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LINDEFALLET
� ”Det handlar om social omtanke, alla kan
inte eller ska inte köra bil. En by utan butik är
inte heller speciellt levande. Den riskerar att
tyna bort”, förklarar Olle Persson, ordföran-
de i Linde Livs ekonomiska förening.

Lanthandeln är byns stolhet. Här är
samlingsplatsen där folk möts, småpratar
och byter information.

”Jag känner ju alla, vet vad de vill ha. Ser
jag att lättmjölken håller på att ta slut och
någon är sen, då lägger jag undan en liter”,
säger Birgitta Westman, som varit anställd i
butiken sedan starten september 1994. Då
kom hon från Sigrids, den privata Ica-
butiken som lade ned i april samma år.

Rusch på fredagar

På fredagarna är det extra ruschigt i Linde
Livs, då finns alltid extra personal. Totalt
motsvarar lönekostnaderna en heltidsan-
ställd.  

Förutsättningarna för Linde Livs har för-
ändrats sedan starten. 125 medlemsbevis har
utfärdats, fler än det i dag finns hushåll.
Medlemmarna dör bort och de unga hus-
hållen är inte lika lojala. 

Förutsättningarna för Linde Livs är ändå
bättre än i många andra byar, menar Olle
Persson. Köptroheten ligger i mätning efter
mätning runt 60–65 procent. 

”Till skillnad från många andra byar töms
inte Lindefallet på sin aktiva befolkning på
vardagarna. Flera bönder, hästuppfödare
och hantverkare har sin verksamhet i byn.
Dessutom finns många småbarnsföräldrar”,
säger han. 

Har inga lockpriser

Bybor som arbetar i Hudiksvall eller Söder-
hamn möter däremot konkurrensen från ett
större utbud och lägre priser. 

Men Olle Persson håller inte helt med: 
”Att vi skulle vara extra dyra är ont förtal.

Priserna står sig hyggligt i konkurrensen
med närmaste butik en mil bort, i mätning
efter mätning. 

”Men stormarknaderna kan vi förstås in-
te mäta oss med”, erkänner han. 

Butiken har också valt att inte arbeta med
lockpriser. Ett enda undantag finns, Linde
Livs har ständigt lågpris på sin populära rök-
ta skinka. 

”Det hade Sigrids och det var uppskattat
av många”, säger Olle Persson. 

Trots köptrohet är byn för liten för att 
bära butiken. 

”Även om alla hushåll köpte alla sina 
varor hos oss så skulle vi ändå inte kunna
täcka våra löpande kostnader”, säger han. 

Liten vinst vissa år

Resultatet pendlar mellan åren. 
”Vissa år går vi plus så där 100 000 kro-

nor”, säger Olle Persson.
Vid två tillfällen har butiken utnyttjat möj-

ligheten till driftsbidrag, men den möjlighe-
ten finns bara tre gånger.

Privata lanthandlare tvingas ofta överleva
på att det finns ytterligare en inkomst i famil-
jen. Linde Livs spär ut intäkterna med ideellt
arbete från byborna.

Friviliga hjälper till med uppackning och
märkning för att minska lönekostnaderna. 

Uppdrag ger extrainkomst

Största inkomstkälla vid sidan om butiksför-
säljningen är en modern och flexibel upp-
dragsservice. Frivilliga bybor arbetar med att
distribuera olika försändelser. 

Under det som Olle Persson kallar de gyl-
lene tiderna kunde pensionärerna i byn dra
in nära en halv miljon kronor om året till bu-
tikens överlevnad. Men det var före möjlig-
heten att ladda ned dokument direkt över
internet. 

Största ordern är för trejde året i rad dis-
tributionen av 90 000 scoutalmanackor,

med datumblocket monterat eller omonte-
rat, efter beställarens önskemål. I dag finns
kapacitet att ta på sig fler uppdrag.

”Vi gör komplicerade utskick – inte sådant
som kan skötas maskinellt, som att stoppa ett
papper i kuvert”, förklarar Olle Persson.

Uppdragsservicen håller till i ”Tures la-
ger”, en rödmålad lada som är utbyggd för att
hålla stora volymer i varmlager och via fiber-
optiskt bredband kan ta emot uppdrags-
givarnas adressregister.  

”Intressantast är utskick som kräver
handpåläggning, som udda format, kompli-
kationer i form av olika innehåll eller ryckig
frekvens”, säger Olle Persson. 

Marknadsekonomiskt misslyckande

Tyvärr finns det inte mycket som talar för att
Linde Livs eller andra lanthandlar ska lyck-
as. Det menar Bertil Karlsbo, projektledare
för utveckling av butiker i landsbygd vid
landsbygdskansliet.

”Utvecklingen är ett marknadsekono-
miskt misslyckande.”

I dagsläget finns 26 butiker i Gävleborg,
de flesta i Hälsingland, som definieras som
”sista butiken i byn”, enligt kommunernas
och länsstyrelsens kriterier. Det handlar
bland annat om att det är mer än 10 kilome-
ter till nästa butik. 

Om fem år spår Bertil Karlsbo att ytter-
ligare hälften har försvunnit. Kanske ännu
fler.

Affären 
är byns
livlina

För många stadsbor är besöken i den lilla
lanthandeln på semesterorten ett pittoreskt
inslag under sommaren. Men de flesta butiker
på landet kämpar på ojämlika villkor. 

De stora livsmedelskedjorna och deras
grossister liksom de statliga monopol-
bolagen bidrar till att butiksdöden sprider sig 
i bygderna. 

Men Linde Livs i den lilla hälsingebyn
Lindefallet är ett undantag. De 220 invånarna
har visat att det går att behålla den sista butiken 
i byn trots förändringarna i samhället. 
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”Överlevarna är de som har Ica-märket i
fönstret. Har man inte det är man redan 
akterseglad”, säger han. 

Bland Bertil Karlsbos 26 butiker finns fem
sådana Ica-butiker. Som Ica-medlem får
man fortsätta, medlemskapet prövas först vid
ett ägarbyte. Men då ryker det om kraven in-
te uppfylls. 

Kraven handlar om sådant som omsätt-
ningsnivå, att ta ut marknadsmässig lön och
det geografiska läget. Övriga kedjor har ock-
så krav som är lika ouppnåeliga för ”sista bu-
tiken i byn”.

Konkurrens från två håll

De stora livsmedelskedjorna slår från två
håll. Dels vägras lanthandlarna tillträde till
de stora livsmedelskedjornas grossister. Dels
konkurrerar de stora kedjorna i butiksledet
genom de stora lågprisladorna utanför stads-
kärnorna.

Lanthandeln är inne i en ond spiral, där
dålig lönsamhet tvingar butikerna att betala
högre inköpspriser.
Är det inte leveransvägran från de stora
grossisterna, är sådant tillåtet?

”Grossisterna måste ha lönsamhet. Ingen
är intresserad av att köra ut små kvantiteter
6–7 mil enkel resa”, konstaterar Bertil Karls-
bo. 

I stället hänvisas lanthandlarna till samma
grossist som bensinmackar och andra ser-
vice- och kompletteringsbutiker. Följden blir

väsentligt högre inköpspriser och ett mer
begränsat utbud.
Är det oligopolförhållandet på livsmedels-
marknaden som skapar de ojämlika konkur-
rensförhållandena? 

”Nej, se på Netto och Lidl, de har egna
grossister som stöttar hela kedjan, Lidl
plockar russinen ur kakan, den ökade kon-
kurrensen har snarast förvärrat läget för
lanthandeln”, säger Bertil Karlsbo.

Möjligheten att betjäna byborna med Sys-
tembolagets eller Apotekets varor skulle bi-
dra till omsättning och attraktionskraft hos
den lilla lanthandeln. Men lanthandeln får
nobben på grund av för liten omsättning.
Detsamma gäller Svenska Spel och ATG.
Linde Livs har ansökt vid ett flertal tillfällen
men fått nobben. 

”Hur ska butikerna kunna komma upp 
i högre omsättning om de aldrig får en chans
att jobba på det?” frågar Bertil Karlsbo.

”Även om alla hus-
håll köpte alla sina 
varor hos oss så
skulle vi ändå inte
kunna täcka våra
löpande kostnader.”
OLLE PERSSON, 

ORDFÖRANDE I LINDE LIVS EKONOMISKA FÖRENING
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Butiksdöden i Lindefallet 
�Förr fanns tre livsmedelsbutiker längs den

gamla riksvägen genom Lindefallet. 

I takt med att befolkningsunderlaget  har

minskat från cirka 400 invånare till strax över

200 har de försvunnit en efter en. 

�Ellströms gav upp först – på 1950-talet. 

�Konsum lade ned i början av 1990-talet.

�Sigrids, det privata Ica-alternativet, höll ut

längst. Men i april 1994, efter flera år på övertid,

lade Sigrid ned sin butik. 

� I september 1994, efter fyra månader utan

någon butik alls, gick byinvånarna samman och

startade Linde Livs. Nästa år är det dags för 

15-årsjubileum. 

Sista butiken i byn – hela landet
� I dag finns 1 086 sista butiken i byn. 

�Antalet har minskat med 288 butiker sedan

2000. 

�Mellan 1996 och 2002 förlorade 400 orter sin

sista butik.

�Störst är butiksdöden i landets nordliga delar.

Fotnot: För att klassas som sista butiken i byn

krävs minst 10 kilometer till nästa butik.  

Källa: Lanthandelns främjande, Konsumentverket

Di FAKTA

jonas.borg@di.se 08-573 650 00

marie.sundberg@di.se 08-573 650 84

Jonas Borg (foto)
Marie Sundberg (text)

EXTRAKNÄCK. Vid sidan om butiksförsälj-
ningen åtar sig Linde Livs modern och flexibel
uppdragsservice. Frivilliga bybor arbetar med
att distribuera olika försändelser. 

”Vi gör komplicerade utskick, inte sådant
som kan skötas maskinellt, som att stoppa ett
papper i kuvert”, förklarar Olle Persson.

KÄNNER ALLA. Birgitta Westman har varit
anställd i Linde Livs sedan starten 1994. Hon
känner sina kunder väl och vet vad de vill ha.

BYNS STOLTHET. Lanthandeln är inne i en
ond spiral, där dålig lönsamhet tvingar buti-
kerna att betala högre inköpspriser. 

Linde Livs har överlevt tack vare att afffären
spär ut intäkterna med ideellt arbete från by-
borna. Frivilliga hjälper till med uppackning
och märkning för att minska lönekostnader-
na.


