 .  T a r  b u t i k e n  u t  n å g o n  a v g i f t  f ö r  h e m s ä n d n i n g ?  

1  •  3 a  

2  O  N e j  

2 7 .  V i l k e n  b u t i k  t e  l e f o n b e s t ä 1  l e r  N i  v a r o r n a  f r å n ?  

1  •  S t a m b u t i  k e n  

2  O  A n n a n  b u t i k ;  n ä m l i g e n  f r å n  b u t i k e n  i : . . . .  
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6  .  

DBS' .  FRÅGA 26  BESVARAS ENDAST AV DE  SON SVARAT NEJ  PÄ FRAGA 23  

28 .  Ange  de  t vå  f rämsta  an ledn ingarna  va r fö r  N i  in te  u t t ì y t t j a r  

hemsändn ing :  

Saknar  egen  t e le fon  

2  •  Vi l l  s jä lv  se  va rorna  

3  Q  Kostsamt  med  hemsändn ing  

4D  Svår t  a t t  passa  l everanserna  

5  Q  Bor  nära  bu t ik  

bD Svår t  a t t  komma på  vad  man  v i l l  ha  (bes tä l ln ings l i s ta  
saknas )  

7  Q  De närmaste  bu t ike rna  har  ingen  e l l e r  begränsad  hem-
säncn ing )  

6  D  Annan  an ledn ing ,  näml igen :  

OBS' .  FRAGORNA 29 -35  SKALL ENDAST BESVARAS AV ER SOM HUVUDSAKLIGEN 

GÖR ERA INKÖP I  DEN NYA BUTIKEN I  NI  ANDRA -

GA T ILL  FRAGA 36  

29 .  T ror  N i  a t t  den  nya  bu t iken  i  kommer  a t t  va ra  lönsam? 

X •  Mycket  lönsam 

2D  Ganska  lönsam 

3  DT i l  l räck l ig t  lönsam 

4  D  Ganska  o lönsam 

s D  Mycket  o lönsam 

30 .  Vad  anser  N i  om de t  an ta l  va ror  som f inns  i  den  nya  bu t iken  i  

1  •  Mer  än  t i l l r äck l ig t  

2  n  Ti l l räck l ig t  

3  •  T i l l r äck l ig t  e f te r  små komple t te r ingar  

4  C l  För  l i t e t  

5H]A l lde les  fö r  l i t e t  

31 .  Om N i  t ycker  a t t  den  nya  bu t iken  i  saknar  en  v iss  

va ra ,  vad  gör  N i  då?  

1  O  Begär  a t t  bu t iken  ska l l  t a  hem varan  

2  Q  Hand la r  va ran  i  en annan  bu t ik  

3D  Köper  en  l i knande  vara  

4  Q I ngent ing  
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7 .  

32 .  Har  de t  någon  be tyde lse  a t t  den  nya  bu t iken  i  är  

p r iva tägd  och  e j  konsumägd?  

1  P J a  

2 • Nej 

33 .  Tänker  N i  även  i  for tsä t tn ingen  hand la  l i vsmede l  i  den  nya  

bu t iken  i  

1 ,• J a 

2-O Nej 

34 .  Innan  den  nya  bu t iken  i  öppnades ,  va r  hand lade  N i  

då  huvudsak l igen  Era  l i vsmede l?  

1  •  But  i k ;  

Or t  där  bu t iken  ä r  (va r )  be lägen:  

2  D  Varubuss  :  

Var  ägaren  t i l l  varubussen  bodde:  

Avs tånd  f rån  hemmet  t i l l  den  p la ts  där  va rubussen  s tan 

nade  c i rka  k i lomete r  

35 .  Ange  t vå  an ledn ingar  va r fö r  N i  bör jade  hand la  i  den  nya  bu t iken  

i  

1  •  But  i ken  i  har  s tö r re  sor t iment  

2  •  But iken  i  har  l ägre  p r ise r  

3D  But iken  i  har  bä t t re  kva l i t e t  på  varorna  

But iken  i  har  hemsändn ing  

5  •  But iken  i  har  b ra  bu t iksägare  och  exped i te r  

6D  But iken  i  l igger  närmare  än  där  v i  hand lade  
t id  igare  

7  Q  Den  bu t ik  e l l e r  varubuss  där  v i  hand lade  t id igare  har  
l ag ts  ned  

s  •  Annan  an ledn ing ,  näml igen :  
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8. 

OBS*. FRÅGORNA 36-41 SKALL ENDAST BESVARAS AV ER SOM INTE GÖR ERA 

HUVUDSAKLIGA INKÖP I  DEN NYA BUTIKEN I  

36. Har Ni någon gång handlat i  den nya butiken i  

1 Clûa 

2 Q Nej 

37. Tror Ni att den nya butiken i  kommer att vara lönsam? 

1 Qnycket lönsam 

2 Q Ganska lönsam 

3 DTi llräckligt lönsam 

4 •  Ganska olönsam 

5 •  Mycket olönsam 

38. Vad anser Ni om det antal varor som finns i  den nya butiken i  

1 •  Ner än til lräckligt 

2 •Tillräckligt 

3 O Tillräckligt efter små kompletteringar 

4 Q För l itet 

5[UAlldeles för l itet 

39. Har det någon betydelse att den nya butiken i  är pri

vatägd och ej konsumägd? 

1 •  Ja 

2 Q Nej 

40. Tror Ni att Ni i  framtiden kommer att handla mer i  den nya 

butiken i  

1 •  3a 

2 •  Nej 

41. Ange de två viktigaste anledningarna t i l l  varför Ni ej handlar 

i  den nya butiken i  

1 O Butiken i  har begränsat sortiment 

2 O Butiken i  har höga priser 

3 Q Butiken i  har sämre kvalitet på varorna 

40 Butiken i  har ingen hemsändning 

5 •  Butiken i  ligger längre bort än den butik där 
vi handlar idag 

6 D Kombinerar inköp av livsmedel och resa til l /från arbetet 

7 C] Annan anledning, nämligen: 
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Bilaga C 

Enkät som distribuerades till hushållen i december 1976 
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• •••• 
• •••• 
KONFIDENTIELLT 

1976 
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NÅGRA ANVISNINGAR: 

Den som brevet är adresserat till skall besvara frågorna 

Vi har tagit oss friheten att säga Du, delvis av praktiska skäl: står det "ni", 
gäller Dina svar hela hushållet, står det "Du", svarar Du naturligtvis bara för 
Dig själv. 

Är Du ensamstående, svarar Du på alla frågor utom de få frågor som enbart 
gäller make/maka. 

Samma frågeformulär går ut till både 
båda byarna nämnda i vissa frågor. Du 

Det är viktigt att Du besvarar alla 
undersökningen annars blir osäkra. 

och Därför finns 
svarar där endast för Din by. 

frågorna eftersom resultaten från 

Vi är tacksamma om Du kan svara på frågorna och skicka tillbaka formuläret 
till oss inom en vecka. Svarskuvert med betalt porto bifogas. 

Om Du vill fråga så ring gärna upp Margareta på tel. 090/12 53 25, eller 
Christer på tel. 090/ 12 96 90. Vi ringer sedan upp Dig så slipper Du bekosta 
samtalet. 

Ingen utomstående kommer att kunna ta del av Dina svar. 

Som tack för Din medverkan i undersökningen kommer vi att skicka en års-
prenumeration på tidskriften Råd och Rön. 

GÖR SLAG I SAKEN - SVARA IDAG!! 

Med vänliga hälsningar från Lasse, Margareta, Staffan och Christer 
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ALLMÄNT 3 

1 Hur många personer är ni i ert hushåll? 
personer. 

2 Vilken typ av familj är ni? 
Q Familj utan barn, ej pensionär 
• Familj med småbarn (ålder under 7 år) 
• Familj med skolbarn (ålder mellan 7-17 år) 
D Familj med vuxna barn (ålder över 17 år) 
D Pensionärsfamilj 
(Om ni har barn i olika åldrar, räkna efter yngsta barnet) 

3 Är Du uppvuxen i bygden? 
•Ja 
• Nej 

4 Skulle ni kunna tänka er att flytta till staden om ni fick bättre inkomster där? 
• Ja 
DNej 
O Vet inte 

5 Skulle ni kunna tänka er att flytta till staden om ni fick bättre 
arbetsförhållanden där? 
• Ja 
• Nej 
• Vet inte 

6 Förvärvsarbetar Du? 
• Ja. Vilket arbete har du? 

Var arbetar Du? 
• Nej, och jag vill inte ha något nu. 
• Nej, men jag skulle gärna vilja ha förvärvsarbete. 

Vilket arbete skulle Du vilja ha? 

7 a/ Har Du gått i skola efter folkskolan/grundskolan? 
•Ja. Vilken skola? 

• Nej 

b/ Har Din make gått i skola efter folkskolan/grundskolan? 
•Ja Vilken skola? 

• Nej 

8 Om era föräldrar gått i skola utöver folkskolan, ange detta. 

Far 
Mor 
Svärfar 
Svärmor 

9 Om ni har vuxna barn, har de gått i skola efter folkskolan/grundskolan? 
Barn 1 
Barn 2 
Barn 3 
Barn 4 

IFYLLES EJ 

11 

• 

12 

• 

13 

• 

14 

• 
15 

• 
16-19 

•••• 

20 

• 
21 

• 
22-25 

•••• 

26-29 

•••• 
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HUSHÅLLET 4 

Ekonomisk planering 

1 Brukar ni planera era inkomster och utgifter, alltså göra budget? 
• Ja, regelbundet 
• Ja, men endast vid större förändringar i inkomster 
• eller utgifter 
• Nej, sällan eller aldrig 

2 Brukar ni diskutera er ekonomi tillsammans? 
• Ja, man och hustru 
D Ja, hela familjen 
• Nej 

3 Vem i familjen sköter ekonomin? 
• Mannen 
• Hustrun 
• Båda hjälps åt 

4 För ni kassabok över inkomster och utgifter? 
• Ja, alltid 
• Ja, men endast hushållets (mat m.m.) 
• Antecknar endast större utgifter 

Mycket sällan eller aldrig 

5 Brukar ni spara pengar? 
• Ja, regelbundet 
• Ja, om det blir något över 
• Sällan eller aldrig 

6 Om ni sparar, på vilket/vilka sätt sparar ni? 
(Kryssa för alla sätt ni använder) 
• Sparkonto i bank 
D I värdepapper (obligationer, aktier m.m.) 
• I fastigheter 
O Delar i lönsparande 
• Övrigt, vad? 

7 Har ni i ert hushåll tecknat några extra försäkringar? 
• Frivillig gruppförsäkring 
• Kapitalförsäkring 
D Pensionsförsäkring 
D Barnförsäkring 
• Nej, vi har inga extra försäkringar 

8 Om ni måste köpa en ny bil, hur kan ni betala den? 
a/ Kontant? QJa 

• Nej 
b/ Genom banklån, har sparlånekonto? 

• Ja 
• Nej 

c/ Genom banklån, kan få borgen? 
• Ja 
• Nej 

d/ Avbetalningsköp? 
• Ja 
• Nej 

IFYLLES EJ 

30 

• 
31 

• 

32 • 

33 

• 

34 • 
35-37 

••• 

38-40 

••• 
41 • 
42 • 
43 

• 
44 • 
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9 Har ni, eller har ni haft, avbetalningsskulder? 
• Ja, vi har nu. 

Vad har ni köpt på avbetalning? 

•ja, vi har haft tidigare, men har inte nu. 
• Nej, vi har inte köpt något på avbetalning. 

10 Använder ni i ert hushåll kreditkort (även bensinkort)? 
• Ja Vilket/vilka kort använder ni? 

•Nej 

11 Vad skulle Du göra om Du vann 50.000 kr. på lotteri? 
(Finns det något Du längtat efter att göra eller köpa men inte haft pengar till?) 

Bostaden som arbetsplats 

12 a) Bor ni i eget hus? 
• Ja 
• Nej 

b) Hur många rum har ni, köket oräknat? rum. 

13 a) Anser Du att bostaden är lättskött? 
• Ja 
• Nej 

b) Om svaret är nej, på vilket sätt är den svårskött? 

14 a) Tycker Du att köket är lätt att arbeta i? 
• Ja 
• Nej 

b) Om svaret är "nej", vad anser Du är fel? 
• För liten plats att arbeta på 
• Långt mellan diskbänk och spis 
• Dåligt med ljus 
• För lite förvaringsutrymmen 
O Omodern utrustning (spis, kyl m.m.) 
• Annat, vad? 
• 

15 Vilka utrymmen för matförvaring finns i bostaden? 
• Skafferi/skafferiskåp med friskluftsventil 
• Frostfri matkällare 
• Matbod 
• Ingetdera 

16 Vilka andra utrymmen har ni? 
• Tvättstuga 
• Grovingång/grovkök 
O Syplats 
O Snickarbank (eller liknande) 
• övrigt, vad? 
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6 

17 a) Har ni gjort några förändringar i bostaden 
(reparationer, ombyggnad)? 
• Ja 
HU Nej 

b) Om ja: 
Vilka förändringar?. 

Produktionen i hushållet 

18 Brukar Du baka själv? 
• Ja, praktiskt taget allt bröd vi äter 
• Ja, men bara kaffebröd (vetebröd, kakor) 
D Ja allt matbröd men sällan kaffebröd 
• Ja, både matbröd och kaffebröd men bara någon gång ibland 
• Nej, jag bakar inte 

19 Brukar Du konservera och frysa in? 
• Ja, praktiskt taget allt vi behöver 
• Ja, men endast en del av vårt behov 
• Nej, jag brukar inte konservera och frysa in 

20 Brukar Du/ni odla grönsaker? 
• Ja, praktiskt taget hela vårt behov för året 
• Ja, men bara det som går ut under säsongen 
• Vi odlar bara potatis 
• Nej, vi odlar, ingenting 

21 Brukar Du sy, sticka eller virka kläder? 
• Ja, ganska mycket 
• Ja men bara någon gång ibland 
• Nej, aldrig 

22 Brukar Du sy, sticka eller virka till hemmet (dukar, kuddar mm) 
• Ja, ganska mycket 
• Ja, men bara någon gång ibland 
• Nej, aldrig 

23 Får hushållet något tillskott av mat genom jakt och fiske? 
• Ja, ett betydande tillskott 
• Ja, men rätt obetydligt 
Q Nej praktiskt taget ingenting 

24 Har Du någon gång räknat ut förtjänsten av det ni gör hemma jämfört med 
köpt vara eller tjänst? 
• Ja, jag brukar ofta räkna ut prisskillnader mellan köpt och tillverkat hemma 
• Jag har någon gång gjort en sådan jämförelse 
• Nej, jag brukar aldrig göra sådana jämförelser 

25 Brukar Du följa recept i matlagningen? 
• Ja, jag använder alltid kokbok 

(Vilken kokbok föredrar Du? 
• Jag lagar gärna mat ibland efter tidningsrecept 

(Vilken tidning? 
• Jag är medlem i receptklubb 

(Vilken receptklubb? 
• Jag använder sällan eller aldrig recept 
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Konsumtion 

26 Har ni: 

a) Transistorradio? 

b) Grammofon/skivspelare 

c) Bandspelare 

d) Kassettbandspelare 

e) Stereoanläggning 

f) Bilradio 

g) Bilstereo 

h) Kyl /sval kombination 

i) Frysskåp/frysbox 

j) Helautom. tvättmaskin 

k) Köksmaskin 

I) Musvagn 

m) Snöscoter 

n) Motorcykel 

o) Moped 

p) TV - svartvit 

q) TV - färg 

r) Diskmaskin 

s) Bil 

Ja 
Nej 

n Ja 
• Nej 

p Ja 
• Nej 

• Ja 
• Nej 

• Ja 
• Nej 

• Ja 
• Nej 

• Ja 
• Nej 

• Ja 
• Nej 

B Ja 
Nej 

• Ja 
• Nej 

B 

B 

Ja 
Nej 

Ja 
Nej 

Ja 
Nej 

Ja 
Nej 

• Ja 
• Nej 

• Ja 
• Nej 

• Ja 
• Nej 

• Ja 
• Nej 

• Ja 
• Nei 

Inköpsär Inköps- Märke 

IFYLLES EJ 

* •• • 
80 

• 

8 

• 
9 

• 

10 

• 

11 

• 
12 

• 
13 

• 

14 

• 
15 

• 
16 

• 
17 

• 
18 

• 
19 

• 
20 • 
21 

• 
22-26 

••••• 
27-31 

••••• 
32-36 

••••• 



249 

8 

27 a) Känner Du till Konsumentverket? 

Q Je 
• Nej 

b) Kan Du nämna något som Konsumentverket sysslar med? 

c) Har Du sett någon skrift eller broschyr frän Konsumentverket? 
Q J a  
• Nej 

d) Om svaret är ja, vilken? 

28 a) Känner Du till om Din kommun har någon konsumentnämnd eller 
konsumentsekreterare? 
• Ja, det vet jag att det finns 
• Nej, det finns ingen 
• Jag vet inte vad "konsumentnamnd" eller "konsumentsekreterare" är 

b) Om Du skulle köpa t. ex. en ny tvättmaskin, var skulle Du då helst söka 
information? 
• Hos goda vänner och bekanta 
• Hos firman som säljer tvättmaskiner 
• I annonser och broschyrer 
• I konsumentverkets köpråd om tvättmaskiner 
• Annat, vad? 

29 Hur ofta brukar Du prata med någon utanför det egna hushållet om 
varuinköp? 
(Räkna inte in samtal med butikspersonal) 
• Mycket ofta 
• Ganska ofta 
• Inte särskilt ofta 
• Sällan eller aldrig 

IFYLLES EJ 

37 

• 

38 

• 
39 • 
40 

• 

41 

• 

42 

• 

43 

• 
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BUTIKSET ABLERINGEN 

1 I vilken butik gör ni oftast Era livsmedelsinköp? 
Butikens namn: 
Ort: 

2 a) Ungefär hur stor andel av Era inköp av livsmedel gör ni i denna butik? 
• Mindre än hälften av inköpen 
• Ungefär hälften av inköpen 
• Något mer än hälften av inköpen 
• Nästan samtliga inköp 
• Samtliga inköp gå till fråga 3 

gå till fråga 2 b 

b) I vilken annan butik än denna köper ni livsmedel? 
Butikens namn: 
Ort 

c) Varför handlar ni livsmedel på flera affärer? 

* NI SOM ALDRIG HAR HANDLAT LIVSMEDEL I 
- BUTIKEN - GÅ TILL FRÅGA 6 

a) Anser ni att Ert hushåll har minskat eller ökat livsmedelsinköpen i 
butiken? 

D ökat mycket 
• Ökat något 
• Oförändrat 
• Minskat något 
• Minskat mycket 

b) Om Ert hushåll har minskat eller ökat livsmedelsinköpen i 
butiken: Varför har ni gjort denna förändring? 

4 a) Anser ni att 
• Ja 
• Nej 

b) Om Ja - ex vis vilka varor? 

butiken saknar vissa varor? 

c) Vad gör ni åt detta? 
• Köper liknande varor i 
• Köper varorna på andra ställen 
• Ingenting 

butiken 

IFYLLES EJ 

44-47 

•••• 

48 

• 

49-52 

•••• 

53 

• 

54 

• 

55 

• 

56 

• 

57 

• 

• 
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10 
5 a) Har det hänt att ni har börjat köpa vissa varor i 

butiken som ni ej köpte innan butiken kom till? 
• Ja 
• Nej 

b) Om Ja - ge exempel på sådana varor? 

eller 

6 a) FRÅGA 6 GÄLLER ER SOM HUVUDSAKLIGEN HANDLAR LIVSMEDEL I 
VARUBUSSEN 

Om varubussen skulle upphöra med sin verksamhet - var skulle ni då börja 
handla Era livsmedel? 
Butikens namn 
Ort: 

b) Varför just den butiken? 

7 a) I vilken utsträckning utnyttjar ni rabatterbjudanden 
(rea-priser, extra-priser, passa-på-priser)? 
• Flera gånger i veckan 
D Ungefär en gång i veckan 
• Ungefär en gång i månaden 
• Mycket sällan eller nästan aldrig 
• Aldrig 

b) Om ni utnyttjar rabatterbjudanden - vad är det för typer av varor som ni då 
köper? 
• Livsmedel 
• Husgeråd 
• Kläder 
• Böcker 
• Hushållsapparater (spis, frysbox/skåp, diskmaskin, etc) 
• Hemapparater (radio, YV, bandspelare, etc) 
• Andra varor, nämligen 

c) I vilken affär (butikens namn och läge) handlar ni huvudsakligen varor med 
rabatterbjudanden? 
Butikens namn Ort 

Hur vill ni ha Er livsmedelsbutik? 
Markera endast för två svar: 1 för det Du tycker är viktigast, 2 för det Du 
tycker är näst viktigast 

• Billiga varor 
• Bra kvalitet på varorna 
• Många rabatterbjudanden 
• öppet på söndagar 
• Ligga nära bostaden 
D Trevlig butikspersonal 
• Hemsändning 
• Stort sortiment (många varor) 
• Annat, i så fall vad 
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11 
9 a) Anser ni att man bör stödja en livsmedelsbutik på orten? 

• Ja 
• Nej 

b) Varför/varför inte? 

10 Vilken typ av service saknar ni mest på Er ort? 

11 Vem i hushållet har körkort? 
D Mannen 
• Hustrun 
• Annan familjemedlem, vilken 
• Ingen 

12 a) Hur många bilar finns i hushållet? 
• 1 

• 3 
• 3 eller fler 
• Ingen - gå till nästa sida 

b) Ungefär hur många mil per år körs bilen/bilarna sammanlagt? 

13 a) Används bilen/bilarna för resa till arbetet? 
• Q Ja 

• Nej 
Ingen i hushållets förvärvsarbetar 

b) Om Ja - vem i hushållet använder bilen/bilarna för resa till arbetet? 
• Mannen 
• Hustrun 
• Annan familjemedlem, nämligen 

c) På vilken ort köper ni huvudsakligen bensin? 

^ Hur mycket bensin köper ni sammanlagt till bilen/bilarna per månad? 
Ungefär liter per månad 

Om skulle få bensinpump, hur många liter bensin 
tror ni att ni skulle köpa där? 
Ungefär liter per månad. 
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SAMHÄLLSINTRESSE 

1 Har Du någon gäng känt Dig orättvist behandlad av någon av följande 
myndigheter? 

• Sjukkassan 
• Arbetslöshetskassan 
• Försäkringsbolag 

• Arbetsgivare 

• Taxeringsnämnd 

• Skola eller skolmyndighet 
• Socialvården 
• Militär myndighet 

• Sjukhus eller läkare 
• Polismyndighet 

• Nej, jag har alltid blivit rättvist behandlad 

2 Har Du någon gång försökt få rättelse på ett beslut som fattats av en 
myndighet? 
• Ja 
• Nej 

3 Har Du någon gång skrivit insändare till en tidning? 
• Ja 
• Nej 

4 a) Är du med i någon politisk förening? 
• Ja 
• Nej 

b) Om ja, är Du styrelsemedlem i någon förening? 
• Ja 
• Nej 

5 a) Känner Du till någon som kan ta upp frågor som rör byn eller kommunen? 
• Ja 
• Nej 
• Vet ej 

b) Om ja, har Du någon gång tagit kontakt med denna person för att påverka ett 
beslut som rört byn eller kommunen? 
• Ja 
• Nej 

c) Har Du själv någon gång satt igång en aktion för att påverka beslut som rört 
byn eller kommunen? 
• Ja 
• Nej 

6 Röstade Du i senaste valet? 
• Ja 
• Nej 
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FRITID; INTRESSEN 

1 Kryssa för tre saker Du helst sysslar med på Din fritid: 
• Jagar, fiskar 
• Idrottar, motionerar 
• Tittar på TV 
[j Går i kyrkan/församlingsmöten 
• Lyssnar på radio 
Qj Lyssnar på musik 
• Läser böcker 
• Går på kurs (hobby, hantverk) 
• Går på kurs (yrkes-utbildningsstudier) 
G Går på bio, teater, konserter 
• Dansar 
• Ser på idrott 
D Bjuder hem goda vänner 
D Annat, vad? 

2 a) Hjälper Du til! med bygdens fester, idrottsarbete, ungdomsarbete eller 
liknande? 

LJ Ja 
• Nej 

b) Om ja, vad hjälper Du till med? 

3 a) Hur många gånger har Du hälsat på någon senaste veckan? 
•  1 - 2  g å n g e r  
•  3 - 4  g å n g e r  
• 5 gånger eller fler 
• Ingen gång 

b) Hur många gånger har någon hälsat på Dig senaste veckan? 
•  1 - 2  g å n g e r  
•  3 - 4  g å n g e r  
• 5 gånger eller fler 
• Ingen gång 

4 Om Du skulle få personliga problem, finns det någon Du kan tala med om 
dem? 

• Ja 
• Nej 
• Vet inte 

IFYLLES EJ 

37-39 

••• 

40 

• 
41 

• 

42 

• 

43 

• 

44 

• 
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Markera med kryss hur stort intresse Du har för följande frågor: 

Mycket Något Ej 
intres intres intres
serad serad serad 

Sport, idrott, motion • • • 
Skolfrågor • • • 
Konsumentfrågor • • • 
(Om varor och tjänster) 
Kostfrågor • • • 
Teknik, mekanik • C • 
Miljöfrågor • • • 
Byns/ortens angelägenheter • • • 
Film, teater, konst, konserter • • • 
Religiösa frågor • • • 
Arbetsliv, arbetsmarknadsfrågor • • • 
Jakt, fiske, viltvård • • • 

6 Vilka tidningar läser Du regelbundet? 
Dagstidningar 
Veckotidningar 
Månadstidningar, kvartalstidskrifter 

7 a' Litar Du på vad som skrivs/sägs i tidningar, radio och TV? 

Ja, mycket Ja, någorlunda Nej knappast Nej, inte alls 

Dagstidningar 
Veckotidningar 
Radio 
TV 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

b) Hur lätt eller svårt är det att förstå vad tidningar, radio och TV rapporterar om 
aktuella händelser? 

Mycket Ganska Varken lätt Ganska Mycket 
lätt lätt eller svårt svårt svårt 

• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 

Dagstidningar 
Veckotidningar 
Radio 
TV 

Vilka tre TV-program av följande vill Du inte missa? 
• Familjen Ashton 
• Dokument utifrån 
• Kvällsöppet 
• Rapport 
• Hem till byn 
• Sveriges Magasin 
• Aktuellt 
• Naturprogram 
• 21, med Hyland 
• Sportnytt 
• Tekniskt magasin 
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9 Vad tycker Du är viktigast här i livet? 

a) Stryk under de tre saker som Du tycker är viktigast i uppräkningen nedan: 

Hög inkomst 
Ekonomisk trygghet 
Att klara sig själv 
Att vara omtyckt 
Att hjälpa andra 
Att betyda något för andra 
Hög utbildning 
Framgång i arbetet 
Inflytande över andra 

b) Av understrykningarna väljer Du nu ut det Du tycker är viktigast (sätt 1 ), näst 
viktigast (sätt 2) och tredje viktigast (sätt 3). Markera på raden framför. 

10 a) Vad betyder följande för Din trivsel? 

Betyder Betyder Oviktigt 
mycket mindre 

Naturen, miljön • • • 
Grannar och vänner • • • 
Familje- och släktband • • • 
Bostaden • • • 
Arbetet • • • 

b) Trivs Du på din bostadsort? 
0 Ja, mycket bra 
• Varken bra eller dåligt 
• Nej jag trivs ganska dåligt 

Känner Du samhörighet med Dina grannar? 
• Ja, stor samhörighet 
Q Ja, någon samhörighet 
• Nej, knappast någon samhörighet 
• Nej, ingen samhörighet alls 

12 Hur trivs Du med 

C Mycket bra 

• Ganska bra 

• Medelmåttigt 

• Ganska dåligt 

• Dåligt 

13 Hur trivs Du med Din fritid? 

• 
• 
• 
• 
• 

Mycket bra 
Ganska bra 
Medelmåttigt 
Ganska dåligt 
Dåligt 

14 Om någon skulle fråga Dig hur nöjd Du är med Din tillvaro, skulle Du svara: 
• Mycket nöjd 
• Ganska nöjd 
• Varken nöjd eller missnöjd 
• Ganska missnöjd 
• Mycket missnöjd 

IFYLLES EJ 

66-68 
73-75 

••• 
69-73 
76-80 ••••• 
74-78 
11-15 

• 
• • 
• • 

79-80 
tB-17 

•• 
1 1 *  

18 

• 
12 
19 

• 

13 
20 

• 

14 
21 

• 
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Bilaga D 

Enkät som distribuerades till hushållen i februari 1982 
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' S J UMEÄ UNIVERSITET 

^ Institutionen för företagsekonom! 

1982-02-08 

TILL HUSHÅLLEN I MED OMNEJD 

I januari och december 1976 erhöll befolkningen i med omnejd 
ett frågeformulär från mig. I dessa ville jag ha svar på hur butiksetab-
leringen i påverkade befolkningens inköpsvanor. 

Vi planerade då att göra ytterligare en undersökning för att se hur era 
inköpsvanor påverkades av butiksetableringen i 

Vi hoppas att Du även denna gång ställer upp genom att fylla i det -x 
bifogade frågeformuläret och postar det i det kuvert som medföljer. ' 

OBSERVERA att vi redan har frankerat kuveret. 

Den som brevet är adresserat till skall besvara frågorna. 

Vi har tagit oss friheten att säga Du, delvis av praktiska skäl; står 
det "ni" gäller Dina svar hela hushållet, står det "Du", svarar Du 
naturligtvis bara för Dig själv. 

För att vi skall kunna veta att just Du har besvarat och postat fråge
formuläret har vi gett Dig ett "kodnummer", som Du finner längst upp 
till höger på sidan 1 i formuläret. Efterhand som enkäterna kommer in, 
prickar vi av er på vår adresslista. De som inte har postat formuläret 
eller väljer att stryka kodnummret, kommer att kontaktas per telefon. 
För oss är det viktigt att så många som möjligt besvarar formuläret. 

I likhet med tidigare enkäter, kommer resultaten att presenteras i form 
av tabeller och diagram. Detta gör det omöjligt att kunna utläsa hur just 
Du har svarat. 

Undersökningen finansieras av Konsumentverket i Stockholm. Resultaten 
av undersökningen är ett led bland de åtgärder som vidtas för att för
bättra varuförsörjningen för hushåll bosatta i glesbygden. 

Med vänlig hälsning och tack på förhand 

/ncll̂  
Christer Strandberg 

Forskare om butiker i glesbygden 

1) Liksom vid tidigare undersökningar har även hushållen i med 
omnejd erhållit ett liknande formulär. 
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KODNUMMER 

1. INKÖP I BUTIKEN I 

a) Ungefär hur stor andel av Era dagligvaruinköp gjorde Ni i 

butiken vid följande tidpunkter? 

1975/76 1978/79 1980/81 

Inga inköp alls ( ) ( ) ( ) 

Mindre än hälften av inköpen ( ) ( ) ( ) 

Ungefär hälften av inköpen ( ) ( ) ( ) 

Något mer än hälften av inköpen ( ) ( ) ( ) 

Nästan samtliga inköp ( ) ( ) ( ) 

Samtliga inköp ( ) ( ) ( ) 

b) Om Ni har ökat eller minskat andelen inköp i butiken -

varför har Ni gjort denna förändring? 

Har ökat inköpen därför att: 

Har minskat inköpen därför att: 
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ATTITYDER TILL BUTIKENS SORTIMENT 

2. Vad anser Ni om det antal varor som fanns i 

hösten 1981? 

"EL 
o 

s 00 
1— Cd 
üj lu 
f— h-K—1 li_ 
_] lu 

cd 1— Cd 
30 o 
Lu i—i CD 

1— _j ̂  
00 lu ^ t—i 
Lü 1— o Cd 
_j i—i :< lu 
LU _j Cd h-
q —i i— 
_l Cd _j lu 

XD *-* _1 
li_ 1— cl 

a) Köttsortimentet 

b) Brödsortimentet 

c) Mejeri sortimentet (mjölk
produkter, smör, ost och 
1iknande artiklar) 

d) Fruktsortimentet 

e) Grönsakssortimentet 

f) Kemisk-tekniskt (tvätt
medel, tandkräm och lik
nande artiklar) 

g) Torra varor (mjöl, socker, 
kaffe, the och liknande 
arti klar) 

h) Special varusortimentet 
(husgeråd, kläder, bygg
nadsmaterial och liknande 

i) Hela butikens sortiment 
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3. Anser Ni att antalet varor i butiken har förändrats under 

senare år, från 1977 fram till och med hösten 1981? 

a) Köttsortimentet 

b) Brödsortimentet 

c) Mejeri sortimentet 
(mjölkprodukter, smör 
ost och liknande ar
tiklar) 

d) Fruktsortimentet 

e) Grönsakssortimentet 

f) Kemisk-tekniskt (tvätt
medel, tandkräm och lik
nande artiklar) 

g) Torra varor (mjöl, socker 
kaffe, the och liknande 
artiklar) 

h) Special varusortimentet 
(husgeråd, kläder, bygg
nadsmaterial och lik
nande artiklar) 

i) Hela butikens sortiment 
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ATTITYDER TILL BUTIKENS VARUKVALITET OCH EXTRAPRISERBJUDANDEN 

4. Vad anser Ni om kval i  teten på de varor som fanns i  butiken 

under hösten 1981? 

( ) Mycket god 

( ) Ganska god 

( ) Medelmåttig 

( )  Ganska dålig 

( ) Mycket dålig 

5. Vad anser Ni om det antal extrapriserbjudanden som fanns i  

butiken under hösten 1981? 

( ) För l itet 

( ) Tillräckligt 

( ) Mer än ti  11 räckligt 

6. Anser Ni att kvalitén på sortimentet i  butiken har förändrats 

under senare år, från år 1977 fram til l  och med hösten 1981? 

( ) Blivit mycket sämre 

( ) Blivit något sämre 

( ) Oförändrat i  stort sett 

( ) Blivit något bättre 

( ) Blivit mycket bättre 

7. Anser Ni att antalet extrapriserbjudanden i  butiken har 

förändrats under senare år, från år 1977 fram til l  och med hösten 1981? 

( ) Minskat mycket 

( ) Minskat något 

( ) Oförändrat i  stort sett 

( ) ökat något 

( ) ökat mycket 
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ATTITYDER TILL BUTIKEN/GLESBYGDSBUTIKER 

8. Nedan har vi ställt ett antal påståenden som vi vill att Du på en 

skala från INSTÄMMER INTE ALLS t i l l  STÄMMER HELT OCH HÅLLET skall ta 

ställning til l  genom att sätta kryss i  lämplig ruta. 

OBS! ENDAST ETT KRYSS (X) PER RAD, DVS PÅSTÅENDE. 

a) Innehavaren av butiken i  
brukar ge råd och synpunkter om vil-( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
ka varor som är bra/dåliga, hur man 
skall använda varorna, etc 

b) Innehavaren av butiken i  
brukar berätta om saker som händer ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
i  byn 

c) Innehavaren av butiken i  
vill verkligen att kunderna skall ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
känna sig nöjda 

d) Det är lättare att framföra syn
punkter t i l l  butiksinnehavaren 
i  butiken än t i l l  per- ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
sonalen i  tätortsbutikerna i  

e) Med innehavaren av buti
ken kan jag prata om nästan vad ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
som helst. 

f) Det känns tryggt för mig att det 
finns en butik på orten 

g) Innehavaren av butiken i  
vet vad kunderna vill ha 

h) En butiksnedläggelse kan medföra 
att folk flyttar från orten 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

i) Jag kan få innehavaren av butiken 
i  att ta hem de varor ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
som jag vill ha 
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Cd 
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s: s: s: •-< s: Z 
:< :< :< —i « :< 
h- h- h- < i— h-
OO oo 00 Q oo oo 

Det är trevligt att handla i en 
ortsbutik eftersom man i denna ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
butik träffar vänner och bekanta 

Det är värt att betala ett högre 
pris på varorna i en ortsbutik ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
för att få behålla den 

Om jag handlar mera i 
butiken ökar möjligheterna för ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
denna att överleva 

Många butiker i glesbygden är ned-
läggningshotade (har lönsamhets- ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
problem) 

Man bör stödja en livsmedelsbutik 
på orten 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Om hushållen handlar mera i 
butiken ökar möjligheterna ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

för denna att överleva 
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9. 

cd 
lu 1— 

i LU 
1— _j _] 
CD LU 
i—i < 
_J cC <c m 

CO < Cd cd 
Q CÛ CÛ •= 

o 
C C z: o 

LU O 
LU C/)  ̂LU 00 
1— Cd 2= _1 

C <C h- < LU 1—1 CD > LU 
> 

CD •C 

Cd 
LÜ 

Cd 
LU 

Cd \ 
LU h— 

Cd 
LU 

C£ 
LU 

z s: s: cd s: s: 
s: s: s: s: 

:< :< :< —i :< :< 
i— h— 1— «c 1— h-
LD OO OO Q LO oo 

a) För mig är det viktigt att handla i 
en dagligvarubutik som har ett stort 
sortiment och många extrapriserbju
danden 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

b) För mig är det viktigt att handla i 
en dagligvarubutik där personalen ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
vet vem kunderna är 

c) Att handla dagligvaror är tråkigt, 
oavsett vilken butik man besöker ( ) ( ) ( ) ( ) ( 

d) För mig är det viktigt att man i 
största möjliga utsträckning handlar ( ) ( ) ( ) ( ) ( 
i den lokala butiken 

10. Vilket av påståenden a-d i fråga 9 stämmer bäst in på Er? (endast 
ett x) 

( ) Påstående a 

( ) Påstående b 

( ) Påstående c 

( ) Påstående d 
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NÅGRA UPPGIFTER OM HUSHÅLLET 

11. Är Du man eller kvinna? 

( ) Man 

( ) Kvinna 

12. Hur gammal är Du? 

år 

13. Hur många personer är Ni i  ert hushåll? 

personer 

14. Vilken typ av familj är Ni? 

( ) Familj utan barn, ej pensionär 

( ) Familj med småbarn (ålder under 7 år) 

( ) Familj med skolbarn (ålder mellan 7-17 år) 

( ) Familj med vuxna barn (ålder över 17 år) 

( ) Pensionärsfamilj 

(Um Ni har barn i  olika åldrar, räkna efter yngsta barnet) 

15. Vilket yrke har Du? 

16. Om Du har en make/maka -  vilket yrke har Din make/maka? 

17. Är Du uppvuxen i  bygden? 

( ) Nej 

( ) Ja 

18. Skulle Ni kunna tänka Er att flytta til l  staden/tätorten om 

fick bättre inkomster där? 

( ) Nej 

( ) Vet inte 

( ) Ja 
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19. Skulle Ni kunna tänka Er att flytta till staden/tätorten om Ni fick 

bättre arbetsförhållanden där? 

) Nej 

) Vet inte 

) Ja 

nnehar hushållet egen bil? 

) Nej 

) Ja 

Om Ja - finns det någon i hushållet som under affärstid har möjlig

het att använda bilen för inköpsresor? 

) Nej 

) Ja 

Hjälper Du till med bygdens fester, idrottsarbete, ungdomsarbete 

eller liknande? 

) Nej aldrig 

) Sällan 

) Ibland 

) Ganska ofta 

) Mycket ofta 

Har Du någon gång skrivit insändare till en tidning? 

) Nej 

) Ja 

Har Du någon gång försökt få rättelse på ett beslut som fattats av 

en myndighet? 

Nej 

Ja 

Är Du med i någon politisk förening? 

) Nej 

) Ja 



268 

25. Om ja, är Du styrelsemedlem i någon förening? 

( ) Nej 

( ) Ja 

26. Känner Du till någon som kan ta upp frågor som rör byn eller kommu

nen? 

( ) Nej 

( ) Ja 

27. Om ja, har Du någon gång tagit kontakt med denna person för att på

verka ett beslut som rört byn eller kommunen? 

( ) Nej 

( ) Ja 

28. Har Du själv någon gång satt igång en aktion för att påverka beslut 

som rört byn eller kommunen? 

( ) Nej 

( ) Ja 

29. Röstade Du i senaste valet? 

( ) Nej 

( ) Ja 

30. Känner Du samhörighet med grannarna? 

( ) Nej ingen samhörighet alls 

( ) Nej knappast någon samhörighet 

( ) Ja någon samhörighet 

( ) Ja stor samhörighet 

31. Är Du intresserad av byns/ortens angelägenheter? 

( ) Nej inte alls 

( ) Ja något intresserad 

( ) Ja mycket intresserad 



269 

32. Har Du intresse av att ställa upp och diskutera med en innehavare 

av en ortsbutik om butikens sortiment, priser, öppethållandetider 

och liknande? 

( ) Nej 

( ) Ja 

Om nej - varför inte? (markera med ett kryss för det alternativ som 

bäst stämmer in på Dig) 

( ) Har svårigheter att färdas till butiken 

( ) Har ont om tid 

( ) Har svårt att uttrycka mig 

( ) Vet inte vilka krav ortsbefolkningen har 

( ) Annat, nämligen: 

33. Hur många gånger har Du hälsat på någon senaste veckan? 

( ) Ingen gång 

( ) 1-2 gånger 

( ) 3-4 gånger 

( ) 5 gånger eller fler 

34. Hur många gånger har någon hälsat på Dig senaste veckan? 

( ) Ingen gång 

( ) 1-2 gånger 

( ) 3-4 gånger 

( ) 5 gånger eller fler 

35. Om Du skulle få personliga problem, finns det någon Du kan tala 

med om dem? 

( ) Nej 

( ) Vet inte 

( ) Ja 
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Bilaga E 

Tabeller till kapitel 4 



Tabell E.l Antal mantalskrivna invånare pä orten Nybygge år 1920-1976. 

Ar Antal inv Ökning/minskning % 

1920 192 - -

1926 198 + 3,1 

1932 205 + 3,5 

1938 275 + 34,1 

1944 281 + 2,2 

1950 299 + 6,4 

1953 298 - 0,3 

1956 279 - 6,4 

1959 261 - 6,5 

1962 268 + 2,7 

1965 219 - 18,3 

1968 181 - 17,4 

1971 170 - 6,1 

1974 154 - 9,4 

1976 161 + 4,5 



Tabell E.2 Antal mantalskrivna invånare pä orten Skogsbyn år 1920-1976. 

Ar Antal inv Ökning/minskning % 

1920 100 -

1926 177 + 77,0 

1932 196 + 10,7 

1938 191 - 2,6 

1944 162 - 15,2 

1950 172 + 6,2 

1953 156 - 9,3 

1956 154 - 1,3 

1959 148 - 3,9 

1962 124 - 16,2 

1965 105 - 15,3 

1968 96 - 8,6 

1971 98 + 2,1 

1974 83 - 15,3 

1976 74 - 10,8 



Tabell E.3 Åldersstrukturen bland invånarna på orten Nybygge år 1920-1976. 

Ar 
Ålder 
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-w Totalt 

1920 27,1 28,6 12,0 11,4 10,4 6,3 2,6 1,6 100 

1926 26,8 20,2 16,2 14,6 8,0 5,6 4,5 4,1 100 

1932 25,9 21,5 13,7 17,0 7,8 7,8 3,4 2,9 100 

1938 22,5 22,2 16,0 15,6 10,9 5,5 2,9 4,4 100 

1944 21,0 20,3 16,7 13,9 14,6 6,4 5,0 2,1 100 

1950 19,4 18,7 15,4 13,0 15,1 9,4 7,0 2,0 100 

1953 19,8 17,4 14,4 15,5 12,1 12,1 5,7 3,0 100 

1956 18,3 17,6 13,6 17,2 11,1 11,8 5,7 4,7 100 

1959 18,4 17,2 11,9 15,7 11,9 11,1 6,9 6,9 100 

1962 19,0 16,0 13,4 11,9 14,6 9,0 8,6 7,5 100 

1965 19,2 13,7 11,4 15,5 15,5 8,2 9,2 7,3 100 

1968 17,7 13,3 11,6 13,3 14,4 11,0 9,9 8,8 100 

1971 13,0 18,8 10,0 13,0 12,3 14,1 11,2 7,6 100 

1974 9,8 24,7 5,2 10,4 13,6 14,3 8,4 13,6 100 

1976 12,3 20,4 5,0 11,1 16,7 11,7 11,7 11,1 100 



274 

Tabell E.4 Åldersstrukturen bland invånarna på orten Skogsbyn år 1920-1976. 

Ålder 
Ar 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-w Totalt 

1920 35,0 17,0 11,0 17,0 8,0 6,0 6,0 0,0 100 

1926 31,1 25,4 11,9 11,3 10,7 4,0 4,5 1,1 100 

1932 27,0 24,5 12,8 15,8 10,2 4,6 1,5 3,6 100 

1938 23,0 20,9 19,4 16,8 8,4 7,3 2,6 1,6 100 

1944 26,5 16,1 19,1 15,4 14,2 3,7 2,5 2,5 100 

1950 27,9 15,7 11,6 19,2 15,1 4,1 4,1 2,3 100 

1953 20,5 15,4 11,5 22,4 13,5 7,7 5,1 3,9 100 

1956 20,8 16,9 9,1 22,7 12,3 11,0 2,6 4,6 100 

1959 17,6 21,0 12,2 10,8 18,2 13,5 2,0 4,7 100 

1962 12,9 22,6 8,9 12,9 21,8 12,1 4,8 4,0 100 

1965 12,4 19,0 12,4 8,6 19,0 12,4 10,5 5,7 100 

1968 14,6 12,5 13,5 9,4 13,5 16,7 13,5 6,3 100 

1971 15,3 10,2 15,3 7,1 17,4 16,3 12,2 6,2 100 

1974 12,0 13,3 8,4 9,6 16,9 18,1 14,5 7,2 100 

1976 12,2 17,6 5,4 8,1 13,5 17,6 14,8 10,8 100 
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Tabell E.5 Yrkesstrukturen bland invånarna pä orten Nybygge är 1920-1976. 

YRKESGRUPPER 

CD 
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•""5 

0 (D 
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Il =« 2 CL E co 0 
£ co C -Q o CO t-t 
« ~ C CD O C-H t f" 
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CO CD c 
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en c co >, 

GQ I H-
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XI 
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:o 
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u >> 
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:C0 o 

c 
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CO 4-> 
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£-. 0 ca 
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:C0 0 
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0 4-> 0 CO U C CO :ca^ "ö 
P 0 CO I —H 

.£ E 

E E 
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.E 0 
TJ 

CD C 
fa 
CJI 
co _r 4-j 
0 JU 

•fa w 
:0 u 
Ll. -a 

co 
CJi 

:o 

Ar 

1920 2 8 6 1 1 1 0 4 6 0 4 3 

1926 3 16 6 1 1 1 0 5 9 1 4 3 

1932 1 18 7 1 0 0 0 3 14 1 5 2 

1938 10 21 7 2 2 0 1 5 21 2 6 3 

1944 6 23 10 11 1 0 2 10 12 5 10 2 

1950 8 17 10 15 9 6 4 15 5 6 7 8 0 

1953 5 9 16 11 12 8 5 14 7 9 10 14 0 

1956 2 4 13 8 14 5 4 16 9 8 12 5 2 

1959 1 6 12 5 11 5 2 16 6 7 10 7 2 

1962 1 4 11 15 11 6 5 14 3 5 10 7 1 

1965 0 3 12 16 7 6 2 9 4 1 7 5 0 

1968 0 2 11 15 7 5 1 8 1 2 3 4 0 

1971 0 2 9 12 4 5 1 7 4 2 6 5 0 

1974 0 2 7 7 7 4 1 6 9 6 3 7 0 

1976 0 2 6 5 6 5 1 5 9 7 9 7 0 
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Tabell E.6 Yrkesstrukturen bland invånarna pä orten Skogsbyn är 1920-1976. 

YRKESGRUPPER 
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E 
c "0 

T3 
0 C u CD CD _C CJi 
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0 "u 
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LL. "O 
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cn 
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Ar 

1920 15 0 3 1 0 0 0 1 3 2 0 2 0 

1926 16 2 5 1 0 0 0 11 3 4 4 3 1 

1932 31 2 5 0 0 0 0 12 2 6 5 5 0 

1938 33 6 4 1 0 0 0 12 5 3 5 2 0 

1944 5 6 8 4 2 2 4 16 4 4 6 4 0 

1950 0 5 10 1 2 2 2 18 4 5 14 2 0 

1953 2 4 12 2 1 3 2 16 3 8 11 2 0 

1956 3 3 10 1 1 1 1 11 4 4 17 3 

1959 3 2 11 1 4 2 1 10 3 4 12 4 

1962 2 1 10 1 1 3 1 12 3 4 9 4 

1965 1 0 9 2 4 1 1 7 4 5 3 4 

1968 1 0 6 5 3 2 0 6 4 5 2 4 

1971 1 0 4 4 2 2 0 5 4 5 7 4 

1974 1 0 4 4 2 1 0 5 6 4 5 3 

1976 1 0 4 4 2 1 0 4 3 3 3 5 
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Bilaga F 

Tabeller till kapitel 6 
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Tabell F.l Nybygge-butikens dagligvarusortiment under det första 
verksamhetsåret fördelade pä olika varugrupper. 

Öppningsdagen Efter 6 månader Hela året 

n % n % n % 

Köttprodukter 5 1,4 23 3,3 45 4,6 

Fisk- och skaldjur 16 4,5 45 6,6 73 7,4 

Grönsaker 20 5,7 36 5,3 48 4,9 

Frukt och bär 28 8,0 46 6,7 73 7,4 

Saft och juice 2 0,6 5 0,7 6 0,6 

Fågel 1 0,3 2 0,3 4 0,4 

Bageriprodukter - - 14 ' 2,0 i 18 1,8 

Glass 11 3,1 23 3,3 i 40 4,1 

Gryner och mixer 54 15,3 85 12,4 , 103 10,5 

Barnmat 3 0,9 7 1,0 !  10 1,0 

Brygger i  produkt er - - - - - -

Djurartiklar 3 0,9 14 2,0 18 1,8 

Diet, och hälsoartiklarrr - - - - - -

Kaffe, the och cacao 9 2,5 16 2,3 20 2,0 I 

Kex, flingor och snacks 18 5,1 43 6,3 61 6,2 I 

Konfektyr 41 11,6 91 13,2 148 15,0 ! 

Matfett och mesvaror - - 3 0,4 6 0,6 

Ost 4 1,1 30 4,4 45 4,6 

Mjöl, socker och salt 15 4,3 24 3,5 24 2,4 

Såser och matolja 13 3,7 20 2,9 26 2,6 

Soppor och stuvningar 9 2,5 19 
i 
! 2,8 24 2,4 

Sallad och majonäs 1 0,3 1 0,1 3 0,3 1 

Ägg 1 0,3 2 ! 0,3 3 0,3 , 

Totalt livsmedel 254 72,0 549 ! 79,8 798 80,9 

T obak 17 4,8 28 i 4,1 33 3,3 

Papper och hygien 22 6,2 31 
I 
; 4,5 43 4,4 

! Toalettartiklar 28 7,9 32 4,7 48 4,9 

! Tvätt och rengöring 30 8,5 39 5,7 50 5,0 

Tekniskt och trädgård 2 0,6 8 1,2 15 1,5 

Totalt dagligvaror 353 100,0 687 100,0 987 100,0 
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Tabell F.2 Nybygge-butikens specialvarusortiment under det första 
verksamhetsåret fördelade pä olika varugrupper. 

Öppningsdagen Efter 6 månader Hela året 

n % n % n % 

Bosättning och husgerâd 5 10,9 14 13,5 23 13,9 

Järnvaror 3 6,5 4 3,8 5 3,1 

!  Elektriska artiklar 10 21,7 21 20,2 29 17,6 

• Sport och leksaker - - 1 1,0 2 1,2 

Pappersvaror 23 50,0 40 38,5 67 40,6 

Vår- och sommarsäsong - - 4 3,8 10 6,1 

; Höst- och vintersäsong - - 2 1,9 2 1,2 

j Kapitalvaror - - 2 1,9 3 1,8 

Vita varor - - 1 1,0 2 1,2 

Undertrikå - - 3 2,9 3 1,8 

Strumpor - - 2 1,9 4 2,4 

Stickat - - - - - -

Konfektion - - 2 1,9 2 1,2 ! 

Sybehör och garner 3 6,5 3 2,9 5 3,1 

Korta varor 2 4,4 3 2,9 3 1,8 

Sängkläder - - - - - -

i Skor och lädervaror - - 2 1,9 5 3,0 

Totalt specialvaror 46 100,0 104 100,0 165 100,0 
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Tabell F.3 Skogsbyn-butikens dagligvarusortiment under det första 
verksamhetsåret fördelade på olika varugrupper. 

Öppningsdagen Efter 6 i månader Hela året 

n % n % n % 

Köttprodukter 12 2,3 72 6,0 117 7,2 

Fisk- och skaldjur 28 5,4 70 5,8 103 6,3 

Grönsaker 18 3,5 57 4,8 68 4,2 

Frukt och bär 41 7,9 73 6,0 99 6,1 

Saft och juice 4 0,7 6 0,5 7 0,4 

Fågel 1 0,2 5 0,4 7 0,4 

Bageriprodukter 7 1,4 ' 60 5,0 80 4,9 

Glass 17 3,3 47 3,9 68 !  4 > 2  

Gryner och mixer 1 71 13,7 117 9,8 136 8,3 

Barnmat 8 1,5 27 2,3 52 3,2 

1 Bryggeriprodukter - - - - 1 0,1 

Djurartiklar 7 I 1,4 23 1,9 31 1,9 

i Diet och hälsoartiklar 1 0,2 32 2,7 44 2,7 

1 Kaffe, the och cacao 14 ! 2,7 30 2,5 36 2,2 

1 Kex, fl ingor och snacks 17 1 3,3 
i 

42 3,5 64 3,9 

' Konfektyr 63 ! 12,1 121 10,1 160 9,8 

' Matfett och mesvaror 3 0,6 8 0,7 12 0,7 

Ost 15 2,9 43 3,6 65 i 4,0 

; Mjöl, socker och salt 21 4,1 29 2,4 36 2,2 

Såser och matolja (  ;  18 
i 

3,5 28 2,3 33 I 2,0 

Soppor och stuvningar \ 9 1,7 25 2,1 33 ! 2,0 

; Sallad och majonäs ! 3 0,6 ! 5 0,4 7 0,4 

Ägg i I 3 

i 

0,6 i 4 

i 

0,3 5 
i 

0,3 

Totalt livsmedel 

! 

1 381 
I 
i 

73,6 
! 

! 924 77,0 1264 77,4 

Tobak 1 
i 
!  18 3,5 ! 27 2,3 32 1,9 

• Papper och hygien 26 5,0 58 4,8 71 4,3 

t Toalettartiklar 46 8,9 ; 92 7,7 127 7,8 

Tvätt och rengöring 40 7,7 76 6,3 94 5,8 

i Tekniskt och trädgård 7 1,3 I 23 1,9 45 2,8 

i Totalt dagligvaror 518 100,0 1200 100,0 1633 100,0 
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Tabell F.4 Skogsbyn-butikens specialvarusortiment under det första 
verksamhetsåret fördelade på olika varugrupper. 

Öppningsdagen Efter 6 månader Hela året 

n % n % n % 

Bosättning och husgeråd 42 24,2 130 18,8 216 18,5 

Järnvaror 14 8,1 24 3,5 44 3,8 

Elektriska artiklar 25 14,4 73 10,6 85 7,3 

Sport och leksaker 1 0,6 57 8,2 88 7,5 

Pappersvaror 43 24,9 132 19,1 182 15,6 

Vår- och sommarsäsong - - 10 1,4 77 6,6 

Höst- och vintersäsong - - 47 6,8 89 7,6 

Kapitalvaror - - 7 1,0 22 1,9 

Vita varor 2 1,2 19 2,7 31 2,7 

Undertrikå 6 3,5 31 4,5 50 4,3 

Strumpor b 3,5 39 5,6 54 4,6 

Stickat 2 1,2 5 0,7 15 1 '3 I 
1 Konfektion - - 3 0,4 25 2,2 ! 

J Sybehör och garner 16 9,2 56 8,1 74 6,3 

i Korta varor 
! 9 5,2 18 2,6 22 1,9 

Sängkläder - - 6 0,9 15 1,3 

Skor och lädervaror 7 4,0 35 5,1 81 6,9 

Totalt specialvaror 173 100,0 692 100,0 1170 1 00,0 
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Bilaga G 

Tabeller till kapitel 7 
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Tabell G.l Val av stambutik i januari 1976 bland olika kategorier av hushåll. 

ORTS
BUTIKEN 

ANDRA 
INKÖPS
STÄLLEN 

S U M M A  
ORTS

BUTIKEN 

ANDRA 
INKÖPS
STÄLLEN % n 

Antal familjemedlemmar; 

1 person 83 17 100 18 

2 personer 66 34 100 67 

3 personer eller fler 66 34 100 70 

Inkomst (1 000-tal kr/är); 

- 34 72 28 100 61 

35 - 49 48 52 100 33 

50 - 64 84 16 100 25 

65 - 67 33 100 36 

Socialgrupp; 

1 + 2 58 42 100 26 

3 64 36 100 63 

Civilstånd; 

Ensamstående 42 58 100 12 

Sammanboende/gifta 65 35 100 86 

Livscykel; 

Familj utan barn/med småbarn 40 60 100 20 

Familj med tonårs/vuxna barn 71 29 100 75 

Pensionärer 73 27 100 60 
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fortsättning tabell G.I. 

ORTS
ANDRA 

INKÖPS
S U M M A  

BUTIKEN STÄLLEN % n 

F örvär vsarbe te; 

Ingen förvärvsarbetar 70 30 100 54 

Arbete pä hemorten 69 31 100 48 

Arbete på annan ort 64 36 100 52 

Inköpare; 

Husfar, husfar/husmor 70 30 100 73 

Husmor 67 33 100 75 

Annan person 100 - 100 2 

Bilinnehav; 

Nej 80 20 100 25 

Ja 64 36 100 125 

Bostadsort; 

Norra regionen 

Nybygge/Skogsbyn 
85 15 100 115 

Södra regionen 17 83 100 40 

Avstånd till ortsbutiken; 

- 1 km 93 7 100 43 

2 - 3  k m  91 9 100 11 

4 - 6  k m  90 10 100 29 

7 - km 40 60 100 72 
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Tabell G.2 Val av stambutik mot inställningen till ortsbutikernas sortiment, 

januari 1976. 

Inställningen till ortsbutikernas sortiment 

Val av stambutik Ej tillräckligt Tillräckligt el mer 
än tillräckligt 

Summa 
% n 

Ortsbutiken 32 68 100 109 

Annat inköpsställe 46 54 100 37 

Summa 146 
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Tabell G.3 Inställningen till ortsbutikernas sortiment i januari 1976 bland olika 
kategorier av hushåll. 

OTILL
RÄCKLIGT 

TILL
RÄCKLIGT 

S U M M A  
OTILL

RÄCKLIGT 
TILL

RÄCKLIGT % n 

Antal familjemedlemmar; 

1 person 39 61 100 18 

2 personer 33 67 100 63 

3 personer eller fler 37 63 100 65 

Inkomst (1 000-tal kr/är); 

- 34 36 64 100 59 

35 - 49 34 66 100 29 

50 - 64 28 72 100 25 

65 - 41 59 100 32 

Socialgrupp; 

1 + 2 48 52 100 25 

3 37 63 100 59 

Civilstånd; 

Ensamstående 36 64 100 11 

Sammanboende/gifta 38 62 100 82 

Livscykel; 

Familj utan barn/med småbarn 47 53 100 19 

Familj med tonårs/vuxna barn 36 64 100 69 

Pensionärer 31 69 100 58 
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fortsättning tabell G.3. 

OTILL
RÄCKLIGT 

TILL
RÄCKLIGT 

S U M M A  
OTILL

RÄCKLIGT 
TILL

RÄCKLIGT % n 

F ör värvsarbete; 

Ingen förvärvsarbetar 30 70 100 53 

Arbete på hemorten 43 57 100 46 

Arbete på annan ort 35 65 100 46 

Inköpare; 

Husfar, husfar/husmor 37 63 100 70 

Husmor 34 66 100 70 

Annan person 50 50 100 2 

Bilinnehav; 

Nej 17 83 100 24 

Ja 39 61 100 117 

Bostadsort; 

Norra regionen 

Nybygge/Skogsbyn 
34 66 100 113 

Södra regionen 39 61 100 33 

Avstånd till ortsbutiken; 

- 1 km 39 61 100 43 

2 - 3 km 18 82 100 11 

4 - 6  k m  24 76 100 29 

7 - km 41 59 100 63 
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Tabell G.4 Val av stambutik mot val av butik vid utnyttjande av extrapriser 

NYBYGGE 

Val av butik vid utnyttjande av extrapriser 

Val av stambutik Ortsbutik Annat inköps
ställe 

Summa 
% n 

Ortsbutiken 42 58 100 12 

Annat inköpsställe 7 93 100 38 

(n) 8 42 50 
Summa 

(%) 16 84 100 

SKOGSBYN 

Val av butik vid utnyttjande av extrapriser 

Val av stambutik Ortsbutik Annat inköps Summa 
ställe % n 

Ortsbutiken 89 11 100 57 

Annat inköpsställe 8 92 100 42 

(n) 54 45 99 
Summa 

(%) 55 45 100 
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Tabell G.5 Angivna skäl till att handla i andra butiker bland olika kateogier av 
hushåll som inte var ortsbutikerna helt och hållet köptrogna. 

MISSNÖJE 
VIED ORTS 
BUTIKEN 

- ANDRA 
SKÄL 

S U M M A  MISSNÖJE 
VIED ORTS 
BUTIKEN 

- ANDRA 
SKÄL % n 

Antal familjemedlemmar; 

1 person 50 50 100 2 

2 personer 77 23 100 13 

3 personer eller fler 47 53 100 19 

Inkomst (1 000-tal kr/år); 

- 34 55 45 100 11 

35 - 49 56 44 100 7 

50 - 64 71 29 100 9 

65 - 57 43 100 7 

Socialgrupp; 

1 + 2 67 33 100 3 

3 67 33 100 15 

Civilstånd; 

Ensamstående - 100 100 1 

Sammanboende/gifta 68 32 100 19 

Livscykel; 

Familj utan barn/med småbarn 75 25 100 4 

Familj med tonårs/vuxna barn 57 43 100 21 

Pensionärer 56 44 100 9 
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fortsättning tabell G.5. 

MISSNÖJE 
MED ORTS 
BUTIKEN 

ANDRA 
SKÄL 

S U M M A  MISSNÖJE 
MED ORTS 
BUTIKEN 

ANDRA 
SKÄL % n 

F ör värvsarbete; 

Ingen förvärvsarbetar 40 60 100 10 

Arbete på hemorten 86 14 100 14 

Arbete på annan ort 44 56 100 9 

Inköpare; 

Husfar, husfar/husmor 47 53 100 15 

Husmor 67 33 100 18 

Annan person 100 - 100 2 

Bilinnehav; 

Nej 60 40 100 5 

Ja 57 43 100 28 

Bostadsort; 

Norra regionen 

Nybygge/Skogsbyn 
58 42 100 31 

Södra regionen 67 33 100 3 

Avstånd till ortsbutiken; 

- 1 km 79 21 100 14 

2 - 3 km 50 50 100 2 

4 - 6  k m  100 - 100 4 

7 - km 29 71 100 14 
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Tabell G.6 Besök i centralort för samhällsservice och inköp av varor/tjänster 
mot val av stambutik för inköp av dagligvaror. 

Stambutik för inköp av dagligvaror 

Besök i centralort 

Ortsbutik Annat inköps
ställe 

Summa 
% n 

Någon gång per år eller aldrig 65 35 100 63 

En gång i månaden 73 27 100 45 

En gång var fjortonde dag 76 24 100 37 

En gång i veckan 62 38 100 63 

Två eller flera gånger i veckan 21 79 100 14 

222 
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Tabell G.7 MC A-analys av val av stambutik efter bilinnehav, arbetsplats, hus
hållsstorlek, hushållsinkomst och bostadsplats. 

VARIABEL OCH N 
KATEGORI 

EJ KORRIGE- ETA 
RAD AV
VIKELSE 

AVVIKELSE BETA 
KORRIGERAD 
FÖR DE ÖVRIGA 
VARIABLERNA 

Bilinnehav; 

Nej 47 .04 .02 

Ja 168 -.01 -.01 

.04 .02 

Arbetsplats; 

Ingen i hushållet 117 .01 
förvärvsarbetar på 
annan ort 

Någon i hushållet 98 -.01 
förvärvsarbetar 
på annan ort 

.01 

- .01 

.01 .02 

Hushållsstorlek; 

1 person 41 .04 -.02 

2 personer 82 -.03 .01 

3 personer - 92 .01 .00 

.05 .02 

Hushâllsinkomst; 

- 14 999 66 -.03 .02 

15 

o
 

o
 

o
 34 999 67 .02 .00 

35 1 
o

 
o

 
o

 82 .04 -.01 

.04 .08 

Bostadsplats; 

Nybygge/Skogsbyn 146 .22 .22 

Andra byar 69 -.46 -.46 

.61 .62 

Multipel R2 = .380 Multipel R = .616 
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Tabell G.8 MCA-analys av val av stambutik efter inställningen till ortsbutiker
nas sortiment, besök av centralorter för samhällsservice och inköp 
av varor och tjänster och inställningen till ortsbutikernas möjlig
heter till överlevnad. 

VARIABEL OCH N 
KATEGORI 

EJ KORRIGE- ETA 
RAD AV
VIKELSE 

AVVIKELSE BETA 
KORRIGERAD 
FÖR DE ÖVRIGA 
VARIABLERNA 

Inställningen till 
ortsbutikernas 
sortiment; 

Negativ eller 70 -.05 
varken negativ 
eller positiv 

Positiv 123 .03 

- .06  

.03 

.08 .09 

Besök av central
ort för samhälls
service och inköp 
av varor/tjänster; 

Aldrig eller sällan 124 .06 .07 

Ofta 69 -.12 -.12 

.18 .18 

Inställningen till 
ortsbutikernas 
möjligheter till 
överlevnad; 

Negativ eller 117 .01 
varken negativ 
eller positiv 

Positiv 76 -.01 

.02 

-.04 

.02 .06 

Multipel r2 = .041 

Multipel R = .203 
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Tabell G.9 Andelen inköp i ortsbutikerna under det första verksamhetsåret 
bland olika kategorier av hushåll. 

nrhp S U M M A  nrhp Ur Ur\ — 

MINSKAT ÄNDRAT ÖKAT 0/ /O n 

Antal familjemedlemmar; 

1 person - 65 35 100 20 

2 personer 3 62 35 100 58 

3 personer eller fler 8 43 49 100 79 

Inkomst (1 OOO-tal kr/är); 

- 34 - 55 45 100 60 

35 - 49 10 42 48 100 31 

50 - 64 7 60 33 100 27 

65 - 9 57 34 100 35 

Socialgrupp; 

1 + 2 11 55 34 100 27 

3 1 45 54 100 56 

Civilstånd; 

Ensamstående - 67 33 100 9 

Sammanboende/gifta 5 46 49 100 82 

Livscykel; 

Familj utan barn/med småbarn 7 48 45 100 29 

Familj med tonårs/vuxna barn 8 47 45 100 76 

Pensionärer - 64 36 100 52 
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fortsättning tabell G.9. 

OFÖR
ÄNDRAT 

S U M M A  

MINSKAT 
OFÖR

ÄNDRAT ÖKAT 0/ /O n 

F örvärvsarbete; 

Ingen förvärvsarbetar - 57 43 100 42 

Arbete på hemorten 8 51 41 100 39 

Arbete pä annan ort 7 59 34 100 41 

Inköpare; 

Husfar, husfar/husmor 3 56 41 100 19 

Husmor 7 54 39 100 59 

Annan person - 33 67 100 3 

Bilinnehav; 

Nej - 52 48 100 21 

Ja 5 55 40 100 123 

Bostadsort; 

Norra regionen 

Nybygge/Skogsbyn 
4 52 44 100 123 

Södra regionen 9 56 35 100 34 

Avstånd till ortsbutiken; 

- 1 km 4 53 43 100 51 

2 - 3 km 7 62 31 100 13 

4 - 6  k m  - 52 48 100 27 

7 - km 7 52 41 100 66 
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Tabell G.IO Inställningen till ortsbutikernas sortiment i december 1976 bland 
olika kategorier av hushåll. 

OTILL
RÄCKLIGT 

TILL
RÄCKLIGT 

S U M M A  
OTILL

RÄCKLIGT 
TILL

RÄCKLIGT % n 

Antal familjemedlemmar; 

1 person 40 60 100 20 

2 personer 43 57 100 61 

3 personer eller fler 48 52 100 85 

Inkomst (1 000-tal kr/är); 

- 34 42 58 100 59 

35 - 49 45 55 100 33 

50 - 64 48 52 100 29 

65 - 42 58 100 40 

Socialgrupp; 

1 + 2 42 58 100 26 

3 54 46 100 70 

Civilstånd; 

Ensamstående 56 44 100 9 

Sammanboende/gifta 48 52 100 85 

Livscykel; 

Familj utan barn/med småbarn 38 62 100 26 

Familj med tonårs/vuxna barn 52 48 100 85 

Pensionärer 38 62 100 55 
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fortsättning tabell G.10. 

OTILL
RÄCKLIGT 

TILL
RÄCKLIGT 

S U M M A  
OTILL

RÄCKLIGT 
TILL

RÄCKLIGT % n 

Förvärvsarbete; 

Ingen förvärvsarbetar 37 63 100 40 

Arbete på hemorten 52 48 100 44 

Arbete på annan ort 38 62 100 42 

Inköpare; 

Husfar, husfar/husmor 38 62 100 60 

Husmor 44 56 100 61 

Annan person 67 33 100 3 

Bilinnehav; 

Nej 30 70 100 23 

Ja 49 51 100 130 

Bostadsort; 

Norra regionen 

Nybygge/Skogsbyn 
50 50 100 129 

Södra regionen 27 73 100 37 

Avstånd till ortsbutiken; 

- 1 km 62 38 100 52 

2 - 3 km 47 53 100 15 

4 - 6 km 52 48 100 27 

7 - km 31 69 100 72 
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Tabeller till kapitel 12 
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Tabell H.l Synpunkter på ortsbutikernas sortiment sex år efter butikernas 
tillkomst. 

(-1 
CD 
-p 
0-

CD 
p -P -p -P 
:o cp cn cn 
0- •h • •H •H 

-P r—1 i 1 i—i iH 
CD CD Q. -X 
CD -P U E u U 

i—1 •H :ca o :CD C :cu 
CD -P i—1 p p :ca P 

"O CD r—1 rH i—i 
i—1 -P p i—1 oCO iH p rh 
i—1 *H :0 •h. E •h CD -H 
<C i—1 u. i-f œ t- s; -p 

NYBYGGE 

Kött 13 26 26 34 1 100 % (n=53) 

Bröd - 5 17 67 11 100 % (n=54) 

Mejerivaror - 8 18 67 7 100 % (n=57) 

Frukt 3 21 24 50 2 100 % (n=58) 

Grönsaker 10 28 29 31 2 100 % (n=58) 

Kemiskt-tekniskt - 2 7 84 7 100 % (n=55) 

Torra varor - 3 9 78 10 100 % (n=58) 

Specialvaror 37 20 9 29 5 100 % (n=35) 

Totalt 6 15 39 37 3 100 % (n=54) 

SKOGSBYN 

Kött 2 7 14 64 13 100 % (n=90) 

Bröd 1 1 11 74 13 100 % (n=91) 

Mejerivaror 1 - 11 81 7 100 % (n=88) 

Frukt 1 2 12 72 13 100 % (n=93) 

Grönsaker 1 4 17 70 8 100 % (n=88) 

Kemiskt-tekniskt 1 2 10 50 37 100 % (n=93) 

Torra varor 1 - 10 77 12 100 % (n=83) 

Specialvaror 5 14 16 47 18 100 % (n=83) 

Totalt _ 3 17 56 24 100 % (n=95) 
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Tabell H.2 Synpunkter på ortsbutikernas sortiment för åren 1977-1981. 
M
i
n
s
k
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t
 

m
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NYBYGGE 

Kött _ 2 74 22 2 100 % (n=50) 

Bröd - - 69 29 2 100 % (n=48) 

Mejerivaror - 2 80 16 2 100 % (n=51) 

Frukt - 4 66 29 1 100 % (n=52) 

Grönsaker - 6 66 24 4 100 % D
 

II
 

O
 

s
-/
 

Kemiskt-tekniskt - - 76 22 2 100 % (n=50) 

Torra varor - - 71 25 4 100 % (n=52) 

Specialvaror 6 - 74 20 - 100 % (n=31) 

Totalt 4 - 56 36 4 100 % (n=50) 

SKOGSBYN 

Kött 1 20 73 6 _ 100 % (n=81) 

Bröd - 1 88 11 - 100 % (n=84) 

Mejerivaror - 1 94 5 - 100 % (n=81) 

Frukt - 5 84 10 1 100 % (n=81) 

Grönsaker - 9 81 9 1 100 % (n=80) 

Kemiskt-tekniskt - 1 77 20 2 100 % (n=82) 

Torra varor - - 92 8 - 100 % (n=83) 

Specialvaror 4 13 55 23 5 100 % (n=78) 

Totalt - 7 63 26 4 100 % (n=87) 



Tabell H.3 Synpunkter på ortsbutikernas varukvalitet för åren 1977-1981. 

NYBYGGE SKOGSBYN 

Blivit mycket bättre - -

Blivit något sämre 2 8 

Oförändrat 75 82 

Blivit något bättre 18 7 

Blivit mycket bättre 5 3 

Totalt 100% 100% 

(n=55) (n=97) 

Tabell H.4 Synpunkter pä ortsbutikernas extrapriser för åren 1977-1981. 

NYBYGGE SKOGSBYN 

Minskat mycket 2 3 

Minskat något 3 17 

Oförändrat 68 66 

Ökat något 25 13 

Ökat mycket 2 1 

Totalt 100% 100% 

(n=56) (n=95) 
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Tabell H.5 Köptroheten till ortsbutikerna i januari 1981 bland olika kategorier 
av hushåll. 

INGA 
TNKÖP CIRKA MER ÄN 

S U M  M A 

ALLS HÄLFTEN HÄLFTEN 0/ /0 n 

Antal familjemedlemmar; 

1 person 11 19 70 100 27 

2 personer 18 31 51 100 71 

3 personer eller fler 16 39 45 100 73 

Inkomst (1 000-tal kr/är); 

- 34 17 27 56 100 18 

35 - 49 10 35 55 100 29 

50 - 64 20 36 44 100 25 

65 - 8 50 42 100 12 

Socialgrupp; 

1 + 2 16 46 38 100 55 

3 18 26 56 100 106 

Civilstånd; 

Ensamstående 25 21 54 100 24 

Sammanboende/gifta 15 35 50 100 150 

Livscykel; 

Familj utan barn/med småbarn 11 41 48 100 44 

Familj med tonårs/vuxna barn 18 36 46 100 50 

Pensionärer 19 26 55 100 80 
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fortsättning tabell H.5. 

INGA 
INKÖP 
ALLS 

CIRKA 
HÄLFTEN 

MER ÄN 
HÄLFTEN 

S U M M A  INGA 
INKÖP 
ALLS 

CIRKA 
HÄLFTEN 

MER ÄN 
HÄLFTEN 0/ /O n 

Förvärvsarbete; 

Ingen förvärvsarbetar 16 19 65 100 31 

Arbete pä hemorten 9 23 68 100 22 

Arbete pä annan ort 30 22 48 100 27 

Inköpare; 

Husfar, husfar/husmor 18 20 62 100 44 

Husmor 16 28 56 100 54 

Annan person - - - - -

Bilinnehav; 

Nej 19 19 62 100 16 

Ja 17 31 52 100 97 

Bostadsort; 

Norra regionen 10 26 64 100 55 

Nybygge/Skogsbyn 3 36 61 100 71 

Södra regionen 40 35 25 100 57 

Avstånd till ortsbutiken; 

- 1 km 2 36 62 100 58 

2 - 3 km 6 23 71 100 17 

4 - 6  k m  10 20 70 100 20 

7 - km 31 35 34 100 88 
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Tabell H.6 MCA-analys av val av stambutik efter inställningen till ortsbutiker
nas sortiment, varukvalitet och extrapriserbjudanden. 

VARIABEL OCH N 
KATEGORI 

EJ KORRIGE
RAD AV
VIKELSE 

ETA AVVIKELSE 
KORRIGERAD 
FÖR DE ÖVRIGA 
VARIABLERNA 

BETA 

Inställningen till 
ortsbutikernas 
sortiment; 

Negativ 14 -.48 

Varken negativ 37 -.02 
eller positiv 

Positiv 96 -.08 

-.27 

.00 

.14 

.24 .14 

Inställningen till 
ortsbutikernas 
varukvalitet; 

Negativ 34 -.30 

Varken negativ 68 .07 
eller positiv 

Positiv 45 .12 

- .20  

.06 

.06 

.25 .17 

Inställningen till 
ortsbutikernas 
extrapriser; 

Negativ 

Varken negativ 
eller positiv 

Positiv 

74 

69 

-.12 

-.13 

.02 

-.07 

.08 

- .06  

.19 .12 

Multipel r2 = .099 

Multipel R = .314 
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Bilaga I 

Tabeller till kapitel 13 
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Tabell I.l Angivna skäl till en ökning av köptroheten till ortsbutikerna. 

NYBYGGE SKOGSBYN 

Förbättring av ortsbutikernas 33 22 
utbud 

Ändrade arbetsförhållanden 17 11 

Öka ortsbutikernas möjligheter 33 56 
till överlevnad 

Arbetssamt och kostsamt att 17 11 
handla i tätortsbutiker 

Totalt 100% 100% 

(n=6) (n=9) 

Tabell 1.2 Angivna skäl till en minskning av köptroheten till ortsbutikerna. 

NYBYGGE SKOGSBYN 

Försämring av ortsbutikernas 13 20 
utbud 

Förbättring av andra butikers 16 
utbud 

Ändrade arbetsförhållanden 65 60 

Andra skäl 6 20 

Totalt 100% 

(n=16) 

100% 

(n=5) 
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Tabell 1.3 Hushållens inställning till påståendet "för mig är det viktigt att 
handla i en dagligvarubutik som har ett stort sortiment och många 
extrapriserbjudanden". 

NYBYGGE SKOGSBYN 

Instämmer ej 26 32 

Stämmer varken bra eller dåligt 22 19 

Instämmer 52 49 

Totalt 100% 100% 

(n=58) (n=79) 

Tabell 1.4 Hushållens inställning till påståendet "för mig är det viktigt att man i 
största möjliga utsträckning handlar i den lokala butiken". 

NYBYGGE SKOGSBYN 

Instämmer ej 3 4 

Stämmer varken bra eller dåligt 19 13 

Instämmer 78 83 

Totalt 100% 100% 

(n=58) (n=83) 
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Tabell 1.5 Hushållens inställning till påståendet "att handla dagligvaror är 
tråkigt oavsett vilken butik man besöker". 

NYBYGGE SKOGSBYN 

Instämmer ej 49 53 

Stämmer varken bra eller dåligt 20 23 

Instämmer 31 24 

Totalt 100% 100% 

(n=55) (n=78) 

Tabell 1.6 Hushållens inställning till påståendet "för mig är det viktigt att 
handla i en dagligvarubutik där personalen vet vem kunderna är". 

NYBYGGE SKOGSBYN 

Instämmer ej 32 25 

Stämmer varken bra eller dåligt 21 19 

Instämmer 47 56 

Totalt 100% 100% 

(n=56) (n=81) 



309 

REFERENSLITTERATUR 

Aneli, B., Hushållen och dagligvarudistributionen. En konsumentekonomisk ana
lys. Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, 1979. 

Arbetsgruppen för glesbygdsfrågor inom Kungl Maj:ts kansli, Glesbygd, 1969. 

Arbnor, J. & Bjerke, B., Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund, 
1977. 

Bell, R. & Westius, S., Några teorier om grannskap och grannrelationer. Rapport 
R29:1972, Byggforskningen, Stockholm. 

Bergroth, A., Handikappade och åldringar i en glesbygdskommun. Forskningsrap
port 46, Sociologiska Institutionen, Umeå Universitet, 1978. 

Billgren, J., Konsumentekonomi med konsumentpolitik. Studentlitteratur, Lund, 
1977. 

Blau, P., Social Exchange. International Encyclopedia of the Social Sciences, vol 
7, 1968, 452-457. 

Boone, L.E. m fl., City Shoppers and Urban Identification Revisted. Journal of 
Marketing, vol 38, juli 1974, 67-69. 

Borin, L., Lokaliseringsbeslut inom detaljhandeln. Ekonomiska Forskningsinsti
tutet vid Handelshögskolan i Stockholm, 1967. 

Byron, C.H., Basildon; Shopping, Work for Women, Leisure. Basildon Develop
ment Corporation, Basildon, 1967. 

Byström, I & Wennström, R., Lanthandelns betydelse och situation inom Umeå 
kommun. Tre-betygsuppsats, Sociologiska Institutionen, Umeå Universitet, 
1974. 

Converse, P.D., A Study of Retail Trade Areas in East Central Illinois. Business 
Studies 2, Bureau of Economic and Business Research, University of Illinois, 
Urbana, 1943. 

Dahlberg, L. & Söderström, G., Närhetsbutiker i glesbygd. Studier i företags
ekonomi 2, Umeå Universitet, 1970. 

Dahlström, M. m fl., Effekter av butiksdöden. Tre-betygsuppsats, Företagseko
nomiska Institutionen, Lunds Universitet, 1974. 

Darden, W.R. & Lusch, R.F. (red)., Patronage Behavior and Retail Management. 
North-Holland, New York, 1983. 

Daun, A., Det etnologiska studiet av kulturell variation. Sociologisk forskning, 
vol 7, 1970:1, 2-13. 



310 

Durkheim, E., Le suicide. Svensk översättning, Självmordet. Argos, Uppsala, 
1968 (1897). 

Elenius, B., Nordiske bestrebelser at sikre en rimlig service i landområdena. 
Föredrag vid NÄK:s konferens i Helsingör 19-21 februari 1983. Allmänna Byrån, 
Konsumentverket, Vällingby, 1983. 

Elenius, B. & Näslund, H., Samhällets ekonomiska stöd till varudistributionen, 
1978. Ingår i Malmgren 1978. 

Elenius, B., Konsumentinflytande på varuförsörjningen. Promemoria, Allmänna 
Byrån, Konsumentverket, 1983. 

Engel, J.F., Kollat, D.T. & Blackwell, R.D., Consumer Behavior. Holt, Rinehart 
& Winston, New York, 1968. 

Engström, A., Kommunalt stöd ger glesbygdsbutiker nytt hopp. LIVS 1975:8, 22-
24, (Engström 1975 a). 

Engström, A., Vad händer som leverantören säger nej. LIVS 1975:9, 34-36, 
(Engström 1975 b). 

Enis, B.M. & Paul, G.W., Store Loyalty as a Basis of Market Segmentation. 
Journal of Retailing, vol 46, hösten 1970, 42-56. 

Etzioni, A., Complex Organizations. A Sociological Reader. Holt, Rinehart & 
Winston, New York, 1966. 

Falk, T., Köpa via datorer. Handel utan butiker och grossister genom teledata. 
Fonden för Handels- och Distributionsforskning, Ekonomiska Forskningsinstitu
tet vid Handelshögskolan i Stockholm, 1983. 

Ferber, R. (red)., Handbook of Marketing Research. McGraw-Hill, New York, 
1974. 

Festinger, L., Schachter, S. & Back, K., Social Influence. Harper & Bros, 1950. 

Fornell, C., Consumer Input for Marketing Decisions. A Study of Corporate 
Departments for Consumer Affairs. The Foundation for Economic Research, 
Lund (EFL), Företagsekonomiska Institutionen, Lunds Universitet, 1976. 

Frankenberg, K., Fritiden i en kommun. Studie av motiv för val av fritids- och 
friluftsaktiviteter. Rapport snvpm 1283, Statens Naturvårdsverk, Stockholm, 
1980. 

Grönroos, C., Marknadsföring av tjänster. Akademilitteratur, Stockholm, 1979. 

Guillet de Monthoux, P., Industriell marknadsföring och inköp. Nils Hellström 
AB, Borås/Studentlitteratur, Malmö, 1975. 

Gylling, M., Dagligvarubutikerna 1985. Dagligvaruleverantörernas Förbund 
(DLF), Stockholm, 1976. 



311 

Haglund, L., Konsumtions- och köpplanering i hushåll. Business Administration 
Studies (BAS), Göteborg, 1980. 

Hatt, P.K. (red)., Cities and Society. The Revisted Reader in Urban Sociology. 
The Free Press, Glencoe, Illinois, 1957. 

Herbert, G., The Neighborhood Principle and Organic Theory. The Sociological 
Review, vol 2, 1963, 165-213. 

Herrman, R.O. & Beik, L.L., Shoppers Movement Outside Their Local Retail 
Area. Journal of Marketing, vol 32, oktober 1968, 45-51. 

Holbaek-Hanssen, L., Contributions to a Theory in Marketing. Eidsvågneset, 
1958 a. 

Holbaek-Hanssen, L., Markedsforskning. Johan Grundt Tanum, Oslo, 1958 b. 

Huff, D.L., Defining and Estimating a Trading Area. Journal of Marketing, 28, 
juli 1964, 34-38. 

Hult, M. & Odéen, G., Etableringsprocessen. Småskrifter 12, Högskolan i Växjö, 
1983. 

Hunt, J.M.V. (red)., Personality and the Behavior Disorders, vol 1. The Ronald 
Press Company, New York, 1944. 

Håkansson, H. & Östberg, C., Industriell marknadsföring som en interaktions-
process. Marknadsvetande 1974, nr 3, 21-30. 

Håkansson, H., Task and Organizational Variables as Determinants of the Pur
chaser's Communication. Företagsekonomiska Institutionen, Uppsala Universi
tet, 1975. 

Håkansson, H., Johansson, J. & Wootz, B., Påverkansstatistik på industriella 
marknader. Företagsekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, 1975. 

Håkansson, H. & Wootz, B., Företags inköpsbeteende. Studentlitteratur, Lund, 
1975. 

Håkansson, H. & Östberg, C., Industrial Marketing. An Organizational Problem. 
Industrial Marketing Management, 1975, nr 4, 113-123. 

Håkansson, H. & Snehota, I., Marknadsplanering - ett sätt att skapa nya 
problem. Studentlitteratur, Lund, 1976. 

Hånell, P.G., Inköringskostnader i mindre och medelstora företag. Studier i 
företagsekonomi, serie B:19, Företagsekonomiska Institutionen, Umeå Universi
tet, 1972. 

Jacobs, J., The Death and Life of American Cities. Jonathan Cape, London, 
1962. 



312 

Jacobsen, ViT. (red)., Handbok i marknadsföring, Institutet för ledarskap och 
lönsamhet, Stockholm, 1978. 

Johansson, S., Politiska resurser. Allmänna förlaget, Stockholm, 1971. 

Jonassen, C.T., The Shopping Center Versus Downtown. A Motivation Research 
on Shopping Habits and Attitudes in Three Cities. Bureau of Business Research, 
College of Commerce and Administration, The Ohio State University, 
Columbus, Ohio, 1955. 

Jonsson, E., Teorin för företagets marknadsföring - en kritisk granskning frän 
samhällsekonomisk synpunkt. Forskningsrapport nr 113, Företagsekonomiska 
Institutionen, Stockholms Universitet, 1978. 

Jonsson, E., Lönar sig glesbygdsbutiker. En samhällsekonomisk utvärdering av 
en tänkt butiksnedläggning. Forskningsrapport nr 130, Företagsekonomiska 
Institutionen, Stockholms Universitet, 1979. 

Jonsson, R., m fl., Kompendium i sociologisk metod. Samhällsvetareförlaget, 
Stockholm, 1973. 

Jörgensen, N. & Tonnsdorff, H.G., Detaljhandelns marknadsföring, 1978. Ingår i: 
Jacobsen 1978. 

Karlsson, G. (red)., Sociologiska metoder. Scandinavian University Books, Stock
holm, 1965. 

Katona, G., Rational Behavior and Economic Behavior. Psychological Review, 
vol 60, 1953:5, 307-318. 

Keller, S., The Urban Neighborhood. Random House, New York, 1968. 

Kendall, M.G., Factor Analysis as a Statistical Technique. Journal of Royal 
Statistical Society, serie A 121, 1950, 60-73. 

Kent County Council, The influence of Car Ownership on Shopping Habits. 
Maidstone, 1964. 

Kihlstedt, C., Sortiment inom detaljhandeln. Företagsekonomiska Forsknings
institutet vid Handelshögskolan i Stockholm, 1961. 

Konsumenten i samhället, Rapport från det andra nordiska konsumentforsk
ningsseminariet i Hanaholmen, Helsingfors, oktober 1976. Rabén & Sjögren, 
Stockholm, 1978. 

Konsumentteknik, Konsumentinriktad forskning på livsmedel, kläder, bostad och 
fritid. Styrelsen för teknisk utveckling/Statens Konsumentråd, Allmänna för
laget, Stockholm, 1971. 

Konsumentverket, Varuhemsändning i glesbygd. Erfarenheter från försöksverk
samheten med statligt stöd till kommersiell service. Allmänna byrån 1978:6-02, 
Vällingby. 



313 

Konsumentverket, Vidgade servicefunktioner i glesbygdshandeln. Slutrapport. 
Allmänna byrån 1979:6-04, Vällingby, (Konsumentverket 1979 a). 

Konsumentverket, Organiserade inköpsresor i Enköpings kommun. Allmänna 
byrån 1979:6-05, Vällingby, (Konsumentverket 1979 b). 

Konsumentverket, Forskning om konsumentproblem. Tio föredrag om konsu-
mentpolitisk forskning, (Konsumentverket 1980 a). 

Konsumentverket, Konsument 79. Delrapport II: Marknadsföring och konsument
politik - undersökning om konsumenters uppfattningar och kunskaper, Vällingby, 
(Konsumentverket 1980 b). 

Konsumentverket, Driftsstöd. Ett medel för att förbättra varuförsörjningen i 
glesbygd. Allmänna byrån 1981:06-09, Vällingby, (Konsumentverket 1981 a). 

Konsumentverket, Serviceutbud i glesbygd. En ananlys av utvecklingen i fem 
kommuner. Allmänna byrån 1981:6-10, Vällingby, (Konsumentverket 1981 b). 

Konsumentverket, Hemsändning i glesbygd. En undersökning i samarbete med 
länsstyrelserna. Allmänna byrån 1983:6-04, Vällingby. 

Korpi, W., Arbetarklassen i välfärdskapitalismen. Arbete, fackförening och 
politik i Sverige. Bokförlaget Prisma i samarbete med Institutet för social 
forskning, Stockholm, 1974. 

Kotler, P., Marketing Management. Prentice/Hall International Inc., London, 
1972. 

Larsson, F., Vad är service, behövs service, vad kostar service. Informations
skrift nr 5, Sveriges Köpmannaförbund, Borås, 1966. 

Larsson, F., Breddat sortiment försämrar lagerekonomin. LIVS 1974:12, 25-27. 

Larsson, F., Varuhandeln: struktur och tendenser. Studentlitteratur, Lund, 1975. 

Lazarsfeld, P.F. & Menzel, H., On the Relation Between Individual and Collec
tive Properties, 1966. Ingår i Etzioni 1966. 

Lazer, W. & Kelley, E.J., The Retailing Mix: Planning and Management. Journal 
of Retailing, vol 37, våren 1961, 34-41. 

Lekvall, P. & Wahlbin, C., Information för marknadsföringsbeslut. IHM Lärome
del AB, Göteborg, 1979. 

Lewin, K., Dembo, T., Festinger, L. & Sears, P.S., Level of Aspiration, 1944. 
Ingår i Hunt 1944. 

Lindblad, A., Lokal Radio och TV. En analys av publistruktur och deltagande. 
Forskningsrapport, 71, Sociologiska Institutionen, Umeå Universitet, 1983. 



314 

Lindquist, J.D., Meaning of Image. A Survey of Empirical and Hypothetical 
Evidence. Journal of Retailing, vol 50, vintern 1974-75, 29-38, 116. 

LIVS 1975:9. 

LIVS 1976:6-7. 

LIVS 1977:9. 

LIVS 1980:1. 

LIVS 1982:1. 

Lund, A. & Hugsveit, N., Innkjöpsmönster og butikksstruktur. Norsk Institutt for 
By- och Regionforskning (NIBR), Oslo, 1975. 

Lundell, H. & Nilsson, P., Konsumentkontaktavdelningar. Arbetssätt och funk
tion. Examensarbete från konsumentekonomiska utbildningslinjen, Lunds Uni
versitet, 1979. 

Malmgren, G., Butikens sociala roll - en undersökning i Malmö. Bostadskomple
ment - Dagligvaruhandel 4. Institutionen för Byggnadsfunktionslära, Tekniska 
Högskolan i Lund, 1971. 

Malmgren, G. (red)., Samhällsperspektiv på varudistributionen. Studentlittera
tur, Lund, 1978. 

Mayer, K.B. & Goldstein, S., The First Two Years: Problems of Small Firm 
Growth and Survival. Small Business Research Series No 2, Small Business 
Administration, Washington D.C, 1961. 

McCarthy, E.J., Basic Marketing. R.D. Irwin Inc., Homewood III, 1971. 

McClure, P.J. & Ryans, J.K., Difference between Retailers and Consumers 
Perceptions. Journal of Marketing Research, vol 5, februari 1968, 35-40. 

Mitchell, A., Changing Consumer Values. Stanford Research Institute, 1977. 

Nie, N.H. m fl., Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). McGraw-Hill 
Book Company, New York, 1975. 

Nohlâs, U., En butiksnedläggelses verkningar för invånarna inom en kommun 
med särskild hänsyn till de resurssvaga. Tre-betygsuppsats, Nationalekonomiska 
Institutionen, Göteborgs Universitet, 1974. 

Nordiska ministerrådet, Samhällsstöd till kommersiell service i glesbygd i 
Finland, Norge och Sverige, 1981. 

Nowak, K. & Wärneryd, K.E., Kommunikation och påverkan. Prisma, Stockholm, 
1972. 



315 

Parson, T., Social Interaction. International Encyclopedia of the Social 
Sciences, vol 7, 1968, 429-440. 

Pathak, D.S., Crissy, W.J. & Sweitzer, R.W., Customer Image Versus the 
Retailers Anticipated Image. Journal of Retailing, vol 50, vintern 1974-75, 21-
28, 116. 

Perry, C.A., Housing for the Machine Age. Russel Sage Foundation, New York, 
1939. 

Persson, L., Kunderna i Vällingby. En undersökning om verksamheten i Vällingby 
centrum och köpvanorna hos invånarna i omgivande bostadsområden. Företags
ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, 1960. 

Pettersson, H., Hemsändning dyr service. Genomsnittlig kostnad en femtedel av 
ordervärdet. LIVS 1970:1, 16-17. 

Pettersson, H., Så räknar du ut vad hemsändning kostar. LIVS 1975:10, 14-16. 

Proposition 1973:1 Kungl. Maj:ts proposition nr 1 angående statsverkets till
stånd och behov under budgetåret 73/74. 

Proposition 1975:1 Regeringens proposition nr 1 med förslag till statsbudget för 
budgetåret 75/76. 

Proposition 1977/78:8 Regeringens proposition om åtgärder på distributionsom
rådet. 

Proposition 1978/79:112 Regeringens proposition om regionalpolitik. 

Rachman, D.J., Retail Strategy and Structure. Prentice-Hall, Inc., Englewood 
Cliffs, New Jersey, 1969. 

Reilly, W.J., Methods for Study of Retail Relationships. Research Nomograph 4, 
Bureau of Business Research, University of Texas, Austin, 1929. 

Riley, M.W., Sociological Reserach. New York, 1963. 

Reynolds, F.D. & Darden, W.R., Intermarket Patronage: A Psychographic Study 
of Consumer Outshoppers. Journal of Marketing, vol 36, oktober 1972, 50-54. 

Rich, S.U. & Jain, S.C., Social Class and Life Cycle as Predictors of Shopping 
Behavior. Journal of Marketing Reserach, vol 5, februari 1968, 41-49. 

Rosengren, K.E., Sociologisk metodik. Scandinavian University Books/Esselte 
Studium, Stockholm, 1975 (1971). 

Sandell, R.G., Konsumentbeteende ur teoretisk belysning. Företagsekonomiska 
Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, 1965. 

Sannesson, S., Konsumentvarudistributionen. Läromedelsföretagen, Stockholm, 
1971 (1969). 



316 

Sellerberg, A.M., En sociologisk analys av konsumtionsvanor. Sociologiska Insti
tutionen, Lunds Universitet, 1976. 

SFS 1973:608 Statligt stöd till kommersiell service i glesbygd. 

SFS 1975:189 Förordning om ändring i kunggörelsen (1973:608) om statligt stöd 
till kommersiell service i glesbygd. 

SFS 1978:186 Förordning om ändring i förordningen (1973:608) om statligt stöd 
till kommersiell service i glesbygd. 

SFS 1979:638 Förordning om statligt stöd till glesbygd. 

SFS 1982:678 Förordning om förändring i förordningen (1979:638) om statligt 
stöd till glesbygd. 

Sjöberg, A. & Hansson, S., Detaljhandelns struktur; sortiment och märkesvaror. 
Företagsekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, 
1955. 

SN V 1974:20 Fritid-Friluftsliv. En undersökning av vanor och önskemål hos den 
vuxna tätortsbefolkningen 1973. 

SOU 1968:33 Lokal trafikservice. Modellplanering i Vilhelmina. 

SOU 1972:13 Kommersiell service i glesbygder. 

SOU 1972:56 Glesbygder och glesbygdspolitik. 

SOU 1975:69-70 Samhället och distributionen. 

SOU 1978:78 Långtidsutredningen 1978. 

S PK 1975 Priser och marginaler i dagligvaruhandeln. 

SSLF (Sveriges Livsmedelshandlares Förbund), Fyra aktuella SSLF-studier, 1980. 

Stampfl, R.W., The Consumer Affairs Department in Retailing, 1983. Ingår i 
Darden & Lusch 1983. 

Stone, G.P., City Shoppers and Urban Identification: Observations on the Social 
Psychology of City Life. Journal of Sociology, vol 60, juli 1954, 36-45. 

Strandberg, C., En hushållsekonomisk analys av en butiksnedläggelse. Företags
ekonomiska Institutionen, Umeå Universitet, 1982. 

Strömqvist, U. & Lyberg, N.E., Konsekvenser av en stor marknadsetablering. 
DINFO Detaljhandelskonsult AB, Helsingborg, 1977. 

Supermarket 1975:9. 

Susbauer, J.C., Nyföretagarens olika skeden. Ekonomen 1975:8, 13-15. 



317 

Swedner,H., Sociologisk metod. Liber, Malmö, 1977 (1969). 

Tonndorf, H.G., Svensk detaljhandel idag - nya vägar, nya grepp. Gebers, Stock
holm, 1967. 

Tonndorf, H.G., Butikens inköp. Vägen till högre lönsamhet. Studentlitteratur, 
Malmö, 1977. 

Valdelin, J., Produktutveckling och marknadsföring. Ekonomiska Forsknings
institutet vid Handelshögskolan i Stockholm, 1974. 

Watkins, D.S., Entry into Endependent Entrepreneurship: Toward a Model of the 
Business Initiation Process. Paper presented at EIASM seminar in Copenhagen, 
1976. 

Wiberg, U. (red)., Sektorer i samspel för glesbygdsutveckling i balans. Rapport 
GERUM B:4, Geografiska institutionen, Umeå Universitet, 1980. 

Wiberg, U., Service i glesbygd - trender och planeringsmöjligheter. GERUM-
rapport B:8, Geografiska Institutionen, Umeå Universitet, 1983. 

Widman, L., Alternativa distributionssystem. En samhällsekonomisk modell
studie av dagligvarudistributionen. Företagsekonomiska Institutionen, 
Stockholms Universitet/Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1976. 

Wikström, S., Den intelligente konsumenten - myt eller verklighet? Rygaards 
Småskriftserie, nr 7, Rygaards Annonsbyrå AB, Stockholm, 1959. 

Wikström, S., Våra dagligvarors distribution. En framtidsstudie. Bonniers, 
Stockholm, 1973. 

Wikström, S., Svensk handel - utvecklingstendenser mot sekelskiftet, 1979. 
Ingår i Wirsäll 1979. 

Wikström, S., Konsumentforskning inom företagsekonomi - vad går den ut på, 
vad visar den? (Wikström 1980 a). Ingår i Konsumentverket 1980 b. 

Wikström, S., Kundernas krav måste vinna gehör. Konsumenträtt & Ekonomi, nr 
4, 1980 (Wikström 1980 b). 

Wikström, S., Konsumentrollen i fokus. En undersökning bland allmänhet och 
beslutsfattare om attityder till olika konsumentfrågor. Forskningsrapport nr 10, 
MTC, Stockholm, 1981. 

Wirsäll, N.E. m fl, Åttiotalets handel, ICA-förlaget, Västerås, 1979. 

Wirth, L., Urbanism as a Way of Life, 1957. Ingår i Hatt 1957. 

Wyckman, R.G., Consumer Images of Retail Institutions, 1974. Ingår i Ferber 
1974. 

Zetterberg, H., Arbete, livsstil och motivation. SIFO, Stockholm, 1977. 



318 

Aström, T., En sociologisk undersökning av fem glesbygdsområden. Glesbygds-
forskning nr 10, Geografiska Institutionen, Umeå Universitet, 1969. 



I skriftserien Studier i företagsekonomi serie A har 
hittills utgivits följande skrifter 

1. Johnsen, Erik, red. 
Systemproblem. 
Lund 1969 

2. Ramström, Dick 
Systemplanering. Information och beslut i 
företag. 
Stockholm 1969. 

3. Sannesson, Sven 
Konsumentvarudistribution. En studie av block
konkurrens och varuföring. 
Stockholm 1970. 

4. Ramström, Dick 
Mindre företag — problem och villkor. 
Umeå 1971. 

5. Gläder, Mats 
ADB-lösningar på redovisningsplanet. 
Lund 1971. 

6. Lindström, Christian 
Företagets storlek och belägenhet som deter-
minanter för dess uppfinningsaktivitet. 
Umeå 1972. 

7. Gläder, Mats och Olhans, Björn 
Praktisk beskattningsrätt. 
Lund 1972. 

8. Lindström, Christian 
Lokaliseringsfaktorer i teori och praktik. 
Lund 1973. 

9. Nilsson, Jan-Evert 
Norrland år 2001. Drivkrafter bakom ett regio
nalt skeende från historia till framtid. 
Malmö 1979. 

I skriftserien Studier i företagsekonomi serie B utges 
löpande rapporter från den företagsekonomiska forsk
ningsgruppens verksamhet vid Umeå universitet. 

Hittills föreligger följande skrifter 

1. Bengt Johannisson och 
Christian Lindström 
Företagsstorlek och forskningsaktivitet. 
Umeå 1970. Pris 30:—. 

2. Leif Dahlberg och 
Gustaf Söderström 
Närhetsbutik i glesbygd. 
Umeå 1970. Pris 30:— 

3. Christian Lindström och 
Lars Enslöf 
Marknadens rumsliga spridning i små och stora 
företag. 
Umeå 1971. Pris 30:— 

4. Bengt-Olov Byström. 
Bengt Johannisson och 
Christian Lindström 
Alternativa mått på företagsstorlek. 
Umeå 1971. Pris 20:— 

5. Bengt Johannisson 
Företagens anpassningsprocesser — en 
systemanalys med tillämpning på mindre före
tag . 
Umeå 1971. Pris 40:— 

6. Dezsö Horvåth och 
Dick Ramström 
Organisationsuppdelning i samband med lokali
seringsöverväganden. En teoretisk föreläsnings
ram. 
Umeå 1971. Pris 30:— 

7. Lennart Orkan 
Regionala variationer i företagens 
personalomsättning. 
Umeå 1972. Pris 40:— 

8. Per G. Hånell 
Inkörningskostnader i mindre och medelstora 
företag. 
Umeå 1972. Pris 30:— 

9. Leif Dahlberg 
Konsumentens val av inköpsställe. 
Umeå 1972. Pris 20:— 

10. Göran Carstedt och 
Birgitta Isaksson Peréz 
Företagsbestånd och företagsutveckling. 
Umeå 1972. Pris 40:— 

11. Carl Fredriksson och 
Leif Lindmark 
Underleverantörssystem i Skellefteå 
A-region — En Input-Outputstudie. 
Umeå 1972. Pris 30:— 

12. Dezsö Horvåth 
Kriterier och principer för företagsorganisation. 
Umeå 1972. Pris 30:— 

13. Lars Enslöf 
Kontaktmöjligheter och kontaktbeteende. En 
studie av kontakternas regionala variationer. 
Umeå 1973. Pris 40:-

14. Lars-Peter Holmlund 
Hur man tillämpar teorier om planering. 
Umeå 1973. Pris 40:— 

15. Bengt-Olov Byström och 
Mats Gläder 
Industriell service — Rapport från studier om 
serviceutnyttjande i mindre och medelstora 
företag. 
Umeå 1973. Pris 30:— 



16. Göran Carstedt och 
Birgitta Isaksson Peréz 
Företag i strukturomvandlingen, del 1—V. 
Umeå 1974. Pris 50:— 

17. Lennart Orkan 
Personalomsättning — orsaker, konsekvenser 
och regional struktur. 
Umeå 1974. Pris 40:— 

18. Bo Lemar och Jan-Evert Nilsson 
Långsiktig planering — En begrepps och inne
hållsanalys. 
Umeå 1974. 2:a upplagan 1978. 
Pris 70:-

19. Sixten Andersson 
Produktutvecklingens möjligheter och 
begränsningar — En studie med inriktning på 
mindre och medelstora företag. 
Umeå 1974. Pris 40:— 

20. Dezsö Horvåth 
Situationsanpassade organisationer — teori 
och tillämpning. 
Umeå 1976. Pris 60:— 

21. Claes-Göran Larsson 
Datorbaserad kassaplanering. 
Umeå 1976. Pris 50:— 

22. Carl Fredriksson och 
Leif Lindmark 
Nationella och lokala produktionssystem. En 
strukturstudie av svenskt näringsliv. 
Umeå 1976. Pris 70:— 

Den företagsekonomiska forskningsgruppen arbetar inom 

Upplysningar om gruppens arbete kan erhållas från Umeå 

23. Carin Holmquist 
Styrning av organisationer — ett systemper
spektiv tillämpat på statliga företag. 
Umeå 1980. (Ingår även som FE-publikation 
nr 13:1980). Pris 60:— 

24. Runo Axelsson och 
Lennart Rosenberg 
Applications of organization theory. 
On problems of the Swedish system of higher 
education. 
Umeå 1976. Pris 70:— 

25. Elisabeth Sundin 
Företag i perifera regioner. Fallstudier av före-
tagartradition, företagsmiljö och företags fram
växt i Norrbottens inland. 
Umeå 1980. (Ingår även som FE-publikation 
nr 15:1980). Pris 60:— 

26. Per Månsson och 
Kaj Sköldberg 
Symboliska organisationsmönster — Sju typer 
av planeringskultur under osäkerhet och stress 
i ett metamorfosperspektiv. 
Umeå 1983. (Ingår även som FE-publikation 
nr 53:1983). Pris 120:— 

27. Christer Strandberg 
Glesbygdsbutiker. En studie av tillkomst, köp
trohet och socialt samspel. 
Umeå 1984. (Ingår även som FE-publikation 
nr 70:1984). Pris 75:— 

företagsekonomiska institutionen vid Umeå universitet, 

universitet, 901 87 Umeå, tel. 090/16 50 00. 

TI D-tryck Umeå 


