
 

 

 
  Högskolan Dalarna  

Institutionen för Ekonomi och Samhälle 
Examensarbete C 10 p 

VT 2007 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Handeln i Hofors 
 

En undersökning om detaljhandelns framtid 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: Sofie Gustavsson     Handledare: Jan Åkerstedt 
     Examinator: Bertil Olsson 
 
 

  



 

Förord 
 
Innan jag började skriva det här arbetet var jag inte så insatt i ämnet handel, men har nu kommit 

på vilket väldigt intressant och aktuellt ämne det är.  

 

Jag vill tacka min handledare Jan Åkerstedt för den hjälp och vägledning jag har fått under 

arbetets gång. Vill även tacka Birgitta Osmund Eriksson på Entré Hofors som är anledningen till 

att jag kom in på det här ämnet i över huvud taget. Sist men inte minst vill jag tacka alla dem som 

svarat på min enkätundersökning och alla de affärsägare som har ställt upp på mina intervjuer.   

 

 
 
     Sofie Gustavsson 
     2007-06-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
Sammanfattning 
 

Syfte: Mitt syfte med den här uppsatsen var att undersöka hur framtiden för detaljhandeln ser ut i 

Hofors.  

 

Metod: Genom en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod samlade jag det empiriska 

material som behövde för att få en bild av läget i Hofors. Den kvalitativa metoden tog sitt uttryck 

i intervjuer med en stor del av dem som bedriver affärsverksamhet i Hofors kommun. Den 

kvantitativa metoden i sin tur bestod av en enkätundersökning bland dem som bor och arbetar i 

Hofors.  

 

Teori: Genom att läsa böcker och forskningsrapporter rörande handel och konsumentbeteende, så 

har jag kunnat föra fram viktiga teorier till vilka jag har kopplat min empiri. 

 

Slutsats: De som bor och arbetar i Hofors uppger att de ofta handlar sina dagligvaror i Hofors, 

men många väljer också att handla på andra orter ibland. Vad det gäller sällanköpsvaror så 

handlas de mer sällan i Hofors, då allt fler väljer att åka till närliggande handelsplatser för att 

köpa den typen av varor. Samtidigt är större delen av respondenterna nöjda med både kvalité och 

servicenivån i butikerna. Affärsägarna i Hofors kommun är övervägande positiva; både vad det 

gäller hur affärerna går nu jämfört med för några år sedan, men också vad det gäller framtiden för 

handeln i Hofors även om de finns dem som det går sämre för och de som inte tror på någon 

vidare utveckling. Jag tror att handeln i Hofors kan utvecklas men att det gäller att man satsar på 

att göra centrum mer attraktivt och att man måste få de boende i Hofors att se hur mycket vi 

faktiskt har på orten. Mycket hänger på att fler stannar kvar hemma för att handla istället för att 

åka iväg.  

 
 
 
 
 

  



 

Summary 
 
My purpose with this paper was to examine the future for retail trade in Hofors. I choose to use 

both a quantitative and a qualitative method. The quantitative method was in form of a 

questionnaire that was handed out to people living and working in Hofors. I used the qualitative 

method to do interviews with people that owns stores of different kinds.   

 

The result of the questionnaire was that most people in Hofors often does their shopping of 

everyday commodities in Hofors, but still many of them also went somewhere else to shop 

sometimes. Commodities that you don’t buy so often people seems to shop more often outside 

Hofors, most of the people answering the questionnaire said that they just buy those kinds of 

goods some times a year in Hofors. But still most of the people are satisfied with the quality and 

the level of service in Hofors. Mostly the person’s that owns the stores in Hofors seems to be 

positive to both how the business is going now in contrast to a few years ago and to the future. 

My personal view is that the retail trade in Hofors is dependent on that people living here also 

stays here for their purchase. It is also important to make Hofors more attractive both when it 

comes to the environment and the offer of stores.    
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Inledning 

1. Inledning 
Inledningen är till för att du som läsare ska få en första inblick i studien och få en bakgrund till 

situationen. Här kommer jag att ge en kort bakgrund till arbetet och beskriva Hofors kommun. 

Jag kommer även att presentera problemdiskussionen och syftet med arbetet. 

 

Handel är ett väldigt aktuellt ämne i dagens samhälle. Den genomgår för tillfälle stora 

förändringar, vilket har pågått en tid. Trenden är att allt mer handel sker i köpcentrum, idag äger 

ungefär en tredjedel av all detaljhandelförsäljning rum där (HUI, 2005, s.11). Utvecklingen går 

också mer och mer mot tidsbesparande handling, konsumenterna vill ha ett brett utbud av varor 

på en plats och tvekar inte att ta bilen lite längre för att finna det de efterfrågar (HUI, 2005, ss.18-

19). Detta är ett stort problem för en liten ort som Hofors, som inte har samma möjlighet att 

erbjuda sina konsumenter ett stort utbud. Det är en av anledningarna till att den ekonomiska 

föreningen Entré Hofors, som har till uppgift att utveckla näringslivet i kommunen, har sökt 

pengar till ett projekt vid namn ”Utveckling av handeln i Hofors kommun”. De vill med detta 

projekt satsa extra på att utveckla möjligheterna för handlare i Hofors Kommun, för att 

kommunen ska kunna fortsätta att leva och inte brytas ner helt av konkurrensen från närliggande 

större handelsplatser, såsom t.ex. Gävle, Valbo eller Falun. Det är genom Entré Hofors som jag 

har kommit in på just det här ämnet. 

 

Hofors är en kommun som ligger i sydvästra Gästrikland, nära gränsen till Dalarna. I dagsläget 

ligger invånarantalet på strax över 10 000 personer (SCB, 2006 [Internet]). Det är en siffra som 

har minskat under en längre tid, mellan åren 1995 till 2005 har antalet invånare sjunkit med över 

1 100 personer. Detta beror både på ett negativt födelseöverskott och på att antalet utflyttningar 

överstiger antalet inflyttningar. De senaste åren visar dock på en liten förbättring vad det gäller 

flyttstatistiken. År 2003 var flyttningsöverskottet positivt, för att året efter bli negativt igen, dock 

inte med så stora siffror som tidigare. 2005 blev det återigen positiva siffror, vilket tyder på att 

utvecklingen i Hofors börjar gå åt rätt håll även om födelseöverskottet fortsätter att vara negativt. 

(SCB, 2006 [Internet])  

 

1  



Inledning 

 

Från kommunens sida arbetar de en hel del med att ändra Hofors image. Med deras nya slogan 

”Hofors Kommun- Vänligast i Sverige för boende, näringsliv och fritid” hoppas man kunna locka 

människor att flytta hit, men också att få de boende i Hofors att bli mer positiva till kommunen. 

Hofors har en hel del att erbjuda sina invånare. Förutom prisvärt boende, både i hus och i 

lägenheter, finns det en hel del att göra på fritiden med ett stort antal föreningar. Kommunen har 

också underbara omgivningar alldeles in på knuten perfekt för friluftsliv och ett flertal sjöar som 

passar för både bad och fiske. (Hofors kommun, 2006)  

 

Vad det gäller arbetssituationen i Hofors så är den lite begränsad. Antalet arbetslösa och 

människor i arbetsmarknadsåtgärder sägs ofta vara hög i Hofors men ser man till siffrorna som 

SCB presenterar för de senaste åren (mars 2003, mars 2004, mars 2005) ligger Hofors lika, eller 

till och med något under riksgenomsnittet (med undantag för 2005). Däremot är andelen av de 

arbetslösa som är mellan 20-24 år i Hofors långt över riksgenomsnittet. (SCB, 2006 [Internet])  

 

Som jag skrev ovan finns det ett organ i Hofors kommun som verkar för företagarna, det är Entré 

Hofors. ”Entré Hofors är en ekonomisk förening som har till uppgift att utveckla näringslivet i 

kommunen” Så började Birgitta Osmund Eriksson, företagsrådgivare Entré Hofors, vår intervju 

och kunde på det sättet snabbt sammanfatta vad Entré Hofors är. Ska man utveckla det hela lite 

kan man säga att det är ett samarbete mellan Kommunen och företag på orten. Det hela startades 

hösten 2002 genom diskussioner mellan några lokala företag och kommunens näringslivsenhet 

och ungefär ett år senare startades verksamheten upp av företagarna. Entré Hofors har fått ta över 

många av de uppgifter som tidigare hanterades av Kommunens näringslivsenhet. I ledningen 

sitter sju personer från näringslivet och fyra personer från kommunledningen. Detta samarbete 

minskar avståndet mellan företagarna och politikerna, vilket är positivt för utvecklingen av 

näringslivet. För tillfället har Entré Hofors 77 medlemmar, av vilka de flesta är företag men det 

finns även några politiska partier, föreningar och privatpersoner. Entré Hofors är som synes öppet 

för alla. (Entré Hofors, 2007 [Internet]) 

 

Entré Hofors har ända från start arbetat med handelsfrågor, men inte så aktivt i början. Då 

agerade man oftast bara då köpmännen tog upp något. Möjligheten att ta upp frågor eller 
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diskussioner har alltid funnits på månadsträffar som Entré Hofors anordnar, det är ett bra tillfälle 

för företagarna att träffas och diskutera det som pågår. De påverkar även handel på andra sätt 

t.ex. genom att vara med i diskussioner angående ombyggnationer av centrum, seminarier, de 

utvecklar en hemsida om handeln i Hofors och har även varit aktiv i beslutet om att ha en 

patrullerande väktare i centrum. (Osmund Eriksson, B. 2007 [Intervju]) I slutet på sommaren 

2006 ansökte Entré Hofors om pengar från Sparbanksstiftelsen Nya, vilket är en stiftelse som har 

till uppgift främja sparsamheten men också att genom kontanta bidrag främja 

näringslivsutveckling, forskning, utbildning, idrott eller kultur (Sparbankstiftelsen Nya, 2006 

[Internet]). Pengarna som Entré Hofors erhållit ska under en treårsperiod gå till ett projekt vid 

namn ”Utveckling av handeln i Hofors kommun”.  Tanken är att de ska jobba för ”ett rikt och 

levande centrum som erbjuder mångfaldigt utbud av varor, tjänster och aktiviteter” (Osmund 

Eriksson, (2007) [Internet]). Detta har bidragit till en intensifiering av arbetet med handeln i 

kommunen. Med projektet vill de öka marknadsföringen om handeln i kommunen, de vill titta på 

nya möjligheter med Internet som verktyg, de vill verka för kompetensutveckling och framförallt 

att få nya företag att etablera sig på orten. Vad det gäller kompetensutveckling har Entré Hofors 

anordnat seminarier med titeln ”Säljande Kundbemötande” som har varit öppna för företagare. 

Hittills har det varit två steg i seminarierna men de planerar även för ett tredje steg. (Entré 

Hofors, 2006, [Internet]) 

 

Hofors centrum är idag ganska nedgånget men diskussioner förs om hur det ska kunna rustas upp 

och göras mer attraktivt. Med anledning av att Hofors centrum är ganska litet och med tanke på 

hur det ser ut så inbjuder det enligt min mening inte till någon vidare shopping, d.v.s. att man 

lugnt strosar omkring, tittar, känner och jämför innan man slutligen handlar (Underhill 1999, 

s.78). Det handlar mer om att man vet vad man vill ha, man går in i den butik där man tror att 

man kan hitta det och sedan åker hem. Även flera av skyltfönstren till affärerna är tråkiga och 

väcker inte speciellt mycket intresse när man passerar förbi. Detta är ett stort problem då 

skyltfönstren annars kan vara en chans för butikerna att locka in kunder från gatan som inte hade 

planerat att gå in där. I och med att Hofors är en liten ort så känner många varandra, vilket ger 

upphov till att man ofta möter någon bekant när man handlar, vilket för vissa är en viktig del av 

handlingen, men enligt hur jag upplever det så stannar det ofta vid en pratstund på parkering eller 

ståendes i affären vilket på intet sett gynnar handeln. Hur ska man då göra för att öka handeln? 
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1.3 Problemdiskussion  

Som jag nämnde tidigare sker en stor del av handeln i dag i externa köpcentrum där kunden lätt 

kan hitta allt den söker, av samma anledning har det även skett en positiv ökning för handeln i 

stadskärnor i vissa centralorter. Handeln, speciellt handeln med sällanköpsvaror, koncentreras 

mer och mer till vissa regioner i Sverige. Enligt Handelns Utredningsinstitut står 18 kommuner 

för över 50 % av försäljningen av sällanköpsvaror, för dagligvaror är siffran 35 kommuner som 

svarar för samma försäljning. Den största anledningen till att handeln koncentreras på det här 

sättet är befolkningens storlek, men också att många väljer att åka till större städer för att göra 

sina inköp. (HUI, 2006, s.12) Att erbjuda konsumenterna ett stort utbud av både affärer och 

restauranger, gör att köpcentren av olika slag kan dra åt sig konsumenter.  Fredrik Bergström 

skriver i sin bok ”Handeln är där kunderna är” att människor kan tänka sig åka ca 30-45 minuter 

för att handla, med undantag för vissa speciella affärer (Bergström, 2003, s.43). För Hofors del 

ger det att man på den tiden kan nå fyra större marknadsplatser; Valbo köpcentrum, Gävle stad 

med sina olika handelsområden, Falun och Sandviken. Utöver dessa så kan du på ungefär en 

timme också ta dig till Borlänge. Detta är självklart positivt för dem som bor i Hofors, att på nära 

håll ha ett stort utbud av handel. För handeln i Hofors däremot är det ett stort problem. I och med 

att det är så lätt att ta sig till platser med ett bredare utbud så försvinner mycket av köpkraften 

som finns i kommunen. Vilket för oss in på min frågeställning och mitt syfte med det här arbetet.     

 

1.4 Frågeställning 

Hofors är en liten ort som ofta drabbats av nedskärningar i antalet arbetstillfällen med 

utflyttningar till följd, vilket har haft en negativ inverkan på handeln. Hur ser egentligen 

framtiden för detaljhandeln i Hofors ut? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka detaljhandelns framtid i Hofors.  
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1.6 Avgränsningar 

I mitt arbete har jag intervjuat människor som bedriver affärsverksamhet i Hofors kommun. Jag 

valde att förutom den egentliga detaljhandeln också träffa frisörer, caféägare, apotek och 

systembolag, detta för att få en bredare syn på läget i Hofors, då dessa också påverkar handeln 

och utbudet. Däremot har jag valt att inte ta med banker, Svensk kassaservice, begravningsbyråer 

och inte heller vissa andra tjänsteföretag förutom dem jag nämnde ovan. Även om dessa är 

viktiga i en kommun, anser jag att de inte har så stor påverkan på handeln. Jag har inte begränsat 

mig till tätorten Hofors, utan har även intervjuat affärsägare i Torsåker för att få veta hur det ser 

ut i hela kommunen.    
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Metod 

2. Metod 
I detta kapitel kommer jag att argumentera för den metod jag har valt att använda. Jag kommer 

också presentera hur jag har kommit fram till mina resultat.  

 

Jag har valt att använda både primär data, d.v.s. intervjuer och enkäter, och sekundärdata i form 

av litteratur om handel och om Hofors kommun. Anledningen till att jag har valt att göra både 

enkäter och intervjuer är att jag vill se på situationen hur flera perspektiv. Jag har i detta fall valt 

att lämna ut enkäter till boende i Hofors med omnejd för att få deras åsikt. Däremot vad det gäller 

handlarna har jag valt att göra intervjuer. Genom att träffa dem personligen blir det lättare att 

uppfatta deras åsikter och attityder i frågan, vilket kan vara lite svårt att göra genom en enkät.   

 

2.1 Kvalitativ metod 

De intervjuer jag har gjort för att komma fram till mitt resultat är framtagna enligt den kvalitativa 

metoden. Med kvalitativ metod menas att forskaren i större utsträckning lägger vikten vid ord och 

inte siffror. Man brukar också tala om den kvalitativa metoden som induktiv, d.v.s. att teorin 

skapas utav resultatet som framkommer vid forskningen. Jag använder mig av semistrukturerade 

intervjuer då jag tycker att det är den intervjumetod som ger det resultat jag vill ha. Vid en 

semistrukturerad intervju har intervjuaren en intervjuguide med vissa relevanta teman eller frågor 

som man funderar kring. Svaren är öppna vilket ger respondenten möjlighet att svara på sitt eget 

sätt och det ger också intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor om det behövs. (Bryman 2001 

s. 301) 

  

2.2 Kvantitativ metod 

I och med att jag även valde att göra en enkätundersökning av Hoforsbornas åsikter, kom detta 

arbete även att innefatta en kvantitativ metod. Till skillnad från den kvalitativa metoden lägger 

den kvantitativa metoden stor vikt vid kvantifiering, vilket namnet antyder. I den kvalitativa 

metoden skapas teorier utifrån forskningsresultatet medan den kvantitativa metoden istället är en 

prövning av befintliga teorier, detta brukar kallas för ett deduktivt synsätt. (Bryman 2001 s. 301).  
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2.3 Tillvägagångssätt 

För att få veta vad som görs för handeln i dagsläget valde jag att börja mitt arbete med att 

intervjua en företagsrådgivare som arbetar för Entré Hofors, som också är ansvarig för ett projekt 

vid namn Utveckling av Handeln i Hofors. Denna intervju var av det semistrukturerade slaget, 

där jag hade en intervjuguide med ett antal frågor som ett underlag. Respondenten hade då 

möjlighet att svara fritt och jag hade möjlighet att ställa följdfrågor under tiden som intervjun 

pågick.  

 

Även för intervjuerna med köpmännen valde jag att göra semistrukturerade intervjuer. I och med 

det valde jag att i båda intervjufallen att ha öppna svar, vilket är det vanliga när man använder en 

kvalitativ metod (Bryman 2001 s.158).  Detta för att respondenterna ska kunna känns sig fria att 

svara på det sätt de vill, vilket ger ett bättre uttryck för hur de verkligen ser på saken. Genom att 

inte använda slutna frågor med förutbestämda svarsalternativ, tvingar jag som intervjuare inte 

respondenten att svara på ett visst sätt. Jag hade för avsikt att intervjua alla som bedriver 

affärsverksamhet i Hofors, det blev inte riktigt alla men en stor del, totalt 38 stycken. För att få 

veta om mina frågor i intervjuguiden var relevanta valde jag att låta min kontaktperson på Entré 

Hofors läsa igenom dem och kommentera. Det enda tillägg hon hade var att jag gärna skulle ta 

med någon fråga om den yttre miljön vilket jag också valde att göra.    

 

För att få en liten känsla av hur de boende i Hofors ser på handeln valde jag att göra en enkät. 

Enkäten bestod av både öppna och slutna frågor. De slutna frågorna använde jag då de är lätta att 

jämföra och bearbeta, de är också lätta för respondenten att svara på vilket gör det troligare att 

han eller hon svarar på enkäten. De öppna frågorna däremot är till för att respondenten ska kunna 

motivera sitt svar och för att kunna föra fram åsikter som jag som intervjuare kanske inte har 

tänkt på. (Bryman 2001 s. 158-161). Innan jag lämnade ut enkäten lät jag ett antal personer i min 

närhet att svara på den för att se så att frågorna var lätta att förstå. Mitt urval av respondenter blev 

en typ av icke-sannolikhetsurval, ett bekvämlighetsurval, d.v.s. det var inget slumpmässigt eller 

systematiskt urval utan jag valde vissa platser och frågade de personer som fanns tillgängliga. 

Detta gjorde jag då jag på det sättet redan har gjort en viss demografisk uppdelning av 

respondenterna och vet på så vis att jag kommer att få respondenter av båda könen och i olika 

åldersgrupper. Jag har valt att gå till tre olika arbetsplatser (en med övervägande män, en med 
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övervägande kvinnor och en med blandad könsfördelning), till en skolklass på den lokala 

gymnasieskolan (samhällsprogrammet årskurs 3) och personer över 65 år i min närhet.    

 

2.4 Metodkritik 

För att en forskning ska kunna ses som seriös finns det många aspekter som man bör beröra och 

tänka över. Ett exempel är begreppen reabilitet, replikation och validitet, då de är viktiga att 

beakta. Man bör också fundera om arbetet som man gjort är relevant eller inte. Källkritik är också 

viktigt, är de källor man har använt tillförlitliga.  

 

2.4.1 Relevans 

Det är alltid svårt att säga om ett ämne är relevant eller inte, olika personer kan ha olika åsikter i 

frågan. Jag tycker dock att mitt val av ämne är relevant då det är en pågående diskussion i 

kommunen runt detta i och med projektet som Entré Hofors arbetar med.  Det är viktigt att 

undersöka hur läget ser ut idag för att veta hur man ska kunna jobba vidare med frågan om 

handeln i Hofors. I och med att jag har frågat människor om det aktuella läget, så betyder det att 

situationen kanske är en helt annan om något år, men just nu är detta relevant. 

 

2.4.2 Reliabilitet, replikation och validitet 

När man talar om reliabilitet så talar man om tillförlitlighet, skulle svaret bli detsamma om man 

gjorde undersökningen en gång till? Att svaret inte blir detsamma kan bero på att det har gått för 

lång tid mellan undersökningstillfällena så att respondenten har påverkats av yttre faktorer. Det 

kan också bli så att svaren stämmer överens bättre än de kanske borde, därför att respondenten 

har tänkt på sina svar från första undersökningen och svarar därför lika andra gången. Detta gör 

att det är svårt att kontrollera reliabiliteten i ett arbete. Att göra en undersökning två gånger har 

också att göra med replikation, d.v.s. att någon annan än den ursprunglige forskaren ska kunna 

göra om ett arbete och då förhoppningsvis få samma resultat. (Bryman, 2001, s.86, 93) Vad det 

gäller möjligheten till replikation av mitt arbete så medför det vissa problem. I och med att jag 

har använt ett bekvämlighetsurval, är det svårt att fråga precis samma människor igen. 
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Metod 

Intervjuerna (och den kvalitativa metoden i allmänhet) är svåra att replikera då de påverkas 

mycket av mig som intervjuare. Resultatet påverkas inte bara av hur frågorna ställs och utan 

också hur intervjuaren tolkar de svar han/hon får. Svaren som respondenterna ger kan också skilja 

dels beroende på vem intervjuaren är men också beroende på respondenternas humör och 

situation just den dagen. Vad det gäller validitet, så menar man med det om de indikatorer som 

man har tagit fram för att pröva det man forskar om, om de verkligen ger rätt svar. I mitt fall så 

tycker jag att de frågorna jag har i enkäten kanske inte ger ett direkt svar på mitt syfte, men är 

ändå viktiga för att få en förståelse över hur situationen ser ut. (Bryman, 2001, s.88)   

 

2.4.3 Källkritik 

När man talar om källkritik menar man att man kritiskt ska tänka över de sekundärkällor man har 

valt att använda. För min del känner jag att de flesta böckerna är relativt nya, i huvudsak de som 

presenterar siffror av olika slag, vilket gör att det som står i dem är aktuellt. Ett problem som jag 

dock har stött på är att mycket av den litteratur som jag har använt är skrivet på uppdrag av 

Handelns Utredningsinstitut och ofta med Fredrik Bergström som ensam- eller medförfattare. 

Detta ger att de i sin tur är baserade på ganska lika källor vilket gör att det blir ett lite ensidigt 

perspektiv. Även andra uppsatser och dylikt som jag har hittat hänvisar ofta till HUI:s böcker och 

rapporter.  

 

I vissa fall har jag hittat diskussioner i olika rapporter och uppsatser, där de hänvisar till olika 

källor. Jag har, trots flera försök, inte lyckats att få tag på orginalkällorna, men har då istället valt 

att referera i andra hand då jag tyckt att diskussionerna har varit viktiga och intressanta.  
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3. Referensram 
Här kommer jag att ta upp teorier om handel, om hur den har sett ut och åt vilket håll 
utvecklingen går. Jag kommer också att gå in på val av affärer, köpbeteende och varför man 
handlar. 
 

3.1 Handel  

I Nordstedts uppslagsverk från 1997 kan man under ordet Handel läsa ”organiserad köpenskap 

med försäljning av varor och tjänster; vanligen i större skala och under längre tid”. Att handel 

alltid har funnits på ett eller annat sätt är nog de flesta medvetna om. Situationer där två eller flera 

parter har något som den andre vill ha är vanliga. För att få till stånd ett köp eller byte måste både 

parter känna att de gör en vinst, d.v.s. att de värderar det de köper högre än det de lämnar ifrån 

sig.  

 

Utseendet på handel har förändrats en hel del över tiden. Fram till mitten på 1800-talet var 

yrkesmässig handel nästen bara tillåten i städerna. Detta ändrades dock då skråtvånget 

avskaffades. Det i sin tur ledde till att hantverkare kunde etablera sig var de ville. Handlarna 

däremot fick inte vara längre ifrån staden än tre mil. När näringsfriheten bredde ut sig förbättrade 

det livet för landsbygdens invånare, som utgjorde den största delen av Sveriges befolkning. 

Trenden under de följande hundra åren blev att allt fler valde att flytta från landsbygden in till 

städerna, vilket ökade möjligheterna för större handelsföretag att växa fram. Under 1930-40 talet 

grundades företag som i dagsläget är några av Sveriges största handelsföretag, som t.ex. Tempo 

(numera Åhléns), IKEA och Hennes & Mauritz. Antalet daligvaruaffärer ökade snabbt för att runt 

år 1950 vara uppe i nästan 39 000 butiker. Under andra hälften av 1900-talet kan man däremot se 

andra mönster, något som fortsätter än idag. Det handlar i första hand om att antalet 

daglivaruaffärer minskar väsentligt (år 1997 räknade man med att det fanns omkring 7000 

dagligvaruaffärer kvar) för att ersättas att större varianter, stormarknaderna har börjat sin 

etablering. (Bergström, Fölster 2005 s. 11)        

 

När man talar om handel så menar man oftast privat konsumtion d.v.s. vad hushållen handlar. Det 

finns flera olika kategorier som konsumenterna spenderar sina pengar på. Det är t.ex. 

detaljhandeln (som inbegriper både dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandeln), bilar, energi, 
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övriga varor men också tjänster av olika slag som exempelvis boendekostnader med mera. De 

största kostnaderna (förutom övriga tjänster) och samtidigt de mest centrala är boende och 

detaljhandel. (Bergström, Fölster 2005 s.20) Vad man handlar och hur mycket pengar man lägger 

på olika varor och tjänster beror mycket på hur familjesituationen ser ut. Familjer med barn (både 

ensamstående och sammanboende) lägger mer pengar på livsmedel och alkoholfria drycker, än 

vad ensamstående och sammanboende utan barn gör. Dessa i sin tur lägger mer pengar på t.ex. 

utemåltider och alkoholhaltiga drycker istället. (Bergström, Fölster 2005 s.23) 

 

3.1.1 Detaljhandel 

Som jag nämnde tidigare så är detaljhandeln en stor utgiftspost för de svenska hushållen även om 

den minskar med åren. Under 1970-talet stod detaljhandel för nästan 50 % av den totala 

konsumtionen (Bergström, Fölster 2005 s.20). Ett trettiotal år senare, 2005, har den siffran sjunkit 

till 32,2 % vilket fortfarande är en betydande del av hushållens konsumtion. Till detaljhandel 

räknas det mesta som kopplas till traditionell handel förutom systembolags-, apoteks-, bensin- 

och bilhandel. Man brukar dela in detaljhandel i två grenar; dagligvaruhandel och 

sällanköpsvaruhandel. Den förstnämnda är som det låter, varor som man ofta handlar dagligen 

som t.ex. livsmedel, tobak, tidningar, blommor, kemtekniska artiklar m.m. 

Sällanköpsvaruhandeln blir då motsatsen, precis som namnet antyder, d.v.s. varor som man köper 

mer sällan, det kan vara t.ex. kläder, skor, sportutrustning, tv, radio, byggvaror eller möbler för 

att nämna några. (HUI, 2006, s.7-8) Hur stor del av konsumtionen som går till dagligvaror 

respektive sällanköpsvaror ändras i takt med att konjunkturen svänger. Under en högkonjunktur 

ökar omsättningen för sällanköpsvaror medan den i lågkonjunktur sjunker. Dagligvarorna är inte 

lika känsliga då det är något som man är tvungen att ha för att överleva, men undersökningar 

visar på att under en högkonjunktur tappar de vissa andelar till sällanköpsvarorna. (Bergström, 

Fölster 2005 s. 21) 

 

3.1.2 Handelns utveckling 

Handeln skall betraktas som dynamisk skriver Fredrik Bergström i sin bok ”Handeln är där 

kunderna är”. Med detta vill han markera att handeln hela tiden förändras. Det kan bero både på 
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strukturella förändringar som t.ex. regionala befolkningsförändringar eller på förändringar med 

bakgrund i konkurrensen mellan detaljhandel och andra sektorer men också konkurrensen mellan 

olika företag i detaljhandel påverkar. (Bergström 2003, s.17) 

 

Köpcentrum har på sätt och vis alltid funnits, även om de förr i tiden kallades för marknader eller 

mässor. Dessa marknader kunde ligga antingen i eller utanför staden. Att samla alla handlare var 

ett sätt att underlätta mötet mellan köpare och säljare, precis som idag. Handeln kan inte verka 

utan kunder vilket gör att om kunderna flyttar på sig, t.ex. flyttar in till städerna, så får helt enkelt 

handeln flytta med. Detta har gjort att handeln de senaste 10-20 åren har koncentrerats mer och 

mer till vissa regioner i landet. De som inte bor i någon av handelsregionerna väljer ändå ofta att 

åka till dessa när de ska handla. Detta har blivit möjligt då allt fler är bilägare i dagens samhälle. 

(Bergström, Fölster, 2005, s.30-31) Att man vill handla i köpcentrum förklaras ofta med att det är 

tidsbesparande då det stora utbudet gör att man inte behöver åka runt på flera olika platser för att 

hitta det man söker. (Bergström, Fölster, 2005 s.32) Samtidigt så måste man också ta i 

beräknande den kostnad som uppstår för att ta sig till köpcentrat. Människor är inte villiga att åka 

hur långt som helst för att handla. Man brukar, som jag nämnde i inledningen, säga att ett 

köpcentrum lockar till sig kunder som har ca 30-45 minuters resväg, även om vissa specialbutiker 

kan locka folk att åka längre (Bergström, 2003, s.43). Den transaktionskostnad som alltså uppstår 

i form av resa till handelsplatsen får inte överstiga den prisskillnad som en vara kan ha på två 

olika platser. Får man åka långt så tenderar även billiga varor att kännas dyra då det tar mycket 

tid. Detta gör att man gärna handlar varor som man köper dagligen nära hemmet, medan man 

hellre åker iväg för att handla varor som man köper mer sällan. (Bergstöm, Karlsson, Kolterjahn, 

2004, s.11)    

 

3.1.3 Utvecklingen i varuproducerande kommuner 

I boken Handeln i Sverige kan man ta del av Sveriges kommuner och Landstings 

kommungruppsindelning. Där har man delat in Sveriges kommuner i nio olika grupper beroende 

på egenskaper som befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. En av dessa 

grupper är varuproducerande kommuner, till vilken Hofors hör. Det som gör Hofors till en 

varuproducerande kommun är stålverket Ovako. Ungefär 1 200 personer i kommunen jobbade 
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under 2004 vid stål- och metallverk enligt Statistiska Centralbyrån. De varuproducerande 

kommunerna kännetecknas av att minst 40 % av nattbefolkning1 som är mellan 16 och 64 år 

arbetar inom varutillverkning och industriell verksamhet. Det finns 40 kommuner i Sverige som 

räknas till den här gruppen och av dessa så är det bara åtta kommuner som har en 

befolkningsmängd på över 20 000. Den genomsnittliga befolkningstillväxten är -0,7 % sedan år 

2001, vilket är lägre än rikets. Några andra exempel på varuproducerande kommuner är Vetlanda, 

Fagersta, Gnosjö och Värnamo. Vad det gäller handeln i dessa kommuner så är den också lägre 

än genomsnittet för hela riket. På fem år har handeln bara ökat med 13 % och ser man till det 

senaste året så är ökningen bara 3 % mot rikets ökning med 5 %. Det är till stor del en svag 

sällanköpsvaruhandel som drar ner siffrorna. Vad det gäller försäljningsindex2 för 

varuproducerande kommuner så ligger det en bra bit under rikets genomsnitt. Detaljhandels 

försäljningsindex är 64 vilket är 36 % lägre än rikets genomsnittliga index. Det som drar ner 

siffrorna är som jag nämnde tidigare en svag sällanköpsvaruhandel, indexet för enbart denna 

ligger på låga 47 medan dagligvaruhandel ligger något högre, index 85. De låga nivåerna på 

försäljningsindexet tyder på att många i de varuproduceranden kommunerna ofta väljer att åka 

iväg för att handla istället för att göra det på orten. (HUI, 2006, s.42-43)  

 

3.2 Dagsläget och förväntad utveckling 

Som jag nämnde ovan är läget för de varuproducerande kommunerna inte så positivt. Detta är 

något som märks i siffrorna för Hofors också, även om indexet för dagligvaror är högre än 

genomsnittet i varuproducerande kommuner, men det är en siffra som sjunker. 

Försäljningsindexet för dagligvaror låg 2005 på 90 enligt Handelns Utredningsinstitut (2006, 

s.67), detta kan jämföras med året innan då det låg på 100 (HUI, 2005). Även om 

försäljningsindexet har sjunkit, så har omsättningen de senaste fem åren varit ganska stabil. Vad 

det gäller sällanköpsvaror så ligger det på 42 för 2005, vilket är en enhet lägre än året före. 

Försäljningen av sällanköpsvaror har ändå stigit både sett till omsättning och försäljningsindex. 

                                                 
1 Med nattbefolkning menas människor som bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen (SCB 2006 

[Internet]) 

 
2 Försäljningsindex mäter faktisk försäljning i en kommun delat med försäljningsunderlaget i kommunen. Är indexet 
högre än 100 överstiger den faktiska försäljningen köpkraften i kommunen. (Bergström  2003, s.45)   
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Omsättning var 2005 uppe i 104 mkr, detta kan jämföras med år 2000 då omsättningen bara var 

70 mkr och försäljningsindexet låg på 34 (HUI, 2002). I en undersökning som gjorts angående 

köpkraften i Gästrikland så pekar man på att den relativt stora befolkningsminskning som har 

varit i regionen, har en negativ effekt på handeln. Där nämner de just Hofors, då kommunen 

enligt deras siffror haft den största befolkningsminskningen. Minskningen i Hofors mellan åren 

1990 och 2000 motsvarar en minskning i köpkraften på hela 49 miljoner kronor. (Bergström, 

Wikström, 2001, s 23)   

 

3.3 Människors köpbeteende 
 
Hur människors köpbeteende ser ut skiljer en hel del. Enligt Bajaj, Tuli och Srivastava (2005) 

finns det fyra huvudfaktorer som påverkar en människa i deras köp; 

Demografiska faktorer så som kön, ålder, yrke/sysselsättning, utbildning, familjestorlek och 

inkomst.  

Psykologiska faktorer så som motiv, uppfattningar, lärande, attityd och personlighet. 

Miljöfaktorer så som fysisk miljö, social miljö/kultur, social klass. 

Livsstil påverkar genom aktiviteter och intressen, sysselsättningens karaktär och tid till 

fritidsaktiviteter. 

De nämner också att en person kan ha personliga och sociala motiv då de handlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bajaj m.fl. 

2005 ss 203-

205) 
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Sociala motiv
Social aktivitet utanför 
hemmet, möjlighet att träffa 
nya vänner, eller redan 
befintliga men också en 
möjlighet att bara titta på andra 
människor. 
Kommunikation och 
träffpunkt, vissa affärer ger 
möjlighet att kommunicera med 
andra som kanske har samma 
intresse, det ger helt enkelt en 
möjlighet för jämlikar att 
träffas. 
Status, valet av affärer kan 
påverka en persons status 

Personliga motiv 
Rollspel, att handla är ett inlärt 
beteende, en roll, som t.ex. rollen som 
mamma. 
Avledande, eller avbrott är kanske en 
bättre översättning, ett avbrott i 
vardagen och en form av rekreation. 
Tillfredsställelse, shoppingen som 
sådan kan vara ett motiv, kanske mer än 
att hitta en specifik sak. Känslor och 
humör kan förklara varför och vad vi 
handlar. 
Lärdom om nya trender, shopping ger 
kunden information om trender och 
produkter som symboliserar en livsstil 
eller attityd. 
Fysisk aktivitet, shopping ger träning. 
Stimulans av sinnena, när man handlar 
möts man av lukter, ljud och känslor av 
olika slag.  
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I det ovanstående stycket har jag nämnt olika motiv som påverkar en person när han eller hon ska 

köpa en vara. För att dessa motiv ska ha någon betydelse så måste personen köpa något. Innan ett 

köp genomför går konsumenten oftast genom olika steg, ett slags beslutsprocess;  

 

1. Ett behov uppstår- konsumenten saknar något eller av annan anledning vill ha en produkt. 

↓ 
2. Informationssökning- konsumenten söker efter information som kan hjälpa honom/henne att 

lösa problemet. 

↓ 
3. Utvärdering av alternativen- konsumenten bestämmer sig för vilket av de alternativ som 

framkommit som är det bästa. 

↓ 
4. Köpbeslut- efter att ha utvärderat alternativen så bestämmer sig konsumenten för ett och köpet 

genomförs. 

↓ 
5. Utvärdering- efter köpet utvärderar konsumenten varan för att se om den lever upp till de 

förväntningar som han/hon hade. 

(Bajaj m.fl. 2005 ss 223-233) 

 

3.3.1 Val av dagligvaruaffär 

Det finns ett flertal olika sorters affärer som konsumenterna kan välja mellan, vilka på olika sätt 

konkurrerar om kunderna. Nedanstående definitioner finns att läsa i en rapport från 

Konkurrensverket skriven av Eliasson J, Hagström C-J (rapportserie 2002:6), dessa i sin tur har 

fått informationen från tidningen Supermarket (nr 5-6 2002).  

Allivsbutiker är den ”vanliga” butiken som de flesta konsumenter förknippar med handel. De 

erbjuder ett allsidigt sortiment av dagligvaror och även vissa specialvaror. 

Supermarket ska ha en säljyta på minst 400 m2 och kan antingen vara en dagligvarubutik eller 

en livsmedelsavdelning i en stormarknad.  

Stormarknad räknas till viss del som ett varuhus och ska ha en säljyta på minst 2 500 m2. De är 
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ofta externt belägna och har ett brett sortiment och god tillgång på parkeringsplatser (minst 300 

platser).  

Service/jourbutik är en butik som ofta ligger kundnära. Sortimentet är begränsat men ändå 

allsidigt. Säljytan får inte överstiga  250 m2 och öppettiderna ska vara generösa. 

Trafikbutik liknar till stor del service/jourbutiker med skillnaden att de är placerade vid 

bensinstationer.  

Lågprisbutiker har ingen klar definition, men den brukas beskrivas som en butik med enklare 

inredning, lägre servicenivå och oftare låga priser hela tiden än tillfälliga extrapriser.  

Speciallivsbutiker räknas inte som dagligvaruaffärer, även om de säljer varor som räknas dit. 

Detta då de ofta specialiserar sig på ett visst område t.ex. kött, fisk eller ost. 

De ovan nämnda butikstyperna skiljer sig i storlek, sortiment och pris. Detta kan illustreras 

genom följande bild:    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 1. Fördelning av butiker beroende av pris och sortiment. (KKV 2002:6) 

 

Alla dessa olika butikstyper gör att konsumenterna ofta har ett stort urval när det gäller i vilken 

butik de ska handla. Undersökningar visar på att de flesta hushåll inte bara har en affär där de 

handlar sina dagligvaror utan ofta två eller tre, ibland ännu fler. I en undersökning gjord av fil. 

Dr. Tomas Svensson angående människor butiksval i städer så framgick det att de allra flesta har 
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flera olika butiker där de gör hela eller delar av sina inköp. I en så kallad A-butik (den butik 

personen oftast väljer att handla i) gör de flesta sina huvudsakliga inköp. Därutöver uppgav 90 % 

att de också hade en B-butik och 68 % att de även hade en C-butik där de gör kompletterande 

köp. I undersökningen fick respondenterna inte uppge fler affärer, vilket ger att det även är 

möjligt att vissa använde fler butiker än så. (Svensson T, 2004, s.10) När man planerar att handla 

så kan man göra det som ett helt enskilt ärende d.v.s. att man bara åker iväg för att handla 

dagligvaror. Det kan också vara så att man handlar i samband med att man åker till jobb/studier 

eller i samband med andra inköp eller ärenden. Även detta undersökte Tomas Svensson i sin 

undersökning, resultat ser ni nedan. Man kan se att det är ofta som man åker till A-butiken i ett 

enskilt ärende, medan B- och C- butikerna har lägre värden för enskilt ärende men högre för att 

det görs i samband med andra ärenden eller inköp än A-butiken.  

 

 
Fig 2. Ärenden 

vid inköp i de 

olika butikerna, 

andelar av 

hushållen i 

procent  

(Svensson T, 

2004, s.12) 

 

 

När det gäller val av dagligvaruaffär så är en av de viktigaste faktorerna som konsumenterna 

nämner närheten. Utöver närheten så nämner de också bra sortiment och bra priser som skäl till 

sitt val av affär. Detta har framkommit i olika undersökningar, Ulrika Holmberg har gjort en 

undersökning om kunders lojalitet till dagligvaruaffärer och då uppgav 66 % att närheten var 

viktigt i valet av affär (Holmberg U, 2004, s.142). I en magisterexamen om branschförändringar i 

dagligvaruhandeln så har författarna använt tidningen Supermarket som källa. De har valt att titta 

på tre olika butikstyper och varför konsumenterna väljer de olika typerna. Även här kan man se 

att närheten är viktig för många, speciellt de som väljer en allivsbutik. Valet av en lågprisbutik 

sker ofta för att det är billigt, medan man väljer en stormarknad för det breda utbudet.   

17  



Referensram 

Fig 3. Konsumenternas främsta anledning till val av butik (Dahlqvist C, Nehlin M, Nilsson C, 2004, s.62, citerar 

Supermarket 2002 nr 5-6 
 

När konsumenterna sedan ska välja en andra eller tredje butik att handla i, så beror valet på 

vilken affär man har haft som första butik. För de som handlar i lågprisbutiker så verkar inte valet 

av andrabutik spela så stor roll. De som handlar på stormarknader väljer till största delen att 

sedan gå till en allivsbutik, troligtvis på grund av närheten. Allivsbutikernas kunder i sin tur 

väljer till största delen en annan allivsbutik när de inte handlar i sin ordinarie butik, även om en 

del väljer att då uppsöka en stormarknad eller en lågprisbutik.  

Fig 4. Konsumenternas val av andra butik, beroende på val av huvudbutik (Dahlqvist C, Nehlin M, Nilsson C, 2004, 

s.62, citerar Supermarket 2002 nr 5-6) 
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3.3.2 Val av sällanköpsaffär 

 
Att köpa sällanköpsvaror kopplas ofta samman med begreppet shoppa. Man kan se en skillnad på 

att handla och att shoppa, där man med det förstnämnda menar människor som går in i en affär 

och köper en redan förutbestämd vara och sedan lämnar butiken. Shopping däremot handlar 

enligt Underhill om ”att i lugnt tempo strosa genom butiker, undersöka varorna, jämföra 

produkter och prisvärdhet, interagera med personalen, ställa frågor, prova och slutligen göra 

inköp”. (Underhill 1999, s.78) Han nämner också ett flertal anledningar till varför vi shoppar, 

olika människor shoppar av olika anledningar. Shopping kan användas som belöning, terapi, 

muta, tidsfördriv eller som en anledning att få komma hemifrån. Vissa kanske shoppar i hopp om 

att träffa en partner eller helt enkelt som underhållning. (Underhill 1999, s.76)     

 

Att välja affär kan vara en mer eller mindre svår process. Som jag sa tidigare så åker allt fler till 

olika typer av köpcentrum när de ska handla sällanköpsvaror. Det finns fler anledningar till detta; 

dels så är det en tidsfråga, människor idag vill slippa åka runt på flera olika plaster för att hitta 

allt de efterfrågar. Det kan också ses som en prisfråga, när flera butiker etablerar sig på samma 

plats leder det till ökad konkurrens vilket i sin tur leder till prispress, något som den prismedvetna 

konsumenten drar nytta av. Handel kan också ses som ett sätt att bryta vardagens stress, kanske är 

kunden på jakt efter något eller så gör man det bara för att fördriva tid, då är det stora utbudet 

som ett köpcentrum erbjuder viktigt. Att handeln kopplas till upplevelser av olika slag är idag allt 

vanligare, människor vill ha något mer än bara handlingen. Kunderna efterfrågar bra service, en 

service som kan ta sig uttryck i bemötande, kunskap, mångfald. (Bergström F, Fölster S, 2005 

s.32, 37, 57) I dagsläget så har de flesta konsumenterna inte bara en marknadsplats i sin närhet att 

välja på, vilket gör att det blir en konkurrens inte bara mellan butikerna utan också mellan 

handelsplatser som helheter. Kunderna väljer gärna ett köpcentrum som erbjuder en bra handel, 

men det gör ju de flesta köpcentrum. Köpcentrerna kan då konkurrera genom att erbjuda en bra 

mix av affärer, bra öppettider, god tillgång på parkeringar i närheten, en känsla av trygghet och 

säkerhet samt ett bra utbud av restauranger. (Bergström F, Karlsson H, Kolterjahn, 2004, s 7)    

 

För dem som äger en butik, eller som bara jobbar i en, är det viktigt att veta vad kunderna 

efterfrågar. Service är nämligen väldigt viktigt i både konkurrenssynpunkt och för försäljningen. 
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Forskning har gjorts på uppfångningsgraden, d.v.s. hur många av kunderna som får någon slags 

kontakt med en anställd, resultaten där visar att ju mer kontakt det är mellan shoppare och 

anställda, ju mer säljer affären. (Underhill 1999, s.30)   

 

 

I en uppsats gjord av Björkman, Byström och Persson så för de en diskussion om vad som gör en 

stad trevlig att handla i. Utgångspunkten i deras diskussion är Wangers teori om att det finns sex 

punkter som påverkar kundernas val av butik.  

1. Innehållet i butiken, d.v.s. utbud, kvalité och pris på produkterna 

2. Servicegraden i butikerna ökar i takt med att konkurrensen blir hårdare. 

3. Strukturen d.v.s. hur en butik är uppbyggd kan påverka konsumenten om den väljer mellan 

två likvärdiga butiker, den mest tilltalande strukturen drar till sig kunder. 

4. Atmosfären kan vara viktig i valet av butik, en trevlig atmosfär kan fås genom t.ex. musik, 

ljus, doft och liknande. 

5. Kunder, de andra kunderna i butiken kan påverka valet. 

6. Avstånd, man väljer en affär som ligger nära till hands, det kan vara nära arbetet, bostaden 

eller någon annan plats som man passerar under dagen. 

(Björkman, Byström, Persson 2006 s15 citerar Wanger 2002 s.169) 

Författarna har sedan valt att ”översätta” detta till en stad istället för en butik, de valde då att 

fokusera på de fyra första. Innehållet har de valt att tolka som utbudet av butiker i staden. De har 

tittat på vilka affärer och aktiviteter man kan hitta i staden och vilka åldersgrupper dessa riktar sig 

till. Servicegraden har utökats att gälla allmänt i stadens affärer men också ur kommunens 

synvinkel hur de ger service till stadens invånare. Strukturen har omvandlats från att gälla en 

butiks uppbyggnad till att gälla hela stadsplaneringen, de skriver att hur staden är uppbyggd 

påverkar speciellt förstagångsbesökare som inte vet var de ska hitta olika saker. Atmosfären 

spelar enligt författarna en roll vid valet av handelsplats, om det är trevligt att handla i staden. 

(Björkman, m.fl. 2006 ss. 37-39) Det finns flera som pekar just på atmosfären och strukturen i en 

stad som en viktig faktor för om människor ska välja att handla där eller inte. Att människor kan 

och vill röra sig runt i en stad är en förutsättning för handel. Söderlind (1998 s.45) skriver 

”Genomströmning är en förutsättning för att offentlig service, affärer, kaféer, nöjeslokaler etc. 

ska vilja och kunna etablera sig. En handelsman etablerar hellre en butik vid en stor och 
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brusande affärsgata än vid en återvändsgränd. En affärsgata är en gata med stor genom 

genomströmning som ger möjlighet till att ¨göra affärer¨”. Han säger också att de flesta 

konsumenterna troligen uppskattar att ha affärer och service nära till hands, antingen från bostad 

eller arbetsplats. Bajaj m.fl. (2005 ss 403-406) diskuterar även dem vikten av atmosfär när man 

väljer affär. De säger att det alltid är relevant att planera atmosfären när man bygger en affär eller 

en handelsplats. De talar om att miljön i och runt affären ger tre direkta effekter på den som 

handlar. Nöje, eller i vissa fall missnöje, påverkas av om miljön är trevlig och behaglig eller inte. 

Väcka, handlar om hur miljön stimulerar kunden att handla eller inte, om det väcker ett behov av 

att handla. Det tredje och sista handlar om dominans, kunden vill känna att den har kontroll över 

situationen när den kommer in i en affär. Till diskussionen om atmosfären i en stad eller butik 

kan man koppla vad man gör i en stad, vilket till stor del påverkas av atmosfären. Enligt Nyström 

(1999 ss.236-238) används en stad till tre saker av invånarna, nödvändiga aktiviteter, valbara 

aktiviteter och sociala aktiviteter. Den förstnämnda handlar om saker som man måste göra, man 

måste gå genom stan för att komma till jobbet, man måste vänta på bussen med mera. Valbara 

aktiviteter handlar enligt henne om sånt som du väljer att göra när man har tid och känner sig på 

rätt humör, t.ex. att bara stå och titta på bilar eller att sitta på ett fik och titta på människor eller 

liknande. Den sista aktiviteten handlar om att träffa människor, att vara en i en stad eller något 

slags socialt rum ger möjlighet att träffa både nya och gamla vänner, något som även  Bajaj, Tuli 

och Srivastava talade om.   
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4. Empiri 
 
I empirin kommer jag att redovisa resultaten av de undersökningar som jag har gjort. Jag 
kommer presentera både enkäten och en sammanställning av intervjuerna. 
 

4.1 Befolkningens köpvanor 

När jag började det här arbetet var jag intresserad att se hur de som bor i Hofors med omnejd 

väljer att förlägga sina inköp. I och med att försäljningsindexet för dagligvaror sjunker så borde 

det betyda att många väljer att åka från kommunen för att göra sina inköp. Jag valde som jag 

nämnde i inledningen att välja ut respondenterna enligt ett icke sannolikhetsurval, för att veta att 

jag får en spridning på både kön och ålder men också i hopp om att få några som bara jobbar på 

orten, som inte bor här för att se om de väljer att stanna kvar och handla eller inte. Min enkät 

bestod av totalt 18 frågar varav 16 handlade om köpvanor och upplevd service och kvalité, svaren 

på dessa ska jag försöka presentera här. Man ska dock komma ihåg att genom att respondenterna 

inte tagits fram genom något slumpmässigt urval så går det inte att helt generalisera detta till hela 

befolkningen, men det ger ändå en bild av hur läget ser ut. Fråga 1 och 2 visar jag inget resultat 

på, då dessa endast låg till grund för gruppindelningarna. Fråga 12 har ingen respondent svarat på 

och den finns därför inte med här. I sammanställningen har jag valt att dela in respondenterna i 

fyra grupper beroende på deras ålder; Grupp 1, 10-25 år (18 respondenter), Grupp 2, 26-50 år (35 

respondenter), Grupp 3, 51-65 år (35 respondenter) och Grupp 4, 65-85 år (12 respondenter).  

 

Fråga 3.  

Antal svarande: 100  

När det gäller respondenternas inköp 

av dagligvaror visar min undersökning 

på att den största delen handlar 

dagligvaror i Hofors några gånger per 

vecka oavsett vilken av grupperna man 

tittar på. 
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Fråga 3. Hur ofta handlar respondenterna dagligvaror i 

Hofors. 

22  



Empiri 

Fråga 4.  

Antal svarande: Total 68 (1-14, 2-24, 3-22, 

4-8) 

Respondenterna fick följdfrågan ”om de inte 

handlar i Hofors var handlar de då”? Även 

om största delen av de svarande handlar i 

Hofors några gånger i veckan valde ändå 68 

st. att svara på fråga 4. Då detta är en fråga 

där respondenten kunde ge mer än ett svar 

blir den totala procenten mer än 100. Här kan 

man se att svaren är ganska jämt fördelade med 

visst övertag för Sandviken, Valbo och även Falun (grupp 3). 
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Fråga 4. Var väljer konsumenterna att handla 
när det inte handlar i Hofors. 

 

Fråga 5. 

Denna fråga är en öppen fråga där respondenten kunnat motivera varför man inte handlar i 

Hofors. I Grupp 1 fick jag inga motiv, mer än att respondenten i flera fall bor kvar hemma vilket 

gör att det oftast är föräldrarna som handlar. I Grupp 2 fanns det två personer som inte bor här 

och därför bara handlar här ibland. En person skrev att de passar på att handla mat samtidigt som 

de uträttar andra ärenden. En efterfrågade ett större sortiment, medan en annan uttryckte det 

genom att han/hon tyckte att utbudet är begränsat här. Även i Grupp 3 uppgav tre personer att de 

inte bodde i Hofors, men två av dessa handlade ändå här ibland. Två personer skrev att de ville ha 

ett större utbud, en person att varan de efterfrågar saknas. Någon nämnde att det är billigare i 

Sandviken och ytterliggare en att det ofta är bättre extrapriser på andra orter än i Hofors. Enda 

svaret från Grupp 4 var att ombyte förnöjer.  
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Fråga 6. Fråga 6. 
Fråga 6
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Fråga 7. Vad handlar  respondenterna för typ av varor  i Hofors 

Fråga 6. Hur ofta handlar respondenterna sällanköpsvaror i 
Hofors? 

Antal svarande: 99 (1-17)  Antal svarande: 99 (1-17)  

På frågan hur ofta respondenten handlade 

sällanköpsvaror i Hofors, blev svaret 

”några gånger per år” som synes mest 

använt. Följt av ”någon gång per månad”, 

där grupp 4 visar på ett väldigt högt 

resultat.  

På frågan hur ofta respondenten handlade 

sällanköpsvaror i Hofors, blev svaret 

”några gånger per år” som synes mest 

använt. Följt av ”någon gång per månad”, 

där grupp 4 visar på ett väldigt högt 

resultat.  

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

  

  

  

  

  

Fråga 7.  Fråga 7.  

Antal svarande: 88 (1,-13, 2-32, 3-

32,  

Antal svarande: 88 (1,-13, 2-32, 3-

32,  
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4-11) 4-11) 

Då jag var nyfiken på vad människor 

handlade fick de kryssa för olika 

sorts sällanköpsvaror som de 

handlade i Hofors. Liksom fråga 4 

så var detta en fråga där de kunde ge 

mer än ett svar.  

Då jag var nyfiken på vad människor 

handlade fick de kryssa för olika 

sorts sällanköpsvaror som de 

handlade i Hofors. Liksom fråga 4 

så var detta en fråga där de kunde ge 

mer än ett svar.  
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Fråga 8. Fråga 8. 

Fråga 8. Var väljer respondenterna att köpa 
sällanköpsvaror, när de inte handlar i Hofors?  

Antal svarande: 88 (1-16, 2-31, 3-31, 4-

10)  

Antal svarande: 88 (1-16, 2-31, 3-31, 4-

10)  

Denna fråga motsvara fråga 4, fast här 

talar vi om sällanköpsvaror. Även detta 

var en fråga där respondenten kunde ge 

mer än ett svar. Här var antalet som har 

svarat större än vid fråga 4, vilket gör att 

man kan anta att fler åker iväg för att 

köpa sällanköpsvaror än dagligvaror. Valbo 

var det som drog mest människor oavsett 

grupp, vilket kanske inte är så överraskande. 

Denna fråga motsvara fråga 4, fast här 

talar vi om sällanköpsvaror. Även detta 

var en fråga där respondenten kunde ge 

mer än ett svar. Här var antalet som har 

svarat större än vid fråga 4, vilket gör att 

man kan anta att fler åker iväg för att 

köpa sällanköpsvaror än dagligvaror. Valbo 

var det som drog mest människor oavsett 

grupp, vilket kanske inte är så överraskande. 
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Fråga 9.  Fråga 9.  

I likhet med fråga 5, fick respondenterna även fritt motivera varför de valde att inte handla i 

Hofors. Grupp 1 uppgav bland annat att: det finns för lite affärer, i Valbo är allt samlat på ett 

ställe, att mycket handlar om priset, passar på att handla när man åker bort plus att det är ett 

sämre utbud i Hofors. Utöver det sa fyra personer att det man vill ha inte finns i Hofors och sex 

personer åkte iväg för att få ett större och bättre utbud. I Grupp 2 i sin tur så sa nio personer att de 

ville ha ett större utbud, tre stycken tror att det är bättre priser någon annanstans och två skrev att 

det de söker inte finns i Hofors. En person tyckte att det är trevligt att åka iväg. I Grupp 3 blev det 

liknande resultat; dåligt utbud på vissa saker, dåligt sortiment, att det är lite tråkigt i Hofors 

ibland, bättre pris och utbud, tre sa att varorna inte fanns och två att de efterfrågade ett större 

utbud. Ytterliggare två hade som anledning att de inte bor här. Från Grupp 4 kom två svar, det 

ena var att om det man behöver inte finns i Hofors så åker man till annan ort och det andra var att 

man har ärenden på annat håll. 

I likhet med fråga 5, fick respondenterna även fritt motivera varför de valde att inte handla i 

Hofors. Grupp 1 uppgav bland annat att: det finns för lite affärer, i Valbo är allt samlat på ett 

ställe, att mycket handlar om priset, passar på att handla när man åker bort plus att det är ett 

sämre utbud i Hofors. Utöver det sa fyra personer att det man vill ha inte finns i Hofors och sex 

personer åkte iväg för att få ett större och bättre utbud. I Grupp 2 i sin tur så sa nio personer att de 

ville ha ett större utbud, tre stycken tror att det är bättre priser någon annanstans och två skrev att 

det de söker inte finns i Hofors. En person tyckte att det är trevligt att åka iväg. I Grupp 3 blev det 

liknande resultat; dåligt utbud på vissa saker, dåligt sortiment, att det är lite tråkigt i Hofors 

ibland, bättre pris och utbud, tre sa att varorna inte fanns och två att de efterfrågade ett större 

utbud. Ytterliggare två hade som anledning att de inte bor här. Från Grupp 4 kom två svar, det 

ena var att om det man behöver inte finns i Hofors så åker man till annan ort och det andra var att 

man har ärenden på annat håll. 
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Fråga 10 och 11.  Fråga 10 och 11.  

Antal svarande 10: 98 (3-34, 4-11)  Antal svarande 11: 97 (3-34, 4-10)                                                  Antal svarande 10: 98 (3-34, 4-11)  Antal svarande 11: 97 (3-34, 4-10)                                                  

Dessa frågor handlar om den hemsida som Entré Hofors har skapat för att lyfta fram dem som 

bedriver affärsverksamhet i Hofors. I och med att det har gjorts mycket reklam för hemsidan 

tyckte jag att det skulle vara intressant att se hur många som känner till sidan och hur många som 

faktiskt har besökt den. Resultatet blev inte så positivt. Ganska många känner till hemsidan men 

det är inte många som faktiskt har besökt den.  

Dessa frågor handlar om den hemsida som Entré Hofors har skapat för att lyfta fram dem som 

bedriver affärsverksamhet i Hofors. I och med att det har gjorts mycket reklam för hemsidan 

tyckte jag att det skulle vara intressant att se hur många som känner till sidan och hur många som 

faktiskt har besökt den. Resultatet blev inte så positivt. Ganska många känner till hemsidan men 

det är inte många som faktiskt har besökt den.  

  

Fråga 10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ja Nej Har hört
talas om

den

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Fråga 11
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Fråga 11. Har respondenterna besökt hemsidan? 

  

  

Fråga 10. Känner respondenterna till hemsidan 
www.handlaihofors.se? 

  

  

Fråga 13. Fråga 13. 

Antal svarande: 98 (3-33)  Antal svarande: 98 (3-33)  Fråga 13
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Respondenterna fick svara på om de tyckte att 

utbudet av affärer i Hofors är bra. Inte så 

förvånande så tyckte de flesta i nästan alla 

grupper att utbudet ”kunde ha varit bättre”. 

Däremot så tycker 67 % av Grupp 4 och 43 % 

av Grupp 2 att det faktiskt är ett bra utbud, 

vilket kanske visar på vilken kundgrupp 

affärerna i Hofors riktar sig till. 

Respondenterna fick svara på om de tyckte att 

utbudet av affärer i Hofors är bra. Inte så 

förvånande så tyckte de flesta i nästan alla 

grupper att utbudet ”kunde ha varit bättre”. 

Däremot så tycker 67 % av Grupp 4 och 43 % 

av Grupp 2 att det faktiskt är ett bra utbud, 

vilket kanske visar på vilken kundgrupp 

affärerna i Hofors riktar sig till. Fråga 13. Hur ser respondenterna på utbudet av 
affärer i Hofors?
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Fråga 14. 

Som följdfråga till ovanstående fick respondenterna skriva vad de saknar i Hofors, vilket gav en 

hel del förslag: Grupp 1 skrev saker som att det skulle vara ett större sortiment och bättre utbud i 

butikerna, fler klädaffärer tyckte fyra stycken och två tyckte att det borde finnas en skoaffär, 

bättre restauranger, en person tyckte att det borde finnas ett bra café medan en annan tyckte att 

det borde finnas ett till. Någon nämnde ett ungdomscafé, att man borde satsa mer på ungdomar. 

En person tyckte också att det borde finnas en musikaffär. I Grupp 2 tyckte åtta stycken att det 

borde finnas en skoaffär, tre framhöll barnkläder, två tyckte att det skulle finnas en chark och 

ytterliggare två en guldsmed. Det nämndes även mer kläder, presentartiklar, Willys och stora 

elektronik och klädaffärer. Grupp 3 var den grupp som gav flest förslag. Fem personer skrev 

klädaffär och hela tolv stycken tyckte skoaffär. Därutöver nämndes; guldsmed, hemtextil, vissa 

sportartiklar, klädaffärer med hyfsade priser, chark, barnkläder, presentaffär, ur- och juvelaffär, 

fiskeaffär, musikinstrument, bank, färska billiga grönsaker, manuella diskar för matvaror och 

affärer typ Överskottsbolaget, Dollarstore, Clas Ohlsson, Wega. I Grupp 4 saknade man en 

skoaffär och en tygaffär. En person tyckte också att det var bedrövligt att OK stängde.     

 

Fråga 15a.  

Antal svarande: 98 (3-34, 4-11) 
Fråga 15a
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Fråga 15a. Hur ser respondenterna på kvalitén i 
dagligvarubutikerna?

Nästföljande fyra frågor handlar om kvalité och 

service i butikerna i Hofors, för det är ett av 

konkurrensmedlem för affärsägarna gentemot 

större handelsplatser och därför är det intressant 

att se hur människor ser på det. Det var fem 

svarsalternativ (se biliga 1), men då ”mycket 

dåligt” aldrig använts så har jag valt att ta bort det 

svaret här.  

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Resultatet visar på att de allra flesta tycker att 

kvalitén i dagligvaruaffärer är bra. I Grupp 4 

svarade alla respondenter ”Bra”. 

Respondenterna fick möjlighet att motivera sina svar på alla dessa frågor, vilket vissa gjorde. 
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Svaren blev: I Grupp 1 tyckte man att vissa affärer skulle behöva fräschas upp lite och bli bättre, 

en annan tyckte att de flesta är bra men kan bli bättre och en tredje tyckte att det kunde ha varit 

mysigare och renare. Någon skrev att det finns butiker med bra produkter och de med mindre bra 

men att i det stora hela så är det bra. En annan tyckte att ICA och Prix är bra och har ett fräscht 

utbud men att varorna ofta är slut. Någon skrev att man saknar lite större matutbud medan en 

annan tyckte att det mesta finns. I Grupp 2 skrevs att det man behöver finns, inte så mycket 

specialvaror men okej. Någon tyckte att det inte är något fel på kvalitén jämfört med andra städer. 

Den sista kommentaren här var att det är högt pris och dåligt med kravmärkt frukt och grönt. I 

Grupp 3 skrev någon att det inte är lönsamt att köpa mat på annan ort, någon tyckte att det är bra 

sortiment och bra kvalité på varorna, bra service. Någon skrev att han/hon tyckte att Prix blivit 

bättre, att det mesta finns. Från Grupp 4 kom det bara en kommentar och det var att det är 

irriterande när priset som står vid hyllan inte stämmer överens med vad varan faktiskt kostar, 

händer alldeles för ofta. 

Svaren blev: I Grupp 1 tyckte man att vissa affärer skulle behöva fräschas upp lite och bli bättre, 

en annan tyckte att de flesta är bra men kan bli bättre och en tredje tyckte att det kunde ha varit 

mysigare och renare. Någon skrev att det finns butiker med bra produkter och de med mindre bra 

men att i det stora hela så är det bra. En annan tyckte att ICA och Prix är bra och har ett fräscht 

utbud men att varorna ofta är slut. Någon skrev att man saknar lite större matutbud medan en 

annan tyckte att det mesta finns. I Grupp 2 skrevs att det man behöver finns, inte så mycket 

specialvaror men okej. Någon tyckte att det inte är något fel på kvalitén jämfört med andra städer. 

Den sista kommentaren här var att det är högt pris och dåligt med kravmärkt frukt och grönt. I 

Grupp 3 skrev någon att det inte är lönsamt att köpa mat på annan ort, någon tyckte att det är bra 

sortiment och bra kvalité på varorna, bra service. Någon skrev att han/hon tyckte att Prix blivit 

bättre, att det mesta finns. Från Grupp 4 kom det bara en kommentar och det var att det är 

irriterande när priset som står vid hyllan inte stämmer överens med vad varan faktiskt kostar, 

händer alldeles för ofta. 

  

Fråga 15b. Fråga 15b. 

Fråga 15b. Hur ser respondenterna på kvalitén i 
sällanköpsaffärerna? 

Antal svarande: 95  (1-15, 3-34, 4-11)  Antal svarande: 95  (1-15, 3-34, 4-11)  

Kvalitén i sällanköpsaffärerna verkar 

respondenterna inte vara lika nöjda över, 

även om det i Grupp 4 är 82 % som tycker 

det är bra. Här blev kommentarerna i 

Grupp 1 att även bland dessa affärer 

skulle vissa behöva fräschas upp lite. 

Någon tyckte att de flesta har bra kvalité 

och utbud, medan en annan tyckte att det 

beror på vart man handlar att det är bättre 

hos vissa och sämre hos andra. En skrev att utbudet inte är så stort men att det som finns är okej. I 

Grupp 2 gavs bara två kommentarer, den ena tyckte att det är dålig kvalité och utbud medan den 

andre tyckte att det inte är sämre än i andra städer. Grupp 3 tyckte att det är för litet urval, någon 

efterfrågade fler klädaffärer med hyfsade priser och någon tyckte att utbudet är för dåligt. 

Kvalitén i sällanköpsaffärerna verkar 

respondenterna inte vara lika nöjda över, 

även om det i Grupp 4 är 82 % som tycker 

det är bra. Här blev kommentarerna i 

Grupp 1 att även bland dessa affärer 

skulle vissa behöva fräschas upp lite. 

Någon tyckte att de flesta har bra kvalité 

och utbud, medan en annan tyckte att det 

beror på vart man handlar att det är bättre 

hos vissa och sämre hos andra. En skrev att utbudet inte är så stort men att det som finns är okej. I 

Grupp 2 gavs bara två kommentarer, den ena tyckte att det är dålig kvalité och utbud medan den 

andre tyckte att det inte är sämre än i andra städer. Grupp 3 tyckte att det är för litet urval, någon 

efterfrågade fler klädaffärer med hyfsade priser och någon tyckte att utbudet är för dåligt. 
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Fråga 16a. Fråga 16a. 

Antal svarande: 97 (1-17, 3-33)  Antal svarande: 97 (1-17, 3-33)  

Fråga 16a. Hur ser respondenterna på servicenivån i 
dagligvaruaffärer? 

Vad det gäller servicenivån i 

dagligvarubutikerna så tycker de flesta 

att även den är bra. Motiveringen här 

från Grupp 1 blev att vissa affärer skulle 

behöva jobba på det, någon tyckte att 

vissa affärer har väldigt bra service 

medan andra inte alls håller måttet. Någon 

skrev att eftersom det är en lite ort så 

känner alla varandra vilket gör att man blir trevligt bemött. En av dem som inte svarade hade 

istället skrivit att det är olika på olika ställen. I Grupp 2 tyckte man att de flesta är positiva, glada 

och mycket hjälpsamma, någon skrev att det beror på vilken affär man är i, medan en annan 

tyckte att ICA har bra och trevlig personal, en tredje tyckte att ICA och Sparköp är bra men att 

Prix har sämre service. Grupp 3 gav bara två kommentarer där en tyckte att det är bra personlig 

service, medan den andre som inte svarat på kryssfrågan utan bara motiverar sitt svar tyckte att 

Prix har dålig service att man aldrig får tag på personal, Sparköp är okej och ICA är bra. I Grupp 

4 skrev man att Hofors Sparköp med Arne i spetsen är toppen, alla är glada, hjälpsamma och 

trevliga, fast det är rörigt i butiken. En annan tyckte att det beror på vilken affär man går till. 

Vad det gäller servicenivån i 

dagligvarubutikerna så tycker de flesta 

att även den är bra. Motiveringen här 

från Grupp 1 blev att vissa affärer skulle 

behöva jobba på det, någon tyckte att 

vissa affärer har väldigt bra service 

medan andra inte alls håller måttet. Någon 

skrev att eftersom det är en lite ort så 

känner alla varandra vilket gör att man blir trevligt bemött. En av dem som inte svarade hade 

istället skrivit att det är olika på olika ställen. I Grupp 2 tyckte man att de flesta är positiva, glada 

och mycket hjälpsamma, någon skrev att det beror på vilken affär man är i, medan en annan 

tyckte att ICA har bra och trevlig personal, en tredje tyckte att ICA och Sparköp är bra men att 

Prix har sämre service. Grupp 3 gav bara två kommentarer där en tyckte att det är bra personlig 

service, medan den andre som inte svarat på kryssfrågan utan bara motiverar sitt svar tyckte att 

Prix har dålig service att man aldrig får tag på personal, Sparköp är okej och ICA är bra. I Grupp 

4 skrev man att Hofors Sparköp med Arne i spetsen är toppen, alla är glada, hjälpsamma och 

trevliga, fast det är rörigt i butiken. En annan tyckte att det beror på vilken affär man går till. 
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Fråga 16b. Fråga 16b. 

Antal svarande: 95 (1-15, 3-34, 4-11) Antal svarande: 95 (1-15, 3-34, 4-11) 

Vad det gäller sällanköpsaffärer så är 

resultatet positivare när det gäller 

servicenivån än kvalitén. Det var inte många 

som valde att motivera sitt svar här men det 

som skrevs från Grupp 1 var även här att vissa 

affärer skulle behöva jobba på det. En som inte 

svarat tyckte att det är olika på olika ställen och 

Vad det gäller sällanköpsaffärer så är 

resultatet positivare när det gäller 

servicenivån än kvalitén. Det var inte många 

som valde att motivera sitt svar här men det 

som skrevs från Grupp 1 var även här att vissa 

affärer skulle behöva jobba på det. En som inte 

svarat tyckte att det är olika på olika ställen och 
Fråga 16b. Hur ser respondenterna på servicenivån i 
sällanköpsaffärerna? 
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även här motiverade en person att det är en liten ort där alla känner alla. I grupp 2 tyckte en 

person lika som förra frågan att det flesta är positiva, glada och mycket hjälpsamma. I Grupp tre 

tyckte två stycken att det är bra personlig service.   

  

4.2 Handlarnas inställning till handel i Hofors 

För att få en bild av handel i Hofors valde jag också att intervjua de som bedriver 

handelsverksamhet i Hofors kommun. Jag fick en lista från Entré Hofors över företag som 

bedriver handel. Listan var uppdelad i Sällanköpsaffärer (inkluderade även systembolag, apotek, 

en spel och tobaksaffär samt en liten servicebutik), dagligvaruhandel, blomsterhandel, konditori 

och hotell, frisör och fotvård, totalt handlade det om 48 företag. På grund av tidsbrist valde jag att 

inte intervjua dem som bara bedriver verksamhet på sommaren och/eller bara på helger eller de 

som bedriver stor del av handeln över Internet. Det gav ett bortfall på sju företag. Sedan blev det 

ytterliggare ett bortfall på tre företag som av olika andledningar inte ville ställa upp. I slutända 

blev det 38 intervjuer, med vilka kan ni se i bilaga 4.  Det kan hända att det finns fler som 

affärsägare som borde ha varit med, men som inte stod med på min lista. Jag tycker ändå att det 

antalet som jag fick ihop ger en ganska bra bild av läget i Hofors. Jag kommer nedan att ge en 

sammanställning av resultaten från intervjuerna. Från början hade jag en tanke på att särskilja 

resultatet från ägarna till sällanköpsaffärer och de som har dagligvaruaffärer, men då den 

sistnämnda gruppen är så få känns det som att de då att hängs ut lite för mycket. Jag har dock i 

vissa fall valt att göra noteringar om vad vissa grupper av affärsägare tycker om det skiljer sig 

från de andra. Annars så var det inte så stor skillnad i svaren mellan då två grupperna, vilket gör 

att jag anser att man kan redovisa resultatet samlat.   

 

Fråga 1. Verkar ni inom dagligvaruhandel eller sällanköpsvaruhandel? 

Av de affärsägare som jag har intervjuat är det 19 rena sällanköpsaffärer, fyra stora 

dagligvaruhandlare och en liten, fyra blomsterhandlare av olika slag, fem frisörer, ett café, ett 

hotell & restaurang, ett systembolag, en spel och tobaksaffär och en fotvårdssalong.  

 

Fråga 2. Var är er affär belägen?      

Affärerna är belägna runt om i Hofors kommun, se bilaga 5 för en karta över Hofors och 
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Torsåker. Huvuddelen, 23 stycken, av dem är belägna i Hofors centrum, nio stycken är 

lokaliserade i Hofors men inte i det som i folkmun kallas centrum. De sista sex är belägna i 

Torsåker. 

 

 

Fråga 3. Hur länge har affären funnits? Hur länge har affären funnits? 

De flesta affärerna i Hofors har gamla anor, 25 av dem har funnits i över 11 år och av dessa har 

hela 15 stycken funnits i mer än 20 år. En av affären har anor så långt tillbaka som 1911. Hur 

länge dagens ägare och butikschefer har varit med är dock lite olika. Av resterande affärer har tre 

stycken funnits i 4-7 år, ytterliggare fyra i 8-10 år och de sista sex har funnits i 0-3 år, de flesta i 

ca ett halvt år till ett år.  

 

Fråga 4. Hur går affärerna nu jämfört med ungefär 5/10 år sedan? 

 I och med att handeln i Hofors har fått ett uppsving var jag intresserad av att veta hur 

affärsägarna tycker att affärerna går nu jämför med några år sedan. För de nyöppnade i affärerna 

var det lite svårt att svara på den här frågan, vilket gjorde att jag fick 30 svar. Av dessa uppgav 

fyra stycken inget riktigt svar, utan sa mest att det har blivit ett hårdare klimat eller att det är svårt 

att jämföra. Åtta personer tyckte att affärerna gick ungefär lika nu som förut, medan fem personer 

tyckte att det gick sämre, men hela 13 affärsägare tyckte att det går bättre nu. De som tyckte att 

det går sämre nämner hårdare konkurrens både lokalt och regionalt som en anledning, men också 

att efterfrågan på deras produkter har minskat.  

 

Fråga 5. Hur ser du på kundunderlaget? 

28 av dem som jag har intervjuat tycker att kundunderlaget är tillräckligt i Hofors, även om vissa 

säger att det bara gäller så länge de jobbar ensam, det är för lite kunder för att kunna ha någon 

anställd om de skulle vilja. Nio av dem som svarat tycker inte att kundunderlaget är tillräckligt i 

Hofors. Några av dem säger dock att de har kunder som kommer utifrån, från andra kommuner, 

annars skulle det troligtvis inte fungera. En av affärerna har haft öppet så kort tid så de har inte 

hunnit utvärdera kundunderlaget. 

 

Fråga 6. Är du medlem i någon förening t.ex. köpmannaföreningen eller företagarföreningen? 
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De flesta affärerna är medlemmar i någon slags förening, lokal, nationell eller både och. De 

nationella föreningarna kan vara t.ex. Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Frisörföretagarna, 

Interflora, Euroflorist m.fl. Lokala föreningar som affärsägarna är medlemmar i är 

köpmannaföreningen (vilken inte är så aktiv för tillfället) där sex personer uppger att de är 

medlemmar. I Företagarföreningen säger sju personer att de är medlemmar plus en som inte vet 

säkert. 19 stycken av affärsägarna är medlemmar i Entré Hofors och ytterliggare fyra är inte helt 

säkra på om de är det eller inte. Tio av de tillfrågade uppger att de inte är medlemmar i någon 

lokal föreningen, men att två av dem är medlem i någon nationell förening.  

 

Fråga 7. Hur ser du på Entré Hofors 

Då Entré Hofors ofta tillskrivs äran för att företagsklimatet i Hofors blir bättre och bättre, så 

tyckte jag att det vore intressant att se hur affärsägarna så på dem. Resultatet blev som väntat till 

största delen positivt. Bland dem som har sina affärer i centrala Hofors har jag fått kommentarer 

att Entré Hofors är bra och gör ett bra jobb, speciellt Birgitta. De säger också att Entré Hofors 

lyssnar på dem som har affärer och för fram deras åsikter till kommunledningen. Att de är bra att 

de ordnar månadsmöten och seminarier för det är inga av handlarna som själva har tid att ordna 

sånt. Det är också bra att de marknadsför Hofors och att man kan vända sig till dem när man har 

frågor av olika slag. En person säger att hon inte berörs direkt av det arbete som Entré Hofors gör 

men att det är viktigt att utveckla och underhålla handeln för om butikerna runt henne försvinner 

så kommer det troligtvis inte gå så bra för henne heller.  

De affärer som ligger utanför Hofors centrum säger att de inte påverkas så mycket av deras 

arbete, fast de tycker ändå att de gör ett bra jobb. Denna inställning kan man också se ifrån 

affärerna i Torsåker. Där anser man att Entré Hofors arbete mest riktar sig till Hofors och att man 

känner sig lite bortglömd. De känner att Kommunen inte är så intresserad av handeln i Torsåker. 

 

8. Hur ser du annars på samarbetet mellan köpmännen? 

Vad det gäller något slags samarbete mellan affärerna så verkar det dåligt. De allra flesta märker 

inte av något samarbete alls, några nämner att man ibland försöker prata ihop sig så att man inte 

konkurrera med exakt samma varor, någon nämnde att man på olika sätt tar hjälp av varandra när 

något ska göras i affärerna och att man då försöker framhäva det, en affärsägare sa att handlarna 
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försöker träffas och ha roligt tillsammans ibland. Bessemerfesten3 kom också på tal tillsammans 

med andra evenemang, att man då försöker göra lite gemensam marknadsföring för att locka folk. 

De som har sina affärer belägna i Rubinen nämnde att det finns ett visst samarbete dem emellan 

t.ex. att man kan rådfråga varandra och att man försöker hålla ungefär samma öppettider.  

9. Hur marknadsför sig ert företag? I vilka geografiska områden? 

Företagen i Hofors kommun marknadsför sig till största delen ganska lokalt, även om vissa söker 

sig utanför kommungränsen. 20 av affärerna använder sig av Hoforsbladet4 för att synas lokalt, 

medan andra använder sig av Annonsbladet och/eller Hoforsbladets Storupplaga för att nå ett 

större upptagningsområde. Det är bara fyra av affärsägarna som nämner att de använder Internet i 

reklamsyfte, men ytterliggare tre personer säger sig vilja använda Internet i framtiden.  

 

10. Hur ser du på den yttre miljön kring er affär?  

Vad det gäller den yttre miljön i Hofors centrum så är de allra flesta överens. De tycker att det är 

väldigt fult och tråkigt och mycket skulle verkligen behöva fixas till, det skulle behövas en 

”extreme make over” som en av affärsägarna uttryckte det. Många påpekar också att det har blivit 

bättre, men att det fortfarande finns saker att göra. En av de intervjuade tyckte att det blivit 

väldigt fint vid teaterplan5 sedan man gjorde om, men tyckte samtidigt att det kändes lite onödigt 

eftersom man i alla fall aldrig är där. En annan tyckte att det är viktigare med parkeringar än 

blommor och träd. Det som kanske mest nämns är fasaderna, många tycker att fasaderna på husen 

i centrum behöver fixas till. Några har också nämnt infarterna och genomfarten i Hofors 

(Faluvägen) och tycker att det ser väldigt tråkigt ut där. Två av affärsägarna som har sina affärer 

strax utanför centrum känner att all energi läggs mest på själv centrum och att resten glöms bort. 

Denna känsla finns även i Torsåker, även om affärsägarna där är mycket nöjdare med den yttre 

miljön. De tycker att det är fint i Torsåker men att det skulle behöva fräschas upp lite. Det finns 

mycket småsaker som skulle behöva fixas t.ex. laga trasiga lampor och skyltar men också se till 

så att gräsmattor och dikeskanter hålls efter bättre under sommaren. 

 

                                                 
3 Bessemerfesten är en fest i Hofors centrum, med olika aktiviteter på dagtid, disco och öltält kvällstid. Är ofta i 
någon gång i maj-juni.   
4 Hoforsbladet är ett reklamblad där företag i Hofors med omnejd ofta gör reklam. Häftet går ut i Hofors kommun 
men har också en storupplaga med jämna mellanrum som även går ut i Storvik, Långshyttan, Gästrike-Hammarby, 
och stjärnsund. 
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11. Var skulle du vilja att det gjordes parkeringsplatser? Var passar det bäst för din affär?     

Detta är en fråga som till största delen bara rör affärsägarna i centrum. Det verkar också vara en 

svår fråga att lösa om man vill få alla nöjda. Något som de flesta är överens om är att alla kunder 

helst av allt verkar vilja parkera direkt utanför dörren till affären. De som har mataffärer vill alla 

behålla den stora Norra parkeringen6, de tror att kunderna inte är beredda att gå från Södra 

parkeringen. En av dem tror till och med att man kan riskera att skrämma iväg kunderna om man 

tvingar dem att parkera på Södra. De som har sina affärer längs den del av Skolgatan som idag är 

stängd för biltrafik, skulle uppskatta om den öppnades och att man gjorde parkeringsfickor längs 

vägen. Några affärsägare har också framfört önskemål om några parkeringsfickor framför 

Apoteket, där bilarna idag parkerar fast de inte får. Centralgatan utanför Hälsocentralen har en av 

affärsägarna önskemål om att den ska enkelriktas ges parkeringsfickor då det i dagsläget är 

väldigt rörigt där. Några har även nämnt att man borde ta till vara på vissa grönytor och göra 

parkeringsplatser för att få bort en del av dem som parkerar på Norra parkeringen under arbetstid.  

 

12. Hur ser du på framtiden?  

Av dem som jag har intervjuat säger 28 stycken att de ser ljust på framtiden och tre tycker att det 

är svårt att säga då de inte har haft affärerna så länge. De sista sju affärsägarna är inte lika 

optimistiska av olika anledningar. För några går inte affärerna så bra, andra tycker att man är för 

bunden till Ovako, någon säger att de arbetar i en svår bransch där framtiden är oviss men även 

problemet med att många väljer att åka iväg och handla nämns. De som är positiva till framtiden 

nämner t.ex. den trend som är just nu att fler yngre vågar öppna upp affärer. Man nämner också 

det billiga boendet i Hofors som en anledning till att människor i allt större utsträckning stannar 

kvar men också att vissa flyttar hit. 

 

13. Tror du att handeln kan utvecklas ytterliggare? 

Det är bara fem av affärsägarna som inte tror att man kan utveckla handeln i Hofors. Resten tror 

och hoppas att man kan lyckas, men att man då måste få Hoforsborna att i större utsträckning 

stanna kvar och handla på orten istället för att åka iväg. En av handlarna nämnde att man måste 

                                                                                                                                                              
5 Teaterplan är en öppen plats mellan Folketshus och affärerna i centrum, där man har rustat och gjort fint med 
blommor och belysning och även värmeslingor i marken.  
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göra människor medvetna om att det inte är så mycket dyrare i Hofors, vilket han uppfattade att 

många tror. En annan nämner vikten av att ha ett brett utbud av basvaror i butikerna till ett bra 

pris, men att utöver det också erbjuda vissa både billigare och dyrare varor för dem som så 

önskar. Hofors bästa konkurrensmedel är att erbjuda bra service, vilket också många av 

affärsägarna påpekar. Man bör också se till att det finns något för alla i Hofors, ju större utbud 

man kan erbjuda ju mindre anledning finns det att åka iväg tycker en av de intervjuade. En annan 

nämner också vikten av att snabbt erbjuda kunden att ta hem det som dem efterfrågar om man 

inte kan hänvisa dem till någon annan affär i Hofors, allt för att få kunderna att stanna kvar. 

 

14. Påverkas din försäljning positivt eller negativt av att du inte ligger i centrum? 

Jag frågade några av dem som inte har sina affärer i Hofors centrum om de påverkas positivt eller 

negativt av det. Två trodde att det skulle vara bra att flytta upp till centrum medan tre trodde att 

det skulle vara negativt. Även de i Torsåker fick frågan om de trodde att det skulle gå bättre om 

affären låg i Hofors, men där var alla eniga om att det var bra att ligga i Torsåker. Några sa att de 

kanske skulle få fler kunder från Hofors, men att man då samtidigt skulle tappa kunder som 

kommer från t.ex. Sandviken, Årsunda eller Hammarby. Någon nämnde också att det till 

Torsåker kommer turister under sommarmånaderna och att många Hoforsbor flyttar ner till stugor 

kring Torsåker vilket är positivt för bygden.   

 

   

  

                                                                                                                                                              
6 Norra parkeringen, eller stora parkeringen som den också kallas, ligger på det som tidigare var baksidan av 
matvarubutikerna. Detta gör att bilar och gående nu trängs med lastbilar som kommer med varor. Södra parkeringen i 
sin tur ligger i anslutning till busshållsplatsen i centrum, vilket ger lite längre gångväg för att komma till affärerna. 
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5. Analys 
 
I analysen kommer jag att försöka analysera det empiriska materialet och koppla samman det 

med den referensram som jag tidigare har presenterat.  

 

Handel är ett ganska komplext ämne och det är svårt att förutsäga helt hur utvecklingen kommer 

att bli, men man ser tydliga tecken på att olika större handelsplatser tar allt större 

marknadsandelar i anspråk både vad det gäller daglig- och sällanköpshandel. Resultatet över hur 

de som bor eller arbetar i Hofors har svarat är därför inget nytt.  

 

Den största delen av respondenterna uppgav att de handlade dagligvaror i Hofors några gånger 

per vecka. Även om Hofors har tre större allivsbutiker i centrum, vilket borde göra att det blir ett 

bra utbud, så pekar resultatet av undersökningen ändå på att många, 68 %, väljer att ibland åka 

iväg för att handla matvaror. Butikerna i Hofors är som jag nämnde ovan så kallade allivsbutiker 

och som jag skrev i referensramen så är andledningen till att man väljer dessa närheten. För 

affärerna i Hofors del så innebär det att det är svårt att få människor som inte bor i kommunen att 

komma hit och handla, de kan ofta hitta liknande butiker på närmare håll, måste de ändå åka en 

bit så åker de hellre till en stormarknad eller till en lågprisbutik. Med problemet att ingen utifrån 

handlar i kommunen samtidigt som de boende i kommunen också sviker till viss del så är det inte 

så konstigt att försäljningsindexet sjunker. Fortsätter utvecklingen på det här viset kanske 

resultatet blir att en eller flera av mataffärerna försvinner. Ett minskat utbud av dagligvaror skulle 

vara en ytterliggare anledning för Hoforsborna att åka någon annanstans och handla, vilket 

troligtvis skulle slå hårt även mot sällanköpsaffärerna. I enkätundersökningen motiverade en del 

sitt beslut att åka iväg och handla mat med att de då fick ett större utbud, någon nämnde också 

lägre priser som en andledning. Dessa skäl återfinns också i den undersökning som tidningen 

Supermarket gjort angående vilka butiker man väljer vid sidan av sin huvudbutik.  

 

Jag skrev i inledningen att jag tycker Hofors centrum inte är lämpligt för shopping, då det dels är 

ganska litet men inte heller speciellt fint och mysigt. Detta är en syn jag delar med en stor del av 

affärsägarna, men även en av enkätens respondenter nämnde just att det är lite tråkigt i Hofors. 

Atmosfären är som sagt var viktigt när man ska shoppa. Vill man gå runt och titta på olika saker 
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gör man hellre det i en mysig och trevlig miljö som inbjuder till shopping, än i en miljö som man 

finner ful och tråkig. Genom att de flesta av butikerna i Hofors ligger fritt och inte i någon 

galleria eller köpcentrum, där det är tak så att man lätt kan gå från en butik till en annan, så 

betyder det att man måste lägga ner mycket energi på den yttre miljön. Några av affärsägarna 

nämnde att fasaderna på en del hus i centrum behöver fräschas upp, men även att man kan göra 

mindre grejer som skulle bättre utseendet i centrum. Genom att fräscha upp alla skyltfönster och 

andra väggar och fönster som kunderna ser så skulle man kunna göra det trevligare, både i 

centrum men även runt de butiker som ligger utanför. Det skulle också bli betydligt mer lockande 

att besöka vissa affärer då 

 

Björkman m.fl. (2006) hade funderingar kring innehållet i en stad d.v.s. hur utbudet av butiker ser 

ut, vilka affärer och aktiviteter kan man hitta i staden och vilka åldersgrupper de riktar sig till. 

Min första reaktion när jag fick listan över affärer i Hofors var att; finns det så många affärer i 

Hofors? När det gäller hur enkätens respondenter tyckte om utbudet, så sa största delen att 

utbudet kunde ha varit bättre. De äldre (över 65 år) ansåg dock att utbudet är bra, även grupp 2 

(26-50) var relativt nöjda med utbudet, 43 % ansåg att utbudet är bra. Är det då så att det är till 

dessa grupper som affärerna i Hofors riktar sig eller har de andra grupperna kanske högre krav på 

vad de tycker är bra ett bra utbud av affärer. I grupp 1 (10-25) där över 70 % tyckte att utbudet 

kunde ha varit bättre så gav man önskemål om fler klädaffärer, större sortiment och bättre utbud, 

men också caféer och restauranger nämndes. Detta är sånt som man hittar i ett köpcentrum eller i 

en större stad och det är tydligen det som ungdomarna efterfrågar. Det var många av 

respondenterna som uppgav att de ofta åker någon annanstans för att handla sällanköpsvaror (88 

av 100), kanske just för att få ett större utbud. De flesta uppgav att de bara handlar i Hofors någon 

gång per år. Här upplevde jag dock själv ett problem, då jag i efterhand kände att det borde ha 

funnits fler svarsalternativ på frågan (fråga 6) då skillnaden mellan varannan månad och någon 

gång per år är ganska stor. Men det visar ändå på att respondenterna inte handlar sällanköpsvaror 

i Hofors så ofta. 

 

Ovan har jag belyst ett antal av de problem som handeln i Hofors möter. Hur ska man då kunna 

konkurrera mot de större handelsplatserna? Bergström och Fölster skriver att kunderna efterfrågar 

bra service och det är här som affärerna i Hofors har sin chans. Detta är det också många av 
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affärsägarna som påpekar under intervjuerna. Kan man erbjuda en bra service och få de boende i 

Hofors medvetna om detta så kan man kanske öka handeln. I enkäten så frågade jag hur 

respondenterna upplever servicenivån i dagligvauaffärerna respektive sällanköpsaffärerna. I båda 

fallen är det svarsalternativet Bra (Mycket bra- Bra- Okej- Dåligt- Mycket dåligt) som fått flest 

procent av svaren. Detta är ju väldigt positivt men då är frågan går det att få dessa att tycka att 

servicen är Mycket bra? Det är något av det som krävs för att handeln ska kunna konkurrera. De 

seminarier som jag nämnde i inledningen, som går ut på att lära sig bra kundbemötande, är ett 

steg i rätt riktning. Sedan gäller det bara att få Hoforsborna att komma på vilken bra service de 

kan få. 

 

I början av intervjuerna med affärsägarna frågade jag hur det tyckte att affärerna gick nu jämfört 

med några år sedan. Där svarade ungefär hälften att de tycker att affärerna gå lika eller bättre nu. 

För sällanköpsaffärerna stämmer det överens med siffrorna som Handelns utredningsinstitut 

presenterar, som visar på en uppgång av både omsättning och försäljningsindex under en 

femårsperiod (med en liten nedgång på försäljningsindexet mellan -04 och -05). 

Dagligvaruhandeln däremot visar på nedåtgående siffror för försäljningsindexet men även här 

finns en positiv attityd hos den intervjuade, de tycker det går lika eller bättre nu. Detta kanske kan 

förklaras med att omsättningen under den senaste femårsperioden har varit ganska stabil. I slutet 

av intervjun frågade jag hur de ser på framtiden, svaret blev att 25 av de tillfrågade såg ljust på 

framtiden. Något som den ökande omsättningen ger all anledning till. För dagligvaruaffärerna är 

det kanske lite osäkrare, i och med att försäljningsindexet har sjunkit så pass mycket, men som en 

av de intervjuade sa; man måste se positivt på framtiden annars är det ju bara att stänga och gå 

hem. 
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6. Slutsats 
Här kommer jag att presentera min slutsats av det här arbetet. Jag kommer presentera vad jag 

har kommit fram till och samtidigt besvara mitt syfte med uppsatsen. 

 

Mitt syfte med den här uppsatsen var att undersöka hur detaljhandelns framtid i Hofors. Detta har 

jag gjort genom att beskriva hur köpmännen i Hofors ser på handeln idag och om de tror att den 

kan utvecklas men också genom att beskriva hur Hoforsborna väljer att förlägga sina handlingar.  

 

I och med att jag själv är boende i Hofors kommun hade jag vissa tankar och funderingar om 

handeln här redan innan jag började skriva på det här arbetet. Genom att se till mina egna 

köpvanor blev jag nyfiken på att se hur andra beter sig. Resultatet av enkätundersökningen blev 

därför ganska väntat. En övervägande del svarade, som jag har nämnt tidigare, att de handlar mat 

i Hofors några gånger per vecka. Samtidigt som över två tredjedelar också handlar mat på andra 

orter. Det stämmer bra överens med mitt eget beteende. Jag har min huvudbutik i Hofors där jag 

oftast handlar, men åker jag iväg för att göra något annat så är det ofta man stannar och handlar 

mat på samma gång. Vad det gäller Hoforsbornas inköp av sällanköpsvaror så sker inte det lika 

ofta i Hofors, man efterfrågar ett större utbud. I och med att så mycket handel idag sker i 

köpcentrum gör det att människor vänjer sig vid att ha ett stort och brett utbud att välja på, vilket 

kan göra att Hofors känns ganska litet och tråkigt och att det inte finns något här. Kan det kanske 

handla om okunskap eller förutfattade meningar. Jag har med det här arbetet upptäckt hur mycket 

vi har i Hofors egentligen. Därför har jag en känsla av att man åker iväg och handlar för att man 

redan har bestämt sig att det man söker inte finns i Hofors, men att det är en slutats man drar utan 

att först ha undersökt utbudet på orten. Detta är ett stort problem, som handlarna själva uttrycker 

det måste man få Hoforsborna att i större utsträckning stanna kvar hemma för att handla, om man 

ska lyckas att utveckla handeln. Om man först har tittat i Hofors utan att hitta det man söker, då 

måste man anse att det är befogat att åka iväg. Samtidigt kan jag själv känna att ibland vill man 

åka iväg för att få möjlighet att shoppa, att gå där och titta, känna och prova. Man gör det, som 

Underhill skrev, för att få komma hemifrån ett tag eller kanske som belöning för nått man gjort 

eller helt enkelt som underhållning.  
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Ett problem som har nämnts och som alla har sina åsikter om är parkeringsfrågan. Jag kan inte ge 

någon enkel lösning på det problemet, men en sak som jag har tänkt på är att göra 

parkeringsrutor. I dagsläget så finns det knappt några parkeringsrutor på Norra parkeringen då 

dessa har nötts bort, detta ger att alla parkera där det finns mest plats vilket gör att mellanrummen 

mellan bilarna ofta är stort. Genom att göra ordentliga parkeringsrutor skulle det bli lättare att 

parkera rätt, vilket troligtvis skulle ge utrymmer för fler bilar.  

 

Efter alla de 38 intervjuerna som jag har gjort har jag fått en känsla av att de allra flesta 

affärsägarna är nöjda med situationen, även om en del kanske skulle önska att det gick lite bättre. 

Handlarna verkar se ganska positivt på framtiden, vilket de också kan göra enligt 

försäljningsstatistiken. För handeln i Hofors handlar det inte bara om att erbjuda människor varor 

och service eller att hålla kommunen och framförallt centrum levande, utan det handlar även om 

ett stort antal arbetstillfällen vilka alla är guld värda idag, speciellt på en sån här lite ort som 

annars är till stor del beroende av en stor arbetsgivare. Ovakos stålverk i Hofors är en stöttepelare 

i kommunen, vilket är både bra och dåligt. Så länge företaget blir kvar här kommer Hofors att 

leva, men väljer de att lägga ner produktionen kommer det inte att bli mycket kvar av Hofors och 

då inte heller av handeln på orten.  

 

Hur ser då detaljhandelns framtid ut i Hofors och vad kan man göra för att förbättra situationen? 

Som jag ser det och som jag har uppfattat situationen ser det hela ganska positivt ut. Om 

befolkningstrenden fortsätter på samma sätt som de senaste åren så kommer det att betyda en 

ökad handelskraft. Det jobb som görs idag genom t.ex. Entré Hofors är jättebra och ett måste för 

att man ska få de boende i Hofors att se allt som verkligen finns. Som jag skrev tidigare så 

handlar det nog till stor del om att man inte vet vad som finns i Hofors. Marknadsföring som 

upplyser om allt som Hofors har att erbjuda är viktigt. Att ytterliggare utveckla hemsidan som 

Entré Hofors har, men också affärernas egna hemsidor, betyder att informationen blir 

lättåtkomlig på en plats som många redan utnyttjar.  Skulle kommunen lyckas locka hit fler 

affärer och då gärna någon slags kedja som människor känner till, så skulle det kanske få fler att 

stanna kvar och handla på orten. Det finns vissa affärer i Hofors som har kunder som kommer 

från andra kommuner. Detta borde man försöka att i större utsträckning ta till vara på. Genom att 

i eller vid dessa butiker försöka framhäva att det finns mer i Hofors kanske man kan väcka ett 
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intresse, är de redan här kanske man kan locka dem att besöka fler affärer också. Om man nu 

lyckas locka hit dem är det viktigt att tänka på mer än det som finns i butikerna, man måste också 

se över den yttre miljön. Man måste se till att komma överens med hur man ska rusta upp och 

bygga om, speciellt i centrum. Det måste bli attraktivare att handla i Hofors, det måste bli 

trevligare att gå omkring i centrum. Man måste kunna sätta sig på något café eller restaurang och 

bara njuta. Det är inte bara fasaderna och gatorna som måste rustas upp utan även alla 

skyltfönster, det måste helt enkelt bli mer inbjudande att gå in i en affär. Man måste också se till 

så att skräp och sopor förvaras på ett ställe där de inte stör omgivningarna, bara genom att få bort 

sådant så får man direkt en bättre yttre miljö. Även om vi som bor i Hofors kanske är vana med 

att det är överfulla soptunnor och nerrivna affischer, så ska det ändå inte vara så, vad ger det för 

signaler till dem som inte kommer härifrån? Detta är speciellt viktigt att tänka på längs Faluvägen 

som faktiskt kan ses som Hofors ansikte utåt, det är det som människor ser när de passerar genom 

och som blir deras intryck av kommunen.  

 

Det största problemet för små orter brukar vara att ha olika sällanköpsaffärer, då människor ofta 

åker iväg för att handla den typen av varor. Dagligvaror däremot brukar gå bättre, och det har det 

också gjort i Hofors. Tidigare hade kommunen ett försäljningsindex som låg över 100, d.v.s. 

försäljningen var större än vad antalet invånare genererar. Nu har den siffran sjunkit till 90, vilket 

betyder att fler av de boende i Hofors väljer att handla mat på andra orter. Jag tror att Hofors är 

väldigt beroende av att man har mataffärer på orten. Skulle dessa försvinna så skulle fler åka 

iväg. Därför anser jag att det är viktigt att mataffärerna försöker hålla ett så brett och bra utbud 

som det bara går och även att man ser till att hålla det fräscht i butikerna. När jag frågade vad 

respondenterna efterfrågade i Hofors så nämnde vissa t.ex. en bra chark. I dagsläget så har det 

öppnat en ICA Maxi i Falun där man har satsat stort på att ha öppna diskar med både kött, fisk 

och ost. Det är kanske svårt att ha något i samma storlek som det, men det skulle vara positivt 

med någon disk i alla fall. Det allra bästa för Hofors kanske skulle vara om det bara fanns två 

mataffärer i Hofors istället, för som någon av de intervjuade påpekade att med tre mataffärer så är 

det ingen som kan bli särskilt stor. Hade man bara två affärer skulle kanske dessa ha en möjlighet 

att erbjuda ett ännu större sortiment.  
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Slutligen vill jag tillägga att det här arbetet har fått mig att tänka i nya banor kring handeln i 

Hofors och nu så överväger jag en extra gång innan jag väljer att åka härifrån för att handla. Det 

hoppas jag även att fler börjar göra, för Hofors behöver sin handel. 

    

6.1 Förslag på fortsatt arbete 

- Ett förslag på fortsatt arbete kan vara att titta närmare på möjliga etablerare. Vilka företag, både 

enskilda och kedjor, kan tänkas vilja etablera sig i Hofors och vad finns det tillräckligt stor 

efterfrågan på. 

- Ett annat förslag är att titta djupare in i de existerande företagen. Går de verkligen så bra som 

affärsägarna säjer. Hur skulle man kunna göra för att få dem att gå ännu bättre. 
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Bilaga 1- Enkäten 
 

 
Hej 

 
Jag är en tjej från Hofors som läser företagsekonomi vid Högskolan Dalarna.  

Jag håller för tillfället på med mitt examensarbete som handlar om  
handeln i Hofors. Hur handeln i Hofors utvecklas är viktigt  

för alla oss som bor i kommunen och därför önskar jag att du 
tar dig tid och svarar på några frågor om hur du upplever handeln 

idag och vilka förslag på förbättringar du har. Svara genom att sätta ett  
kryss vid det svarsalternativ du tycker passa bäst, fler svar är tillåtna när 

det står utskrivet. 
Alla svar kommer att behandlas anonymt.  

  
 

Tack på förhand 
 

Sofie Gustavsson 
 
 
 
 
 
Enkätundersökning; Utveckling av Handeln i Hofors 
 
 
1. Man □    Kvinna □    Ålder_____ 
 
2. Ensamstående □   Ensamstående med barn □   Sambo □   Familj (2 vuxna+ barn) □ 
 
3. Hur ofta köper du dagligvaror i Hofors? (dagligvaror är  t ex matvaror och hygienartiklar)  
 
Varje dag □   Några ggr/vecka □   Varannan vecka □   Någon gång/månad □   Aldrig □ 
 
4. Om du inte handlar dina dagligvaror i Hofors (eller bara gör det ibland) var handlar du då? 
(fler svar är tillåtet) 
 
Gävle □   Sandviken □   Falun □   Valbo □   Storvik □   (Torsåker □)  Annat______________ 
 
 
 

 I 
 



 

5. Om du aldrig eller sällan handlar i Hofors, vad beror det på? 
 
 
   
6. Hur ofta köper du sällanköpsvaror i Hofors? (sällanköpsvaror är t ex järn- och bygghandel, 
sport- och fritid, optik, möbler, kläder, färg och tapet, skor, bok- och pappershandel m.m.) 
 
Varje vecka □   Varannan vecka □   Någon gång/månad □   Varannan månad □    
Någon gång/år □   Aldrig □ 
 
7. Vad handlar du då? (fler svar är tillåtet) 
 
Järn och bygg □   Sport- och fritid □   Optik □   Möbler □   Kläder □   Färg och tapet □     
Skor □   Bok- och papper □   Elektronik □   Annat___________________ 
 
8. Om du inte handlar dina sällanköpsvaror i Hofors (eller bara gör det ibland, d.v.s. någon 
gång/månad eller mer sällan) var handlar du då? (fler svar är tillåtet) 
 
Gävle □   Sandviken □   Falun □   Valbo □   Storvik □   (Torsåker □)  Annat______________ 
 
9. Om du aldrig eller sällan (d.v.s. någon gång/månad eller mer sällan) handlar i Hofors, vad 
beror det på? 
 
 
 
 
 
10. Känner du till Internetsidan www.handlaihofors.se? 
 
Ja □   Nej □  Har hört talas om den □ 
 
11. Har du besökt sidan? 
 
Ja □   Nej □   Har funderat på det □ 
 
12. Har du några förslag till förbättringar av sidan? 
 
 
 
 
 
13. Tycker du att utbudet av butiker och tjänster i Hofors kommun är bra? 
 
Ja □   Nej □   Kunde varit bättre □ 
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14. Finns det något du saknar, vad? 
 
 
 
 
 
15a. Hur upplever du kvalitén på dagligvaruaffärerna i Hofors? Motivera gärna ditt svar. 
 
 Mycket bra □    Bra □   Okej □   Dålig □   Mycket dålig □ 
  
 
 
 
 
 
15b. Hur upplever du kvalitén på sällanköpsaffärerna i Hofors? Motivera gärna ditt svar. 
 
 Mycket bra □    Bra □   Okej □   Dålig □   Mycket dålig □ 
  
 
 
 
 
 
16a. Hur upplever du servicenivån i dagligvaruaffärerna i Hofors? (t ex bemötande av personal) 
Motivera gärna ditt svar. 
 
 Mycket bra □    Bra □   Okej □   Dålig □   Mycket dålig □ 
  
 
 
 
 
16b. Hur upplever du servicenivån i sällanköpsaffärerna i Hofors? (t ex bemötande av personal) 
Motivera gärna ditt svar. 
 
 Mycket bra □    Bra □   Okej □   Dålig □   Mycket dålig □ 
  
 
 
 
 
Tack för att du tog dig tid att svara. 
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Bilaga 2- Intervjuguide, Birgitta Osmund Eriksson 
 

Intervjuguide;  
 
En semistrukturerad intervju (Bryman s.301).  
 
Birgitta Osmund Eriksson,  
Företagsrådgivare, Entré Hofors 
 
 

1. Vad är Entré Hofors? 
2. Vilka är era samarbetspartners? 
3. Vilken är din uppgift?  
4. Hur påverkar Entré Hofors handeln i kommunen? 
5. Vad har gjorts för att utveckla handeln? 
6. Hur stor del av kommunens företag är det som är med i Entré Hofors? 

 
 
 

Bilaga 3- Intervjuguide, affärsägarna 
 
Intervjuguide: 
 
Handlare i Hofors 
 

1. Verkar ni inom dagligvaruhandel eller sällanköpsvaruhandel? 
2. Var är er affär belägen? 
3. Hur länge har affären funnits? Hur länge har ni ägt den? 
4. Hur går affären nu jämfört med 5/10 år sedan? Vad tror du det beror på? 
5. Hur ser du på kundunderlaget? 
6. Är du medlem i någon förening, t ex köpmannaföreningen eller företagarföreningen?  
7. Hur ser du på Entré Hofors?  
8. Hur ser du annars på samarbetet mellan köpmännen? 
9. Hur marknadsför sig ert företag? I vilka geografiska områden? 
10. Vad anser du om den yttre miljön kring er affär? 
11. Var skulle du vilja att det gjordes parkeringsplatser? Var passar det bäst för din affär?  
12. Hur ser du på framtiden? 
13. Tror du att handel i Hofors kan utvecklas?  
14. Påverkas din försäljning positivt eller negativt av att du inte ligger i Hofors centrum? 

 
Dessa frågor ska verka som ett underlag, men ger ändå mig möjligheten att ställa följd frågor och 
för respondenten en möjlighet att svara och fundera själv kring situationen, för att på så sätt 
lättare få fram attityden hos företagarna.  
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Bilaga 4, Intervjuer 
 
Affärer som ingått i Intervjuerna 
 
Affärsnamn   Intervjuperson Datum
Annas Parfym & Accessoarer   Anna Sundberg 2007-04-13 
AT Bildelar   Anders Tysklind 2007-05-18 
Audio Video Elon   Johan Eriksson 2007-04-13   
Beckers Nya Hem Färg & Interiör Magnus Wembrand 2007-05-04 
ByggCompaniet i Hofors AB Nils Vagerstam 2007-05-04 
CH:s Järn AB  Cesar Jorda  2007-05-04 
Forsmans Velocipedaffär AB Anna-Karin Gustavsson 2007-05-15 
Hofors Allgross  Mikael Svanström 2007-05-16 
Hästshopen   Li Brännström 2007-05-15 
Ingers Garnbod  Inger Carlsson 2007-05-15 
LL Linda Lans  Linda Lans  2007-04-24 
MF Outlet   Markus Fransson 2007-04-25 
Naturboden   Maria Eriksson 2007-04-16 
Norling Tobak & Spelbutik Norling  2007-05-16 
Optikern i Hofors AB  Åsa Bagge  2007-04-25 
Sandgrens El & Maskin AB Lennart Sandgren 2007-04-24 
Sehlbergs Bok & Papper AB Annika Sehlberg 2007-04-13 
Sportringen   Stefan Johansson 2007-04-12 
Systembolaget  Anneli Gustavsson 2007-05-16 
Tigréns Möbler AB  Thomas Nilsson 2007-04-27 
TIME   Stefan Johansson 2007-04-12 
Tools Statins   Erik Holmvall 2007-05-21 
 
ICA Supermarket  Per Persson  2007-05-15 
ICA Tor-Center  Siv Jansson  2007-05-16 
PRIX   Christer Sundqvist 2007-05-04 
Sparköp   Arne Evertsson 2007-04-16 
 
Birgits Fotvård  Birgit Grönberg-Larsson 2007-05-22 
Hos Henriks Jänta  Anneli Henriksson 2007-05-03 
Hårbörsen    Eva Eriksson  2007-04-24 
Klippstudio 16  Elenor Vestrin 2007-05-15 
Lottas Klipperia  A-C Rosén  2007-05-03 
Yvonnes Hårsalong  Yvonne Örtenhag 2007-05-08 
 
Allt-i-ett Garden  Camilla Hillberg 2007-04-27 
Blommor & Rum  Linda Ahlsén  2007-04-25 
Hofors Blomsterhandel  Anders Östergren 2007-04-12 
Nornholms Blommor  Margaretha Nornholm 2007-05-15 
Hanssons Konditori  Johan Hildenborg 2007-05-02  
Hotell Bergsmannen AB  Lars Thomas Stigen 2007-05-15 
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Bilaga 5- Kartor 
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