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Förord 
Handeln är en motor för Sveriges sysselsättning och ekonomi. Tack vare den 
konsumtion som sker i handeln får många svenskar ett jobb att gå till och en inkomst 
att leva av. I Sverige jobbar 11 procent av alla sysselsatta inom handeln och vi är den 
största arbetsgivaren för ungdomar. I kommuner med gränshandel är siffran på 
sysselsatta inom handeln på vissa håll betydligt högre och är exempelvis 22 procent i 
Strömstad, 21 procent i Eda och 13 procent i Årjäng. Förutom för sysselsättningen har 
gränshandeln en stor positiv betydelse för kommunens hela näringsliv och service till 
invånarna.  

I årets rapport har vi fokuserat på den norska gränshandeln i Sverige. Norrmännen 
ökade sina inköp med 4 procent under 2014 och omsatte 16,9 miljarder kronor.  

Utvecklingen i gränshandeln har under den senaste 20-årsperioden varit betydligt 
starkare än utvecklingen i övrig detaljhandel i Sverige och vi kan se att våra norska 
grannar även fortsättningsvis driver denna utveckling. De framtida förutsättningarna 
för gränshandel mot Norge bedöms som goda då prisskillnaderna mellan Sverige och 
Norge förväntas fortsätta att vara gynnsamma. Dock är gränshandeln idag en mognare 
marknad med hårdare konkurrens, vilket ställer högre krav på handeln. 

Med denna rapport, som Svensk Handel står som beställare av för femte året i rad, vill 
vi ge våra medlemmar, politiker, fastighetsägare och kollegor inom övriga delar av 
besöksnäringen ett bra faktaunderlag för att gemensamt bygga framtidens 
gränshandel. 

Stockholm, 28 maj 2015 

Karin Johansson 
vd 
Svensk Handel 
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Sammanfattning 
HUI Research har för femte året i rad genomfört en undersökning av hur mycket invånarna i 
Norge konsumerar i svensk detaljhandel. Denna rapport redovisar resultaten från 
mätningarna avseende år 2014. Undersökningen har finansierats av Svensk Handel. 

Utläggen i detaljhandeln ökar 
De norska besökarnas utlägg i svensk detaljhandel uppgick till 16,9 miljarder kronor år 2014. 
Det är en ökning med 600 miljoner kronor jämfört med år 2013. Gränshandelns procentuella 
ökning 2013-2014 motsvarar 4 procent, vilket kan jämföras med utvecklingen i hela Sveriges 
detaljhandel som var 3 procent. 

De norska besökarna handlar framförallt dagligvaror som tobak, alkohol, läsk, godis och kött. 
Anledningen är att dessa varor är avsevärt billigare i Sverige än i Norge. Prisskillnaderna 
mellan Sverige och Norge beror på flera saker. En stark norsk valuta har en viss betydelse, men 
viktigare är att Norge har höga skatter på varor som anses vara ohälsosamma. Dessutom har 
Norge i tullar och handelshinder för en del varor i syfte att skydda inhemsk produktion.  

Resorna ökar 
Under 2014 gjordes det drygt 10,7 miljoner resor till Sverige från Norge. Antalet resor ökade 
med 500 000 (5 procent) jämfört med 2013. Den klart vanligaste reseanledningen för de 
norska besökarna är shopping och de flesta resor görs över dagen.  

Gränshandelns regionala betydelse 
Gränshandeln mot Norge står för knappt 3 procent av den totala detaljhandeln i Sverige. I vissa 
kommuner, främst vid gränsen mot Norge, är gränshandeln betydligt viktigare för 
detaljhandeln och för sysselsättningen. I dessa kommuner omsätter detaljhandeln, till stor del 
tack vare gränshandeln, avsevärt mycket mer än i liknande kommuner utan gränshandel. Det 
stora antalet besökare till gränshandeln kan också gynna övrig besöksnäring och gränshandel 
kommunerna arbetar för att dra nytta av denna potential. 

Gränshandeln i framtiden 
Gränshandeln mot Norge kommer att fortsätta växa under de närmaste åren. Det beror på att 
prisskillnaderna mellan Sverige och Norge kommer att vara fortsatt förmånliga. Det gäller 
även om den norska kronan skulle försvagas. Dessutom investeras det i ny gränshandel i form 
av både utbyggnad där det redan finns gränshandel och etablering av gränshandel på nya orter, 
vilket talar för en fortsatt positiv tillväxt. Dock kommer tillväxttalen i gränshandeln att närma 
sig utvecklingen i hela detaljhandeln i takt med att gränshandeln ökar i omfattning.  

Om statistiken 
Statistiken omfattar ett urval av befolkningen i Norge i åldern 18-80 år och avser resor till 
Sverige och utlägg i detaljhandeln på dessa resor. Insamling av data görs via en webbenkät. 
Totalt antal respondenter var knappt 9 000 personer och antal svar uppgick till drygt 4 000. 
Svarsfrekvensen var således cirka 45 procent. Resultaten har viktats upp för att motsvara den 
totala populationen i Norge. 
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Gränshandelns drivkrafter 
Denna undersökning mäter alla former av resor och de inköp som sker i samband med dessa. 
En form av resor är den där att handla inte är huvudmålet. Inköpen är snarare en konsekvens 
av resan och kan vara inköp av dagligvaror till stugan man hyrt, inköp av souvenirer eller ett 
spontant besök i ett köpcentrum. Denna form av inköp i samband med resa kallas för 
turismshopping. 

En annan form av resa, som också ingår i undersökningen, är den där det primära målet är att 
handla, så kallad shoppingturism. Shoppingturism kan definieras som att konsumenterna 
reser längre för att handla vissa varor än vad som egentligen är nödvändigt. Shopping är 
således det som gör att resan och vistelsen får ett mervärde. I termer av push- och pull-effekter 
kan shoppingturism betraktas som ett sätt att slippa sitt lokala köpcentrum eller sin lokala 
marknadsplats för att istället finna nya attraktioner och kanske billigare utbud.  

Shoppingturism kan delas in i åtminstone tre grupper. För det första varubaserad 
shoppingturism där ett stort utbud, speciella varor eller möjligheter till tax-free-inköp står i 
centrum. Som exempel kan nämnas glasproduktionen i Glasriket, lokal hantverksproduktion 
eller tax-free-försäljningen på Finlandsbåtarna. För det andra destinationsbaserad 
shoppingturism, där speciella produkter, berömda shoppingdistrikt, möjligheter till 
temashopping, festivaler eller berömda enskilda köpcentrum/marknadsplatser utgör 
lockelsen för shoppingturisten. Som exempel kan nämnas medeltidsveckan i Visby, känd för 
sina hantverk, NK i Stockholm, känt för sitt exklusiva utbud, eller mysiga shoppingdistrikt 
såsom Notting Hill i London. Andra exempel på destinationsbaserad shoppingturism är GeKås 
i Ullared eller Lager 157 i Ulricehamn. En tredje form är den prisbaserade shoppingturismen 
där låga priser utgör en viktig morot för shoppingturisten.  

Prisskillnader är den största drivkraften  
bakom gränshandeln mot Norge 
Gränshandeln mot Norge är i huvudsak en form av prisbaserad shoppingturism då det för vissa 
varor finns stora skillnader i pris mellan Sverige och Norge. Prisskillnaderna är störst i 
dagligvaruhandeln där de flesta varorna är billigare i Sverige. Allra störst är prisskillnaderna 
på tobak, alkohol samt mjölk, ost och ägg. Sammantaget är prisskillnaden så stor mellan 
Sverige och Norge att en resa till Sverige för att handla kan bli mycket attraktiv. I figuren nedan 
visas hur mycket billigare det är att handla i Sverige jämfört med i Norge.   

Figur 1. Hur många procent billigare var det att handla i Sverige jämfört med i Norge år 2013?  

 

Källa: SCB & Eurostat 
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Skatter och tullar har stört påverkan på prisskillnaderna, 
valutakursen spelar mindre roll 
Prisskillnader mellan Norge och Sverige är alltså en vanlig orsak till att gränshandla. Det finns 
fyra huvudorsaker till att det förekommer prisskillnader mellan länderna:   

 Punktskatter 

 Tullar och andra handelshinder 

 Skillnader i den allmänna kostnadsnivån mellan Sverige och Norge   

 Valutakursen  

Punktskatter införs oftast för att staten vill minska konsumtionen av en specifik vara. Orsaker 
till att man vill minska konsumtionen kan vara att varan uppfattas som dålig för miljön, 
ohälsosam eller beroendeframkallande. Exempel på varor som kan drabbas av punktskatter är 
drivmedel, alkohol, tobak samt livsmedel med hög halt av socker eller fett. Tullar och andra 
handelshinder införs för att minska importen av vissa varor till förmån för att stödja inhemsk 
produktion. Eftersom Norge är ett rikt land med stark ekonomi och höga löner är den 
allmänna kostnadsnivån i landet hög. Det innebär att de flesta varor och tjänster är dyrare i 
Norge än i Sverige. Då Sverige och Norge har olika valutor kan valutakursen skapa skillnader i 
pris mellan länderna. Valutakursen har under de senaste åren gynnat de norska besökarna då 
de för varje norsk krona har fått något mer i svenska kronor. Som framgår av diagrammet 
nedan har de norska besökarna år 2005-2014 fått mellan 106 och drygt 123 svenska kronor för 
100 norska 

Figur 2. Så mycket svenska kronor får man för 100 norska kronor, år 2005-2014. 

 

Källa. Sveriges riksbank 

En försvagning av den norska kronan gentemot den svenska innebär att prisskillnaderna 
mellan länderna minskar. Det är emellertid viktigt att vara medveten om att prisskillnaderna 
till största delen beror på att skatter och tullar i Norge och att den norska kronan skulle behöva 
falla mycket kraftigt för att väga upp effekten av dessa.  
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Resultat från undersökningen  
I detta avsnitt redovisas resultaten från undersökningen av norska resor till Sverige år 2014 
och utlägg i svensk detaljhandel under dessa resor.  

 
Resandet till Sverige ökar 
Under 2014 gjordes det 10,7 miljoner resor till Sverige från Norge. Det är en ökning med en 
halv miljon resor jämfört med år 2013. 

Figur 3. Antal resor (miljoner) till Sverige från Norge år 2014. 

 

Källa: HUI Research & Svensk Handel, Norsk gränshandel 2014 
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Den främsta reseanledningen vid resor från Norge till Sverige är shopping. 71 procent av 
norrmännens resor till Sverige var shoppingresor och majoriteten av dessa (62 procent) var 
resor över dagen. Övriga fritidsresor, med eller utan övernattning, svarade för 24 procent av 
resorna. Fem procent av resorna från Norge till Sverige 2014 var arbetsresor med eller utan 
övernattning. Fördelningen mellan olika reseanledningar år 2014 skiljer sig mycket lite jämfört 
med resultaten från 2013 och 2012. 

Figur 4. Andel resor till Sverige från Norge 2014. 

 

Källa: HUI Research & Svensk Handel, Norsk gränshandel 2014 

 
Valet av färdsätt till Sverige är en följd av de geografiska och infrastrukturella 
förutsättningarna. Bilen är det dominerande färdsättet för norrmännen, vilket är en följd av 
den långa gränslinjen mellan länderna. Det har skett mycket små förändringar i färdsätten 
jämfört med år 2013 och 2012. 

Figur 5. Andel resor per färdsätt år 2014  

 

Källa: HUI Research & Svensk Handel, Norsk gränshandel 2014 
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Utläggen i svensk detaljhandel ökar 
De norska besökarna handlar främst dagligvaror som livsmedel, alkohol, läsk, tobak och godis, 
det vill säga produkter som är väsentligt billigare i Sverige än i Norge. Det har skett mycket 
små förändringar sedan år 2013.  

Figur 6. Procentandel resenärer från Norge som köpt olika dagligvaror 2014. 

 

Källa: HUI Research & Svensk Handel, Norsk gränshandel 2014 

 
De norska besökarna handlar även sällanköpsvaror. De vanligaste varorna är kläder & skor, 
sport, leksaker och heminredning. Det har skett mycket små förändringar sedan år 2013. 

Figur 7. Procentandel resenärer från Norge som köpt olika sällanköpsvaror år 2014.  

 

Källa: HUI Research & Svensk Handel, Norsk gränshandel 2014 
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Figur 8. Utlägg i detaljhandeln mdkr. år 2012-2014. 

 

Källa: HUI Research & Svensk Handel, Norsk gränshandel 2014 

 
De norska besökarna spenderade 10,1 miljarder kronor i svensk dagligvaruhandel år 2014, en 
ökning med 5 procent jämfört med år 2013. Utläggen i sällanköpsvaruhandeln var 6,8 
miljarder kronor, en ökning med 1 procent. 

Figur 9. Utlägg i detaljhandeln mdkr. år 2012-2014.  
(Utveckling i procent jämfört med föregående år i parentes). 

 

Källa: HUI Research & Svensk Handel, Norsk gränshandel 2014  
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Gränshandelns regionala 
betydelse 
Den norska gränshandeln står, med en omsättning på knappt 17 miljarder kronor, för knappt 
3 procent av den totala detaljhandeln i Sverige. Gränshandeln är emellertid ojämnt fördelad 
över landet, vilket innebär att den i vissa delar av Sverige har en betydligt större betydelse för 
handeln och sysselsättningen.  

I figuren nedan redovisas försäljning i detaljhandeln, försäljningsindex och detaljhandelns 
andel av antalet sysselsatta i några kommuner med stark gränshandel. Försäljningsindex är ett 
mått på försäljningsströmmar till och från en kommun. Index 100 innebär att handeln i en 
kommun omsätter lika mycket som försäljningsunderlaget (köpkraften) i kommunen. 
Kommunerna i figuren nedan har ett stort inflöde av kunder och handeln omsätter betydligt 
mer än den skulle göra om kunderna bara kom från den egna kommunen. Strömstad har högst 
index i hela riket, Eda ligger på andra plats och Haparanda ligger på tredje plats. Årjäng har 
plats fem. På fjärde plats i riket ligger Falkenberg där Gekås i Ullared lockar många kunder, 
dock inte så många gränshandlare. Detaljhandeln i kommunerna har också en betydligt större 
andel av antalet sysselsatta jämfört med genomsnittet för riket. 

Figur 10. Detaljhandel i kommuner med mycket stark gränshandel. 

 Försäljning i detaljhandeln 
2013 

(inte bara gränshandel)

Försäljningsindex 2013 Detaljhandelns andel av 
totalt antal sysselsatta 

2013

Eda 2 289 438 21 % 

Haparanda 1 762 288 14 % 

Strömstad 7 161 926 22 % 

Årjäng 1 622 263 13 % 

Sverige 596 000 100 6 % 

 

Källa: HUI Research och Handelns Utvecklingsråd, www.handelnisverige.se. 

HUI Research har genomfört intervjuer med företrädare för fyra gränshandelskommuner och 
ställt frågor om gränshandelns betydelse, gränshandel och övrig besöksnäring samt framtiden 
för gränshandeln. De personer som har intervjuats är Margareta Berman, utvecklingschef i 
Eda kommun; Åsa Massleberg, turistbyråchef i Strömstads kommun; Jan Andersson, 
näringslivschef i Åre kommun och Marita Närtell, näringslivsutvecklare i Årjängs kommun. 
Nedan redovisas en sammanfattning av resultaten från dessa intervjuer. HUI vill samtidigt 
passa på att rikta ett stort tack till de som har intervjuats. 

Gränshandelns betydelse för näringslivet och 
arbetsmarknaden 
Samtliga av de intervjuade menar att gränshandeln har en stor positiv betydelse för 
näringslivet, sysselsättningen och servicen till invånarna. En sak som framhålls är hur viktig 
gränshandeln är för att skapa arbetstillfällen. Handeln ger också positiva effekter i andra 
branscher som transporter, grossistverksamhet, städtjänster med flera. Arbetslösheten är 
betydligt lägre än utan gränshandeln, vilket även är positivt för befolkningsutvecklingen och 
skatteunderlaget. Utbudet av handel och restauranger är mycket större än i kommuner utan 
gränshandel. Det starka serviceutbudet innebär att kommunernas attraktivitet som bostadsort 
är mycket större än vad den skulle vara utan gränshandel. I en del kommuner är det till och 
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med svårt att kunna erbjuda bostäder till de som vill flytta dit för att arbeta. Därför kommer 
till exempel Eda kommun bygga bostäder i Charlottenberg. 

Gränshandeln bidrar även till att öka kännedomen om kommunerna och stärker därmed 
kommunernas varumärke. Det gör att kommunerna får draghjälp när de ska marknadsföra 
andra delar av besöksnäringen, till exempel hotell och besöksmål.  

Gränshandel och övrig besöksnäring 
Gränshandeln lockar ett stort antal besökare till kommunerna vilket innebär möjligheter för 
andra delar av besöksnäringen. De branscher som, enligt de intervjuade kommunerna, gynnas 
mest är bensinstationer, restauranger och bilverkstäder. Däremot verkar det vara svårare att 
få besökarna att övernatta i samband med att de handlar. Visserligen har Åre många norska 
besökare på hotellen och Eda, Årjäng och Strömstad har många campare, men i relation till 
dagbesöken är antalet övernattningar litet. Kommunerna arbetar dock med att få fler besökare 
att stanna en dag extra.  

Ett exempel på hur besöksnäringen kan dra nytta av de stora mängder besökare som 
gränshandeln genererar är Långflon i norra Värmland där det ska etableras ett 
vildmarkscenter och ett motell. Vildmarkscentret ska bland annat ha ett äventyrstema för barn 
där de kan testa att paddla kajak medan föräldrarna shoppar. I Strömstad innebär 
gränshandeln att antalet potentiella besökare Kosterhavets nationalpark ökar och kommunen 
arbetar med att i högre grad kunna utnyttja denna potential. Samtliga intervjuade kommuner 
påpekar att man måste arbeta mer med den totala upplevelsen och inte bara med handeln.  

Finns det något negativt med gränshandeln? 
På frågan om det finns några negativa saker med gränshandeln lyfter en av de intervjuade fram 
att trafiksituationen tidvis kan vara problematisk på grund av det stora antalet besökare. En 
annan sak som nämns är att handeln i stadskärnan i vissa fall har flyttat ut och att det finns 
tomma lokaler, vilket medför att stadskärnan känns mindre levande och attraktiv. Arbetet med 
att stärka och utveckla stadskärnan är därför viktigt även i gränshandelskommuner.  

Hur ser gränshandelskommunerna på framtiden för 
gränshandeln? 
Alla fyra intervjuade kommuner vittnar om ett fortsatt intresse från de som vill etablera 
gränshandel. På flera håll är också mer handel redan på gång. Dock är ingen av de intervjuade 
kommunerna särskilt orolig för att luften ska gå ur gränshandeln. De menar att risken för att 
prisskillnaderna mellan Sverige och Norge skulle försvinna är mycket liten, även om den 
norska kronan skulle försvagas. Dessutom framhåller de att många norrmän numera inte bara 
kommer för att shoppa, vilket visar att kommunerna har kommit en bra bit på vägen när det 
gäller att använda gränshandeln för att marknadsföra andra delar av det totala utbud 
kommunerna kan erbjuda. 
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Framtiden för gränshandeln  
mot Norge 
Gränshandeln mot Norge har under många år haft en god tillväxt och det har tillkommit många 
nya etableringar. Som beskrivs ovan finns det dessutom ett starkt intresse för ytterligare 
etableringar. Frågan är om denna utveckling kommer att fortsätta eller om gränshandeln nu 
har nått sin topp? I detta kapitel görs en genomgång av de största planerade projekten inom 
gränshandeln. Dessutom förs en diskussion om förutsättningarna för gränshandeln i 
framtiden. 

Det är mer på gång inom gränshandeln 
Intervjuer med gränshandelskommuner och HUI Researchs undersökningar vittnar om att det 
fortfarande finns ett stort intresse från handel och fastighetsägare att etablera mer 
gränshandel. Nedan görs en sammanställning av gränshandelsprojekt som riktar sig mot den 
norska marknaden. Sammanställningen avser större projekt som köpcentrum och 
handelsområden och omfattar inte etableringar av enskilda butiker. Observera att en del 
projekt är under planering och att en del ännu inte är godkända, vilket innebär att en del 
projekt inte blir av alls och en del kan ändras avseende omfattning och tidsplan.  

Dalarna 
En ny flygplats och ett köpcentrum planeras byggas norr om Rörbäcksnäs i Malung-Sälens 
kommun. Köpcentrumet riktar sig mot både norska och svenska kunder. Namnet på 
projektet är Airport Center.  

Jämtland 
I Storlien i Åre kommun har Eurocash köpt butiken Nabocash. Åre kommun och Eurocash 
ska tillsammans undersöka möjligheterna att utöka handeln i Storlien med ett köpcentrum 
eller en handelsplats. Tidpunkt för eventuellt öppnande är i skrivande stund inte känd. 

Norrbotten 
I Haparanda kommun byggs Barents Center som kommer att innehålla handel, biograf, 
hotell, arena och kontor. Barents Center riktar sig främst mot Sverige, Finland och Ryssland, 
men kommer även att locka norska kunder. Projektet omfattar totalt 70 000 kvadratmeter, 
varav 30 000 kvadratmeter handel. Planerad tid för öppnande är under år 2016. 

Värmland 
I Torsby kommun startar under hösten 2015 utbyggnaden av Långflons Köpcentrum. 
Projektet innebär att den uthyrbara ytan ökar från 8 000 kvadratmeter till cirka 16 000 
kvadratmeter. Öppnande är planerad till våren 2016. 

I Årjäng i Töcksfors kommun kommer Töcksfors Shoppingcenter och Töcksfors 
Handelspark att utökas med cirka 45 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Öppnande 
planeras ske i etapper under 2015 och 2016. 

Västra Götaland 
I Strömstads kommun byggs Gallerian Strömstad som öppnar i juni 2015. Gallerian 
kommer att bli granne med Sveriges största Systembolag. Gallerian har en uthyrningsbar yta 
på 20 000 kvadratmeter. Nordby Shoppingcenter vill bygga ut med 30 000 till 50 000 
kvadratmeter uthyrningsbar yta. Det återstår fortfarande mycket planering och bedömningen  
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är att bygget kan starta under år 2018 och vara klart år 2020. I Skee utvecklas 
volymhandelsområdet Strömstads handelspark. Totalt planeras för 54 000 kvadratmeter 
uthyrningsbar yta som kommer att öppna i fyra etapper.  

I Uddevalla kommun byggs Torp Köpcentrum ut med 16 000 kvadratmeter 
uthyrningsbar yta. Det finns också planer på etablering av handel i Herrestad i Uddevalla. 
Projektet är dock i ett mycket tidigt sked varför närmare information saknas. Torp riktar sig 
dessutom främst mot den svenska marknaden. 

I Munkedals kommun ligger projektet Stora Blå för närvarande på is. Projektet har också 
skalats ned från 54 000 kvadratmeter till cirka 29 000 kvadratmeter. Det är oklart om och när 
det kan stå klart. 

 
Goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i gränshandeln 
Som beskrivits tidigare i denna rapport är prisskillnader den klart starkaste drivkraften bakom 
gränshandeln mot Norge. Prisskillnaderna beror i sin tur på skatter, tullar och valutakursen 
och gränshandelns framtid är därmed starkt koppad till hur dessa utvecklas. Bedömningen av 
framtiden för gränshandeln görs med en tidshorisont på 10-15 år. På längre sikt kan det dyka 
upp oförutsedda saker som gör att prognosen blir mer osäker. 

Valutakursen har liten betydelse 
Valutakursen har en underordnad betydelse för gränshandeln. Anledningen är att den står för 
en betydligt mindre del av prisskillnaderna jämfört med skatter och tullar. Därmed kan 
valutakursen svänga mycket utan att det påverkar gränshandeln nämnvärt. Det bör också 
påpekas att en försvagad norsk krona leder till ökade kostnader för import till Norge, vilket 
kan driva upp priserna i Norge och på så sätt uppväga en del av den negativa effekten på 
prisskillnaderna mellan Sverige och Norge. Därför kan det konstateras att en försvagad norsk 
krona inte utgör något reellt hot mot gränshandeln. 

Inget tecken på lättnad av skatter och tullar 
En stor del av prisskillnaderna mellan Sverige och Norge beror på att Norge har höga skatter 
på alkohol, tobak och socker samt höga importtullar på en del jordbruksprodukter. En kraftig 
lättad av dessa skatter och skulle utgöra ett hot mot gränshandeln eftersom det skulle reducera 
prisskillnaderna mellan Sverige och Norge. För att göra en bedömning av gränshandelns 
framtid är det därför viktigt att ta hänsyn till den information som finns avseende skatter och 
tullar. HUI har därför varit i kontakt med branschorganisationen Virke i Norge för att få 
information om eventuella planer på lättnader av skatter och tullar. 

Enligt Virke finns det på åtminstone cirka 10 års sikt inga indikationer på att det kommer att 
göras lättnader på skatter och tullar som påverkar gränshandeln. De ser inte heller att det finns 
något annat som skulle kunna minska intresset för gränshandeln. De påpekar också att 
valutakursen har liten påverkan på gränshandeln. På längre sikt än cirka 10 år kan det möjligen 
inträffa saker som gör att prisskillnaderna minskar eller försvinner.  

Gränshandel är mer än bara handel 
Som beskrivits tidigare i rapporten har gränshandeln bidragit till att sätta 
gränshandelskommunerna på kartan. Många gränshandelskommuner har dragit nytta av det 
för marknadsföra andra servicenäringar och besöksmål och för att få besökarna att övernatta 
på orten. I takt med att andra delar av besöksnäringen ökar i attraktivitet minskar behovet av  
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prisskillnader i handeln för att skapa kundflöden. Gränshandelskommuneran bör därför 
arbeta med det totala erbjudandet av handel, service, logi, besöksmål, aktiviteter mer mera för 
att locka så många besökare som möjligt. I det arbetet ingår även att arbeta med att stärka och 
utveckla stadskärnan. 
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Om undersökningen 
Statistiken omfattar ett urval av befolkningen i Norge i åldern 18-80 år och avser resor till 
Sverige och utlägg i detaljhandeln på dessa resor. Insamling av data görs via en webbenkät. 
Totalt antal respondenter var knappt 9 000 personer och antal svar uppgick till drygt 4 000. 
Svarsfrekvensen var således cirka 45 procent. Resultaten har sedan viktats upp för att motsvara 
den totala populationen i Norge. 

Undersökningen mäter alla former av resor till Sverige, det vill säga både affärsresor och 
fritidsresor samt dagresor och resor med övernattning. När det gäller gränshandeln mot Norge 
är emellertid en klar majoritet av resorna resor över dagen där det primära syftet med resan är 
att shoppa. 

När det gäller besökarnas utlägg mäts dessa enbart i detaljhandeln. Utlägg för drivmedel mäts 
inte eftersom det har visat sig vara svårt att få bra kvalitet på svaren. Det beror bland annat på 
att många resenärer troligen räknar med inköp av drivmedel i Norge.  

För att kvalitetssäkra resultaten för resor och utlägg har HUI gjort avstämningar mot ett flertal 
andra undersökningar som HUI årligen genomför. Exempel på sådana undersökningar är 
Detaljhandelsindex (DHI), Handeln i Sverige (www.handelnisverige.se), Köpcentrum-
barometern och Swedish Tourism Survey. Information om dessa undersökningar finns på 
HUI:s hemsida www.hui.se.  
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Reportage Gränshandel i Långflon 
Detta kapitel innehåller ett reportage från Långflon i Värmland som är ett exempel på nya 
etableringar i gränshandeln. Text och bild: Martin Rosengren, Pathos Idé & Reportage. 

Långflons Stormarknad:  
”Nykomlingen vid gränsen 
laddar för etapp två” 
Nya handelsplatsen i värmländska Långflon har motsvarat förväntningarna. Nu ser handlarna 
i den lilla byn, med fyra året runt-boende invånare, fram emot en utbyggnad. 

Ett och annat ögonbryn höjdes när planerna på en ny handelsplats blev kända, till synes mitt i 
ödemarken. Men handlaren Kjell Skjaerstad med familj, initiativtagare tillsammans med några 
norska investerare, visste att här fanns potential. 

– Vi har drivit lanthandel och restaurang på orten i tio år, och dragit nytta av att det är långt 
härifrån till närmaste större aktör med gränshandelsinriktning. Min son Morten Johansen var 
drivande i projektet, säger Kjell Skjaerstad, handlare på Långflons Stormarknad. 

Långflons köpcentrum fick en smakstart under invigningen i september i fjol. Under 2015 
siktar stormarknaden på att omsätta 150 miljoner kronor, vilket är mer än dubbelt upp jämfört 
med lanthandelns omsättning. Julhandeln blev också stark på Långflon. Etapp två innebär en 
fördubbling av köpcentrets säljyta till totalt 16 000 kvadratmeter. Spaden i jorden i juni och 
nyinvigning våren 2016, hoppas Kjell Skjaerstad. Stormarknaden är ombud för Systembolaget, 
en fullskalig Systembolagsbutik står förstås högt på önskelistan bland övriga intressenter här.    

–	Etapp två förstärker handelsplatsen med Mekonomen bilverkstad, ett apotek, en frisör, och 
en godisbutik som vi kommer att driva själva. Vi driver även en restaurang vid sidan om 
stormarknaden, säger Kjell Skjaerstad.  

Med etapp två tillkommer ytterligare två restauranger. Därtill blir det en större klädbutik, 
avslöjar Niels Wiig, vd på Långflon Köpcentrum AB. 	Konceptet är på plats men vi kan inte 
lansera det ännu, säger Niels Wiig.  

Kunderna åker ofta 12–15 mil för att besöka stormarknaden. Inom en radie av åtta mil är det 
många stamkunder som besöker butiken ofta, bland dem svenskar som jobbar i Norge. 

–	Dragningskraften är stark utan att vi behöver pressa priserna allt för mycket. Det som skiljer 
ut oss jämfört med konventionella svenska aktörer är framförallt sortimentet och att vi satsar 
väldigt mycket på storpack, säger butikschefen Carola Jonsson. 

Köpbeteendet har ändrat sig en hel del på tio år. 	

–	Förr handlade det mest om fläsk och tobak, nu säljer allt bra, hela butiken, fortsätter Carola 
Jonsson. 

Gränshandeln känns stabil, Kjell Skjaerstad ser inga allvarliga orosmoln just nu.  
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–	Vi är inte ensamma om att tro på det här, det är ju fler som satsar. Valutakurserna har ingen 
större påverkan just nu. Men det är klart att vi inte vet vad som händer på lång sikt.  

Framtiden handlar mycket om att göra handelsplatsen mer känd. Förhoppningen är även att 
det ska tillkomma bättre möjligheter till kringaktiviteter och övernattningar i närområdet. I 
triangeln mellan skidorterna Sälen, Trysil och Branäs noterades fem miljoner övernattningar 
förra året.  

–	Kan vi få en något högre andel av alla dessa turister att planera in ett besök hos oss så är 
förstås väldigt mycket vunnet, säger Kjell Skjaerstad. 

Bild: Gränshandlaren Kjell Skjaerstad tillsammans med butikschef Carola Jonsson satsar vidare på 
Långflon. I samband med etapp två öppnar de en godisbutik vid sidan av stormarknaden och 
restaurangen som de driver i dag. 

 

Bild: Ingar Holt från Oslo passar på att beställa varor från Systembolaget då han semestrar vid 
familjens campingvagn i Trysil. Nittionio av hundra kunder som hämtar beställningar handlar även 
övriga varor, enligt Kjell Skjaerstad som driver stormarknaden.  
 

 



 
 

20 
 

Sportringen Outlet:  

”Kul att vara med och 
bygga från grunden” 
Sportringen Outlet är snabba att anpassa butiken efter kundernas önskemål på den nya 
handelsplatsen. 

– Vi justerar hela tiden, samtidigt som vi ser fram emot en mer komplett mix av aktörer, säger 
butikschef Tom Erik Borgersen.  

Sportringen Outlet var med från start på Långflon, tillsammans med stormarknaden och Life. 
Tom Erik Borgersen är en erfaren gränshandlare, han har tidigare jobbat i sex olika 
gränshandelsbutiker, i Nordby, Töcksfors respektive Charlottenberg. 

– Det är kul att vara med från start i Långflon, det är även roligt att vi har en högre andel 
svenska kunder än vad jag är van vid, omkring 40 procent, säger Tom Erik Borgersen. 

De norska konsumenterna är särskilt prismedvetna. 

– De har ofta kollat upp priserna i förväg och jämfört olika aktörer. Som en outlet hamnar vi 
lägre i pris än de traditionella aktörerna. Norrmännen efterfrågar även särskilda varumärken, 
som Kari Traa, Swix eller Bergans, säger Tom Erik Borgersen. 

Den 1 600 kvadratmeter stora butiken skruvar på sortimentet fortlöpande, förutom de 
säsongsbundna variationerna. 

– Nu planerar vi till exempel en hel avdelning med jakt och fiske efter att ha testat vissa 
sortiment i mindre skala.  

Självklart ser man fram emot en bredare mix av aktörer på handelsplatsen.  

– Vi drar kunder tillsammans med stormarknaden och håller budget. Men många kunder vill 
se exempelvis Systembolaget, jag hoppas det blir en etapp tre och fyra också, efter den 
kommande utbyggnaden, säger Tom Erik Borgersen.         

Det är även viktigt att skapa fler incitament för kunder och turister att övernatta i närområdet.  

– Vi har en projektgrupp som tittar på vad vi kan göra för övrigt, det kan handla om stugor, 
camping, skoterled, allt som kan tänkas öka attraktionen, säger Tom Erik Borgersen.  

Men tills vidare jobbar Sportringen Outlet hårt med kundbemötandet, och ser mycket fram 
emot den första sommaren på Långflon.  

– Vi jobbar stenhårt med merförsäljning, vi bemannar olika områden i butiken och ser till att 
alltid vara tillgängliga för våra kunder. Sommaren kan bli riktigt bra, vi har många inplanerade 
kundevent och ser även fram emot bland annat rallycross-VM i Höljes, avslutar Tom Erik 
Borgersen.  
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Bild: Butikschef Tom Erik Borgersen är en erfaren gränshandlare som har höga förväntningar på 
utvecklingen av Långflons köpcentrum. 
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Konsumenterna:  

”Storhandlar vid gränsen 
– kompletterar hemma” 
Familjen Viksund handlar på sig strategiska varor på Långflons stormarknad en gång i 
månaden. 

– Vi vet vilka varor vi spar mest på när vi storhandlar här, säger Daniel Viksund.  

Bilresan från Rene, där Daniel Viksund arbetar inom det militära, tar drygt två timmar, enkel 
resa. Hela familjen följer oftast med på utflykterna som inte brukar handla om annat än 
shopping. 

– Visst finns det fin natur här, men jag sover så mycket i skogen ändå i jobbet, skrattar Daniel 
Viksund.  

Han lastar med van hand Redbull energidryck i botten av vagnen.  

– De håller mig vaken under övningarna, priset är det dubbla hemma i Rene. 

Vid köttavdelningen blir det ett flertal hela bitar, det mesta till frysen. Vidare tvättmedel i 
storpack, snus och beställningsvaror från Systembolaget. 

– Vi handlar på oss så mycket som möjligt en gång i månaden, vid lön. Vi vet vilka varor vi spar 
mest på, och kompletterar bara hemma resten av månaden, frukt, grönsaker, mejeri och 
sådant, säger Daniel Viksund. 

Det brukar även bli ett besök på Sportringen Outlet. 

– Det jag saknar mest på Långflon är kosttillskott för träning, en butik med proteinpulver.   

Makarna Granrud från Oslo, med stuga i norska Trysil nära Långflon, gör tvärtom, de 
kompletteringshandlar på stormarknaden. 

– När vi reser till stugan för en kortare period brukar vi förbereda merparten av maten hemma 
och ta den med i bilen, säger Jorun Granlund. Men särskilt skrymmande varor som ”brus”, 
läsk, kan med fördel inhandlas på stormarknaden, efter det att bilen är urpackad. 

– Det mesta är billigare här, men inte allt, säger Jorun Granlund.  

De har handlat i Långflon i många år, i den tidigare lanthandeln. 

– Vi blev ganska överraskade av att det blev så stort, här finns ju ingenting för övrigt, säger 
Harald Granrud.  

De har även gjort shoppingturer till Charlottenberg, hemifrån Oslo. 
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– Men inte särskilt ofta. Däremot passar vi på att handla på vägen hem, då vi har semestrat 
eller gjort andra utflykter i Sverige, säger Harald Granrud.  

Bild: Daniel Viksund, med tvillingarna Alexander och Christian, storhandlar vid gränsen en gång 
per månad, vid lön. 
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Bild: Jorun och Harald Granrud, med barnbarn i följe, gör en kort inköpstur till Långflons 
Stormarknad, från semesterhuset i näraliggande Trysil. 
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Bild: Dryckesavdelningen ligger först i kundvarvet, eftersom de tunga storpacken med fördel lastas 
nederst i vagnen. 
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Bild: Snuskylens bredd imponerar. Här lämnas även förbeställda varor från Systembolaget ut. 
 

 

 

Bild: Den övergivna lanthandeln i Långflon kommer att bli jakt- och fiskebutik.  
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