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ABSTRACT

Titel: Dagligvaruhandelns strukturomvandling i Gävleregionen (A-region 56)

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi.

Författare: Martin Boglind och Rikard Espås 

Handledare: Bo Söderberg

Datum: 2008 – 03

Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva dagligvaruhandelns lokalisering och 
strukturomvandling i Gävleregionen (A-region 56). Att studera dagligvaruhandeln ger en 
bild av samhällsförändringen över tiden och en föraning av framtida tendenser.

Metod: Undersökningen genomfördes med hjälp av data tillhandahållet av Handelns 
utredningsinstitut (HUI). Dagligvarubutikernas lokalisering visas i geografiska kartor och 
de olika butikstypernas marknadsandelar studeras för att belysa strukturomvandlingen.

Resultat & slutsats: Det presenterade resultatet visar ett allt glesare butiksnät med färre 
och större enheter.

Förslag till fortsatt forskning: Uppsatsen begränsas till att endast undersöka 
dagligvaruhandelns lokalisering och strukturomvandlingen i Gävleregionen (A-
region 56). En liknande studie över ett större geografiskt område skulle ge en än bättre 
bild över dagligvaruhandelns utveckling. 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen kan med fördel studeras av intressenter inom 
samhällsplanering, fastighetsekonomi och handel.    

Nyckelord: Dagligvaruhandel, lokalisering, strukturomvandling, A-region 56.
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ABSTRACT

Title: Structural changes in the daily retail market in the Gävle region (A- region 56).

Level: Final assignment for a Bachelor’s Degree in Business Administration

Author: Martin Boglind and Rikard Espås

Supervisor: Bo Söderberg

Date: 2008 – 03

Aim: This paper aims at describing the location and structural change of the daily retail 
market in the Gävle region (A- region 56). To study the daily retail market gives a picture 
of the social change over the time and a presentiment of future tendencies.

Method: The investigation is founded on data supplied by Handelns utredningsinstitut 
(HUI). The retail location is portrayed in geographic maps and the evolution of the 
respective market shares of different store size categories are studied in order to elucidate 
the structural transformation.

Result & Conclusions: The presented result shows a sparser shop network with fewer 
and larger units.

Suggestions for future research: The investigation is limited to the daily retail market
location and structural change in the Gävle region (A-region 56). A similar study over a 
larger geography area would give a better picture over the daily retail markets 
development.       

Contribution of the thesis: The results are relevant within community planning, real 
estate economics and trade.     

Key words: daily retail market, location, structural change.  
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1. Inledning

Dagligvaruhandeln har under de senaste decennierna genomgått en lokaliseringsförändring. 
Från att vi tidigare genomfört våra inköp i vår direkta närhet sker handeln allt mer i externa 
köpcentrum i städernas utkanter. Att vi färdas allt längre för att göra våra inköp får 
konsekvenser för miljön. Den globala miljön påverkas i form av ökade utsläpp och den 
regionala miljön i form av minskad närservice. Risken att stadskärnan förlorar sin funktion 
som naturlig handelsplats brukar ofta diskuteras i samband med externa etableringar. En 
sådan utveckling kan både studeras i USA och England, en antydan ses även i Sverige. 1

Hur och var vi väljer att göra våra dagliga inköp speglar den samhällsförändring som ständigt 
pågår. Mycket av vår byggda miljö har planerats kring en fungerande dagligvarubutik vilket 
gör utvecklingen intressant ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Den lokala servicen är en
viktig välfärdsaspekt. Försvinner servicen förlorar ofta bostadsområdet eller en hel bygd en 
del av sin attraktionskraft. På så sätt blir utvecklingen även intressant från en 
fastighetsekonomisk synvinkel när butikskedjorna alltmer söker sig till större lokaler i externa 
lägen. Samtidigt som lokaler på landsbygden och i stadskärnor blir vakanta.2

I denna uppsats kommer vi att fokusera på dagligvaruhandelns lokalisering inom A-region 56, 
det vill säga södra Gävleborg och norra Uppland. Denna uppsats ska ses som en pilotstudie då 
någon tidigare undersökning inte har utförts inom A-region 56. Uppsatsen ämnar till att ge en
beskrivande bild av den utveckling som har ägt rum. 

Den empiriska studien baseras på data från Delfi Marknadsdata tillhandahållet av Handels 
utredningsinstitutet (HUI).

1.1. Syfte

Uppsatsens syfte är att ge en beskrivande bild av dagligvaruhandelns lokalisering och 
strukturomvandling inom A-region 56 från början av 1970-talet till ett par år in på 2000-talet. 
Vi bearbetar och redovisar data över utvecklingen i syfte att på ett intresseväckande sätt 
tydliggöra en förändringsprocess i den urbana miljön som troligen är välkänd, men trots detta 
dåligt dokumenterad.  Vi vill samtidigt inspirera till fortsatta studier inom den del av 
ämnesområdet fastighetsekonomi som gränsar mot urban och regional ekonomi. 

1.2 Metod

Vi har gjort en genomgång av den svenska litteratur vi kunnat finna som behandlar 
dagligvaruhandelns etableringsmönster geografiskt och över tiden, samt en begränsad 
genomläsning av den internationella litteraturen inom området.  Den allmänna 
bakgrundsbeskrivningen av branschen och utvecklingsmönstret beträffande butiksetableringar 
baseras på litteraturgenomgången. 

                                                
1 För ytterligare jämförelse av dagligvaruhandeln Sverige – England se Brolinson, M, [2007]. 
2 För ytterligare inblick i externa etableringars påverkan på fastighetspriser (USA) se Wal-Mart: the high cost of 
low price. 2005
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Som ett första steg av den empiriska undersökningen utförde vi en enklare förstudie i syfte att 
få en preliminär utvärdering av den grundläggande hypotesen att antalet dagligvarubutiker 
minskat över tiden.  Detta genomfördes genom att vi summerade antalet dagligvarubutiker i 
telefonkatalogen för Gävleborgs län, åren 1975, 1985 och 1995. Denna undersökning gjordes 
endast inom 026-området vilket innefattar Gävle – och Sandvikens kommun. Resultatet gav 
stöd åt hypotesen om ett successivt minskat butiksunderlag. Denna studie kommer inte 
redovisas vidare i empirin utan hade endast i syfte att ge stöd åt den grundläggande hypotesen 
och på så sätt föra arbetet med uppsatsen vidare.  

Den empiriska undersökningen genomfördes därefter med hjälp av data tillhandahållet av 
Handelns utredningsinstitut (HUI). Det tillhandahållna butiksregistret är ursprungligen skapat 
av Delfi Marknadsdata och var återgivet i pappersformat från 1970 till 1995, för att sedan från 
1995 till 2007 finnas i Excel filer. Butiksregistret överfördes från pappersformat till Excel 
filer år 1970 och 1975, sedan skedde löpande överföring från 1980 till 1995. Överföringen
gjorde det möjligt att framställa de kartor, tabeller och diagram som presenteras i empirin.

1.3 Definitioner och begrepp

Med dagligvaruhandel avses försäljning av sådana varor som mer eller mindre fyller 
konsumentens dagliga inköpsbehov. Varor som kan räknas in i denna grupp är livsmedel, 
pappersvaror, tobak, tidningar, blomster, och vissa kemtekniska varor. 

Inom dagligvaruhandeln används en rad olika benämningar på olika butikstyper för att kunna 
kategorisera dem, se Figur 1. I teori avsnittet kommer vi att använda oss av 
Konkurrensverkets definitioner av olika butiktstyper för att ge en allmän bild över butikernas
prisläge och säljyta. I det empiriska avsnittet avser vi att använda HUI:s definitioner av 
butikstyper för att lättare framställa data se (bilaga 1).

De olika butikskategorierna ser enligt Konkurrensverket ut på följande sätt:

Stormarknad: ”Varuhus” med minst 2 500 kvadratmeter säljyta, externt läge, brett sortiment, 
övervägande självbetjäning och minst 3000 parkeringsplatser.

Service-/Jourbutik: Mindre dagligvarubutik med begränsat men allsidigt sortiment, 
kundfrekvent läge (även i bostadsområden), högst 250 kvadratmeter säljyta samt långt 
öppethållande. Exempel: Jour livs, Pressbyrån, Seven eleven. 

Trafikbutik: Som service-/jourbutik men trafikbutiker etableras i anslutning till 
bensinstationsanläggningar. 

Allivsbutik: Traditionell livsmedelsbutik med allsidigt sortiment av dagligvaror och ett visst 
sortiment av ”dagliga” specialvaror. Till gruppen räknas inte lågprisbutiker, stormarknader 
eller service-, jour- och trafikbutiker. 

Speciallivsbutik: Livsmedelbutiker med huvudsaklig inriktning på ett varuområde, till 
exempel kött-, frukt-, och fiskbutiker. Speciallivsbutik räknas ej som dagligvarubutik.

Lågprisbutiker har inom handeln ännu inte fått någon etablerad definition. Men det som 
karakteriserar lågprisbutiker jämte andra dagligvarubutiker är att inredningen är mycket enkel, 
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servicen inte lika tilltagen och ofta är priserna fasta och extra erbjudanden i olika former inte 
lika vanliga.3

Figur 1 visar hur de av konsumentverket presenterade butikskoncepten förhåller sig till 
varandra. Sortiment och pris kan ses som konkurrensverktygen inom dagligvaruhandeln och 
ligger ofta till grund för konsumentens slutgiltiga val.

Figur 1: Schematisk bild över olika butikskoncept i förhållande till sortiment och pris.  Källa: 
Konkurrensverkets rapport [ 2002, s14]

1.4 Disposition

I den inledande delen av uppsatsen görs en tillbakablick över den svenska dagligvaruhandelns 
utveckling från 1900-talet och framåt. I kommande avsnitt redogörs för olika teorier angående 
kommunernas inställning till etablering av externa köpcentrum och vad detta medfört för 
dagligvaruhandelns lokalisering. Vidare i kommer vi även att beröra hur konsumenter och 
företag påverkar lokaliseringen över tiden. Syftet med de två inledande avsnitten är att ge en 
förståelse för de resultat vi kommer att presentera i empirin och som är uppsatsens 
huvudbidrag. En kortare presentation av A-region 56 och de i regionen ingående kommunerna 

                                                
3 Enligt konsumentverkets definition.  Konkurrensverkets rapport (2002) Dagligvaruhandeln – Struktur, 
ägarform och relation till leverantörerna. Konkurrensverkets rapportserie 2002:6.  
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kommer att göras för att ge en bild av utvecklingen inom regionen. Avslutningsvis kommer 
resultatet av den empiriska studien presenteras i tre delar med hjälp av det data vi har 
bearbetat. Dagligvarubutikernas lokalisering kan följas grafiskt i kartbilder. Medan 
strukturomvandlingen kommer att presenteras i form av andra diagram. Fokus i den inledande
teoridelen ligger på nationell nivå för att sedan i den empiriska presentationen avgränsas till 
regionalnivå.

2. Bakgrund

I detta avsnitt så kommer vi först att ge en överblick av dagligvaruhandelns utveckling i 
Sverige det senaste århundradet. Vidare kommer vi att beröra hur kommuner, konsumenter 
och företag påverkar dagligvaruhandelns utveckling.

2.1 1900-1950. 

Under det tidiga 1900-talet hade dagligvaruhandeln fortfarande en stark lokal förankring där 
både producent och konsument befann sig i närhet av varandra. Distributionsleden mellan 
producent och konsument var korta. I städerna sköttes handeln med dagligvaror till stor del i 
form av torghandel och köp direkt från specialister så som slaktare och bagare.  
På landsbygden var jordbruket den dominerande sysselsättningen vilket gjorde att 
självhushållningen fortfarande var utbredd, dock fanns mindre handelsbodar som tillhandahöll 
ett förhållandevis brett sortiment av sådant som inte gick att producera i hemmet.

Den tekniska utvecklingen möjliggjorde ganska snabbt att både transporter och förvaring av 
mat kunde ske på ett kostnadseffektivt och hygieniskt sätt. Antalet lanthandlare ökade i takt 
med järnvägens allt större utbredning över landet, och lokaliseringen av handeln följde i dess 
spår. Denna ökning av lanthandlare skedde ofta på bekostnad av tidigare handelssätt som
marknader och gårdfarihandel. (Kylebäck [2004, s27ff])

Förbättrade produktionsmetoder inom jordbruket möjliggjorde att arbetskraft kunde överföras 
till industrierna som ofta var lokaliserade till städerna. 
På grund av inflyttningen till städerna ökade beroendet av dagligvaruhandeln då möjligheten 
till den tidigare självförsörjningen av livsmedel minskade i stadsmiljön. (Svensson[1998,s14])

På flera håll i Sverige organiserades konsumtionsföreningar för att säkerställa låga matpriser 
genom gemensamma inköp. Konsumentföreningarna blev grundstenen till KF
(kooperationen). KFs framväxt medförde förbättrade distributionskanaler med ett bredare 
sortiment och lägre priser som även kunde tillhandahållas av mindre handlare. För de 
handlare som stod utanför kooperationen var konkurrensen hård. Inköps och 
grossistorganisationer för fristående handlare uppstod som ett svar på kooperationen. Detta 
blev sedermera grunden till ICA och det tredje blocket.4 (Kylebäck [2004, s66ff])

En början till strukturerad dagligvaruhandel tar form så väl på landsbygden som i städerna. 
Varuhusen kom att etablera sig i storstäderna i början av 1930-talet, de nådde snabbt 
framgång och stod i kontrast till övriga handeln som bedrevs i små enheter. (Kylebäck [2004, 
s64]).

                                                
4 De övriga fristående handlarna. Bland annat Axfood, Dagab. 
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Antalet sysselsatta inom livsmedelshandeln ökade under denna period med omkring 50 %, 
trots detta ökade antalet arbetsställen endast med 10 % under samma period. (Kylebäck [2004, 
s89]). 

2.2 1950-1970

Den svenska ekonomin tog ny fart efter andra världskrigets slut vilket också återspeglades i 
dagligvaruhandelns utveckling. Inflyttningen till städerna ökade ytterligare och vid byggandet 
av det svenska folkhemmet blev dagligvarubutiken en viktig del. Nybyggnationer inom tätort 
utgick ofta efter den så kallade grannskapsplaneringen där livsmedelsbutiken integrerades 
som en viktig del i bostadsområdet. (Att handla i framtiden, [1996, s10ff])

Butiker med självbetjäning gjorde sitt inträde under det tidiga 1950-talet.5 Tidigare hade i 
princip all dagligvaruhandel skett på traditionellt vis med manuell betjäning över disk där de 
flesta varor såldes i lösvikt. Nya förpackningsmetoder som Tetrapack och djupfrysning gjorde 
sitt intåg i livsmedelsbutikerna, vilket förenklade självbetjäningshandlandet. De nya 
förpackningsmetoderna drev på så sätt utvecklingen mot självbetjäning. (Kylebäck [2004, 
s136ff]) Varudistribution och lagerhållning rationaliserades, butikerna blev allt större till 
omsättning och yta. Tidigare etablerings hinder som till exempel det så kallade
”Bruttoprissystemet” avskaffades vid 1950-talets mitt. Bruttoprissystemet innebar att 
tillverkaren satte försäljningspris på den levererade varan och på så sätt omöjliggjorde 
priskonkurrens mellan butiker. (Svensson [1998,s39])

Den ökade privatbilismen gav kunderna en ökad rörlighet. Konsumenterna var inte lika 
bundna till den lokala butiken som de en gång varit. Inköpsresor till städernas varuhus blev ett
folknöje. Varuhuskedjorna växte sig allt starkare i städerna där ofta äldre bebyggelse fick ge 
vika för moderna varuhuskomplex, samtidigt uppstod trafikrelaterade problem runt de centralt 
belägna varuhusen. Under 1960-talet öppnade ett antal stormarknader i storstädernas 
ytterområden. Lätt tillgängliga med bil blev stormarknaderna uppskattade och tog andelar av 
varuhusens plats som shoppingnöje. Ändrade regler gav längre öppettider vilket gjorde att 
livsmedelsinköpen kunde göras både kvällar och helger, vilket underlättade för en alltmer 
förvärvsarbetande befolkning. (Kylebäck [2004, s154ff])

Många branscher rationaliserades vid denna tid och dagligvaruhandeln var inget undantag, 
butiksekonomi började bli ett viktigt kunskapsområde. Centrallager och bättre logistik gav 
stordriftsfördelar. Försäljningen inom varuhandeln6 som helhet fördubblades samtidigt som 
antalet försäljningsställen halverades. Inom kooperationen slogs många små föreningar 
samman till större enheter. (Kylebäck [2004, s138ff])

                                                
5 Sveriges första etablering av en självbetjäningsbutik ägde rum i Järbo utanför Gävle 
1947(Kylenbäck[2004,s147])
6 Dagligvaruhandel placeras under gruppen varuhandel. 
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2.3 1970-1990

1970-talet medförde en inbromsning av den tidigare så starka svenska tillväxten, detta 
avspeglades även i butikernas tillväxt som avtog något. Rationaliseringar och avflyttning från 
landsbygden ledde till minskat antal butiker. I städerna var det framförallt de centralt 
placerade varuhusen som tappade kunder. De externa stormarknaderna ökade till antalet fast 
med en dämpad effekt. Den ökade miljömedvetenheten gjorde också att de externa 
etableringarna ifrågasattes. Som en reaktion på de externa köpcentrernas frammarsch kom 
vikten av närservice att diskuteras. 1975 utkom rapporten ”Samhället och Distributionen”7

som påpekade kommunernas ansvar i att säkerhetsställa en fungerande geografisk struktur på 
dagligvaruhandeln via planmonopolet. (Kylebäck [2004, s194ff]) 

Butikerna blev allt mer beroende av att vara lättillgängliga för bilisterna, för att locka till sig 
de bilburna kunderna placerades butikerna vid in och utfarter. Det blev viktigt för stadens 
centrum att kunna erbjuda bra parkerings möjligheter. (Att handla i framtiden, [1996, s10ff])
Förändrat regelverk kring öppettider medförde också att trafikbutikerna d.v.s. bensinstationer 
och andra butiker i trafiknära lägen fick ökad betydelse. Under 1980-talet fortsatte 
utvecklingen mot större handelscentras men kom att begränsas av den nya Plan och 
Bygglagen som försvårade externa etableringar. (Kylebäck [2004, s196ff]) 

2.4 1990-2000

Under 1990-talet kunde ett mer lågprisorienterat handlande skönjas. Allt fler butiker etableras
i externa och halvexterna lägen. Det tidiga 1990-talets lågkonjunktur kom att friställa 
industrilokaler i städernas ytterkanter vilket gav möjligheter till fler externa etableringar. Det 
är framförallt lågprisbutikerna som tack vare revideringen av PBL 1992 ges möjlighet att 
etablera sig i dessa områden. Lågprisbutikerna tog snabbt delar av marknaden och blev en 
viktig del i utvecklingen mot allt större enheter inom dagligvaruhandeln. Förlorarna i denna 
utveckling blev de halvstora butiker i bostadsnära områden vilka hamnade under ett ökat 
konkurrenstryck.  (Att handla i framtiden, [1996, s12])

Inträdet i Europeiska unionen underlättade handel mellan europeiska länder. Det påverkade
dagligvaruhandeln då det kom in allt fler internationella aktörer på dagligvarumarknaden. De 
större nationella och internationella kedjorna växer sig allt starkare. (Kylebäck [2004, s245ff])

2.5 Politisk styrning

Dagligvaruhandeln har alltid styrts av regleringar, normer och rådande samhällsideologier. 
Under den första halvan av 1900-talet var handeln hårt styrd av regleringar och förbud. 
Under senare decennier styrdes etableringarna starkt av samhällsbyggnadsideologier där 
livsmedelsbutiken blev ett nav i stadsbilden. Under senare år har ett mer affärs och 
konkurrensmässigt synsätt etablerats. (Kylebäck [2004, s33ff])  

Vid byggandet av efterkrigstidens Sverige blev dagligvarubutiken en del i planeringen. Ofta 
planerades nya områden och stadsdelscentra för att inrymma både en KF och ICA butik.
                                                
7 Rapport, SOU 1957:69
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I den tidigare berörda rapporten ”Samhället och Distributionen” fastslogs att det inom tätort 
inte borde vara längre än en kilometer till närmaste butik. De svaga konsumentgrupperna 
sattes i fokus och kommunernas planering medförde att butiksstrukturen inte blev så 
externlokaliserad som den framväxande bilismen annars hade kunnat medföra. (Att handla i 
framtiden, [1996, s10ff])

Plan och Bygglagen (PBL) som trädde i kraft 1987 fastslog än hårdare kommunernas ansvar 
gällande markanvändning. Kommunernas beslut kom att påverka handelns expansion. Både 
hos politiker och etablerade handlare fanns då som nu en tvekan till externa etableringar. 
Tveksamhetens grund låg i det ändrade konsumtionsmönstret som de externa etableringarna
medförde.

Rädslan för konsekvenserna av externa etableringar gjorde att kommunerna antog en restriktiv 
hållning till nyetableringar. Vad denna restriktiva hållning kom att innebära för 
konsumentpriserna diskuterades sedermera. Antalet aktörer på dagligvarumarknaden, och 
svårigheter för nya aktörers etablering sågs som huvudanledning till att priserna vid denna tid 
ansågs ligga över Europa snittet. Som en följd av detta ändrades PBL 1992, bland annat 
förlorade kommunerna möjligheten att precisera vilken typ av detaljhandel som skulle 
etablera sig inom de detaljplanerade områdena. Reglerna ändrades återigen 1997 och återgick 
till stor del till det som gällde före 1992. Många kommuners inställning till externa 
etableringar hade dock ändrats till det positiva vilket gjorde att lagen till stor del förlorat sin 
verkningskraft. (Kylebäck [2004, s197ff]).

Den mer tillåtande attityden till externa etableringar kan förutom ändringar i PBL bero på en 
ökad konkurrens om köpkraften mellan kommunerna. Trots att många kommuner till en 
början hade en tämligen negativ inställning till externa etableringar så var det ändå ett relativt 
stort antal externa köpcentra som etablerade sig under början av 1990-talet (Bergström 
[2000a, s20ff]). 

Dragkampen om köpkraften mellan kommunerna kan illustreras genom spelteorin som kallas 
för ”Fångarnas Dilemma” vilken illustreras av Figur 2. Spelets grund ligger i att kommunerna 
i så stor mån som möjligt vill hindra köpkraft från att lämna kommunen för angränsande 
kommuner, samtidigt som man vill försöka locka till sig köpkraft i andra riktningen. Detta 
leder till att om en kommun tillåter en externetablering kan det lätt leda till en kedjereaktion 
genom att grannkommunerna också tillåter en externetablering för att inte förlora köpkraft.
Spelteorin kan till viss del kritiseras då den bygger på ett nollsummespel mellan kommunerna. 
Handelsströmmar är i realiteten mer komplexa än vad som beskrivs i modellen, men vi anser 
dock att spelteorin kan ge en bild av kommunernas situation vid externetableringar.

Anta att ett företag har planer på att etablera en stor livsmedelsbutik inom en viss region. 
Företaget bestämmer sig för att lämna en förfrågan till två kommuner angående en eventuell 
etablering av en större butik i de yttre delarna i kommunens centralort. Beslutsfattarna i 
kommun x kan då välja att inte godkänna etableringen, men då finns risken att kommun y 
(grannkommunen) kommer att godkänna en etablering för livsmedelsbutiken. Detta kan leda 
till att köpkraften i kommunen som inte tillåter en etablering kommer att minska. Detta på 
grund av att konsumenterna i kommunen kommer att åka till grannkommunen för att handla 
på det externa köpcentret.
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Figur 2: Spelteorin ” fångarnas dilemma”. Källa: Forsberg [1994, s32]  

För att dra fördel av strategin att inte låta en stor livsmedelbutik etablera sig i kommunen 
måste grannkommunen agera likadant, det vill säga om kommun x inte tillåter en etablering så 
ska inte kommun y tillåta det heller. Annars finns det en risk att kommunen hamnar i det 
minst fördelaktiga rutan i kampen om konsumenterna (rutan längst upp till höger). Om 
kommunerna inte väljer att samverka med varandra är det förnuftigaste valet för de båda att 
tillåta en etablering för den stora livsmedelsbutiken. Den mest troliga utgången är att det inte 
kommer att ske någon samverkan mellan kommunerna. (Forsberg [1994, s32ff]) Men det är 
inte bara kampen om köpkraften som gjorde att kommunpolitikerna tillät externa köpcentra 
att etablera sig. Det har även visat sig att variabler som sysselsättning, skatteintäkter och 
kommunens image påverkade kommunpolitikernas beslut. (Forsberg [1994, s29])

2.6 Kundens påverkan

Konsumenternas värderingar leder till det slutliga valet av inköpsställe. Tillgången till bil gör 
att konsumenterna i större grad kan välja inköpsställen efter pris och bekvämlighet. Bilburna 
konsumenter är ett segment som har förändrat förutsättningarna för externa etableringar. Bra 
parkeringsmöjligheter och tillgänglighet med bil värdesätts vilket kan uppnås i externa lägen. 
Konsumenter utan bil blir förlorare när närservicen försämras. (Att handla i framtiden, [1996, 
s12ff])

Konsumenter lägger även allt mindre tid på sin handling på grund av ökat förvärvsarbete. 
Detta gynnar de stora affärerna med ett stort utbud av varor. Trots minskat tidsutrymme för 
handling så är det allt fler konsumenter som ser handlingen som ett nöje, framförallt är det på 
helgerna som konsumenterna åker ut till de externa köpcentrat för att handla och delta i olika 
aktiviteter. (Bergström [2000a, s17ff])     
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2.7 Handelns inflytande

Företag inom handeln som etablerar sig i externa lägen kan genom sitt val få flera fördelar 
jämfört med att etablera sig i centrum. Fördelar som lägre markpriser, lägre hyror, och att 
butikerna når ett stort kundunderlag gör att externa lägen lockar. Genom att välja ett mer 
externt läge så kan företaget finna fördelar i bättre logistik, vilket i sin tur leder till att priserna 
kan pressas.

Det är inte bara butikerna i sig som blir allt större, utan även företagen och kedjorna som äger 
butikerna växer. Ett allt större internationellt ägande i företagen utvecklas, ett exempel är
Holländska Aholds köp av halva ICA.

De större företagen och kedjorna utnyttjar stordriftsfördelar när det gäller inköp, 
lagerhållning, distribution, och marknadsföring av varor. De allt större flödena av varorna ger
möjlighet till kostnadseffektivare lagerhållning. (Bergström [2000a, s17ff])           

För företagen leder driften av de större butikerna till både högre effektivitet och bättre 
lönsamhet. Det har visat sig att större butiker har en högre omsättning per anställd jämfört 
med de mindre butikerna.
Detta gör att de små butikerna får allt svårare att fylla en funktion hos de allt större
företagen. (Bergström [2000a, s14ff])

2.9 De tre parternas värderingar

Handelns lokalisering har stor betydelse för samhällets uppbyggnad och ett stort antal 
aspekter påverkar dess utveckling. Handeln, konsumenter, kommunen, fastighetsägare o.s.v. 
har olika intressen som ibland sammanfaller men ibland inte, detta illustreras av Figur 3. 
Grundförutsättningarna för en fungerande handel är förstås rimliga ekonomiska förhållanden, 
fri konkurrens och ett tillräckligt kundunderlag. (Att handla i framtiden, [1996, s40ff])
Figuren nedan ska tolkas på så vis att där de olika aktörernas cirklar överlappar varandra så 
sammanfaller aktörernas värderingar.    
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Figur 3: Värdering hos de olika parterna som påverkar dagligvaruhandelns lokalisering.8

Källa: Att handla i framtiden [1996, s40]

3. Empiri

I detta empiriska avsnitt kommer vi att i en första studie redovisa butikernas lokalisering samt 
hur förhållandet mellan innevånarantal och butiksantal har förändrats i A region 56 från 1970 
fram till 2007. För att sedan i de två följande studierna redovisa hur butiksstrukturen inom 
regionen har förändrats från 1990 och framåt. Med den föregående teoridel som 
förklaringsgrund kommer vi i detta avsnitt kvantifiera utvecklingstendensen inom 
Gävleregionen.

3.1 Avgränsning

Studierna är begränsade till A- region 56 Gävle/Sandviken. Regionen är den 
näringsgeografiska enheten som innefattar kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo, 
Älvkarleby och Tierp. Sveriges A- regioner indelades på 1960-talet och består av 70 regioner.
Lokaliseringsstudien innefattar endast privata butiker då data för de kooperativa butikerna
(KF) saknas för 1970-talet. Studierna över butiksstrukturens utveckling är avgränsad till 
perioden 1990-2007.    

                                                
8 Figuren är vidareutvecklad av författarna. Det som har utvecklas från originalet är: Oval, Behålla och locka 
köpkraft. Oval, Nöjesshopping. Oval, Enkla och tidseffektiva inköp. Oval, Stordriftsfördelar.     

. 
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3.2 Data

Det material som används i studien kommer från Delfi Marknadspartner och har 
tillhandahållits av Handelns utredningsinstitut (HUI). Datamaterialet omfattar 
dagligvarubutiker, varuhus, bensinstationer o.s.v. med ett komplett sortiment av dagligvaror. 
Ett komplett sortiment innehållande specerier, konserver, drycker, djupfryst, färsk frukt och 
grönsaker, bageri, mejeri, slakteriprodukter samt kemiteknikprodukter.  De olika butikernas 
öppethållande, yta, lokalisering och så vidare finns angiven i namn och tresiffriga koder se
Bilaga 1. Butikernas omsättning finns angiven i 19 klasser se Bilaga 2.
Omsättningsklassningen utgår från samma intervall från 1990 och framåt. För åren 1995-2002 
finns även mer exakta omsättningssiffror för högsta klassen (19) angivna. Sedan 2003 har 
även 4 stycken Lidl butiker etablerats i området vilka inte uppger omsättningen utan hamnar i 
den lägsta omsättningsklassen trots att de troligtvis borde finnas med i någon av de övre 
klasserna. Omsättningsklasserna har inte deflaterats då uppsatsens huvudsyfte är att studera 
lokalisering och strukturomvandlingen. För att lättare kunna behandla materialet har uppgifter 
från 1994 och tidigare överförts från pappersarkiv till datafiler. Den befolkningsstatistik som 
ingår i empirin har erhållits av Statistiska Centralbyrån (SCB). 

3.2 Handelstrukturen i Gävleregionen - en överblick

Befolkningsunderlaget i A- region 56 har sedan 1970 sjunkit med ca 4.5%. Av de ingående 
kommunerna i regionen är det endast Gävle som visar en positiv befolkningsutveckling.9

Inkomsterna i regionen ligger något lägre än riksgenomsnittet vilket tillsammans med en 
minskad befolkning leder till lägre köpkraft10. Dagligvaruhandeln i Gävle kommun visar en 
bättre utveckling än riket som helhet. Övriga kommuner uppvisar en något sämre utveckling. 

Gävle som är centralort för regionen utgör det naturliga handelscentrat och har haft en bra 
utveckling som handelsstad där både dagligvaruhandel så väl som sällanköpsvaruhandeln har 
haft en förhållandevis god utveckling. I Gävle finns regionens två stora externa etableringar.
Valbo köpcentrum som ligger på gränsen till Sandvikens kommun byggdes redan i slutet av 
1960-talet. Valbo är de största externa köpcentret i regionen och lockar köpkraft från de 
intilliggande kommunerna, en fortsatt expansion av området är planerad. Hemlingby 
köpcentrum i Gävles södra utkant är mindre än Valbo köpcentrum och etablerades 2001.
Även Hemlingby har haft en god utveckling, här väntar också nya etableringar. (Handeln som 
tillväxtmotor – en analys av handeln i Gävleborgs län [2005], Lokalt utvecklingsprogram för 
kommersiell service i Uppsala län [2004] )

                                                
9 Folkmängden i Sveriges kommuner, SCB
10 Bergström, F. Wikström, N. [2001, s22ff] 
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4. Studie 1, lokalisering av den privata dagligvaruhandeln

Denna studie är tänkt att ge en bild över de privata dagligvarubutikernas utveckling i antal och 
lokalisering i förhållande till befolkningsutveckling över en längre tidsperiod. Det kommer att 
göras tre nedslag under tidsperioden, 1970, 1990 och 2007. Vi har valt dessa år som nedslag 
då vi tror att det ger en bra bild av utvecklingen i regionen med föregående teoriavsnitt som 
bakgrund. Endast privata dagligvarubutiker är representerade i denna studie då data över 
kooperationens butiker saknas för 1970-talet. Kooperationens butiker som utgör ca 30 % av 
butiksunderlaget 1990 och ca 20 % 2007 har gallrats bort. En rimlig tanke torde vara att 
kooperationen skulle ha utgjort ca 40 % av det totala butiksunderlaget 1970. Förhållandet 
mellan befolkning och antalet privata dagligvarubutiker i kommunerna som ingår i regionen 
visas i tabellform. Från och med 1990 tillkommer trafikbutikerna ”Typ 270” (se Bilaga 1).
För dessa år har vi valt att visa förhållandet antalet butiker/innevånare både inkluderat och 
utan trafikbutiker, då vi anser att trafikbutikerna är intressanta ur lokaliseringssynpunkt men 
samtidigt sällan motsvarar en komplett dagligvarubutik.  

Det geografiska utvecklingsmönstret redovisas i form av punktmarkeringar på geografiska 
kartor. Butiker tillhörande den högsta omsättningsklassen som motsvaras av klass 16 (1970) 
och klass 19 (1990 och 2007) har givits en något större markering. Detta för att tydliggöra de 
största handelsplatserna inom regionen. 
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4.1 De privata dagligvarubutikernas lokalisering 1970

1970 var det totala antalet privata dagligvarubutiker 168 stycken. Befolkningsunderlaget i 
regionen som helhet var 182 352 innevånare. Förhållandet mellan innevånare och antal 
butiker i de ingående kommunerna presenteras i Tabell 1.

Tabell 1: Innevånarantal och Privata dagligvarubutiker 1970
Kommun Gävle Sandviken Hofors Ockelbo Älvkarleby Tierp

Innevånarantal 84 625 43 663 15 705 6 762 10 276 21 321
Butiksantal 46 62 10 12 9 29
Invånare/butik 1839 704 1571 564 1142 735

Av Figur 4 framgår butikernas lokalisering inom regionen. Butiksnätet visar en stor spridning 
över hela regionen där även stora delar av landsbygden täcks upp. Handeln sker till stor del i 
mindre skala, av de 168 butikerna är 122 registrerade som ”självbetjäningsbutik” i övriga 
butiker sker handeln över disk. Värt att notera är Valbo köpcentrums öppnande detta år vilket 
säkerligen stod i stark kontrast mot den mer småskaliga handeln inom regionen. 

Figur 4: Privata dagligvarubutikernas lokalisering år 1970
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4.2 De privata dagligvarubutikernas lokalisering 1990

1990 var det totala antalet privata dagligvarubutiker 137 stycken. Befolkningsunderlaget i 
regionen som helhet var 178 291 innevånare. Förhållandet mellan innevånare och antal 
butiker i de ingående kommunerna presenteras i Tabell 2. En ny butikskategori tillkommit i 
form av Trafikbutiker ”Typ 270” (se Bilaga 1). För att följa utvecklingen i butiksantal per 
innevånare sedan 1970 kan de rader som exkluderar ”Typ 270” studeras.  

Tabell 2: Innevånarantal och Privata dagligvarubutiker 1990
Kommun Gävle Sandviken Hofors Ockelbo Älvkarleby Tierp

Innevånarantal 88 568 39 906 12 028 6 484 9 263 20 052
Butiksantal 59 36 10 6 8 18
Invånare/butik 1501 1109 1203 1081 1158 1114

Butiksantal exl. Typ 270 46 29 10 6 8 16
Invånare/butik exl. Typ 270 1925 1376 1203 1081 1158 1253

Av Figur 5 framgår de privata dagligvarubutikernas lokalisering 1990. En utglesning av 
butiksnätet har skett sedan 1970. Det är framför allt utanför tätorterna den största utglesningen 
kan studeras samtidigt som trafikbutikernas intåg kan urskiljas längs vägnätet. 

Figur 5: Privata dagligvarubutikernas lokalisering år 1990
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4.3 De privata dagligvarubutikernas lokalisering 2007

2007 var det totala antalet privata dagligvarubutiker är 95 stycken. Befolkningsunderlaget i 
regionen som helhet var 174 672  innevånare. Förhållandet mellan innevånare och antal 
butiker i de ingående kommunerna presenteras i Tabell 3. Av innevånarantal per butik 
framgår en ökande trend oberoende av kommunernas befolkningsutveckling.

Tabell 3: Innevånarantal och Privata dagligvarubutiker 2007
Kommun Gävle Sandviken Hofors Ockelbo Älvkarleby Tierp

Innevånarantal 92 681 36 804 10 039 5 985 9 095 20 068
Butiksantal 44 21 6 4 5 15
Invånare/butik 2113 1752 1673 1496 1819 1338

Butiksantal exl. Typ 270 31 14 5 2 2 12
Invånare/butik exl. Typ 270 2990 2629 2008 2993 4547 1672

Av Figur 6 framgår de privata dagligvarubutikerna lokalisering 2007. Utvecklingen följer till 
stor del den som studerats mellan 1970 och 1990 med ett alltmer utglesat butiksnät och en del 
nyetableringar kring vägnätet. En tydligare utglesning kan även studeras i de centrala delarna 
av Gävle där butiksantalet tidigare varit relativt konstant. 

Figur 6: Privata dagligvarubutikernas lokalisering år 2007
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5. Studie 2, Butiker i respektive omsättningsklass 1990 – 2007

Denna studie innefattar både privata och kooperativa butiker inom A- region 56.
Genom att studera antalet butiker i de olika omsättningsgrupperna ges en bild av förhållandet 
mellan stora och små butiker. Omsättningsklasserna är omräknade från 19 klasser till 5 
klasser vilka anges i Figur 7 nedan. Klass 5 motsvarar stora butiker så som stormarknader. 
Därefter butiker i fallande ordning ned till omsättningsklass 1 som motsvaras av små butiker, 
ofta av jour eller trafiktyp. Observera att butikerna kan röra sig över omsättningsklasserna 
genom åren vilket bör beaktas vid studier av resultatet. Vidare har ingen kompensation för 
inflation gjorts vilket också kan ge en viss rörelse över omsättningsklasserna

Figur 7: Antal butiker per omsättningsklass och år

1. omsättning 0– 2,5 miljoner kronor
2. omsättning 2,5-9 miljoner kronor
3. omsättning 9– 35 miljoner kronor
4. omsättning 35 – 100 miljoner kronor
5. omsättning över 100 miljoner kronor

År 1990 fanns sammanlagt 184 butiker i regionen, 2007 hade antalet sjunkit till 117.  
I den högsta klassen med en omsättning över 100 miljoner kronor har två aktörer tillkommit 
och i de näst högsta omsättningsklasserna kan en stabil utveckling följas. Den mest påfallande 
minskningen har skett i omsättningsklass 2 och 3 det vill säga mindre butiker som ofta ligger 
under hårt konkurrenstryck från de större butikerna. I omsättningsklass 1 kan en 
förhållandevis stabil utveckling ses. Om denna utveckling beror på att de små butikerna klarar 
sig bättre eller om butiker från de högre omsättningsklasserna hamnar i denna klass innan de 
försvinner från marknaden är inte studerat. Samtidigt återfinns antagligen många av 
trafikbutikerna i denna klass, dessa butiker har haft en god utveckling vilket kan ses i den 
följande undersökningen (studie 3).
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6. Studie 3, Omsättningsandel per butikstyp

De studerade dagligvarubutikerna är uppdelade i olika butikstyper klassificerade efter 
butiksyta, sortiment och lokalisering. (Se Bilaga 1). Vi vill återigen poängtera att dessa 
butikstyper skiljer sig från den i teoriavsnittet presenterande definitionen från 
konsumentverket. Genom att studera de olika butiktypernas andel av den totala omsättningen 
kan strukturomvandlingen studeras ytterligare. Med hjälp av omsättningsintervallen (se 
Bilaga 2) i det tillhandahållna datamaterialet har vi skapat ett underlag för marknadsandelar. 
Sammanställningen har skett genom att omsättningsintervallen för respektive butikstyp 
sammanräknats. Undersökningen sträcker sig endast mellan 1995 och 2002 då vi endast haft 
tillgång till mer exakta omsättnings intervall för den högsta omsättningsklassen för dessa år. 
Vi finner dock den studerade perioden tillräcklig för att se en pågående trend. Även i denna 
studie har vi bortsett från inflationens påverkan då vi endast är intresserade av butikernas 
andelar av den totala omsättningen 

6.1 Omsättningsandel per butikstyp 1995 

Totalt fanns 166 butiker inom regionen 1995. Den totala omsättningen sammanräknad med 
hjälp av omsättningsintervall var 2 863 000 tkr fördelat enligt Figur 8. Butikstypen 
”Dagligvaruhall” vilken kan sägas motsvara ”Allivsbutiker” i konsumentverkets definition har 
den största marknadsandelen .

Figur 8: Andelar av omsättning år 1995. 
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6.2 Omsättningsandel per butikstyp 2002

Totalt fanns 130 butiker inom regionen 2002. Den totala omsättningen sammanräknad med 
hjälp av omsättningsintervall var 3 237 750 tkr fördelat enligt Figur 9.

Figur 9: Andelar av omsättning år 2002. 
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Utvecklingen i form av andel av omsättning följer till stor del det utvecklingsmönster vi sett i 
de två tidigare undersökningarna. De butiker som står för den största minskningen är 
”Övriglivs(280)” och ”Dagligvaruhall(230), det vill säga mindre enheter utan serviceprofil. 

Den mest markanta ökningen har skett inom gruppen ”Stormarknad(110)” vilken har ökat sin
andel från 5 % till 15 %. Trafikbutikerna” Trafikbutik(270)” har fördubblat sin andel. Denna 
utveckling är i linje med vad vi kunnat se i de två tidigare undersökningarna.
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7. Resultat/Analys. 

Av det empiriska resultatet kan tre huvudslutsatser dras:

 Butiksnätet har blivit glesare. Framförallt är utvecklingen tydlig på landsbygden 
mellan 1970 -1990. Utvecklingen efter 1990 följer samma mönster men nu syns en 
tydligare utglesning även runt Gävle. 

 Befolkningsutvecklingen påverkar butiksantalet men kvoten innevånare per butik 
uppvisar ungefär samma trend både i de kommuner med ökande respektive minskande
befolkning. Älvkarleby är den kommun där förhållandet innevånare/butik genomgått 
den största förändringen sedan 1990, i Tierp har förhållandet ändrats minst. 
Visserligen är kooperationen utelämnad i denna undersökning vilket påverkar 
resultatet men troligtvis är utvecklingen den samma även när de inkluderats.

 De stora butikerna växer samtidigt som halvstora butiker minskar i antal. Vinnare i 
denna utveckling tycks vara de externt placerade stormarknaderna och de riktigt stora 
dagligvarubutikerna. Riktigt små butiker med inriktning på service tycks klara sig bra 
likaså trafikbutikerna som har ökat i antal och marknadsandelar.

Av vår lokaliseringsstudie kan vi se ett glesare butiksnät, så väl på landsbygden som i 
tätorterna. Butikerna på landsbygden har som väntat minskat i antal. Här spelar också en 
minskad befolkning och köpkraft en viktig roll, samtidigt som vi kan se ungefär samma 
förhållande innevånare/privat dagligvarubutik för hela regionen. Antalet innevånare per butik
har ökat tydligast i Älvkarleby, här kan inpendlingen till Gävle vara en av orsakerna. Tierp 
har den lägsta kvoten innevånare/privat dagligvarubutik för 2007, här är det möjligt att
avsaknaden av en större extern etablering samt avstånden till större handelplatser så som 
Gävle och Uppsala har spelat en roll för den lokala handelns överlevnad.

I Gävles tätort kan vi också se en tendens till ett glesare butiksnät. Här kan de stora externa 
etableringarna ha spelat en viktig roll. Hemlingby köpcentrum i Gävles södra utkant är det 
senast etablerade. En intressant iakttagelse som inte framgår av studien men som kan spegla 
utvecklingen är nedrustningen av bostadsområdescentrumet i stadsdelen Andersberg.
Andersbergs centrum ligger knappt en kilometer från Hemlingby. Dagligvarubutiken i 
Andersberg tillhörde de högsta omsättningsklasserna under tidiga 1980-talet, för att sedan 
föra en tynande tillvaro och sedan upphöra något år efter ICA Maxis öppnande i Hemlingby. 

Denna utveckling där mindre butiker tappar allt mer till stora etableringar är ett gemomgående 
fenomen i studien. Förutom dem i teorin nämnda orsakerna kan den höga beskattningen på 
arbete tillsammans med den förhållandevis solidariska lönepolitiken ha drivit på utvecklingen 
mot allt fler stora butiker med låg personalintensitet och lägre service. Dessa butikstyper är 
ofta som tidigare nämnt lokaliserade vid halvexterna eller externa lägen. Den genom åren
förda politiken kan ha bidragit till den utveckling som vi kan skåda i empirin. Man ska även 
ha i åtanke att nedläggningar av mindre butiker säkerligen sparar pengar och ger 
stordriftsfördelar åt butikskedjornas centralorganisationer.

Noterbart är att de riktigt små butikerna tycks klara konkurrensen bättre, en av anledningarna 
till detta kan tänkas vara att dessa butiker ofta ses som komplement till dem stora butikerna i 
stället för substitut. Många av dessa butiker är av trafik eller servicetyp, de båda 
butikskoncepten ger möjlighet till ett tidseffektivt kompletterings-handlande vilket kan ha 
drivit på utvecklingen. 
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De butiker som tappat mest i omsättning av den totala marknaden är mindre butiker utan 
serviceprofil eller nischning till exempel butikstypen ”Dagligvaruhall 230” i studie 3. Dessa 
butiker saknar ofta ett brett utbud av specialvaror så som chark och delikatesser eller 
profilering mot lågpris. Det kan tänkas att de butiker som inte har en tydlig profil lättare 
tappar marknadsandelar. Kanske kommer vi att se en större nischning inom 
dagligvarumarknaden som ett vapen i kampen om köpkraften.
Sedan 2003 har 4 Lidl butiker etablerat sig inom regionen11, vilka satsar på mindre 
lågprisbutiker i bostadsnära områden. Dessa butiker har en tydlig lågprisprofil med ett 
begränsat sortiment. Konceptet kan falla väl ut med ovan förda diskussion som bakgrund. De 
europeiska aktörernas erfarenhet av alkoholförsäljning i dagligvarubutiker kan också bli en 
konkurrensfördel vid ett eventuellt avskaffande av alkoholmonopolet.

Ett glest butiksnät innebär att vi färdas allt längre för att göra våra inköp. Bilismen har alltså 
stor påverkan på dagligvaruhandelns lokalisering och kommer vara avgörande för den 
fortsatta utvecklingen. Om vi i framtiden ser en ökning av bensinpriset så kan det tänkas att de
bostadsnära butikerna så som tidigare nämnda Lidl kan erövra marknadsandelar på de externa 
etableringarnas bekostnad. Ett ökat miljösamvete hos konsumenterna kan också ha betydelse 
för utvecklingen när de gäller så väl transporter som produktionsmetoder. Ännu kan ingen 
ändring av transportmönster ses, snarare tycks konsumenterna helt bortse från kostnaden för 
att själva transportera varor så länge priset på prislappen är lågt. Kommunernas förmåga att 
styra handeln kan också vara viktig då konsumenten sällan väljer det närmaste alternativet 
rent geografiskt. En alltför tillåtande attityd till externetableringar kan komma att påverka 
närservicen negativt men det är oklart hur långt utvecklingen går. Extremfallet är den 
utveckling som har pågått ibland annat USA där externa etableringar delvis utarmat vissa 
stadskärnor. En sådan utveckling är inte trolig i Sverige även om vissa tendenser kan skönjas i 
vår undersökning. Bilismen som är en av pådrivarna i denna utveckling spelar inte en lika 
central roll i det svenska samhället som det amerikanska. Den svenska traditionen av 
kontrollerat byggande i och med PBL kan också ha varit begränsande faktor vid den externa 
handelns utbredning.

Uppsatsen täcker inte utvecklingen i marknadsandelar över de senaste fem åren. Om dessa 
siffror varit tillgängliga hade stormarknadernas framfart kunna studeras ytterligare vilket 
antagligen givit en tydligare trend. Lokaliseringsundersökningens avsaknad av kooperativa
butiker är också ett problem. Om både kooperativa och privata handlare studerats hade en mer 
djupgående analys över lokaliseringen kunnat genomföras. Detta gäller även förhållandet 
mellan innevånare och butiksantal. Den analyserade regionen kan även vara för begränsad 
geografiskt för att övergripande slutsatser ska kunna göras. En rikstäckande studie av samma 
typ skulle ge en större tyngd åt resultatet.

                                                
11 Lidl finns representerat i A-region 56
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Bilaga 1. Kodförklaring: Dagligvarubutiker

BUTIKSTYP – Klassificering enligt HUI tillhandahållet av Delfi

Kod Butikstyp

110 STORMARKNAD – minst 2500 kvm säljyta, externt läge och varuhussortiment
(minst 20 % av omsättningen utgörs av specialvaror).

120 VARUHUS – minst 1500 kvm säljyta, varuhussortiment och som ej är stormarknad.

200 VARUMARKNAD – livsmedelsbutik (butik där minst 50% av omsättningen utgörs 
av livsmedel och som ej är varuhus eller stormarknad) med minst 800 kvm säljyta och 
där minst 20% av säljytan (alt. 10% av omsättningen) utgörs av specialvaror.

210 DAGLIGVARUMARKNAD – livsmedelsbutik med minst 800 kvm säljyta och som 
ej är varumarknad.

220 VARUHALL – livsmedelsbutik med 400-799 kvm säljyta där minst 20% av säljytan 
(alt. 10% av omsättningen) utgörs av specialvaror.

230 DAGLIGVARUHALL – livsmedelsbutik med 400-799 kvm säljyta och som ej är 
varuhall.

240 SERVICEBUTIK – livsmedelsbutik med högst 250 kvm säljyta, öppen på söndagar 
samt minst 70 timmar per vecka  - eller som tillhör vissa kedjor med svh-profil.

270 TRAFIKBUTIK – servicebutik i anslutning till bensinstation.

280 ÖVRIGA DAGLIGVARUBUTIKER – livsmedelsbutik med högst 399 kvm säljyta 
och som ej är servicebutik.
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Bilaga 2. Tabell över omsättningsklasser 1990 – 2007

(För åren 1995 till 2002 finns klass 19 angiven i 1 000 tkr tal över 100 000 tkr) 

    Över 100000 19
87500 18
67500 17
55000 16
45000 15
35000 14
27500 13
22500 12
17500 11
12500 10

9000 9
7000 8

  7000 8
5500 7
4500 6
3500 5
2500 4
1500 3
750 2
250 1

Tabell över omsättningsklasser omräknat för studie 2
1. omsättning 0– 2,5 miljoner kronor
2. omsättning 2,5-9 miljoner kronor
3. omsättning 9– 35 miljoner kronor
4. omsättning 35 – 100 miljoner kronor
5. omsättning över 100 miljoner kronor


