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Møreforsking om butikkar i små samfunn

• 1998: Butikken og bygda : handling og 
samhandling.g

• 2006: Med utkantbutikken i sentrum. Evaluering 
av Merkantilt kompetanseprogram forav Merkantilt kompetanseprogram for 
utkantbutikkane i regionane.

• 2007: Små butikkar store utfordringar• 2007: Små butikkar, store utfordringar –
nærbutikken som utviklingsaktør i små samfunn



Møreforsking om butikkar i små samfunn

• Kronikkar
• Merkur – ein gud for nærbutikken?
• Nærbutikkens tragedie?g
• Butikken som bygdeutviklar

• Artikkel
• Butikken som bygdeutviklar



Å følge landhandelens historie er å følge Norges 
Åhistorie etter en bestemt linje. Å følge 

landhandelens samfunnsfunksjon det er å følge 
utviklinga av vårt bondesamfunn fra enkelhet og 
primitivitet til den fine, kompliserte veving som 

avtegner seg i dag.
Sverre Steen



Nokre spørsmålp
• På kva måte fungerer butikken som g

utviklingsaktør?
• Kva gjer butikken til utviklingsaktør?• Kva gjer butikken til utviklingsaktør?
• Kva hindrar butikken i å vere 

utviklingsaktør?
• Trekk ved drivarane
• Trekk ved strukturane rundt butikken



Gode, gamle dagar, g g



Frå overskots- til overlevingsstrategig g

• Før: Samfunnsutviklar basert på 
overskotsstrategi 

• No: Samfunnsutviklar som 
overlevingsstrategioverlevingsstrategi



Kjende utviklingstrekk og utfordringarj g g g

• Den sjølvstendige landhandlar er bortej g
• Butikkdøden – tal daglegvarebutikkar 

halvert på 25 år (1975 2000)halvert på 25 år (1975-2000)
• Nye aktørar – nye opningstider
• Nye forbrukarar – nye krav
• Uttynning av befolkninga på bygdene• Uttynning av befolkninga på bygdene
• Felles institusjonar forsvinn – butikken 

siste håp?



Strategiar for å møte utfordringarg g



Butikken som utviklingsaktør – tilleggstenester 

• Gjennomsnitt for Merkur butikkar• Gjennomsnitt for Merkur-butikkar                 
• 4,8 tilleggstenester per butikk

• Utval utviklingsorienterte Merkur-butikkar  
• 5,6 tilleggstenester per butikk, gg p

• Dei turistorienterte butikkane 
• 6,5 tilleggstenester per butikk
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Butikken som utviklingsaktør – dei 
utviklingsorienterte drivaraneutviklingsorienterte drivarane

• 25 prosent involvert i næringsverksemd  
utanom butikkenutanom butikken
– Primært turistrelatert

• utleige av hytter og feriehusvære
• matservering og marina

• 67 prosent er involverte i sosiale 
arrangement i bygdaarrangement i bygda 



Drivarar under pressp

Oppleving av den økonomsike sida ved drifta
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Samfunns- og utviklingsorienterte 
drivarardrivarar

Butikkdrivar vurderer det viktig at butikken
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Butikken som utviklingsaktør i 
lokalsamfunnetlokalsamfunnet

L k lLokal 
oppslutnad 
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Dei gode hjelparane - tilleggstenesterg j p gg
 Kven er viktige for å utvikle tilleggstenester
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Dei gode hjelparane – anna næringsdrift
Kven er viktige for å utvikle anna næringsdrift der 

butikken er involvert lokalt
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Dei gode hjelparane – sosiale arrangement

Kven er viktige nå butikken er involvert i sosiale 
tilstellingar i lokalsamfunnet (torgdagar, g ( g g ,

marknadsdagar o.l)
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Dei gode hjelparaneg j p
• Utviklingsorienterte butikkdrivarar ofte g

ikkje nok i seg sjølv
• Merkur kopling til eit nasjonale nettverket• Merkur – kopling til eit nasjonale nettverket
• Engasjement for lokalsamfunnet 
• Utfordringa er andre aktørar – særleg 

kommuanekommuane



Kommunen som støttespelar - tiltaksområde

• Utvikling av tilleggstenester
• Butikken synleggjort i kommunedelplanar
• TilretteleggjarfunksjonTilretteleggjarfunksjon
• Direkte aktiv bruk av butikken



Kommunen som støttespelar–
tilretteleggjarfunksjonen 

• Gratis tomt
• Driftsstøtte• Driftsstøtte
• Samling av aktivitetar rundt butikken

L ik l• Leikeplass
• Idrettsbane 
• AktivitetshusAktivitetshus



Kommunen – aktiv bruk av butikken 
som utviklingsaktørsom utviklingsaktør

• Butikken integrert i bygdeutviklingsarbeidg yg g
– Butikken trekt med som deltakar i 

næringsutvikling, eller andre aktivitetar rundtnæringsutvikling, eller andre aktivitetar rundt 
butikken



Når kommunen ser butikken somNår kommunen ser butikken som 
ein lokalsamfunnsaktør:

Vi prøver å få opp turismen og lagerVi prøver å få opp turismen og lager 
gjestebrygge. Butikken er den beste 
f t d f å l til tt fføresetnaden for å legge til rette for 
nærings- og verdiskaping i bygda.



Butikken som bygdeutviklaryg
• Viktig å mobilisere dei institusjonane og 

aktørane som finst lokalt
• Blikk på butikken i bygdeutviklingsprosjekt:p yg g p j

– Ofte tildelt ei passiv, eventuelt ikkje rolle i det heile
– Handlar om arbeid for å oppretthalde nærbutikken, pp ,

ikkje om korleis butikken kan fungere som ein del av 
utviklingsarbeidet. 

• Aktiv samfunnbyggar eller passiv teneste- og 
velferdsprodusent


