
Vår butik! 
Totebo



2

I stort sett alla är överens om att om landsbygden ska leva 
och utvecklas så måste alla som bor där ha tillgång till 
nödvändig vardagsservice. Ändå slår post- och bankkontor 
igen, mackar läggs ned och lanthandeln försvinner. 
Ibland är detta resultat av beslut som fattas långt ifrån 
det berörda samhället och därför svårt att påverka - men 
frågan om butiken ligger ofta betydligt närmare - och det 
finns därmed saker att göra både för enskilda bybor och 
samhällsföreningar. Butiken finns så länge som det finns 
kunder, och erfarenheten visar att när befolkningen går 
samman når man ofta goda resultat. 

Kanske finns det möjlighet att få inspiration och kraft för 
att utveckla servicen i det här häftet.  

Viktig service på landsbygden 

Livsmedelsbutiken betyder ofta mycket för ett samhälle, 
och har också ökat i betydelse när den även tagit över 
verksamheter som post, macken, systembolag och apotek. 
Dessutom är butiken inte bara ett inköpsställe utan minst 
lika viktig som träffpunkt. De kontakter som butiken ger 
betyder mycket för infomrationsspridningen lokalt och 
tryggheten för de äldre på landet. Butikens sociala bety-
delse har också ökat under senare år då allt fler äldre bor 
kvar hemma så länge som mojligt. 

Lanthandelns vardag
De senaste årens etableringar av lagprisbutiker och stor-
marknader i tätorternas utkanter har lett till en hårdare 
priskonkurrens. Det har bland annat medfört att grosis-
terna är mindre angelägna att leverera till små butiker, 
vilket leder till mindre täta leveranser och högre inköps-
pris än andra butiker. Storskaligheten medför att det blir 
allt svårare att driva en liten butik med rimlig lönsamhet. 
Att vara lanthandlare innebar därför ofta långa och tunga 
arbetsdagar för en liten lön 

Vår butik - Totebo!En plats för bygden

Denna folder har Kommu-
nens Landsbygdsutvecklare 
tagit fram på uppmaning 
av oss i Totebo-Yxereds 
Samhällsförening. Vi har 
varit behjälpliga med en 
del information och vi står 
helt bakom denna folder. 

Foldern har tagits fram då 
butikens dåliga siffror gör 
att vi anser att vi är tvung-
na att agera. Den visar på 
situationen för ”vår” butik 
idag, siffrorna är absoluta 
fakta som var och en måste 
ta på stort allvar. Vi har 
kommit i det läget att vi nu 
måste välja, skall butiken 
vara kvar eller ej ?  

I senaste Totebo-bladet var 
en del siffror som visade 
hur vi skall handla fr.o.m. 
nu för att säkerställa ser-
vicen i Totebo. Uppmanar 
alla att läsa denna folder 
noga och ta till sig informa-
tionen. Vidare är det viktigt 
att alla fyller i folderns 
svarslappar och lämnar det 
till samhällsföreningen. Ti-
digare enkäter som gjorts i 
Totebo har vi knappt erhål-
lit några svar, denna gång 
förväntar v i oss i Samhälls-
föreningen att alla hushåll 
svarar på enkäten.

Hans Källgren 

Ordförande i  
Samhällsföreningen
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En sak som man sällan tänker på är att den lilla butiken 
ofta utför en samlingsplats och informationskanal på 
orten. Förlusten av detta är omöjligt att värdesätta, men 
påverkar ändå livet i byn. 

Men det finns effekter som går att räkna på. Kostnader för 
ökade transporter när man alltid behöva åka till en annan 
ort för att handla och minskade värden på byns fastighe-
ter. 

När avståndet till butiken ökar behöver också fler hjälp 
med sina inköp. Antalet ortsbor som behöver anlita hem-
tjänst och färdtjänst för sina inköp ökar och därmed också 
kommunens utgifter. 

De kostnader som en nedläggning medför varierar mel-
lan olika orter eftersom att exempelvis inköpsvanor och 
avstånd till närmaste butik skiljer sig. 1992 gjordes en 
undersökning som visade att ökade kostnader på 4 000 
kronor per år och hushåll inte var ovanligt. För en Totebo, 
med ca 200 hushåll skulle det betyda att orten får en total 
merkostnad på dryga 800 000 kronor per år. Vad skulle 
det innebära för butiken om hushållen istället valt att 
lägga pengarna där före en nedläggning?

Livet utan butik 
kostar extra

Storköp 33
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Bilen kostar mer än bara bensinen. Du har även kostnader 
för försäkring, däck, service, värdeminskning och skatt. 
Kostnaden per mil varierar utifrån årsmodell och storlek, 
exempelvis om du kör du en Volvo V70 från 2001 så be-
räknas kostnaden per mil vara 31 kr, medan samma bil av 
2009 års modell beräknas kosta 45 kr/mil. 

Enkelresa till Västervik från Totebo är 44 km, och kostar 
därmed runt 154 kr. Matkassen i staden behöver därmed 
vara runt 308 kr billigare för att resan ska löna sig. (vid en 
kostnad på 35kr/mil. På http://www.konsumentverket.se/
bilar/Bilkalkylen/ kan du göra en beräklning på vad din 
bil kostar per mil.  

Handlarn Storköpet

Vetemjöl, kungsörnen 14,90 kr 13,90 kr

Kaffe, Gevalia mellanrost 43,90 kr 33,90 kr

Ketchup, Felix, 1kg 31,90 kr 19,90 kr

Mellanmjölk, Arla, 1l 9,40 kr 7,40 kr

Mellanmjölk, Klöver, 1,5l 14,90 kr 10,90 kr

Jäst 2,50 kr 2 kr

Vispgrädde, 3dl 11,50 kr 10,50 kr

Limpa, Pågen 28,90 kr 24,90 kr

Jättefranska 29,90 kr 24,90 kr

Lätta, 600g 16,90 kr 16,90 kr

Ost, Sture, 1kg 109 kr 89,90 kr

Minipastej, Arboga 17,90 kr 14,90 kr

Ägg, närprodcerade, 6st 19,50 kr 18,90 kr

Skorpor, Svängsta 28 kr 25,90 kr

Prisjämförelse

 Vad skulle nedläggningen 
av butiken kosta dig?

Vad kostar en 
köpresa? 
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En del av de faktorer som påverkar lanthandeln är svåra 
att påverka lokalt exempelvis ekonomiska konjunkturer, 
kostnadsutveckling och ökad storskalighet inom handeln. 
Även den mängd pengar som vi lägger på mat varje månad  
- köpkraften - är rätt så konstant.

Men det finns det som går att påverka - nämligen hur man 
väljer att nyttja sin köpkraft. Du bestämmer själv hur du 
använder den köpkraft du har - vad och var du handlar.  

Verkligheten är den att för att en butik på en liten ort ska 
ha en chans att överleva måste köptroheten vara hög. Mat-
pengarna måste stanna i byn genom att hushållen gör sina 
inköp i ortens butik. 

Vilka är förutsättningar-
na för att driva en butik 
med tillräcklig lönsamhet 
på din ort? 

Köptrohet - 
konsumentmakt!

Total köpkraft
13 261 0000 kr/år

Boende
Turister

vår 
butik storköp

1 200 000
kr/år

Omsättning
6 500 0000 kr/år

Lönsam och 
hållbar butik!*

Total köpkraft
13 261 0000 kr/år

Boende
Turister

vår 
butikstorköp

1 200 000
kr/år

Omsättning
6 500 0000 kr/år

Lönsam och 
hållbar butik!*

Vimmerby kommun
≈ 100 personer

Västerviks kommun
ca 400 personer
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Förutsättningar för 
Totebo
Inom en radie på fem kilome-
ter från butiken bor det runt 
500 personer (400 personer 
inom Västerviks kommun, 
och runt 100 personer i Vim-
merby kommun). 

Via konsumentverket går det 
att få reda på hur mycket vi 
i snitt lägger på matinköp. 
Som exempel lägger en 
kvinna på 40 år 1330kr/må-
nad på matinköp till hemmet. 
Enligt de berökningarna läg-
ger de som bor runt Totebo 
cirka 9 miljoner per år på 
matinköp. Idag hamnar 40% 
av detta i den egna butiken. 

Enligt Bertil Magnusson, 
handlare, så krävs en omsätt-
ning på ca 5,2 miljoner för 
att driva en lönsam och håll-
bar butik i Totebo, med bra 
sortiment och bra öppettider. 
För att nå dit måste 57% av 
den totala köpkraften hamna 
i butiken. 

To
te

bo
 Id

ag
To

te
bo

  i
 m

or
go

n?

Var hamnar 
bygdens matpengar?

Total köpkraft
9 000 000 kr/år

vår 
butik storköp

Omsättning
3 700 000 kr/år

Vi i Totebo

Total köpkraft
9 000 000 kr/år

vår 
butik storköp

Omsättning
5 200 000 kr/år

Vi i Totebo
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Vår butik kan idag 
erbjuda: 

 Î apotek 

 Î lotter 

 Î systembolag

 Î post

 Î bank (vissa tjänster) 

 Î bibliotekstjänster i sam-
marbete med kommunen

 Î turistinformation

 Î fiskekort

 Î café

Det finns säkert hus-
håll som idag gör näs-
tan alla sina inköp 
lokalt, men hur kan vi 
göra butikens utbud 
mer attraktiv för alla? 

Utökad service  
- en bredare butik! 

Genom att utöka servicen som butiken erbjuder kan un-
derlaget för verksamheten öka och omsättningen hamna 
på en nivå som gör att butiken går runt. Om ett av benen 
är en cafehörna kan det även medföra att butiken förstår-
ker sin roll som bygdens traffpunkt.

Vår butik i Totebo erbjuder idag en mängd tjänster. Viste 
du att det går att beställa vin till lördagsmiddagen i buti-
ken? Eller att du kan hämta ut din medecin? 

Det är viktigt att tjänsterna inte blir en belastning för 
handlaren - utan att de verkligen bidrar till verksamheten 
och upfylla en efterfrågan hos konsumenternas. 

Idag finns även möjlighet att få sina varor 
hemkörda 
Västerviks kommun ersätter idag handlarna med 120kr 
per hemsändning, för en leverans i veckan. Hemsänd-
ningsbidrag lämnas för hemsändning till alla pensionärer 
och/eller handikappade, som stadigvarande bor i kommu-
nen och har mer än 2 kilometer till närmaste butik med 
hemsändningsservice. Kanske är du i behov av hemsänd-
ning? 
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Lokal service kräver handling 
Lanthandeln står för en viktig landsbygdsservice med stor 
social och ekonomisk betydelse. Detta är förklaringen till 
att en hotande butiksnedläggning ofta leder till att befolk-
ningen sluter sig samman och protesterar.

Men enbart protester räddar sällan någon butik. För det 
kravs det handling! Och det finns mycket som vi tillsam-
mans kan göra for att förbättra mojligheterna för vår butik 
att leva vidare. 

För det första - vi - du, jag och alla andra som bor i när-
heten av butiken måste handla där. Storköpen i Västervik 
och Oskarshamn och Vimmeby har säkert räknat in To-
teboborna till sin kundgrupp - men butiken i Totebo kan 
inte räkna med tätortsborna. 

Men ibland räcker det inte att bara handla i butiken. Orts-
befolkningens lojalitet, engagemang och ideella arbetsin-
satser blir allt oftare en förutsättning för att lanthandeln 
ska överleva. Här följer lite exempel på vad som andra 
orter ibland hjälper handlaren med: 

upplockning av varor

storstädning

inventering

ombyggnation

Förbättrad tillganglighet
Det är också viktigt att det är lätt att ta sig till butiken. 
Många går, cyklar eller tar den egna bilen vilket gör det 
viktigt med bra vag och en bra pårkering. Men för de som 
har problem att själva ta sig till butikenkan det vara bra 
med organiserade köpresor. 

Finns det behov av organiserade inkopsresor till 
din butik? 

Platser att inspireras av där  
konsumenternas engage-
mang, arbete och köptrohet 
räddat butiken: 

 Î Edsbruk, Västervik  
- köptrohet

 Î Trönö, Söderhamn  
- butikslokalen ägs av 
byns ekonomiska fören-
ing, och byborna stödspa-
rar hos JAK-banken

 Î Västerförnebo, Sala  
- butiken ägs av en eko-
nomisk förening och med-
lemmarna får rabatt på 
sina inköp.

 Î Lindöfallet, Hudiksvall 
- byborna hjälper till i 
butiken med städning, 
uppackning m.m.

 Î Linderyd, Tingsryd  
- bybor går in med 500kr 
årligen i hyresbidrag till 
lanthandeln.

Många vägar  
till en butik som passar er
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Lokal upphandling av fler 

Det är inte bara hushållen som utgör butikens möjliga 
kunder. Ortens föreningår, organisationer och företag 
behöver köpa livsmedel till fester, möten, luncher, lotterier 
etc. Dessa inkop kan för det mesta göras i vår butik. 

Vad säger konsumenterna? 

Vad är det då som ger lojala kunder och en hög köptrohet? 
Butiken måste kunna ge kunderna vad de vill ha genom 
att ha ett sortiment och en kvalitet som svarar mot folks 
krav, och ha öppettidern som motsvara konsumenternas 
behov. 

Detta ställer stora krav på en lanthandel. Möjligheterna 
att hålla ett stort sortiment i en liten butik är svårt och fel-
aktiga inköp medför kostnader som butiken ofta inte kan 
bära då marginalerna är alltför små. Med en dialog mellan 
konsumenter och handlare minskar risken för felköp.  
Ibland kan det vara en fördel att konsumentinflytandet 
sker organiserat genom ett butiksråd där handlare och 
kunder gemensamt resonerar om nya varor och tjänster. 

Motsvarar butikens sortiment, kvalltet och öp-
pettider dina önskemal? 

Ett butiksråd ska vara ett bollplank mellan kund och 
handlare. det kan även hjälpa till vid arrangeman och 
komma med ideér. Det ska vara ett stöd för handlaren - 
utan att lägga sig i den dagliga driften, och den behöver 
ha förståelse för att allt inte går att lösa.  

Framtidens service 
Samhället och våra köpva-
nor förandras ständigt. Det 
betyder att det i framtiden 
kommer att ställas andra 
krav på dagligvaruhandeln 
på landsbygden. Lands-
bygdshandeln svarar for 
en viktig service och måste 
kunna anpassa sig till de 
nya kraven om vi ska ha en 
levande landsbygd också i 
framtiden. 

Vilka krav framtiden kom-
mer att ställa är ovisst. Men 
mycket tyder på att en ökad 
samordning av dagligvaru-
handeln och annan service 
kommer att vara en nödvan-
dighet.

Ett annat krav, som kommer 
att bli allt tydligåre i framti-
den, är att lokalbefolkning-
ens engagemang blir allt 
viktigare Det gäller även  
service som åldringsvård, 
barnomsorg

Hur ska servicen på er 
ort se ut i framtiden? 
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En eldsjäl gör inte en butik - tala om vad 
du tycker!
En avgörande faktor för butiken är att hushållen det vill 
säga konsumenterna, arbetar tillsammans. 

På manga orter finns det eldsjalar som vill förändra och  
förbättra samhället. Men för att butiken ska fungera så 
krävs det att fler engagerar sig. Delvis för att det är viktigt 
att det man gör måste vara långsiktigt, och inte hänga på 
ett fåtals brinnande engagemeng, men även för att dessa 
personers inköp inte räcker för att hålla butiken levande.

Genom konsumentenkäter, stormöten, kundråd och semi-
narier kan vi bli fler som blir delaktiga i arbetet och som 
delar med oss av synpunkter.  

Hur ska vi arbeta med att bevara ochförbättra 
servicen på vår ort? 

Vi informerar löpande i Totebobladet om hur det går för 
butiken - och vill genom denna skrift lyfta frågan ytterli-
gare. 

Det räcker tyvärr inte att bara handla mjölk och bröd för att 
butiken ska överleva. Genom att vi blir fler som handlar grönsaker, 
kött, pasta och andra matvaror så kan utbudet förbättras samtidigt 
som butiken kan överleva - det tjänar vi alla på!
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 Vad anser du om butiken? 
a.    Lokalen?

b. Sortimentet?.

c. Personalen?

Vad är avgörande för om du skall handla mer i butiken än idag ?

Vad är du nöjd med i butiken ?

Vad är du missnöjd med i butiken ?

Har du idéer eller förslag för att ändra eller utveckla butiken ? 

Lämna lappen i postlådan utanför affären. Den sitter under taket vid 
gamla kiosken. 

Vad tänker du? Dina tankar behövs, de gör skillnad!



Att handla lokalt...

Butiken i Totebo är en del av bygdens hjärta - men 
finns bara här så länge som det finns kunder. Väljer vi 
konsekvent att handla det mesta någon annan stans, för 
att komplettera med småinköp lokalt så minskar möj-
ligheterna att driva butiken. Genom att handla lokalt så 
tjänar vi på det både kortsiktigt –med vunnen tid – och 
långsiktigt –bibehållen service och värden på fastighe-
terna.

Nu måste vi gemensamt hjälpa till och skapa förutsätt-
ningar för att butiken finns även i framtiden. 

Totebo Yxereds samhällsförenning 
samhällsförening

Skriften är framtagen av Västerviks kommun i samarbete med Totebo-
Yxereds samhällsförening och handlaren. 


