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Indledning.

Lukkelovskommissioner., der blev nedsat af handelsministeren i 1970,

har som grundlag for sine overvejelser ladet gennemfore i alt 12

sterre og mindre unders0gelser vedr0rende forhold af vassentlig be-

tydr.ing for den problemstillirg, som kommissionen skulle klarlsegge.

For indholdet og resultaterne af samtlige disse unders0gelser er

der redegjort i betasnkningens bind I, der indeholder dels kommissio-

nens resumeer af de undersogelser, som er gennemfort af forsknings-

institutioner m.v., dels de af kommissionens sekretariat udarbejdede

redeg0relser m.v.

Fasrvaerende bind II indeholder de fuldstsendige rapporter incl. tabel-

ler fra de unders0gelser, der er gennemfort af forskningsinstitutio-

ner m.v. Endvidere indeholder bindet bilagstabeller til den af kom-

missionens sekretariat gennemf0rte undersogelse af dispensations-

praksis samt endelig de af kommissionen fra organisationer m.v.

modtagne henvendelser angaende lukkeloven.

Indholdet af bind II er saledes f0lgende:

Side
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professor, dr.polit. Bjarke Fog. 319
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for detailhandelens personel ved en liberali-
ser ing af lukkeloven. Af professor Torben
Agersnap. 447
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INDHOLDSFORTEGNELSE

Tabelnumre I - Side

UNDERS0GELSENS 0MPANG 3

TABELMATERIALE 7

Kundeantallet og omseetningens fordeling over ugen 1-I6h 7

Antal kunder fordelt pa ugedage efter tidspunkt 1-2
Omsaetningen fordelt pa ugedage efter tidspunkt 3-4
Antal k0b fordelt pa ugedage efter tidspunkt 5-6
Z0bsbel0b fordelt pa. ugedage efter tidspunkt 7-8
Antal kunder fordelt pa tidspunkt pa ugedage 9-10
Omsaetningen fordelt pa. tidspunkt pa. ugedage 11-12
Antal k0b fordelt pa. tidspunkt pa. ugedage 13-14
K0bsbel0b fordelt pa. tidspunkt pa ugedage 15-16
Ugens samlede kundeantal fordelt pa.
ugedag og tidspunkt I6a-b
Ugens samlede omsastning fordelt pa
ugedag og tidspunkt I6c-d
Ugens samlede antal indk0b fordelt
pa ugedag og tidspunkt I6e-f

Ugens samlede k0bsbel0b fordelt pa
ugedag og tidspunkt I6g-h

Kundernes transportma.de 17-20 31
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1 - 2 8

Tabelnumre I - Side

K0b i forbindelse med a^bejdet 44-45 58

Antal indkob foretaget pa vej til og fra
arbejde fordelt efter indkobstidspunkt 44-45

Social status og indkomst 46-53 60

Kundernes sammensastning med hensyn til social
status inden for visse tidsintervaller 46-49

Forskellige kundegruppers indk0b fordelt
pa tidspunkter 50-53

Indk0bene fordelt efter st0rrelse 54-55 68

Kundernes k0bsbel0b sammenholdt
med indk0bstidspunkt 54

Antal indk0b efter st0rrelse sammen-
holdt med indk0bstidspunkt 55

UNDERBILAG 1: Interviewskemaer, R0dovre Centrum 71

UNDERBILAG 2: Branchefordeling, R0dovre Centrum 73

UNDERBILAG 3: Side af indk0bsbog, Kolding 75

UNDERBILAG 4: Brancheinddeling, Kolding 77

UNDERBILAG 5: Grundmaterialets st0rrelse
(Antal observationer) 79

0



9 _ I - 3

UNPERS0GELSENS OMFANG.

I forbindelse med l0sning af "byplanopgaver bar xnstituttet gennem-

f.<ZT\ en raekke unders0gelser af forbrugernes kabevaner samt oplands-

forhold og kundestruktur m.v. i forskellige typer af centre. Selv

om disse unders0gelser bar haft et andet sigte, vil en del af det

indsamlede materiale umiddelbart kunne anvendes i lukkelovskommis-

sionens arbejde.

Der er derfor indgaet en aftale meHem kommissionen og instituttet

om fremstilling af tabeller fra kundeinterview-unders0gelsen i

Rodovre Centrum og hj emme-interviewunders0gelse:i i Kolding han-

delsdistrikt, saledes som beskrevet i instituttets oplseg af fe-

bruar 1972.

Disse tabeller er samlet i naervasrende notat. For visse tabellers

vedkommende er der i samrad med kommissionens sekretariat givet

bade horisontale og vertikale procentfordelinger.

Som st0tte i vurderingen af resultaterne vil der i det f0lgende

olive givet en kort beskrivelse af de to undersagelser.

Rgdovre Centrum undersggelsen.

"Jnders0gelsen blev gennemf0rt i. oktober 1967, d.v.s. ll ar efter

abningen af centeret. Inden for normal abningstid i en uge blev

der foretaget ca. 17.000 interview med kunder ved butikker og ca.

3.000 interview ved centerudgangene. I Scimme periode blev ca.

50.000 til- og frak0rende personbiler registreret.

De anvendte sp0rgeskemaer til kundeinterviewene er rnedtaget som

underbilag 1.

Opdelingen af centerets butikker i dagligvare- og udvalgsvareen-

tieder fremgar af underbilag 2.

3a. 21.000 blev udtaget til interview ved butikkerne. Heraf nagg-

tede 20^ eller ca. 4.000 at deltage i unders0gelsen.

Af de ca. 17.000 interview er ca. 6.000 i dagligvare- og ca.

11.000 i udvalgsvarebutikker.

Andelen af kunder, der blev udtaget til interview, var afhasngig

af det forventede totale kundeantal i den pagaeldende butik. I

visse butikker med en meget lav bes0gsfrekvens blev sarntlige kun-

der interviewet. Da udvalgsbrokerne saledes var forskellige,

var det nodvendigt at veje alle interview med en faktor, hvis
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si0r>ielse var bestemt af udvalgsbroken sarnt forholdet mellem be-

regnet omssBtning den pageeldende dag ifalge interviewere og den i

butikken registrerede dagsomsastning via kasseapparaterne.

I de tilfselde, hvor respondenten i et butiksinterview var blevet

interviewet tidligere ved en anden butik, blev antallet af sporgs-

mal r^edueeret. F.eks. spurgtes ikke om anvendt transportmiddel,

om kob i forbindelse med arbejdet, om kvinder havde arbejde uden

for hjemmet og husstandens storrelse.

4.200 eller1 ca. 25^ af de 17.000 butiksinterview er i en sadan

reduceret form. Andelen varierer over ugen fra 15-20% i ugens

forste del til 30-40^ fredag aften og l0rdag. Forholdet ma derfor

tages med i betragtning ved vurderingen af tabeller, der er base-

ret pa beavarelser af disse sporgsmal.

I tabellerne 17 og 18 "Kundernes transportmade" gives en fordeling

for hver af de 10 valgte perioder med en angivelse af, hvor mange

procent der er uoplyst, d.v.s. stort set andelen af respondenter

der er udspurgt tidligere. Som det vil fremga af tabellerne, er

andelen af bilkunder staerkt stigende mod ugens slutning. En ana-

lyse af det foreliggende materiale synes ikke umiddelbart at kun-

ne bekraefte en hypotese om, at der skulle vasre en sammenhaeng mel-

lem antal butiksbesog og anvendt transportmiddel. Instituttet vil

imidlertid S0ge dette forhold yderligere belyst i materialet fra

interviewene ved centerudgangene.

For tabellerne 30 til 43 "Forbrugere med specielle indk0bsvilkar"

ma procenttallene for mandag-torsdag kl. 17-17.30 samt fredag af-

ten og l0rdag betragtes som minimumsstarrelser, da det ma. antages,

at disse forbrugergrupper pa grund af knaphed pa tid i st0rre ud-

strskning vil kombinere butiksbes0g. Tilsvarende vil g^lde for

tabellerne 44 og 45 "K0b i forbindelse med arbejdet", undtagen

for l0rdag. Pa grundlag af bopaslsoplysningen i sp0rgeskemaet blev

den tidsmosssige (k0rsel i personbil) og geografiske afstande mel-

lem eenteret og bopaslen registreret. For respondenter med bopael i

Rodovre kommune samt i dele af de tilgraensende kommuner blev in-

terviewene henf0rt til en celle pa 100 x 100 m i et grid-system,

der daskkede omradet.

I Rodovre kommune indeholder den enkelte celle foruden oplysnin-

gerne fra interviewene befolknings-, indkomst- og forbrugsdata,

der bl.a. kan benyttes til en belysning af R0dovre Centrums betyd-
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ning i forhold til det totale forbrug af daglig- og udvalgsvarer 1

pagceldende celle.

Ved bedommelsen af resultaterne fra undersagelserne i R0dovre Cen-

trum ma man tage i betragtning, at centeret er planlagt som et om-

radecenter til betjening pr linear t af beboerne i R0dovre kommune.

Da oenteret var det forste st0rre overdaekkede center i Danmark,

har det haft en regional funktion. Det har isaer haft betydning

som :Lndk0bssted i vestegnen, hvor man pa unders0gelsestidspunktet

var underforsynet med detailhandel.

X0bevaneunders0gelsen i Kolding handelsdistrikt.

Denne unders0gelse er gennemfort i efteraret 1968 i samarbejde med

Vejdirektoratet og firmaet Ostenfeld og Jonson.

Indsamlingen af data fra de i undersogelsen deltagende husstande

er sket ad to veje. Den enkelte husstand er blevet anmodet om i

en uge at fore en indkobsbog, underbilag 3, hvor indkob af alle

varer og alle bes0gsmal i forbindelse med indk0b blev registreret.

3-ennem denne undersogelse har man stort set faet oplysning om hus-

standenes samlede indkob af dagligvarer.

Til supplement af oplysningerne fra indkobsbogen er husstandene i

et interview blevet udspurgt om indkob af udvalgsvarer.

Som tasllingsenhed er benyttet skatteyderhovedpersoner. Udtrsekket

er sket pa tilfeeldighedsbasis fra de komnunale skatteregistre ved

den kommunale EDB-central i Alborg. Materialet er stratificeret

efter geografi (bopaBl) , erhverv og indkomst. Der er udtaget A/« af

skatteyderne over 18 ar i Kolding handelsdistrikt, hvilket svarer

til ca. 1.500 personer. Heraf har ca. 1.100 onsket at deltage i

unders0gelsen. Blandt de 1.100 personer befandt sig ca. 400 hjem-

meboende sonner/dotre over 18 ar. Disse har kun deltaget i den

iel af undersogelsen, der omfattede interviewet, men ikke udfyldt

en indkabsbog. Undersagelsesresultaterne er saledes baseret pa

ca. 1.100 interview og ca. 700 indkobsboger.

Frafaldsprocenten er i gennemsnit CSL. 25%, mindst for respondenter

med bopael i Kolding byomrade, ca. 15%, medens den er storst, ca.

35%, i oplandet.



1 - 6 12

Tabellerne udarbejdet for lukkelovskornmissionen giver kun oplys-

ninger fra indkabsbogen, da tidspunktet for indkobene ikke er re-

gLstreret i forbindelse med interviewet.

Undersogelsen omfatter ca. 10.000 registreringer fra indk0bsb0-

gerne, heraf er ca. 6.000 k0b i dagligvarebutikker og ca. 1.500

i udvalgsvarebutikker.

I forbindelse med den enkelte indk0bstur er registreret turens

begyndelses- og afslutningstidspunkt. I tabellerne er begyndel-

sestidspunktet benyttet.







































































































































UNDERBILAG 2. 79 1 - 7 3

Branchefordeling for butikker i R0dovre Centrum unders^gel-

sen 1967.

Dagligvarebutikker

HB-Comus

Irma

Hami

Blomster

H0jmark Frugt

Kiosk

Bager

Slagter

Kaffe/The

Vin/Tobak

Oste-Bodega

Chokolade

Udvalgsvarebutikker

Magasin

Schou

Bolette

Andersen Damefrakker

Fonnesbech

Jani, kjoler

N0rgaard, teenagebeklasdn.

Per Reumert, kjolestoffer

Stofnyt, stoffer

Deres T0jeksp., herrebekl.

Palle Granlund/Herlem

Birk, sko

Hector, sko

J0rgen Madsen, b0rnet/j

Hartmann Kjoler

drenget0j, 1.sal

tapet, 1.sal

Brugskunst Knud Bonde

Corner, tapper

M0bler
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Elna-symaskiner

Wiinblad, boligudstyr

Kunstgalleri, l.sal

Dansk-Svensk Stal

H-isenkram

Leo Jepsen, farve/maling

Lykkef eldt f arve , taspper

La Boutique, parfume

Sport

Chronos, guld, S0iv

Michelsen & Hans Hansen s01v

Musik

Fona, grammofon/TV

Boghandel

Leget0j B.R.

Lasder - Neye

Broderi

Mor og barn

Renit , garn

Dyrehandel

Haslebar

Syfix

Foto







UNDERBILAG 4. 83 I - 77

Brancheinddeling anvendt i K0bevaneunders0gelsen i Kolding

handelsdistrikt.

Dagligvarcbutikker

Kolonialhandel

Supermarkeder

Slagter-, viktualieforretninger

Bagere

Ismejerier

Fisk- & vildtforretninger

Osteforretninger

Frugt- & gr0ntforretninger

Blomsterforretninger

Konfektureforretninger

Kiosker

Tobak- og vinforretninger

Saabehuse

Udvalgsvarebutikker.

Stormagas iner

Varehuse

DobbeIt-supermarkeder

Tekstilvarehuse

Manufakturforretninger

Herreekviperingsforretninger

Damekonfektionsforretninger

B0rnekonfektionsforretninger

Herrehatteforretninger

Damehatteforretninger

Handskeforretninger

Broderiforretninger

Laedervaref orretninger

Skoforretninger

Boghandlere

Bogantikvariater

Leget0jsforretninger

Urmagere

Guldsmede
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Optikere

Fotoforretninger

Farve- og tapetforretninger

Material ister

Boligudstyrsforretninger

M0beIforretninger

Boligtekstilforretninger

Teeppef orretninger

Kunst- og antikvitetsforretninger

Isenkramforretninger

Radioforretninger

Cykeiforretninger

Kaffe- og theforretninger

Vinforretninger

Sports forretninger

Mus ikforretninger

Hobbyforretninger

Sygeplejeart ikeIforretninger

Dyrehandel

Symaskineforretninger

El- installat^rer m/butik.
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UNDERBILAG- 5.

Grundmaterialets st^rrelse.

For at give Lukkelovskommissionen mulighed for selv at be-

d0mme sikkerheden pa. resultaterne pa grundlag af antal ob-

servationer er der foretaget en klassifleering inden for

de marginale fordelinger, der benyttes i tabellerne.

A 0 - 2 4 observationer

El 2 5 - 4 9

C 5 0 - 9 9

D 100 - 200

E Mere end 2 00

Kundeanta l le t og omsatningens fo rde l i ng over ugen.
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Forbrugere med specielle indk^bsvilkar
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Social status og indkomst.
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Gallup omnibus

L U K K E T I D E R

Gallup Markedsanalyse A/S

December 1972
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I I D H O L D S F O R T E 5 O L S E

II - side

Indiedning 3

Materialets sammensastning 7

Tabeller:

1. Hvem foretager normalt hovedparten af hus-
standens indk0b af aim. dagligvarer. 12

2 og 2a. Hvornar foregar hovedparten af indk0"bene.
Aim. dagligvarer. 14

3. Andre i husstanden, som ofte foretager ind-
k0"b af en vis betydning af aim. dagligvarer. 22

4 og 4a. Hvornar foregar disse indk0b - foretaget af
andre i husstanden. Aim. dagligvarer. 26

5. Hvorledes foretages indk0"bene i forhold til
Deres arbejde. Aim. dagligvarer. 34

6. Vanskeligheder i forbindelse med indk0b af
aim. dagligvarer inden for butikkernes nu-
vasrende abningstider. 38

7. Hvorledes kunne eendrede abningstider afhj^lpe
disse vanskeligheder. Aim. dagligvarer. 42

8. Har De i 0vrigt 0nsker om asndringer i butik-
kernes abningstider. Aim. dagligvarer. 46

9. Hvorledes skulle abningstiderne ajndres for
butikker, der handler med aim. datgligvarer. 50

10. Hvem foretager normalt indk0b af udvalgsvarer
her i husstanden. 54

11 og lla. Hvornar foregar indkabene af udvalgsvarer
normalt. 56

12. Hvorledes foretages indk0bene i forhold til
Deres arbejde. Udvalgsvarer. 64

13. Vanskeligheder i forbindelse med indk0b af
udvalgsvarer inden for butikkernes nuv^rende
abningstider. 68

14. Hvorledes kunne sendrede abningstuder afhjslpe
disse vanskeligheder. Udvalgsvai^er. 72

15. Har De i 0vrigt 0nsker om sendringer i butik-
kernes abningstider. "Jdvalgsvarer. 76

16. Hvorledes skulle disse abningstider sendres.
Udvalgsvarer., 80

Andre svar 85

Sp0rgsmal 93
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UNDERS0GELSENS METOPE

G-allup Omnibus er Toaseret pa et representativt udvalg pa ca. 2000
personer over 15 ar bosiddende i private husstande eller knapt 1000
husmodre i private husstande.

Udvalget er en national probability sample af areatype med folgende
tre trin:

1. Tilfseldig udvaslgelse af interviewdistrikterne. Ved denne
inddeling er i landdistrikter anvendt sognegrsenser, mens
man i provinsbyerne specificerer distrikterne pa grundlag
af oplysninger om antal husstande i de enkelte gader.
I hovedstadsomradet er inddelingen foretaget pa. grundlag
af direkte inspektion af det pagaeldende omra.de.

F0r denne inddeling er landet inddelt i ni geografiske
omrader, som dernaest er inddelt i by- og landdistrikter.

Her er distrikterne stratificerede i byerne efter det
procentvise antal funktionaerer og selvstsendige og i land-
distrikter efter det procentvise antal selvstasndige land-
brugere og arbejdere.

2. Udvaslgelse af segmenter (arealbestemte klynger af hus-
stande ).

Tilvejebringelse af segmenter er foregaet ved direkte
inspektion af det pagaeldende distrikt, hvorved samtlige
husstande er blevet inddelt i grupper med ca. 5 husstande
i hver, i hovedstaden dog kun 3 husstande.

Disse grupper er afgrsenset entydigt og forsynet med et
nummer.

3 . Udvsslgelse af personer.

Alle medlemmer (15 ar og derover) i de udtrukne husstande
er opf0rt pa en liste efter en fast rs3kkef0lge (husfader,
husmoder, esldste son o.s.v. )• For hver to personer pa
disse lister er en udvalgt tilfseldigt. For at opna. et
repreesentativt udvalg af personer foretages i visse hus-
stande to interviews, mens visse husstande springes over.

Til en Omnibus udvsslges ca. 125 interview-distrikter.
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INTERVIEWARBEJDE

Interviewet er foretaget af ca. 125 interviewere ved personlig hen-
vendelse pa svarpersonernes bopael.

Interviewarbejdet er foretaget i perioden 28. november - 10. decern-
ber 1972.

TEGNFORKLARING:

angiver, at der ingen svar findes.

0 angiver, at der findes svar, men
at procenten udgar mindre end 0,5-



M A T E R I A L E I S S A M M E N S ! T N I N G
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M/tND KVIN-

TOTAL DER

X X X

100 100 100

URBANISERING
HOVEDSTADSOMR8DET 30 28 31
PROVINSBYER 34 33 35
LANDDISTRIKTER 36 38 34

IALT PROCENT 100 99 100

REGIONER

KBHVN.FR.BERG.GENT. 20 18 22
HOVEDST.FORSTIDER 10 10 10
0ERNE 29 31 28
JYLLAND 41 41 41
IALT PROCENT 100 100 101
K0N

HAND 49 100
KVINDE 51 - 100
IALT PROCENT 100 100 100

ALDER

15 - 19 8R 7 6 7
20 - 24 SR 8 9 7
25 - 29 8R 9 10 8
30 - 39 SR 15 14 16
40 - 49 8R 17 19 15
50 - 64 8R 25 25 24
65 SR 06 DEROVER 20 18 22
IALT PROCENT 101 101 99

ANTAL EMNER 1999 976 1023
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MffND KVIN-

TOTAL DER

X X X

100 100 100

CIVILSTAND

U6IFT 16 18 15
GIFT 70 75 66
FORHEN GIFT 13 7 20
IALT PROCENT 99 100 101
EGEN STILLING

ARBoUFAGL/ERT 12 13 11
ARB.FAGL/IRT 11 19 3
FUNKT.LAVERE 14 12 17
FUNKT.HtJERE 5 8 3
SELVSToLANOBRUGER 5 9 0
SELVST.DETAIL/H8NDV. 2 4 1
SELVSToI 0VRIGI 5 8 2
L*RL«,ELEV ,STUDERENDE 8 9 7
UDE AF ERHVERV 20 18 23
GIFT KVoUoSELVERHV. 18 - 34
IALT PROCENT 100 100 101

SKOLEUDDANNELSE

FOLKESKOLE 67 68 66
MELLEM-REALSKOt£ 25 22 29
STUDENTEREKSoH«JER£ 7 10 4
V I L IKKE SVARE 1 1 1
IALT PROCENT 100 101 100

ANTAL EMNER 1999 976 1023
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M*ND KVIN-

TOTAL DER

% % %

100 100 100

E6EN INDT/CGT (BRUTTO)
0 KR 21 4 37
1 - 11999 KR 14 10 18
12000 - 17999 KR 12 10 14
18000 - 25999 KR 8 8 8
26000 - 33999 KR 9 10 8
34000 - 49999 KR 16 27 5
50000 KR ELoDEROVER 12 23 2
V I I IKKE SVARE 9 8 9
IALT PROCENT 101 100 101

FAMILIENS SAMLEDE INDT/EGT (BRUTTO)

0 - 11999 KR 4 2 5
12000 - 17999 KR 10 8 12
18000 - 25999 KR 7 9 6
26000 - 33999 KR 6 7 6
34000 - 49999 KR 17 18 17
50000 - 74999 KR 21 25 18
75000 KR EL.DEROVER 15 17 14
VED E J / V I L EJ SVARE 19 16 22
IALT PROCENT 99 102 100

ANTAL EMNER 1999 976 1023
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MJEND KVIN-

T07AL DER

X X X

1Q0 100 100

FAMILIEOVERHOVEDETS STILLING

ARB.UFAGL*RT 13 13 12
ARB.FAGURT 16 20 13
FUNKT.LAVERE 15 11 17
FUNKT»H«JERE 10 10 10
SELVSToLANDBRUGER 10 12 9
SELVST»DETAIL/H8NDV. 4 5 3
SELVSToI 0VRIGT 8 9 7
L/IRL..ELEV ,STUDERENDE 2 3 2
UDE AF ERHVERV 22 18 27
GIFT KV.U«SELVERHV. 0 0 0
IALT PROCENT 100 101 100
B01I6ENS ART

EGET HUS 39 39 38
LEJET HUS 6 5 6
EGEN/LEJET G8RD 12 14 11
LEJLoI HUS 4 3 4
LEJL.I EJENDOM 38 37 38
LEJET VSRELSE 2 3 1
IALT PROCENT 101 101 98

SOCIALGRUPPE

GRUPPE I 68 65 70
GRUPPE II 29 31 27
GRUPPE III 3 4 2
IALT PROCENT 100 100 99

ANTAL EHNER 1999 976 1023





















































































































































A N I) R E S V A R





179 II - 87

Spgrgsmal 1 (Tabel l) , andre svar:

Ringer til brugsen - Min svigerdatter - Naboer - Spiser hjemme hos

mor - Par vararne bragt (2) - En S0ster - Mandens mor - Logerende

selv - S0steren (naboen) spiser der - Bliver ikke k0bt noget af

betydning (2) - Husmoderen bestiller varer, der kommer pr. vare-

bil (3) - Husbestyrerinden bestiller,varerne uibringes - K0bmanden

kommer en gang ugentlig - En ungkarl, forasldrene kommer med varer-

ne, faderen er kabmand - Varerne bliver bestilt pr. telefon - Der

kommer en vogn til d0ren - Pa plejehjem, k0ber ikke selv ind.

Sp0rgsmal 2 (Tabel 2 og 2a), andre svar:

Nar skiftearbejde tillader - Intet bestemt tidspunkt, da man har

tid nok - Varerne leveres af de handlende - Ingen bestemte tids-

punkt er (2) - Lejlighedsvis - Tilfasldigt (2) - Skifter meget, da

jeg arbejder pa treskifthold - Meget forskelligt - Som det falder

for - Efter behov - Nar det passer mig (2) - Kobmanden kommer med

varerne (6) - Nar vi er kommet fra arbejde - Fredag mellem 9-16 -

Efter lukketid, selv i butik - Far varerne bragt pa den ugentlige

landtur (4) - Efter behov, frit stillet (2) - Hverken bestemte da-

ge eller tidspunkter (34) - Sender bare bud til mine handlende -

Far alt leveret (2) - Som det falder for (4) - M r vi mangier no-

get (3) - Handler hver dag - K0ber naesten hver dag (3) - Nar det

passer bedst (10) - Varebil bringer ud - Torsdag pa forsk. tid -

Torsdag kl. 17 - Altid 9-10 - Hver dag mellem 11-11.30 - Nar jeg

handler - Mr nun mangier - Jsevnt fordelt over ugen - K0bmanden

korrmer en gang ugentlig (2) En ungkarl, forseldrene kommer med va-

rerne, faderen er k0bmand - Efter 15-30 hele ugen - K0ber ind hver

dag - Ligegyldigt - Nar det falder, til vi tager til byen - Pa al-

le dage af ugen (2) - Lige meget for mig, en dag jeg skal i byen -

Nar man mangier det - Kun om formiddagen hele ugen - Ringer i brug-

sen (2) - Nar varen mangier (2) - Mr bilen er hjemme - Forskel-

ligt - Ingen bestemt dag (2) - Intet bestemt - Nar det passer fru-

en bedst - Fredag eftermiddag - Aile tider - Forskellige tider (2)

- Hele ugen (2) - Hver anden dag - Mr det falder for - Butiksper-

sonale og ledere har lang nok arbejdstid, de fleste mennesker kan

indrette sig - Pa forskellig tid, keber efter behov - Ikke pa be-

stemt tid (6) - Pa forskellige tider (3) - Tilfaeldigt (5) - Mr

der er brug for det - K0ber jaevnt hele ugen - Meget forskelligt

(4) - Ringer efter varen - Ringer efter varen, der bliver bragt
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(6) - Jeg kober, nar jeg mangier noget - Ingen faste tider (2) -

Der kommer varevogn til d0ren (2) - Varevogn kommer i garden -

Varen bliver "bragt - Leveres med varevogn - Helt tilfseldigt -

Lige meget med tiden - Jaavnt fordelt - Ingen faste tider eller

dage (2N - Kaber, nar jeg har brug for noget (2) - Bestiller tors-

dag, leveres fredag eller l0rdag - K0bmanden kommer med det meste

- Gennem hele ugen (2) - I fritimer pa skolen, pa forskellige ti-

der af dagen - Alle tider af d0gnet - Varebilen kommer mellem

9-16 (2] - Varen udbringes (3) - Brugsen bringer varerne ud -

Keget forskelligt.

Sp0rgsmal 3 (Tabel 3), andre svar:

Min svigerdatter (2) - Logerende selv - S0ster (nabo) k0ber ind -

Husfaderens to br0dre k0ber ogsa. ind - Batter - Sjasldent - B0r-

nene en enkelt gang - Pa piejehjem.

3p0rgsmal 4 (̂ abel 4 og 4a), andre svar:

Ved karende bil - Intet bestemt tidspunkt, da man har tid nok -

Tilfffildigt (2) - Forskellige tidspunkter - Tilfaeldigt (3) - Efter

skoletid (2) - Forskelligt, men kun hvis der mangier smating (2) -

Forskelligt (6) - Efter behov - Tilfaeldigt (4) - Pa forskellige

tider (2) - Ikke nogen bestemt tid - Skiftende tidspunkter - En

gang om ugen pr. telefon - Individuelt - Pa alle dage af ugen -

Ne j , det kan vsere mig lige meget - Ingen bestemt dag - Alle mulige

tider - Lidt hver dag - Pa skift - Over hele dagen.

Sp0rgsmal 6 (Tabel 5), andre svar:

I fritiden (3) - Fra h,jemmet - Bestiller pr. telefon en gang om

ugen - Kaber ikke selv ind - Efter hjemkomst - Det er sa forskel-

ligt - Da jeg arbejder pa forskellige tider, indk0b pa alle tider -

Efter arbejdets oph0r - Lige far lukketid - Arbejder i egen be-

drift - Bor pa. arbejdsstedet - I fritimer (2) - I fritimer fra sko-

len (2) - Afh. personlig - Det bliver bragt - Arbejder hjemme i

forretning - Det er jo en del af mit arbejde at hente varer - Kun

lardag - Efter kl. 15.30 hele ugen - I fritiden - Fridag torsdag -

Eftermiddag - Efter arbejdstidens ophar - Om eftermiddagen til-

faeldigt - Ingen fast tid, nar der er behov - Pa. vej til bussen.



181 II - 89

Sp0rgsmal 7 (Tabel 6), andre svar:

Der er alt for meget raas - Butikkerne lukker for tidligt.

Sp0rgsmal 8 (Tabel 7), andre svar:

Ingen asndring - Skal ikke holde abent lgengere, for sa kommer jeg

bare det senere ud at handle - De kunne lukke tidligere ugens

0vrige dage - Abningstiderre som de er nu, i orden (4) - Lordags-

lukning - Butiksindehaverne, efter behov - Ikke abningstid, men

afstand til handlende skaber problemer - Holde abent S0ndag om

sommeren - Lasngere om torsdagen til kl. 19 eller 20 - Mandag og

torsdag til kl. 20.

5p0rgsmal 10 (Tabel 9)> andre svar:

Lukket hele l0rdagen - Hele d0gnet - L0rdag lukkes kl. 12 - Frie

forhold, skal selv bestemme abningstider - Skulle have lov at hol-

de abent, nar de vil (8) - Lukke f0r op om morgenen (4) - Torsdag

abent til kl. 20, lukket lardag (2) - Torsdag aften kun - Butik-

kerne b0r skiftes til at have abent til kl. 20, dagligt - Kortere

abningstider - Lukket lardag, en time ekstra om torsdagen - Nar

arbejdernes arbejdstider afkortes, skal butiksabningstider ogsa.

afkortes, ellers er det ikke demokrati - Banker skulle vasre abne

om l0rdagen - Lukketiderne i sommerlandet skulle udvides til l0r-

dag og S0ndag - Luk om l0rdagen (2) - Lukke senere - Skulle vasre

fleksibelt - At bagere skulle have forskellige abningstider om

30ndagen - Lukket om lordagen (5) - Frit stillet lukkelov - Fredag

kun abent til kl. 19.00 - Fri lukkelov, ikke lovbunden (2) - En

'fredag" til - Kl. 20 torsdagen,lukkes tidligt om fredagen - Abent

hele d0gnet - Kunne godt have abent til kl. 18 de farste dage i

ugen - Sommerhusomrader - Butikkerne skal selv bestemme abningsti-

derne (2) - Lardag til kl. 14.30 - De handlende burde selv kunne

bestemme abningstiderne (2) - Butikkerne lukke kl. 11 om l0rdagen -

Abent fredag til kl. 22.00, lordag lukket - Fredagslukning

kl. 19.00 - Lukke mandag formiddag (2) - Som det er - Abnes med

forskudt tid - Ingen fast tid - Lukkelov afskaffes, sa butikkerne

kan holde abent, nar de vil - Fri abning (2) - Butiksindehaveren

efter behov.
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3p0rgsmal 11 (Tabel 10), andre svar:

K0ber ikke pa udsalg (11) - K0"ber ikke store ting mere (2) - K0ber

nssten aldrig udsalgsvarer (3) - En sester - Kober ikke mere ud-

valgsvarer - Logerende selv - Kober ikke (7) - Sannen alene, t0j -

Aldrig udvalgsvarer hjemme (3) - Gar aldrig udvalgsvarer -

Er for gammel, skal ikke k0be ind - Husfader og husbestyrerinde

sammen - Husmoder beder om varer bragt til udvalg - Far aldrig

det - Forskelligt - Med sine S0nner - Ingen - Pa plejehjem.

Spgrgsmal 12 (Tabel 11 og lla), andre svar:

Nar skiftearbejde tillader - Ingen bestemt tid (7) - Lejligheds-

vis (4) - Ikke bestemte dage eller tider - Tilfseldigt [2) - Alle

forskellige tidspunkter - Skiftende fra uge til uge, da jeg ar-

bejder pa skiftehold - Nar vi har fri sammen - Som det falder for -

Er 74 ar, k0ber ej mere - Nar der er billige tilbud - Ingen be-

stemte dage eller tider (32) - Er ikke med til disse indk0b (3) -

Efter lukketid, eget supermarked og engros-lager - I ferien - En

regnvejrsdag - Fuldstaendigt tilfseldigt (19) - Har ingen anden

slags indk0b efter hustruens d0d - Som det passer bedst (24) -

Efter aftale med forretningen - M r vi har fri (3) - Nar vi har

brug for det (3) - Nar man har penge (2) - K0ber aldrig (7) -

I storm (er skipper) - Aldrig bestemt tid (7) - Pa forskellige ti-

der (6) - Tilfaeldigt (9) - Nar det passer (3) - Afhaenger af ar-

bejdstiden - Arbejder i branchen - Har kun k0bt ^V - Ear normalt

pa pr0ve i hjemmet - Ikke nogen bestemt dag og tid - Ingen bestem-

te tider (8) - Efter aftalt tid - Ikke nogen bestemt tid - Det

kommer an pa tiden - K0ber ikke mere (2) - Efter mandens arbejds-

tid, der er skiftende - Lige meget pa hvad til - En dag, vi har

lyst (2) - Ingen fast dag eller tid - Nar det passer os bedst (3) -

So:n det falder for - I sommerferien - Ved lejlighed, nar det pas-

ser os, hvis vi skal have noget af den slags ting - Vi kaber ind,

nar det passer os, og det er forskeiligt - Nar det er aktuelt (2) -

Ingen bestemte tider, jeg kan ga, nar jeg vil - Efter lyst og be-

hov, kan ikke sige noget bestemt - Kober ikke (2) - Meget laenge

siden - Nar det passer forretningerne - Nar det passer med tiden

og vejret - Gar pa indk0b, nar vi har tid - Kober sjasldent -
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K0ter ikke mere - Ligemeget (2) - Ingen bestemt dag (3) - Meget

forskelligt - Vi har tid hele dagen - Ingen bestemt dag eller tid -

Ringer, de kommer - Forskelligt (8) - Fridage (2) - Nar der er en

fridag (3) - K0ber, nar det passer os (2) - En regnvejrsdag - Som

det passer (4) - Forskelligt, nar der er tid til det - Intet be-

stemt (5) - Fredag aften - Mest l0rdag (2) - Nar som heist - Hele

ugen - Aldrig - Vi ser pa en vare efter lukketid og bestemmer os

sa, dernasst henter en af os varen.

Spgrgsnal 13 (Tabel 12), andre svar:

Lejlighedsvis (2) - Efter arbejdstids oph0r - Mest fri l0rdag - I

mandens fritid - I min fritid - Sammen med min mand,nar vi har fri

begge to - Pa. en manedlig fridag - I ferien - Om lardagen, nar jeg

har fri (2) - Efter arbejdstid - Far det passer med arbejdet pa.

garden - Nar det passer os (4) - I fritiden - Nar manden har fri -

Om eftermiddagen - Fri l0rdag - Over hele ugen - Tilfaeldigt - Fre-

dag kl. 16-20 - Forskellige tider - Vi k0ber det oftest i middags-

pausen - Pa. min fridag (tirsdag) - Nar tid og behov er til stede -

Foretages, nar det passer vores far - Fredag aften (5) - Fredag/

l0rdag (2) - Afhagnger af arbejdstiden - Kober en del i firmaet -

Efter aftalt tid - Friformiddag - Fridag (2) - Lordag (4) - Lukker

selv forretningen en bestemt dag - Nar vort arbejde tillader det -

Nar jeg ser set i avisen, tager jeg selv ud og k0ber - K0ber ind i

fritiden fredag aften - Tager pa, indk0b i fritiden fredag og lor-

dag - Det h0rer med til mit arbejde at hjaalpe med indkob - ]kke i

forbindelse med arbejdspladsen - L0rdag formiddag (2) - Kun l0r-

dag - Altid om l0rdagen, skal ikke pa. arbejde - Efter arbejdstid

fredag - Nar vi har fri - Vi ringer, de bringer - Har fri om l0r-

dagen - K0ber, nar det passer mig - I fritiden sammen med manden -

Efter arbejdstidens oph0r - Nar vi har lyst og rad - Nar det pas-

ser (2) - Nar arbejdet tillader det - Fri hveranden l0rdag - Pa

fridage.

Spzrgsmal 14 (Tabel 13), andre svar:

Nar manden skal med, er det svasrt at na.

Sp0rgsmal 15 (Tabel 14), andre svar:

Skifte lidt med lukketiderne - Skiftesvis lordag eftermiddag

aben ca. 1 gang om maneden - Abent til 21 om fredagen - Det er
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stadig min egen skyld, nar jeg kommer for sent ud at handle - G-odt

nok som det er (2) - Vi ringer til dem, og de kommer med udvalg -

En dag mere end fredag til 20-21 - Maske torsdag til 21, fredag

til 17.30 - At butikkerne f.eks. holder abent den forste sandag i

hver maned til kl. ca. 13.00 - Laengere abent om torsdagen, til

kl. 19 eller 20.

Sp0rgsmal 17 (Tabel 16), andre svar:

Udvidet abningstid, skal selv bestemme abningstider - L0rdagsluk-

ning (3) - For arbejdernes skyld en enkelt aften ferst pa ugen -

Frit stillet lukkelov - Fri lukkelov (2) - Abent torsdag til 20 i

stedet for fredag - Abent torsdag til kl. 20, lukke tidligt fre-

dag - Ingen asndring - Kunne have abent til kl. 18 de forste 4 da-

ge - Butikkerne skal selv bestemme abningstiderne (2) - Lukke

kl. 11 om l0rdagen - Fredagslukning kl. 19 - Fleksible abningsti-

der - Ingen fast tid - Fri abning (2) - Oa. 60 timer om ugen -

Butiksindehaveren efter behov - Mere fleksible tider - Torsdag

til kl. 20 - Lukket lardag (2) - 1 time ekstra om torsdagen - Fre-

dag til kl. 22 - Lukket mandag - Frivilligt (2) - Luk om formiddagen,

lsengere abent om aftenen - Banker skulle vaere abne om lardagen -

Nar arbejdernes arbejdstid afkortes, skal lukketiderne ogsa. afkor-

tes, ellers er det ikke demokratisk.
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Jeg vil nu stille Dem nogle
sp0rgsmal om husstandens ind-
k0bsvaner. P0rst vil jeg h0re
om almindelige dagligvarer, bag-
efter vender jeg tilbage til
andre varer.

1. (Tabel l) (VIS KORT) - Hvem
foretager normalt hovedparten
af husstandens indk0b - dvs.
sadanne ting som f0devarer,
drikkevarer, reng0rings- og
toiletartikler o.l.?
Se venligst omhyggeligt pa det-
te kort og sig mig sa, hvilken
eller hvilke personer, det er.
(KUN EET 3VAR)1

husnoderen alene
husfaderen alene
oarn alene
husmoder og husfader sammen
husmoder og husfader og b0rn
(eller andre familiemedlemmer)
3ammen
snart husmoder, snart hus-
fader, snart barn
'nushjaslp, hjemmehjaelper eller
lignende
andre svar, NOTER:

ved ikke

2. (Tabel 2 og 2a) (VIS KORT) -
Hvis De nu ssr pa dette kort,
kan De da sige mig, hvornar ho-
vedparten af indk0bene foregar?
- (INT. : S0RG- FOR AT FA FYL-
DESTG0RENDE SVAR OG BADE FOR
UGEDAG(E) OG TIDSRUM) - De kan
evt. blot sige mig, i hvilken el-
ler hvilke bogstavgrupper, det
er?

A
B
C
D
E
F
G
H
andre svar, NOTER:

ved ikke

3. (Tabel 3) (VIS KORT) - Er
der andre i husstanden, som of-
te foretager indk0b af en vis
betydning af disse almindelige
dagligvarer? - (EVT. FLERE
SVAR)1

husmoderen alene
husfaderen alene
b0rn alene
husmoder og husfader sammen
husmoder og husfader og b0rn
(eller andre familiemedlemmer)
sammen
snart husmoder, snart husfader,
snart b0rn
hushjaelp, hjemmehjaslper eller
lignende
andre svar, NOTER:

nej, ikke andre
ved ikke GA TIL SPM. 5
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4.(Tabel 4 og 4a) (VIS KORT) -
Hvis De nu ser pa dette kort
igen, kan De da sige mig, hvor-
nar disse indkab finder sted? -
(EVT. FLERE 3VAR)I

C
D
E
F
G
H
andre svar: NOTER

ved ikke

5. Har De personligt hel- eller
deltidsarbejde?

ja, heltidsarbejde
ja, deltidsarbejde
nej, ingen af delene

6. (Tabel 5) (HVIS SVARPERSO-
NEN SELV HELST ELLER DELVIS
FORETAGER HUSSTANDENS INDK0B -
OG SELV HAR HEL- ELLER DELTIDS-
ARBEJDE - ELLERS GA TIL SPM.7)!

(VIS KORT) - Prav at lsese disse
Sffitninger og fortael mig sa,hvor-
ledes De foretager indkabene i
forhold til Deres arbejde -
(nar vi stadig tinker pa. almin-
delige dagligvarer)?

Indk0b foretages ofte pa. vej
fra bolig til arbejdssted.

Indkab foretages ofte pa vej
hjem fra arbejdssted til bopael.

Indk0b foretages praktisk taget
aldrig pa vej til eller fra ar-
bejdssted .

Indkob foretages ofte i fro-
kostpausen.

Det sker undertiden, at indk0b
foretages inden for arbejdsti-
den i 0vrigt.

andet, NOTER:

ved ikke
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7. (Tabel 6) (HVIS SVARPERSO-
NEN SELV HELT ELLER DELVIS FO-
RETAGER HUSSTANDENS INDK0B -
ELLERS GA TIL SPM. 9)1

(VIS KORT) - Se venligst pa
dette kort og fortael mig, om
De har nogen af de der anfarte
vanskeligheder med at fa, fore-
taget indk0b af almindelige
dagligvarer inden for butik-
kernes nuvasrende abningsti-
der - eller om der er andre
vanskeligheder, De vil naevne
i den forbindelse - eller om
De ingen vanskeligheder har?

ingen vanskeligheder 9

Har
ind

svasrt ved at na at k0be
inden lukketid.

Vanskeligheder som falge af,
at De ikke kan na at kabe ind
i de butikker, De heist ville
k0te ind i.

Vanskeligheder som folge af,
at De for at na at k0be ind
ma transportere varer over
lange afstande.

Vanskeligheder som folge af,
at der er for mange menne-
sker i butikkerne pa. de ti-
der, hvor De er n0dt til at
k0be ind.

andre vanskeligheder, NOTER:

8. (Tabel 7) (VIS KORT) - Hvis
De ser pa disse muligheder, kan
De da sige raig, hvorledes aen-
drede abningstider kunne af-
hjaslpe disse vanskeligheder?

Butikkerne holder abent man-
dag - fredag til kl. 18.

Butikkerne holder abent man-
dag - fredag til kl. 19.

Butikkerne holder abent man-
- fredag til kl. 20.

Butikkerne holder abent man-
dag - fredag lasngere end til
kl. 20.

Butikkerne holder lasngere
abent blot en enkelt af dagene
mandag - torsdag.

Butikkerne holder abent l0r-
dag eftermiddag.

Butikkerne holder abent lar-
dag eftermiddag og aften.

Butikkerne holder abent S0ndag.

andre muligheder, NOTER?

ved ikke

9. (Tabel 8) Har De i ovrigt an-
sker om eendringer i butikkernes
abningstider?

nej
ved ikke

GA TIL SPM. 11

ved ikke
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10. (Tabel 9) (VIS KORT) -
Hvorledes skulle abningstiderne
asndres for butikker, der hand-
ler med almindelige dagligva-
rer?

Abent om aftenen
mandag - fredag til kl. 20.
Abent mandag - fredag hele
aftenen (dvs. efter kl. 20).

Abent l0rdag eftermiddag.

Abent l0rdag eftermiddag
og aften.

Abent S0ndag formiddag.

Abent S0ndag hele dagen.

andet, NOTER:

ved ikke

11.(Tabel 10) Til slut har jeg
nogle fa sp0rgsmal om indk0bs-
vaner, nar det drejer sig om
udvalgsvarer, dvs. sadanne
ting som m0bler, taepper, k0le-
skabe, radio, TV o.l.
(VIS KORT) - Hvem foretager
normalt indk0b af udvalgsvarer
her i husstanden? Se venligst
igen pa dette kort og sig mig
derefter, hvilken eller hvilke
personer det er?
(INT.: KUN ET SVAR)1

husmoderen alene
husfaderen alene
b0rn alene
husmoder og husfader sammen
husmoder og husfader og b0rn
(eller andre familiemedlemmer)
sammen
snart husmoder, snart husfader,
snart b0rn
hushjaslp, hjemmehjaslper e l . l .
andre svar, NOTER:
ved ikke

12. (Tabel 11 og lla). (VIS KORT)
- Hvis De nu ser pa dette kort,
kan De da sige mig, hvornar ind-
k0bene af udvalgsvarer normalt
foregar - De kan evt. blot naevne
i hvilken eller hvilke bogstav-
grupper, det er? (IKT.: S0RG
FOR AT FA FYLDESTG0RENDE SVAR)l

A
B
C
D
E
F
G
H
andre svar, NOTER:

ved ikke

13. (Tabel 12). (HVIS SVARPERSO-
NEN SELV HELT ELLER DELVIS FORE-
TAGER HUSSTANDENS INDK0B AF UD-
VALGSVARER - OG SELV HAR HEL-
ELLER DELTIDSARBEJDE - ELLERS
GA TIL SPM. 14)1
(VIS KORT) - Hvorledes foretager
De indk0bene i forhold til Deres
arbejde, hvis vi nu kun taenker
pa udvalgsvarerne?

Indk0b foretages ofte pa vej
fra bolig til arbejdssted.

Indk0b foretages ofte pa. vej
hjem fra arbejdssted til bopael.

Indk0b foretages praktisk taget
aldrig pa vej til eller fra ar-
bejdssted .

Indk0b foretages ofte i frokost-
pausen.

Det sker undertiden, at indk0b
foretages inden for arbejdstiden
i 0vrigt.

andet, NOTER:
ved ikke
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14. (Tabel 15).(HVIS SVARPERSO-
NEN SELV HELT ELLER DELVIS FO-
RETAGER HUSSTANDENS INDK0B AP
UDVALGSVARER - ELLERS GA TIL
SPM. 16)1 (VIS KORT) - Ved
indkab af udvalgsvarer har I)e
da nogen af disse vanskelighe-
der med at fa foretaget indk0-
bene inden for butikkernes nu-
vasrende abningstider - eller
er der i den forbindelse andre
vanskeligheder, De vil naevne -
eller har De ingen vanskelig-
heder?

Ingen vanskeligheder — 16

Har svsert ved at na at k0be
ind inden lukketid.

Vanskeligheder som folge af,
at De ikke kan na at kabe ind
i de butikker, De heist ville
k0be ind i.

Vanskeligheder som f0lge af,
at De for at na at kabe ind
ma transportere varer over
lange afstande.

Vanskeligheder som f0lge af,
at der er for mange mennesker
i butikkerne pa. de tider,
hvor De er n0dt til at k0be
ind.

Andre vanskeligheder, NOTER:

15- (TABEL 14).(VIS KORT) -
Stadig kun for udvalgsvarernes
vedkommende, hvorledes ville
da aendrede abningstider kunne
afhjaelpe disse vanskeligheder?

Butikkerne holder abent man-
dag - fredag til kl. 18.

Butikkerne holder abent man-
dag - fredag til kl. 19.

Butikkerne holder abent man-
- fredag til kl. 20.

Butikkerne holder abent man-
dag - fredag laengere end til
kl. 20.

Butikkerne holder laengere
abent mandag til torsdag.

Butikkerne holder abent l0r-
dag eftermiddag.

Butikkerne holder abent l0r-
dag eftermiddag og aften.

Butikkerne holder abent S0ndag,

Andre muligheder, NOTER:

ved ikke

ved ikke
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16. (Tabel 15). Har De i avrigt 18^ (HVIS B0RN I HUSSTANDEN) -
ansker om asndringer i abnings- Hvor gamle er b0rnene i hus-
tiderne for de butikker, som standen? - (EVT. DOBBELTSVAR)i
handler med udvalgsvarer?
ia 0 - 7 ar
tjfi ; 8 - 14 ar
ved ikke G A T I L SPM- 1 8

17. (n̂ abel 16) (VIS KORT) -
Hvorledes skulle disse butik-
kers abningstider aendres?

Abent om aftenen
mandag - fredag til kl. 20

Abent mandag - fredag
hele aftenen (dvs. efter
kl. 20)

Abent lordag eftermiddag

Abent l0rdag eftermiddag
og aften

Abent S0ndag formiddag

Abent sondag hele dagen

andet, NOTER:

ved ikke
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JLj. Genere.lt»_

1.1. Analysens formal.

Det er denne analyses formal at belyse turisternes indstilling
til den nugasldende lukkelov saint dens betydning for deres ind-
k0bsm0nster i hovedstadsomradet.

1.2, Me bode.

Gp.narol t.

Der er ialt foretaget 600 strukturerede enkel-tinterviews med
turister i K0benhavn. Interviewene er foretaget: pa er.gelsk,
tysk, fransk og dansk at 3-sproglige korresponcentstuderende.
Der er desuden foretaget interviews med japanske turister af
en japansktalende interviewer.

S amp 1 i n< j p_l an.

Interviewene blev foretaget efter en samplingplan, der tager
hensyn til turisternes nationalitet, overnatningsmade samt
sassonsvingninger i turiststr0mmen i soirtrnerhalvaret. Se ta-
bel 95.

1 £L§ir:LiItlirion, pr0veinterviev/s .

Cer blev foretaget grundig interviewerinstruktion, og de f0r-
ste 10 interviews blev betragtet som pr0veinterviews.

Nagterprocent.

Der var en meget lav nasgterprocent i analysen, Sprogvanskelig-
heder umuliggjorde kontakt med under 5% af de adspurgte tu-
rister .

Bfterbehandling af data.

Interviewene er konverteret til hulkort, og der er pa grund-
lag af disse udf0rt frekvensberegninger, der er vedlagt som
bilag. I-Iulkortene vil blive opbevaret i 2 ar.
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2. Resultaterne af analysen.

2.1. Kendskab til lukketiderne.

Turisterne blev bade spurgt om butikkernes abningstider og
lukketider.

Abningstiderne.

Af tabel 1 fremgar respondenternes svar pa butikkernes ab-
ningstider .

Der er ikke nogen signifikant forskel mellem svarene anga-
pnclo butikkernes nbningstid mandag til I0rdag, idct 4,5%
mener, butikkerne abner 7.01-8.00, 92% mener, at butikkerne
abner 8.01-9.00, og 3,5% af respondenterne niener, at butik-
kerne abner efter 9.00.

Under 1% af respondenterne har angivet, at butikkerne har
aben om s^ndagen.

Lukketiderne•

Af tabel 2 ses det, at der er noget st0rre spredning pa sva-
rene angaende butikkernes lukketider, end det er tilfasldet
for abningstiderne.

I nedenstaende figur er respondenterne fordelt efter afgiv-
ne svar angaende butikkernes lukketid mandag til torsdag.
Det ses, at 69% af respondenterne har angivet~"kbrrekt lukke-
tid, 8% har angivet en lukketid f0r kl. 17.30, 22% har an-
givet, at butikkerne lukker kl. 18.00, og ca. 3% har angi-
vet, at butikkerne lukker senere end kl. 18.00.
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Fordeles respondenterne efter svar angaende lukketider fredag,
fas f0lgende fordeling:

Dot ses, at 87% har angivet, at butikkerne lukker i perioden
J_8 .01-20.00. Ca.8% har angivet, at butikkerne lukker f0r 18.00,
og 5% har angivet, at butikkerne lukker efter kl. 20.00.

Fordeles respondenterne efter svar angaende lukketid l0rdag,
fas f0lgende fordeling:

Fig.3. Kendskab til lukketlderne 10rdag.
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47% af respondenterne mener, at butikkerne lukker i perio-
den 12.01-13.00, d.v.s. enten 12.30 eller 13.00. 31% af re-
spondenterne mener, at butikkerne lukker 13.01-14.00, d.v.s.
enten 13.30 eller 14.00. 10% mener, at der lukkes efter
kl. 14.00 om 10rdagen, og ca. 12% af respondenterne mener,
at butikkerne lukker f0r kl. 12.00.

2.2. Indk0bstidspunkt.

Turisterne blev spurgt, pa hvilket tidspunkt pa dagen de
foretog shopping, og pa hvilke ugedage de foretog shopping
(tabel 3-7). Der blev opstillet f0lgende intorvaller:

Antal respondenter, der har shoppet i de opstillede interval-
ler, er vist i % af samtlige respondenter i efterf0lgende ta-
bel:
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Dette kan ogsa illustreres son f0lger:

Fig.4. Indk0bstidspunkt.

Ved at segmentere turisterne efter informationsniveau, rej-
sens formal og rejsemade kan der pavises signifikante for-
skelle fra dette "gennemsnitlige" shoppingm0nster. Forret-
ningsfolk udskiller sig ved i endnu st0rre udstraskning end
de 0vrige grupper at shoppe sidst pa dagen.

Grupperejsende foretager shopping mere jaavnt fordelt over da-
gen end individuelt rejsende.

2.3. Planlagt indk0bstidspunkt.

Turisterne blev spurgt, om de havde foretaget indk0b pa et
planlagt tidspunkt eller pa et ikke planlagt tidspunkt. Af
alle respondenter, der havde besvaret dette sp0rgsmal, havde
39% foretaget shopping pa et planlagt tidspunkt, medens 61%
ikke havde foretaget shopping pa et planlagt tidspunkt.

Ser man pa enkelte segmenter af turisterne, er det isasr grup-
perejsende, der k0ber ind pa et planlagt tidspunkt (49%),
saint turister der har angivet shopping som formal til at be-
S0ge byen.
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2.4. Shopping og andre aktiviteter.

Turisterne blev spurgt, om de havde undladt andre aktivite-
ter for at shoppe eller undladt at shoppe pa grund af andre
aktiviteter.

Svarene fordeler sig som f0lger:

Har undladt at deltage i m0der
o.lign. for at shoppe 5%

liar ikke shoppet pa grund af
lukketiderne. 4%

liar ikke shoppet i det 0nskede
omfang pa grund af lukketiderne 16%

Har shoppet uden at undlade at
deltage i m0der el.lign. 73%

Ubesvaret 2%

Det ses, at 73% af turisterne nar at k0bo ind inden for de
nuvjrende abningstider og nar samtidig 0vrige aktiviteter,
modens 5% ma undlade andre aktiviteter for at shoppe. Ca.20%
af turisterne nar ikke at k0be ind i det 0nskede omfang el-
ler nar slet ikke at k0be ind pa grund af lukketiderne.

I relation til problemstillingen er den mest interessante
gruppe de turister, der ikke far k0bt ind i det 0nskede om-
fang, herunder turister der overhovedet ikke far k0bt ind.

Segmenteres turisterne efter rejsens formal, er det forret-
ningsfolk der udskiller sig fra de 0vrige grupper, idet 30%
af forretningsfolkene ikke nar at shoppe i det 0nskede om-
fang.

Ser man pa rej seform, er det isar de grupperejsende, der ikke
nar at shoppe i det 0nskede omfang (29%), mens kun 17% af de
individuelt rejsende ikke nar at shoppe i det 0nskede omfang.

Opholdets langde har betydning for, om turisterne nar at shop-
pe, idet der er en positiv sammenhaeng mellem opholdstid og
realiseret shopping fra opholdstid pa 3 dage og opefter. Det
er bemarkelsesvaerdigt, at korttidsturisterne i h0jere grad end
turister med et ophold pa 3-5 dage far realiseret deres shop-
ping.
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Nedenstaende tabel viser i %, hvor mange turister der enten
ikke har naet at shoppe eller kun har shoppet I begraenset
omfang:

2.5. K0b i kiosker og pa banegarde.

Kar turisterne pa grund af lukketiderne ikke kcin fa shoppet
i tilstraskkeligt omfang, er det naerliggende, at de vil for-
s0ge at daskke behovet vsd indk0b i kiosker, pa banegarde og
lignende. Nar turisterne blev spurgt, om de havde gjort ind-
k0b i kiosker, pa banegarde o.lign, blev det fra interview-
erne praciseret, at man ikke var interesseret I k0b af post-
kort, frinuerker, is og andre kioskvarer, men kun i k0b af
varer, der alternativt udbydes i den almindelige detailhan-
del.

Af tabeL 12-15 ses det, at 20% af alle turister foretager
indk0b i kiosker, pa banegarde el.lign.

Det er primasrt turister, der ikke far k0bt ind i det 0nskede
omfang eller slet ikke far k0bt ind, der k0ber i kiosker m.v.,
idet 48% af disse har k0bt i kiosker, pa banegarde m.v., mens
kun 11% af de turister, der naede alle aktiviteter, benyttede
sig af denne form for shopping.

Som det er fremgaet tidligere, udskiller shopplngm0nsteret
for forretningsfolk sig fra andre grupper af turister, og det
viser sig her, at forretningsfoik oftere end andre turister
foretager indk0b i kiosker, pa banegarde m.v.

Det er isaBr turister med et ophold pa 3-5 dage,, der k0ber i
kiosker m.v. (26%)', mens kun 21% af korttidsturisterne, d.v.s.
med et ophold pa 0-2 dage, k0ber i kiosker m.v,., hvilket er
afledt af, at korttidsturisterne i h0jere grad end turister
med et ophold pa 3-5 dage far realiseret deres indk0b.
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Segmenteres turisterne efter rejsearrangement, viser det sig,
at det isasr er gruppere jsende, der benytter kiosker, bane-
garde m.v. (27%), mens kun 17% af de individuelt rejsende k0-
ber i kiosker m.v.

Ser man endelig pa turisternes overnatningsmade, viser det
sig, at det is<=er er gaester pa klasse 1 hotelier, der k0ber
i kiosker o.lign. (27%), hvilket bl.a. ma skyldes de speci-
elle forretninger i lobbyen pa disse hotelier.

2.6. Turisternes opholdstid i K0benhavn.

Opholdstiden er en meget vaesentlig faktor for turisternes mu-
ligheder for at k0be ind. Analysen viser, at turisterne i
gennemsnit opholder sig 4,3 dage i K0benhavn, 23% er der un-
der 2 dage, 9 5% af turisterne er her under 8 dage, og der
forekom ikke blandt de 600 respondenter turister med et op-
hold pa over 14 dage.

Fig.5. Turisterne fordelt efter opholdstid i K0benhavn.

De turister, der isaer har interesse, er turister med et op-
hold pa 0-2 dage. Ser man pa turisternes nationaliteter, er
det ister japanske turister, der er her kort tid, idet 60%
af de japanske turister er i K0benhavn under 3 dage.

Segmenteres turisterne efter rejsens formal, viser det sig,
at det is«r er turister pa studieture, der har et meget
kort ophold i Danmark.
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Et relativt lille segment malt ved antal turister er kryds-
togt.re jsende. Alle respondenter i denne gruppe havde op-
no Id t sig under 2 dage i K0benhavn, og K0benhavns Havnevae-
sens ank.omstl.iste viser, at. meget fa krydstogtskibe bliver
ligcfende mere end et d0gn i. K0benhavn.

Det skal endelig anf0res, at turister med et ophold pa un-
der 3 dage oftere forekommer blandt grupperejsonde (29%)
end blandt individuelt rejsende (21%).
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2.7. Turisternes ankomstugedag.

Fordeles turisterne efter ankomstugedag fas f0lgende forde-
ling:

Fig.6. Turisterne fordelt efter ankomstugedag.

Det ses, at 67% af turisterne ankommer ugens 4 f0rste hver-
dage, og 33% ankommer fredag, l0rdag og s0ndag.

Det er her vasentligt at se pa turister med meget kort op-
holdstid (d.v.s. under 2 dage), der ankommer fredag, I0rdag
og s0ndag, da indk0bsmulighederne isasr er begraensede for
disse.
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Det ses, at 25% af turisterne med et ophold pa 0-2 dage,
svarende til 5% af alle turister, har stasrkt begrsnsede
indk0bsmuligheder i v;eekend'en.

2.8. Udvidet abningstid.

Respondenterne blev spurgt, om de ville foretr^ekke en ud-
videt abningstid i K0benhavn,. Svarene fordeler sig sora
f0lger:

Vil ikke foretrskke en
udvidet abningstid 48%

Foretraekker udvidet
aften (hverdage) 41%

Foretraekker udvidet
I0rdag e f t e r m i d d a g 7 %

Foretrskker udvidet
I0rdag aften

Foretraekker udvidet
s0ndag f o r m i d d a g 1 %

Foretraakker udvidet
s0ndag eftermiddag

Foretraekker udvidet
s0ndag aften 0%

Ubesvaret 3%

Idet der henvises til tabel 16-35, skal det kort gennemgas,
hvilke grupper af turister, der adskiller sig fra de 0vrige
med hensyn til 0nsker om en lxngere abningstid.
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Turister, der i st0rre omfang end gennemsnittet 0nsker en
lsngere abningstid hverdag aften eller I0rdag eftermiddag,
er kendetegnet ved et eller flere af f0lgende karakteristi-
ka:

Har bopasl i U.S.A., Japan eller Europa excl. Nordi-
ske lande, Tyskland og England.

Bes0ger K0benhavn for at shoppe eller er pa studie-
tur.

Rejser i grupperejse.

Ankommer fredag eller I0rdag.

Bor pa l.klasse hotelier.

Har ikke shoppet i det_0nskede omfang, eller har af-
lyst m0der og/eller andre aktiviteter.

Har foretaget indk0b efter kl. 15.30.

Har k0bt pa banegarde, kiosker m.v.

Har ikke faet brugt det planlagte pengebel0b pa
shopping.

Blandt turister, der spccielt 0nsker en lasngere abningstid I0r-
dag eftermiddag, kan fremha^ves turister, der ankommer til byen
fredag og I0rdag, og turister der har k0bt ind I0rdag formid-
dag.

Turister, der i st0rre udstraekning end gennemsnittet har givet
udtryk for tilfredshed med abningstiderne i butikkerne, er ker
detegnet ved et eller flere af f0lgende karakteristika:

Rejser med b0rn eller anden familie.

Har bopsl i de nordiske lande eller i Tyskland.

Er pa familiebes0g eller fer.ierejse.

Rejser individuelt.

Ankommer ugens 4 f0rste hverdage.

Bor pa campingplads.

Har naet alle 0nskede aktiviteter.

Har ikke s0gt bestemte butikker.
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Har gjort indk0b kl. 8.00 - 15.00.

Har ikke k0bt varer pa banegarde eller lignende.

Har hverken brugt flere eller faerre penge end for-
ventet.

2.9. Hvorfor foretra?kkes en udvidet abningstid.

Ce afgivne svar pa dette sp0rgsmal fremgar af tabel 36.
Sp0rgsmalet er naturligvis betinget af, at. der er svaret be-
kxcefcende pa, at man foretraekker en udvidet abningstid. Don
primsre arsag tr.il, at man foretraekker on udvidet abningstid,
er, at man .i.kke kan na at k0be ind inden for do nuvasrende
abningstider. Ca. 25% af respondenterne, der 0nsker en Iron-
gore abningstid, har nacvnt, at de foretraekker at bruge dagen
til andre aktiviteter end shopping og ^nsker at k0be ind om
aftenen, Det er desuden blevet naevnt, at en udvidet abnings-
tid om aftenon vil skabe mere liv i byen.
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2.10. Spontane udsagn om lukketiderne.

Pa et tidligt tidspunkt i sp0rgeskemaet blev der spurgt:
Hvad synes De om abningstiderne i K0benhavn?

De spontane svar fremgar af tabel 37.Disse svar er derefter
grupperet i to grupper: Tilfreds og utilfreds med abnings-
tiderne. Det fremgar, at 51% af respondenterne har givet ud-
tryk for utilfredshed, og 49% har givet udtryk for tilfreds-
hed med abningstiderne.

Det skal kort belyses, hvilke grupper af turister der spon-
tant har givet udtryk for utilfredshed med abningstiderne.

Overvejende utilfredshed med abningstiderne findes isair hos
turister:

Der rejser uden b0rn eller anden familie.

- Der er pa forretningsrejse eller studietur.

Der er pa grupperejse.

Der bor pa klasse 1 og 2 hotelier.

Der rejser med fly.

Der har aflyst m0der m.v. eller ikke har shoppet i
det 0nskede omfang.

Der har k0bt relativt dyre varer, f.eks. guld, s0lv,
ure, porcelaan, pelsvaerk.

Der ikke havde planlagt et bestemt tidspunkt for shop-
ping.

Der nar modtaget information.

Der s0gte str0gforretninger.

Der har foretaget indk0b sidst pa dagen.

Der har k0bt varer i kiosker m.v.

Der havde planlagt at bruge flere penge,end de gjorde.

Der kommer fra U.S.A. og Japan.
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3_.; TABELLER.

Tabel 1-64 kan direkte relateres til proble-

matikken omkring lukkelovens "betydning for

turisterne.

Tabel 65-94 giver supplerende oplysn^nger om

turisternes indkob i Kabenhavn.

Tabel 95 samplingplan.



















220

III - 26

Tabel 8.

Hvad har vsret formalet med Deres bes0g i
K0benhavn ?

Har De undladt at del-
tage i m0der, sight-
seeing tours, museums-
bes0g el. lign. for at
kunne shoppe, el. har
De vaerot forhindret i
at shoppe, fordi bu-
tikkerne var lukkede ?

Har undladt at del-
tage i m0der eller
lign.

Har ikke shoppet pa
grund af abningsti-
derne

Har ikke shoppet i
det 0nskede omfang,
fordi butikkerne
var lukkede

Har shoppet uden
at undlade at del-
tage i m0der og
lign.
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Tabel 9.

Kol. 15/20. Hvor lsnge har De ophcldt Dem i K0benhavn ?

Har De undladt at del-
tage i rn0der, sight-
seeing tours, museums-
bes0g el. lign. for at
kunne shoppe, el. har
De vasret forhindret i
at shoppe, fordi bu-
tikkerne var lukkede ?

Har undladt at del-
tage i m0der eller
lign.

Har ikke shoppet pa
grund af abningsti-
derne

Har ikke shoppet i
det 0nskede orafa.ng,
fordi butikkerne
var lukkede

Har shoppet uden
at undlade at del-
tage i m0der og
lign.
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Tabel 10.

' Rejser De i rejseselskab eller indi-
viduelt ?

Har De undladt at del-
tage i m0der, sight-
seeing tours, rnuseums-
bes0g el. lign. for at
kunne shoppe, el. har
De vsret forhindret i
at shoppe, fordi bu-
tikkerne var lukkede ?

ti->r nn^ l i r l f ^f- ?̂r>l

tage i m0der eller
lign.

Har ikke shoppet pa
grund af abningsti-
derne

Har ikke shoppet i
det 0nskede ornfang,
fordi butikkerne
var lukkede

Har shoppet uden
at undlade at del-
tage i m0der og
lign.
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Tabel 11.

Kol. 25/20. Var shoppingturen(e) organiseret af
f.eks. Deres rejsebureau, eller fik
De information fra hotel, eller rejse-
leder/rejsebureau om bestemte butikker,
abningstider og lign. ?

Har De undladt at
deltage i m0der,
sightseeing tours,
museumsbes0g el.
lign. for at kunne
shoppe, el. har De
vvsret forhindret i
at shoppe, fordi
butikkerne var luk-
kede ?

Har undladt at deltage
i m0der eller lign.

Har ikke shoppet pa
grund af abningstider-
ne

Har ikke shoppet i det
0nskede omfang, fordi
butikkerne var lukkede

Har shoppet uden at
undlade at deltage i
m0der og lign.
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Tabel 12.

Kol. 30/13. Har De k0bt varer pa banegarde,
kiosker, Lufthavnen eller i hotel-
receptionen eller lign., fordi an-
dre butikker har varet lukkede ?

Rejser De i rejsesel-
skab eller individuelt ?

Grupperejse

Individuelt

Ubesvaret
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Tabel 13.

Kol. 30/15. Har De k0bt varer pa banegarde,
kiosker, Lufthavnen eller i hotel-
receptionen eller lign., fordi an-
dre butikker har vaeret lukkede ?

Hvor laenge har De op-
holdt Dem i K0benhavn ?

% %

1 - 2 dage 2 2 25

3 - 5 dage 34 4 9

6 - 8 dage 39 24

9 - 14 dage 5 1

Mere end 14 dage

Ubesvaret 0 1

Total 100 100
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Tabel 14.

Kol. 30/12. Har De k0bt varer pa banegarde,
kiosker, Lufthavnen eller i hotel-
receptionen eller lign., fordi an-

Hvad har vaGret forma- d r e butikker h a r v*ret lukkede ?
let med Deres bes0g i

K0benhavn ?

% %

Forretningsrejse 15 17

Familiebes^g 11 5

Shopping 5 4

Ferierejse 62 61

Kongres 0 1

Andet 7 11

Ubesvaret - 1

Total 100 100
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Tabel 15.

Kol. 30/20. Har De k0bt varer pa banegarde,
kiosker, Lufthavnen eller i hotel-
receptionen eller lign., fordi an-
dre butikker har vajret lukkede ?

Har De undladt at del-
tage i rr.0der, sight-
seeing tours, museums-
bes0g eller lign. for
at kunne shoppe, eller
har De vasret forhin-
dret i at shoppe, fordi % %
butikkerne var lukkede ?

Har undladt at deltage
i m0der eller lign. 5 10

Har ikke shoppet pa
grund af abningstiderne 2 11

Har ikke shoppet i det
0nskede omfang, fordi
butikkerne var lukkede 11 39

Har shoppet uden at und-
lade at deltage i m0-
der og lign. 82 37

Ubesvaret 0 3

Total 100 100
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Tabel 16.

Kol. 34/8. Ville De foretraekke en udvidet abningstid
for butikkerne i K0benhavn ?

% % % % %

Alene 42 42 9 7 100

ffigtepar/par 50 42 6 2 100

£gtepar med b0rn 53 40 7 100

Alene med b0rn 50 38 12 100

ffgtepar med familie 54 38 4 4 100

Gruppe 48 43 5 4 100

Ubesvaret 50 50 100
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Tabel 17.

Kol. 34/11. Ville De foretraskke en udvldet abningstid
for butikkerne i K0benhavn ?

% % % % %

Danmark 60 37 3 - 100

England 49 36 15 100

Sverige, Norge,

Finland, Island 61 28 8 3 100

Tyskland 58 31 7 4 100

U.S.A. 42 51 5 2 100

Japan 14 54 18 14 100

Andre europsiske

lande 41 51 5 3 100

Andre lande 55 29 5 11 100

Ubesvaret -
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Tabel 18.

Kol. 34/12. Ville De foretraskke en udvidet abningstid
for butikkerne i K0benhavn ?

% % % % %

Forretningsrejse 41 44 7 8 100

Familiebes0g 58 34 8 100

Shopping 39 50 8 3 100

Ferierejse 51 40 7 2 100

Kongres 33 67 - - 100

Andet 29 59 10 2 100

Ubesvaret 50 50 100



231 III - 37

Tabel 19.

Kol. 34/13. Ville De foretraekke en udvidet libningstid
for butikkerne i K0benhavn ?

% % % % %

Grupperejse 40 52 5 3 100

Individuelt 52 38 7 3 100

Ubesvaret 100 - - 100
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Tabel 20.

Kol. 34/14. Ville De foretraekke en udvidet abningstid
for butikkerne i K0benhavn ?

Mandag 52 41 4 3 100

Tirsdag 53 43 2 2 100

Onsdag 48 42 5 5 100

Torsdag 54 37 7 2 100

Fredag 33 50 13 4 100

L0rdag 49 35 13 3 100

S0ndag 47 44 7 2 100

Ubesvaret 60 20 20 100
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Tabel 21.

Kol. 34/15. Ville De foretraskke en udvidet abningstid
for butikkerne i K0benhavn ?

% % % % %

1-2 dage 52 40 5 3 100

3-5 dage 45 43 8 4 100

6-8 dage 50 42 5 3 100

9-14 dage 50 33 13 4 100

Mere end 14 dage - - -

Ubesvaret 50 25 25 100
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Tabel 22.

Kol. 34/15. Ville De foretrakke en udvidet abningstid
for butikkerne i K0benhavn ?

% % % % %

1-2 dage 48 43 6 3 100

3-5 dage 41 45 9 5 100

6-8 dage 51 42 4 3 100

9-14 dage 59 26 13 2 100

Mere end 14 dage 60 40 100

Ubesvaret (el. danske) 56 40 4 100
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Tabel 23.

Kol. 34/16. Ville De foretrskke en udvidet abningstid
for butikkerne i K0benhavn ?

% % % % %

Hotel, klasse 1 36 51 10 3 100

Hotel, klasse 2 43 48 3 6 100

Hotel, klasse 3 50 39 9 2 100

Vandrehjem, sleep-ins 58 42 - - 100

Camping 63 31 4 2 100

Familie,venner 50 44 6 - 100

Skib 53 39 - 8 100

Ikke overnattet - 50 50 ~ 100

Uoplyst 36 36 21 7 100
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Tabel 24.

Kol. 34/17. Ville De foretraekke en udvidet abningstid
for butikkerne i K0benhavn ?

% % % % %

Privat bil 62 31 4 3 100

Bus 20 80 - 100

Fly 40 48 9 3 100

Skib (krydstogt) 65 28 2 5 100

Tog 45 45 4 6 100

Vandrer (pa stop) 82 18 - - 100

Andet 50 50 - - 100

Ubesvaret -
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Tabel 25.

Kol. 34/20. Ville De foretraekke en udvidet abningstid
for butikkerne i K0benhavn ?

Ear De undladt at del- Aften L0rdag Ved
tage i m0der, sight- Nej hverdage eftern. ikke Total
seeing tours, museums-
bes0g el. lign. for at
kunne shoppe, el. har % % % % %
De vasret forhindret i
at shoppe, fordi butik-
kerne var lukkede ?

Har undladt at deltage
i m0der el. lign. 3 88 6 3 100

Har ikke shoppet pa
grund af abningsti-
derne 9 59 32 - 100

Har ikke shoppet i
det 0nskede omfang,
fordi butikkerne var
lukkede 2 88 9 1 10 0

Har shoppet uden at
undlade at deltage i
m0der og lign. 64 27 5 4 100

Ubesvaret 60 33 7 100
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Tabel 26.

Kol. 34/23. Ville De foretraekke en udvidet abningstid
for butikkerne i K0benhavn ?

Havde De pa forhand Aften L0rdag Ved
afsat et bestemt tids- Nej hverdage efterm. ikke Total
punkt til shopping, el-
ler foretog De Deres
shopping pa et tilfasl- o a

digt bclejligt tids- * ° * ° *
punkL ?

Planlagt 48 42 5 5 100

Ikke planlagt 49 41 8 2 100

Ubesvaret 43 50 7 100
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Tabel 27.

Kol. 34/24. Ville De foretrakke en udvidet abningstid
for butikkerne i K0benhavn ?

Har De foretaget De- Aften. L0rdag Ved
res indk0b pa en NjLl hverdage efterm. ikke Total'
egentlig shoppingtur
eller pa en mere til-
fsldig made ? % % % % %

En egentlig shop-
pingtur 4 7 4 2 7 4 100

Shopping foretaget
pa mere tilfsldig
made 50 40 7 3 100

Ubesvaret 53 41 6 - 100
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Tabel 28.

Kol. 34/27. Ville De foretraekke en udvidet abningstid
for butikkerne i K0benhavn ?

S0gte De efter be- Aften L0rdag Ved
stemte butikker i Nej hverdage efterm. ikke Total
K0benhavn ?

% % % % %

Nej 56 34 6 4 100

Illum/Illums Bolighus 49 43 6 2 100

Magasin du Nord 41 49 6 4 100

Souvenir-shops 100 - - 100

Den Permanente 46 46 7 1 100

Georg Jensen 38 54 6 2 100

Bj0rn Wiinblads Hus,
Kastrup Holmegaard,
Den Kgl. Porcelsns-
fabrik 42 49 5 4 100

Pipe-shops 57 43 - 100

Andre stormagasiner 50 41 8 1 100

Andre 46 47 7 - 100



241 III _ 47

Tabel 29.

Kol. 34/28. Ville De foretrakke en udvidet abningstid
for butikkerne i K0benhavn ?

Hvilke butikstyper Aften L0rdag Ved

S0gte De is«r ? Nej hverdage efterm. ikke Total

% % % % %

Stormagasiner 54 37 7 2 100

Store str0gfor-
retninger " 48 42 7 3 100
Mindre str0gfor-
retninger 51 39 10 100

Sidegade-forret-
ninger 55 33 10 2 100

Ubesvaret 48 48 4 100



Ill - 48 242

Tabel 30.

Kol. 34/29. Ville De foretrskke en udvidet abningstid
for butikkerne i K0benhavn ?

Hvornar pa dagen og Aften L0rdag Ved
hvilken ugedag fore- Nej hverdage efterm.. ikke Total
tog De indk0bene ?

% % % % %

Mandag til Torsdag:

Kl. 8.00 - 15.00 62 33 3 2 100

Kl. 15.01 - 17.30 47 44 6 3 100

Efter Kl. 17.30 95 5 100

Fredag:

Kl. 8.00 - 15.00 7 9 1 7 4 100

Kl. 15.01 - 17.30 76 16 8 100

Kl. 17.30 - 20.00 83 10 7 100

Efter Kl. 20.00 - 100 100

L0rdag:

Kl. 8.00 - 14.00 65 32 3 100

Efter Kl. 14.00 - 100 100

S0ndag; 69 25 6 - 100
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Tabel 31.

Kol. 34/30. Ville De foretrskke en udvidet abningstid
for butikkerne i K0benhavn ?

Har De k0bt varer pa Aften L0rdag Ved
banegarde, kiosker, Nej hverdage efterm. ikke Total
Lufthavnen el. i ho-
telreception el. lign.,
fordi andre butikker % % % % %
har vasret lukkede ?

Nej 53 37 6 4 100

Ja 28 60 10 2 100
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Tabel 32.

Kol. 34/31. Ville De foretrskke en udvidet abningstid
for butikkerne i K0benhavn ?

Hvor stort et bel0b Aften L0rdag Ved
har De indtil nu Nej hverdage * efterm. ikke Total
brugt pa shopping i
K0benhavn ?
(excl. hotel, rastau- % % % % %
ration, forlystelser
og k0b i transithal)

- 250 kr. 56 37 6 1 100

251- 500 kr. 53 35 7 5 100

501- 750 kr. 56 31 7 6 100

751-1.000 kr. 34 47 15 4 100

1.001-1.250 kr. 30 70 - 100

1.251-1.500 kr. 50 40 7 3 100

1.501-1.750 kr. 29 57 7 7 100

1.751-2.000 kr. 44 56 100

2.001-2.500 kr. 50 50 100

2.501-3.000 kr. 20 80 100

3.001 kr. og over 43 46 7 4 100

Ubesvaret 45 50 4 1 100
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Tabel 33.

Kol. 34/33. Ville De foretraskke en udvidet abningstid
for butikkerne i K0benhavn ?

Havde De planlagt at Aften L0rdag Ved
bruge flere eller fasr- Nej hverdage efterm. ikke Total
re penge pa shopping ?

% % % % %

Jlere 25 63 9 3 100

Hverken mere eller

mindre 55 33 7 5 100

Farre 48 44 7 1 100

Ved ikke/ubesvaret 53 41 5 1 100
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Tabel 34.

Kol. 34/36. Ville De foretraekke en udvidet abningstid
for butikkerne i K0benhavn ?

Hvor gammel er De ? Aften L0rdag Ved

Nej hverdage efterm. ikke Total

% % % % %

15 - 19 ar 42 47 11 100

20 - 29 ar 60 30 7 3 100

30 - 39 ar 48 44 4 4 100

40 - 49 ar 41 46 9 4 100

50 - 59 ar 48 41 8 3 100

60 - 69 ar 36 58 3 3 100

70 ar og over 40 40 20 100
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Tabel 35.

Kol. 34/37. Ville De foretrsekke en udvidet abningstid
for butikkerne i K0benhavn ?

K0n ? Aften L0rdag Ved

N_ej_ hverdage efterm. ikke Total

% % % % %

Mand 51 39 6 4 100

Kvir.de 46 44 7 3 100
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Tabel 36.

Kol. 35/19. Hvorfor ville De foretraekke en udvidet
abningstid ?

Hvad synes De om
abningstiderne i Total
K0benhavn ?

%

Kan ikke na at g0re indk0b 2 0

Af hensyn til folk med lang arbejdstid 5

Service overfor turisterne 14

Kan ikke na at unders0ge udbuddet og
sammenligne varerne, indk0bene bliver

forh.ifstedo 9

Er vant til l.^ngere abningstid 6

Af bekvemmelighed 4
For at handle om aftenen, for at ska-
be liv i centrum ora aftenen, kan bru-
ge dagen til andre formal 19

Andre grunde 2 3

Ved ikke 0

Total 100
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Tabel 37.

Kol. 19. Hvad synes De om abningstiderne i K0benhavn ?

Total

%

Passer fint, tilfreds 42

For kort, ikke tilfreds 24

Har aendret sig 0

Kortere end i andre lande 3

Burde forlsngcs af hensyn til turisterne 5

Burde forlaenges I0rdag 7

Burde forlaenges hverdag aften. 7

Indrettet sig, har faet information 3

Som vi er vant til 8

Aben om s0ndagen 1

Abner for sent 0

Total 100
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Tabel 38.

Kol. 19/8. Hvad synes De om abningstiderne i
K0benhavn ?

Rejser De med familie Tilfreds Utilfreds
eller alene ?

% %

Alene 23 28

£gtepar/par 36 40

£gtepar med b0rn 18 11

Alene med b<0rn 3 2

/"gtepar med familie 5 3

Gruppe 15 16

Ubesvaret - 0

Total 100 100
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Tabel 39.

Kol. 19/9. Hvad synes De out abningstiderne

i K0benhavn ?

Har De familie hjemme ? Tilfreds Utilfreds

% %

Nej 32 35

Ja 67 64

Ubesvaret 1 1

Total 100 100
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Tabel 40.

Kol. 19/11. Hvad synes De ora abningstiderne
i K0benhavn ?

Hvilket land har De Tilfreds Utilfreds
faet bop«l i ?

% %

Danmark 13 7

England 8 6

Sverige, Norge,

Finland, Island 21 14

Tyskland 13 5

U.S.A. 22 34

Japan 1 7

Andre europaeiske lande 15 22

Andre lande 7 6

Total 100 100
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Tabel 41.

Kol. 19/12. Hvad synes De om abningstiderne
i K0benhavn ?

Hvad har vasret formalet Tilfreds Utilfreds
med Deres bes0g i K0ben-
havn ?

% %

Forretningsrejse 12 17

Familiebes0g 12 7

Shopping 5 5

Ferierejse 64 60

Kongres 0 1

Andet 6 10

Ubesvaret 1

Total 100 100
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Tabel 42.

Kol. 19/13. Hvad synes De om abningstiderne
i K0benhavn ?

Rejser De i rejsesel- Tilfreds Utilfreds
skab eller individuelt ?

% %

Grupperejse 21 30

Individuelt 79 69

Ubesvaret 0 1

Total 100 100
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Tabel 43.

Kol. 19/14. Hvad synes De om abningstiderne
i K0benhavn ?

Hvillcen ugedag ankom Tilfreds Utilfreds
De til K0benhavn ?

% %

Mandag 17 18

Tirsdag 18 14

Onsdag 16 2 0

Torsdag 16 15

Fredag 12 16

L0rdag 10 11

S0ndag 9 6

Ubesvaret 2

Total 100 100
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Tabel 44.

Kol. 19/15. Hvad synes De om abningstiderne
i K0benhavn ?

Hvor lsnge har De opholdt Tilfreds Utilfreds
Dem i K0benhavn ?

% %

1-2 dage 21 25

3-5 dage 37 36

6-8 dage 37 35

9-14 dage 4 4

Mere end 14 dage - -

Ubesvaret 1 -

Total 100 100
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Tabel 45.

Kol. 19/15 Hvad synes De om abningstiderne
i K0benhavn ?

Hvor lsenge har De opholdt Tilfreds Utilfreds
Dem i Danmark ?

% %

1--2 dage 14 18

3-5 dage 23 28

6-8 dage 40 38

9--14 dage 11 8

Mere end 14 dage 2 1

Ubesvaret 10 7

Total 100 100
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Tabel 46.

Kol. 19/16. Hvad synes De on abningstiderne
i K0benhavn ?

Hvor har De boet i Tilfreds Utilfreds
K0benhav.n ?

% %

Hotel, klasse 1 18 29

Hotel, klasse 2 16 21

Hotel, klasse 3 19 17

Vandrehjera, sleep-ins 2 2

Camping 34 2 0

Familie, venner 7 5

Skib 1 3

Ikke overnattet - 1

Uoplyst, ubesvaret 3 2

Total 100 100
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Tabel 47.

Kol. 19/17. Hvad synes De om abningstiderne
i K0benhavn ?

Hvilken transportmade Tilfreds Utllfreds
benytter De ?

% %

Privat bil 35 20

Bus 1 0

Fly 4 4 63

Skib (krydstogt) 8 5

Tog 10 10

Vandrer (pa stop) 1 2

Andet 1

Ubesvaret

Total 100 100
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Tabel 48.

Kol. 19/20. Hvad synes De om abningstiderne
i K0benhavn ?

Har De undladt at del- Tilfreds Utilfreds
tage i m0der, sight-
seeing tours, museums-
bes0g el. lign. for at % %
kunne shoppe, el. har
De vsret forhindret i
at shoppe, fordi butik-
kerne var lukkede ?

Har undladt at deltage
i m0der el. lign. 2' 8

Har ikke shoppet pa
grund af abningstiderne 2 5

Har ikke shoppet i det
0nskede ornfang, fordi
butikkerne var lukkede 2 31

Har shoppet uden at und-
lade at deltage i m0der
og lign. 93 52

Ubesvaret 1 4

Total 100 100



261 III - 67

Tabel 49.

Kol. 19/21. Hvad synes De om abningstiderne

i K0benhavn ?

Hvad har De k0bt ? Tilfreds Utilfreds

% %

Souvenir 12 12

Gaver 16 16
Guld-/s0lvvarer, ure,

antikviteter, porcelaan 12 18

Pelsvasrk 1 2

M0blsr, udstyr til hjemmet 10 7

F0devarer 11 10

Beklsdning 19 18

Andet 16 16

Ubesvaret 3 1

Total 100 100
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Tabel 50.

Kol. 19/23. Hvad synes De om abningstiderne
i K0benhavn ?

Havde De pa forhand afsat Tilfreds Utilfreds
et bestemt tidspunkt til
shopping, el. foretog De &

Deres shopping pa et til-
fasldigt belejligt tids-
punkt ?

Planlagt 40 35

Ikke planlagt 56 59

Ubesvaret 4 6

Total 100 100
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Tabel 51.

Kol. 19/24. Hvad synes De om abningstiderne
i K0benhavn ?

Har De foretaget Deres Tilfreds Utilfreds
indk0b pa e_n egentlig
shoppingtur el. pa mere
tilfsldig made ? % %

En egentlig shoppingtur 48 46

Shopping foretaget pa
mere tilfaeldig made 46 48

Ubesvaret 6 6

Total 100 100
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Tabel 52.

Kol. 19/25. Hvad synes De om abningstiderne
i K0be*-' ,n ?

Var shoppingturen(e)
organiseret af f.eks.
Deres rejsebureau, Tilfreds Utilfreds
eller fik De informa-
tion fra hotel, eller
rejseleder/rejsebureau % %
om bestemte butikker,
abningstider og lign. ?

Organiseret tur 3 4

Har fact information 49 53

Gik selvstaendig, uden
information 4 3 38

Ubesvaret 5 5

Total 100 100



265 III - 71

Tabel 53.

Kol. 19/27. Hvad synes De om abningstiderne
i K0benhavn ?

S0gte De efter bestemte Tilfreds Utilfreds
butikker i K0benhavn ?

% %

Nej 24 25

Illum/illums Bolighus 15 12

Magasin du Nord 9 10

Souvenir shops 0 -

Den Permanente 8 9

Georg Jensen 5 6

Bj0rn Wiinblads Hus,
Kastrup Holmegaard,

Kgl. Porcelcensfabrik 9 10

Pipe-shops 1 0

Andre stormagasiner 10 7

Andre 19 21

Total 100 100
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Tabel 54.

Kol. 19/28. Hvad synes De om abningstiderne
i K0benhavn ?

Hvilke butikstyper Tilfreds Utilfreds
s$gte De is«r ?

% %

SLormagasiner 29 24

Store str0gforretninger 33 36

Mindre str0gforretninger 17 20

Sidegade-forretninger 20 17

Ubesvaret 1 3

Total 100 100
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Tabel 55.

Kol. 19/29. Hvad synes De om abningstiderne
i K0benhavn ?

Hvornar pa dagen og Tilfreds Utilfreds
hvilken ugedag fore-
tog De indk0bene ? % %

Mandag til torsdag:

Kl. 8.00 - 15.00 36 33

Kl. 15.01 - 17.30 64 65

Efter kl. 17.30 0 2

lalt 100 100

Fredag:

Kl. 8.00 - 15.00 32 20

Kl. 15.01 - 17.30 30 24

Kl. 17.31 - 20.00 37 53

Efter kl. 20.00 1 3

lalt 100 100

L0rdag:

Kl. 8.00 - 14.00 100 96

Efter kl. 14.00 - 4

lalt 100 100
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Tabel 56.

Kol. 19/30. Hvad synes De om abningstiderne
i K0benhavn ?

Har De k0bt varer pa Tilfreds Utilfreds
banegarde, kiosker,
Lufthavnen el. i hotel-
receptionen el. lign., % %
fordi andre butikker
har vaeret lukkede ?

Nej 89 72

Ja 11 28

Total 100 100
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Tabel 57.

Kol. 19/31. Hvad synes De om abningstiderne
i K0benhavn ?

Hvor stort et bel0b har Tilfreds Utilfreds
De indtil nu brugt pa
shopping i K0benhavn ? o

(excl. hotel, restaura-
tion, forlystelser og
k0b i transithal)

250 kr. 26 23

2 51- 50 0 kr. 2 2 2 3

501- 750 kr. 13 10

751- 1.000 kr. 8 9

1.001- 1.250 kr. 2 5

1.251- 1.500 kr. 5 5

1.501- 1.750 kr. 2 3

1.751- 2.000 kr. 3 3

2.001- 2.500 kkr. 2 2

2.500- 3.000 kr. 0 1

3.001 kr. og over 4 5

Ubasvaret 13 11

Total 100 100
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Tabel 58.

Kol. 19/33. Hvad synes De orn abningstiderne
i K0benhavn ?

Havde Do planlagt at Tilfreds Utilfreds
bruge flere eller faer-
re penge pa shopping ?

Flere 11 23

Hverkon mere eller mindre 55 4 3

Fsrre 16 15

Ved ikko/ubesvaret 18 19

Total 100 100
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Tabel 59.

Kol. 19/34. Hvad synes De om abningstiderne
i K0benhavn ?

Ville De foretrskke en Tilfreds Utilfreds
udvidet abningstid for
butikkerne i K0benhavn ?

% %

Nej 78 11

Ja, aften, hverdage 14 48

Ja, I0rdag eftermiddag 4 24

Ja, I0rdag aften 1 8

Ja, s0ndag formiddag 0 2

Ja, s0ndag eftermiddag 0 3

Ja, s0ndag aften - 1

Ved ikke/ubesvaret 3 3

Total 100 100
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Tabel 60.

Kol. 19/35. Hvad synes De om abningstiderne
i K0benhavn ?

Hvorfor ville De fore- Tilfreds Utilfreds
traekke en udvidet ab-
ningstid ? (Kun hvis
"ja" i tabel 59) % %

Kan ikke na at g0re indk0b 27 27

Af hensyn til folk med
lang arbejdstid 7 7

Service over for turister-
ne, give turisterne bedre
muligheder 23 18

Kan ikke na at unders0ge
eller saranenligne forskel-
lige forretningers varer 7 12

Er vant til laengere abnings-

tid - 9

Af bekvemmeligheds grunde 5 6

For at kunne handle om
aftenen, l0rdag eftermid-

dag 25 27

Andre grunde 2 1

Ved ikke/ubesvaret 4 8

Total 100 115

Dobbeltsvar - 15

Total 100 100
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Tabel 61.

Kol. 19/36. Hvad synes De om abningstiderne

i K0benhavn ?

Hvor garrunel er De ? Tilfreds Utilfreds

% %

15 - 19 ar 3 3

20 - 29 ar 27 20

30 - 39 ar 31 26

40 - 49 ar 21 28

bO - 59 ar 12 14

60 - 69 ar 5 7

70 ar og over 1 2

Total 100 100
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Tabel 62.

Kol. 19/37. Hvad synes De om abningstiderne
i K0benhavn ?

K0n ? Tilfreds Utilfreds

% %

Mand 57 56

Kvinde 43 44

Total 100 100
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Tabel 63,

Kol. 15/14. Hvor lamge har De opholdt Dem i K0benhavn ?

Over Ube-
Hvilken ugedag 0-2 3-5 6-8 9-14 14 sva-
ankorn De til dage dage dage dage dage ret
K0benhavn ?

% % % % % %

Mandag 9 26 13 32

Tirsdag 20 21 9 8

Onsdag 25 20 14 12

Torsdag 20 10 19 12

Fredag 9 8 21 24

L0rdag 9 9 15

S0ndag 7 6 9 12

Ubesvaret 1 0 - - - 100

Total 100 100 100 100 100 100
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Tabel 64.

Kol. 15. Hvor laenge har De opholdt Dem i K0benhavn ?

Over Ube-
Hvor laenge i 0-2 3-5 6-8 9-14 14 sva-
Danmark ? dage dage dage dage dage ret

% % % % % %

0 - 2 dage 69

3 - 5 dage 14 62 - -

6 - 8 dage 7 22 82

9 - 1 4 dage 1 7 8 9 2

Over 1 4 dage 2 - 2 4

Ubcsvaret 7 9 8 4 100

Total 100 100 100 100 100 100
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Tabel 65.

Kol. 13/36. _. . _ . n , ,
Rejser De l re^seselskab eller
individuelt ?

Gruppe- Indivi- Ubesva-
Hvor gammel er rejse duelt ret
De ?

% % %

15 - 19 ar 2 3 25

20 - 29 ar 12 27 50

30 - 39 ar 25 30

40 - 49 ar 23 25 25

50 - 59 ar 18 12

60 - 69 ar 14 3

70 ar Og Over 6

Total 100 100 100
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Tabel 66.

Kol. 13/12. Rejser De i rejseselskab eller
individuelt ?

Hvad har vsret for- Gruppe- Indivi- Ubesva-
malet med Deres be- rej se duelt ret
s0g i K0benhavn ?

* ti

Forretningsrejse 4 19 40

Familiebes0g 3 12

Shopping 4 5 -

Ferierejse 75 57 40

Kongres 1

Andet 14 6 20

Ubesvaret - 0 -

Total 100 100 100
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Tabel 67.

Kol. 25/11. Var shoppingturen(e) organiseret af
f.eks. Deres rejsebureau, eller fik
De information fra hotel, eller rejse-
leder/rejsebureau om bestemte butik-
ker, abningstider og lign. ?

Organise- Har faet Gik selv-
Hvilket land har ret tur informa- staandig uden
De fast bopal i ? tion information

% % %

Danmark - 4 18

England 5 7 6

Sverige, Norge,

Finland, Island 5 14 22

Tyskland 8 11

U.S.A. 76 35 17

Japan 9 5 2

Andre europaeiske lande 5 17 20

Andre lande - 9 4

Ubesvaret 1

Total 100 100 100
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Tabel 68.

Kol. 25/15. Var shoppingturen(e) organiseret af
f.eks. Deres rejsebureau, eller fik
De information fra hotel, eller rejse-
leder/rejsebureau om bestemte butik-
ker, abningstider og lign. ?

Har faet Gik selv-
Hvor lasnge har De Organise- informa- stasndig uden
opholdt Dem i ret tur tion information
K0benhavn ?

% % %

1 - 2 dage 19 21 22

3 - 5 dage 29 38 38

6 - 8 dage 52 37 34

9 - 1 4 dage - 3 5

Over 14 dage -

Ubesvaret 1 1

Total 100 100 100
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Tabel 69.

Kol. 23/15. Havde De pa forhand afsat et be-
stemt tidspunkt til shopping, el-
ler foretog De Deres shopping pa
et tilfasldigt belejligt tidspunkt ?

Hvor laenge har Planlagt Ikke planlagt
De opholdt Dem tidspunkt tidspunkt
i K0benhavn ?

% %

1 - 2 dage 13 27

3 - 5 dage 36 39

6 - 8 dage 47 29

9 - 1 4 dage 4 5

Over 14 dage

Ubesvaret 0 0

Total 100 100
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Tabel 70.

Kol. 23/12. Havde De pa forhand afsat et be-
stemt tidspunkt til shopping, el-
ler foretog De Deres shopping pa
et tilfaeldigt belejligt tidspunkt ?

Hvad har v.ret for- l^^L l^ pl^lagt

malet med Deres be- tidspunkt t l d s P u n k t

s0g i K0benhavn ?

% %

Forretningsrejse 18 12

Familiebes0g 11 9

Shopping 8 4

Ferierejse 58 65

Kongres - 1

Andet 5 9

Ubesvaret 0 0

Total 100 100
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Tabel 71.

Kol. 23/13. Havde De pa forhand afsat et be-
stemt tidspunkt til shopping, el-
ler foretog De Deres shopping pa
et tilfasldigt belejligt tidspunkt ?

Rejser De i rejse- Planlagt Ikke planlagt
selskab eller indi- tidspunkt tidspunkt
viduelt ?

% %

Grupperejse 33 22

Individuelt 67 77

Ubesvaret 0 1

Total 100 100
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Tabel 72.

Kol. 24/15. Har De foretaget Deres indk0b pa
en egentlig shoppingtur eller pa
mere tilfaidig made ?

Egentlig Shopping pa
Hvor lsnge har De shoppingtur tilfaeldig made
opholdt Dem i Y>' •
benhavn ?

% %

1 - 2 dage 19 24

3 - 5 dage 40 35

6 - 8 dage 38 34

9 - 1 4 dage 3 6

Over 14 dage

Ubesvaret 0 1

Total 100 100
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Tabel 73.

Kol. 24/13. Har De foretaget Deres indk0b pa
en egentlig shoppingtur eller pa
mere tilfsldig made ?

Egentlig Shopping pa
Rejser De i rejse- shoppingtur tilfasldig made
selskab eller in-
dividuelt ?

% %

Grupperejse 4 3 2

Individuelt 57 98

Ubesvaret 0 0

Total 100 100
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Tabel 74.

Kol. 24/12. Har De foretaget Deres indk0b pa
en egentlig shoppingtur eller pa
mere tilfaeldig made ?

Hvad har viret for- Egentlig Shopping pa
malet med Deres be- shoppingtur tilfaeldig made
S0g i K0benhavn ?

% %

Forretningsrejse 15 13

Familiebes0g 9 11

Shopping 7 4

Ferierejse 62 64

Kongres 0 0

Andet 7 8

Ubesvaret 0 0

Total 100 100
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Tabel 85.

Kol. 28/36. Hvilke butikstyper s0gte De isasr ?

Storma- Str0gfor- Sidegade-
Hvor gcimmel er De ? gasiner retninger forretninger

% % %

15 - 19 ar 3 2 4

20 - 29 ar 22 22 39

30 - 39 ar 31 30 27

4 0 - 4 9 ar 25 25 20

50 - 59 ar 13 14 7

60 - 69 ar 5 6 3

7 0 ar o g over 1 1 -

Total 100 100 100
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Tabel 86.

Kol. 28/25. Hvilke butikstyper s0gte De isar ?

Var shoppingturen(e)
organiseret af f.eks. Storma- Str0gfor- Sidegade-
Deres rejsebureau, gasiner retninger forretninger
eller fik De informa-
tion fra hotel, eller
rejseleder/rejsebureau % % %
om bestemte butikker,
abningstider og lign. ?

Organiseret tur 4 4 0

Har faet information 48 59 52

Gik selvstasndig uden
information 44 34 46

Ubesvaret 4 3 2

Total 100 100 100
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Tabel 87.

Kol. 28/37. Hvilke butikstyper s0gte De isasr ?

Storma- Str0gfor- Sidegade-

K0n ? gasiner retninger forretninger

% % %

Mand 52 54 59

Kvinde 4 8 4 6 41

Total 100 100 100
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Tabel 88.

Kol. 28/13. Hvilke butikstyper S0gte De isar ?

Rejser De i rejsesel- _, „, . , o., ,, , , , . ,. Storma- Str0gfor- Sidegade-skab ellor indivi- c, ., , gasiner retmnger forrotnmger

% % %

Grupperejse 25 29 20

Individuelt 75 70 80

Ubesvaret - 1 0

Total 100 100 100
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Tabel 89.

Kol. 31. Hvor stort et bel0b har De indtil nu brugt pa
shopping i K0benhavn (excl. hotel, restaura-
tion, forlystelser og k0b i transithal) ?

0- 251- 501- 1.001- 1.501- Over
250 500 1.000 1.500 2.500 2.500 Ialt
kr. kr. kr. kr. kr. kr.

% % % % % % %

% af samlede
antal respon-
denter 32 23 24 9 8 4 100
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Tabel 90.

Kol. 31/12. Hvor stort et bel0b har De indtil nu brugt pa
shopping i K0benhavn (excl. hotel, restaura-
tion, forlystelser og k0b i transithal) ?

Hvad har vaeret for- 0- 251- 501- 1.001- 1.501- Over
malet med Deres bes0g 250 500 1.000 1.500 2.500 2.500
i K0benhavn ? kr. kr. kr. kr. kr. kr.

% % % % % %

Forretningsrejse 15 16 22 9 28 26

Familiebes0g 5 5 14 15 3 17

Shopping - 3 1 3 3 22

Ferierejse 61 66 59 61 63 31

Kongres - 1 1 3

Andet 19 9 3 9 3 4

Ubesvaret -

Total 100 100 100 100 100 100
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Tabel 91.

Kol. 31/13. Hvor stort et bel0b har De indtil nu brugt pa
shopping i K0benhavn (excl. hotel, restaura-
tion, forlystelser og k$b i transithal) ?

Rejser De i rejse- 0- 251- 501- 1.001- 1.501- Over
selskab eller indi- 250 500 1.000 1.500 2.500 2.500
viduelt ? kr_. kr. kr. kr. kr. kr.

% % % % % %

Grupperejse 18 32 23 33 52 38

Individuelt 81 66 76 67 48 62

Ubesvaret 1 2 1 - - -

Total 100 100 100 100 100 100
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Tabel 92.

Kol. 31/37. Hvor stort et bel0b har De indtil nu
brugt pa shopping i K0benhavn (excl.
hotel, restauration, forlystelser og
k0b i transithal ?

0- 251- 501- 1.001- 1.501- Over
250 500 1.000 1.500 2.500 2.500

K0n ? kr. kr. kr. kr. kr. kr.

% % % % % %

Mand 70 59 59 48 40 38

Kvinde 30 41 41 52 60 62

Total 100 "100 100 100 100 100
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Tabel 93.

Kol. 33/12. Havde De planlagt at bruge flere eller
fffirre penge pa shopping ?

Hvad har vaeret for- Flere pen- Fserre pen-
malet med Deres be- ge end be- Som be- ge end be-
s0g i K0benhavn ? regnet regnet regnet

% % %

Forretningsrejse 18 17 6

Fcimiliebes0g 10 9 8

Shopping 4 5 8

Ferierejse 57 62 69

Kongres 1 - 1

Andet 10 7 8

Ubesvaret -

Total 100 100 100
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Tabel 94.

Kol. 33/13. Havde De planlagt at bruge flere eller
faerre penge pa shopping ?

Rejser De i rejsesel- Flere pen- Faerre pen-
skab eller individuelt ? ge end be- Som be- ge end be-

regnet regnet regnet

% % %

Grupperejse 44 21 27

Individuelt 56 79 73

Ubesvaret 0 0

Total 100 100 100
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Forord

Undersagelsen prisdannelse og omkostningsforl0b i detailhandels-

virksomheder er foretaget pa. foranledning af lukkelovskommissionen,

der har til opgave at foretage en vurdering af de samfundsmasssige

og de erhvervs0konomiske virkninger af de gaeldende lukketidsbestem-

melser vedrorende butikshandelen og at fremkomme med sadanne for-

slag til asndringer, som kommissionen pa grundlag heraf matte finde

hensigtsmaessige.

Undersagelsens formal har vaeret at fors0ge at klarlasgge, hvorledes

alternative abningstlder vil pavirke

1. omkostningerne

2. omsaBtningen

3. priserne

i forskellige typer af butikker.

Unders0gelsen er efter aftale med lukkelovskommissionen begrasnset

til 44 butikker fordelt pa stormagasiner, rasalgsvarehuse, super-

markeder, specialforretninger og k0bmandsbutikker.

Den farste del af undersagelsen har forsagt at telyse, hvilke, om-

kostningsmaessige virkninger det vil fa, hvis der bliver mulighed

for at holde abent i andre perioder, end der nu er lejlighed til.

Den anden del af undersagelsen har bestaet i en registrering af om-

saetningens fordeling pa timeintervaller inden for en uge.

Jeg har madt stor forstaelse og im0dekommenhed, savel fra de en-

kelte detailhandlere som fra branch.eorganisatior.erne, og jeg vil

gerne hermed sige tak til de personer, som har medvirket ved under-

sagelsen og har gjort det muligt for nig at genremfare denne.

J0rg;en Pedersen.
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1. IM3LEDNING.

1.1 Unders0gelsens baggrund.

3idel0bende med denne under=;0gelse har lukkelovskommissionen fore-

taget en rskke andre unders0gelser, der har haft til opgave at un-

ders0ge trivselsproblemer hos butiksindehavere og -ansatte, forbru-

gernes indstilling til lukkeloven etc. Formalet med denne underso-

gelse har derfor kun vseret at forsage at klarlaggge, hvorledes en

aendring af lukkeloven vil pavirke omkostningsforl0bet i detailhan-

delen, og om asndringerne i omkostningsforlobet kan tasnkes at fa.

r.ogen indflydelse pa prisdannelsen.

1.2 Unders0gelsens omfang.

Et udsnit pa. knap et halvt hundrede butikker ud af ca. b8.000 bu-

tikker (ifolge detailhandelstasllingen 1969 57-919 butikker) kan

vanskeligt vsre reprsssentativt, og det er da heller ikke tanken, at

underseigelsen skal vaare det,, Formal et har imidlertid vasret at ud-

vselge et antal butikker inden for de forskellige butikstyper for

at undersage, om asndringer i lukkeloven vil pavirke butikkerne ens,

eller der er forskel pa de forskellige butikstyper. Udvalget er dog

mere reprsesentativt, end det umiddelbart fremgar, idet materialet

fra de undersogte butikker er suppleret med normtalsundersogelser,

inden for nogle af brancherne, og af de udvalgte butikker inden for

supermarkederne er 5 udvalgt blandt kaeder, der tilsammen ejer mere

end 33 1/3$ af samtlige supermarkeder. I hver af de undersogte bu-

tikker er der inden for en uge foretaget en optcelling af omsastnin-

gen fordelt pa de forskellige timeintervaller. 8e figur 1.1. Under-

sagelsen er sket ved hjaelp af butikkernes eget personale, og for at

fa. materialet sa. najagtigt som muligt er undersagelsen sket ved, at

personalet pa et givet signal har aflaest kasseapparaterne ved hjaslp

af x-knappen, og i mindre butikker ved at butiksindehaveren eller

en overordnet har aflssst kasseapparatet.

I enkelte af butikkerne er unders0gelsen af ornscetningen dog sket

ved, at man noterer op pa, saerlige lister og i stedet for salg har

anvendt tidspunktet for udskrivning pa notaer pa varer i udvalg.

Det gaelier f.eks. i mobelbranchen, hvor belastningen i butikken

finder sted, nar kunden kommer for at se pa de forskellige mobler,

medens selve salget forst bliver registreret pa et senere tids-

punkt,nar kunden accepterer tilbuddet,hvilket ofte sker telefonisk.
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Unders0gelsen er I de fleste tilfaelde kun foretaget i en enkelt

uge, og der kan derfor vasre seesonmasssige forskydninger, som bevir-

ker at resultatet vil veere atypisk for nogle brancher, men det har

ikke vasret muligt at tage hensyn hertil.

1.3 Unders0gelsens formal.

Der er forskellig opfattelse af, hvad en sendring af lukkeloven vil

ir.edf0re. En del forretningsfolk haevder, at en ophasvelse af lukke-

loven vil betyde en kraftig for0gelse af omkostringerne og dermed

forh.0jelse af varepriserne, da avancen i forvejen er sa lav, at

den ikke kan reduceres yderligere, uden at butikkerne vil blive

urentable.

Andre hasvder, at en lasngere abningstid vil betyde en bedre udnyt-

telse af butiksarealet, idet omsaetningen vil stige, og omkostnin-

gerne dermed procentvis vil falde, hvilket skulle bevirke lavere

priser.

Et af formalene med denne unders0gelse har vasret at finde ud af,

om der i det hele taget er nogen sammenhseng mellem abningstidens

lagngde, omkostningsforl0bet og prisdarmelsen. For at belyse dette

er hver enkelt af de deltagende butikker blevet bedt om at bereg-

ne, hvilken aendring der vil ske i omkostningerne, safremt der sker

en liberalisering af lukkelcven, og butikken som falge deraf vasl-

ger at holde laengere abent.

1.4 Unders0gelsens forudsffitninger.

Da resultatet af unders0gelsen vil vsere afhaengig af, hvilke forud-

saetninger man ops tiller, vil jeg f0rst tage stilling til f0lgende

to alternativer:

1. Den totale omssetning i detailhandelen pa-
virkes ikke af en asndring i lukkeloven.

2. En liberalisering eller oph33velse af luk-
keloven vil betyde en for0get omsastning,
dvs. st0rre forbrug.

Da der er en raekke forskellige faktorer, der vil fa afg0rende ind-

flydelse i tilfaelde af liberalisering af lukkeloven, og virknin-

gerne af disse kun kan beregnes med en vis sandsynlighed, er det

ikke muligt pa forhand at beregne, hvor mange butikker der vil

vaelge at holde laengere abent, og i hvilket omfang det evt. vil ske.
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Undersagelsen pr0Ver imidlertid at belyse, hvad der vil ske, sa-

fremt butikkerne 0ger deres abningstid med 10-16 timer om ugen

mandag til torsdag om aztenen, l0rdag eftermiddag og S0ndag.

De for^kellige prognoser, der er lavet vedr0rer.de detailhandelens

fremtidige omssetning, er alle kommet til det resultat, at omsast-

ningen vil stige, bl.a. pa grund af stiger.de priser og storre for-

brug. Der er imidlertid inger unders0gelse, der har belyst, om der.

r.ugâ ldende lukkelov har virket betrasnsende pa forbruget, saledes

at er liberalisering vil betyde et 0get forbrug.

Selv om man evt. kunne forestille sig, at en laengere abningstid

med deraf f0lger.de starre valgmuligheder for forbrugeren kan give

er. stigring i det samlede forbrug, vil det vaere meget vanskeligt

sasrskilt at beregne denne stigning, og der er derfor i forbindelse

med denne undersagelse set bort fra dette.

De om.osetringsstigninger. der er regnet med i undersagelsen, er

derfor b-;seret pa de forventede stigninger, der vil finde sted,

hvadenten lukkeloven vil blive asrdret eller ikke.

D° omkostningsmaessige beregninger er tilsvarende baseret pa det om-

kodtningsniveau, der var âeldende i unders0gelsesperioden, dvs.

regnskabsmateriale for 1971-72, og de beregnede omkostningsmasssige

sendringer vil derfor ogsa blive pavirket af aendringer i detailhan-

delens omkostningsniveau.

3elv om der ses bort fra, at en liberalisering af lukkeloven evt.

vil give stigende omsastning, er det imidlertid hojst sandsynligt,

at der vil jke er. aendring i indkebsmonstret, r.ar forbrugerne far

mere tid til at handle i.

Forbrugerne kan da i st0rre udstr'skring end nu soge ud til ssrlige

butiks- og indkobscentre eller handle i nsrheden af deres boliger,

i modssetning til nu, hvor mange handler i ngerheden af arbeidsplad-

ser. eller pa vejen til og fra arbejde.

Di r K-:: muligvis ogsa ske er fsendrir.g af forbrugsmenstret, ilet for-

brugets opdeling pa kortvarige og langvarige forbrugsgoder kan asn-

dres, hvis der bliver mere tid til at unders0ge de forskellige til-

bud (specielt for langvarige forbrugsgoder). Det er derfor muligt,

at r.ogle brancher kan forage deres markedsandel, og der er i de en-

kelte afsnit fors0gt er vurdering af de virkninger, det i sa fald

vil fa for omsaetning og omkostningsstruktur.
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2.-6. UNPERS0GELSENS RESULTATER.

2. STQRMA.GASINER ELLER ST0RRE VAREHU3E.

Der er ved udveelgelsen farst og fremmest valgt egentlige stormaga-

siner ired fuldt varesortiment, og dernaest er der set pa beliggen-

leden. Der er derfor valgt to stormagasiner i K0benhavn og to i

3t0:"re provinsbyer. Der er valgt to stormagasiner i K0benhavn,dels

for at tage hensyn til at der er forskel pa beliggenheden og kun-

deunderlaget, og dels for at unders0ge om der ogsa er forskel pa

omkostningsstrukturen og kundernes indkabsvaner.

Der er ingen af stormagasinerne, der har S0gt om dispensation fra

lukkeloven, og det har derfor ikke vâ ret muligt at beregne, hvor-

dan det ville have pavirket omkostningsstrukturen. Der findes der-

imod i stormagasinerne et sa omfattende regnskabsmateriale, at det

har vasret muligt at budgettere, hvilke omkostningsmsssige virknin-

ger en for0gelse af abningstiderne vil fa, og hvilken meromseetning,

der i sa fald vil vasre nadvendig for at kompensere for de 0gede om-

kos tninger.

2.1 Omsastningens fordeling.

Pa figur 2.1 ses en oversigt over de forskellige stormagasiners

salg fordelt pa de enkelte ugedage. Det fremgar klart, at der er

tendens til stigende omsaetning mod ugens slutning, med den storste

oms*tning om fredagen. Men da lordagen kun er en halv arbejdsdag,

er det reelt ugens travleste dag, med den st0rste omsaetning pr.time.
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Tabellerne er illustreret grafisk pa figur 2.2, og det fremgar

klart af figuren, at der er betydelig forskel pa omsaetningens for-

deling i stormagasin 1 og de 0vrige. Fredaig og l0rdag er totalom-

saetningen i stormagasin 1 kun 32.8%, medens de 0vrige har en om-

saatning fra 40.37° til 44.2%. Safremt man unders0ger omsaetningen

for de enkelte afdelinger, ser man imidlertid, at der er stor for-

skel pa disse, og hvis man f.eks. ser pa. kolonial og delikatesser

alene, er onsastningen fredag pa 24.0% og lordag 14.2%, dvs. 38.2%

mod de ovrige stormagasiners godt 40%. Arsagen til differencerne

er sandsynligvis som ovenfor nsvnt forskellig kundestruktur. I

stormagasin 1 er der en stor del af kunderne, der handler i l0bet

af ugen, medens stormagasin 2 har mange kunder, der kun handler en

gang on ugen og derfor koncentrerer indk0bene fredage og l0rdage.
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Koncentrationen af omsaetningen fredag og l0rdag vil sikkert fort-

saette i de kommende ar, for som det fremgar af nedenstaende opstil-

ling fra stormagasin 2 (fig. 2.3) er der stor forskel pa. tallene i

dag og i I960.
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Omsaetningstallene for mandag, tirsdag og onsdag falder stadig pro-

centvis, men omssetningen fredage og l0rdage er vokset fra 37,9%

i I960 til 44.2/o i 1972.

En undersogelse af omsaetningens fordeling pa dagens timer er

vist pa figur 2.4.

Det fremgar af tallene og specielt den grafiske oversigt

(figur 2.1)), at der ikke er starre forskel mellem stormagasinerne.

Den eneste forskel er tidsummet 18-20 (fredag aften), hvor de to

stormagasiner i provinsen (3 og 4) har 9.1% af den samlede ugeom-

sastning med st0rst travlhed den sidste tine.
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l

[ Keibenhavn er der derimod en meget lille omsaetning i stormaga-

sin 2, og i stormagasin 1 har man abenbart taget konsekvensen her-

af og lukker derfor kl. 19.00. Der ma ved bedommelsen af tallene

tages hensyn til, at der kun i tidsrummet 9-14 sr abent alle 6 da-

ge, og tidsrummet 17-18 omfatter fredag med fuld oms^tning, men
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mandag til torsdag kun omssetning for en halv time, og andelen af

omsastningen fra 17-18 er derfor reelt nosret st0rre.

For at tage hensyn til dette, er der derfor for stormagasin 1 pa

figur 2.6 vist ugens samlede omsastning fordelt pa de enkelte ti-

meintervaller, og for tidsrummet 17-18 mandag til torsdag er i

parentes vist omsastningen beregnet pa timebasis.

Det fremgar klart af diase omsaetningstal, at der er nogen spids-

belastning omkring lukketid fra mandag til torsdag, men bade man-

dag og tirsdag nas samme omsastningstal fra 12-13, og ugens star-

ste omsaetning er l0rdag formiddag fra 11-13, med den st0rste orn-

sastning fra 12-13. Det er i 0vrigt bemaerkelsesvasrdigt, at omsaet-

ningen pr. time kun svinger fra 0.94/£ til 3-36% af ugens totale

omsaotning, men det er fordi det er gennemsnitstal, og udsvingene

for de enkelte afdelinger er meget st0rre. Omsaetningstallene fre-

dag aften tyder ikke pa noget saarligt behov for at holde laange

abent om aftenen mandag til torsdag, hvori.mod tallene l0rdag ty-

der pa interesse for laengere abningstid om eftermiddagen.
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2.2 Omkostningsstrukturen.

Der findes ikke nogen sammenlignende statistik for stormagasiner

vedr0ren.de omkostningsstrukturen, men pa figur 2.7 ses et uddrag

af de officielle driftsregnskaber for Magasin du Nord (A/S Th.Wes-

sel & Vett) 1970/71 og 1971/72.

Til vurdering af omssetningens st0rrel.se kan nasvnes, at koncernorn-

seetningen i 1971/72 var 622.2 mill. kr. , og at totalomssrtningen

for stormagasiner i 1962 var 674 mill. kr. og ifalge Bjarke Fog og

Arns Rasmussens diagnoser (Danmarks Detailhandel i 1980 s. 641)

vil omsaetningen for stormagasiner og varehuse i 1980 vsre

ca. 1.886 mill. kr. beregnet i 1962-kr.
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Det er af flere grunde vanskeligt at foretage en s amir: enlign ing

mellem stormagasinernes bruttcavanceprocenter og den ovrige de-

tailhandel. For det fizrste kan varesammen;:;a£tningen spille en vae-

sentiig rolle for bruttoavancens st0rrelse.

Kilde: Stat. Efterretn. nr. 51/1970, tabel 2 i artiklen om
detailhandelen.

Note: Tallene an^iver for detailhandelen pet. af detailomsstningen
ekskl. udgaende mervasrdiafgift og andre afgifter. De er be-
regnet pa grundlag af oplysninger i den anforte kilde.
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Tallene for detailhandelen vedrarer firmaer med detail-
handel som hovedfunktion pa de pagasldende omrader, og
oms;etningstallene omfatter visse mindre belob, der stam-
mer fra bifunktioner inden for industri, engroshandel
m.v. "Andre driftsudgifter" daskker over udgifter til ad-
ministration, kontorhold, transport, reparation og ved-
ligeholdelse samt salgs- og reklameudgifter.. Restindt&sg-
ten omfatter for detailhandelens vedkommende foruden
nettofortjeneste renteuclgifter m.m. samt afskrivninger
pa driftsmidler og varelagre.

Lageromsaetningshastigheden er beregnet som forholdet
mellem vareforbruget (primolager plus vareindkab minus
ultimolager) og gennemsnittet af primo- og ultimolage-
ret. Vareindkabet og lagerbeholdningerne er opgjort
ekskl. indgaende mervasrdiafgif t og lagerbeholdningerne
for nedskrivninger.

Som det fremgar af figur 2.8 (fra H. Winding Pedersen Varedistri-

butionen struktur og omkostninger (tabel 14) s. 180) er der meget

stor forskel pa bruttoavanceprocenterne i de enkelte brancher, og

det er derfor afgorende, hvor stor en andel varerne med lav brut-

toavance udgor af den totale omsgetning. For det andet kober stor-

magasinerne, i h.0jere grad end andre butikstyper, ind direkte fra

fabrikanter og importerer selv varer, hvorved de undgar grossist-

avancen. For det tredje er salgspolitikken i haj grad lagt an pa

en udstrakt service over for kunderne med hensyn til vareudbring-

ning (som ikke benyttes i f.eks. supermarkeder), kreditgivning

etc.

Stormagasinern.es bruttoavanceprocent er imidlertid traditionelt

temmelig h0j i forhold til den 0vrige detailhandel, som det frem-

gar af Danmarks Statistiks unders0gelse (figur 2.8) og tilsva-

rende unders0gelser i udlandet.

Udover vareforbruget er den helt dominerende omkostning l0nninger

og pensionsomkostninger, som udg0r mere end 2/3 af de 0vrige om-

kostninger, bortset fra afskrivninger. Lanningeme ma betragtes

som en blanding af faste og variable omkostninger, idet en stor

del af l0nningerne er faste gager til overordnede funktioneerer,

kontorpersonale etc., som ikke pavirkes af asndringer i oms^tnin-

gen. En del af l0nningerne ma derimod forventes at variere delvis

med omseetningen, da man forsoger at cfindre den liase arbejdskraft i

takt med omsffitningen f.eks. i forbindelse med julehandelen. Det

ma dog tilf0jes, at selv denne del af l0nnen naeppe varierer inden
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for mindre intervaller, men bevasger sig i spring bade opad og ned-

ad. De med personalet forbundne omkostninger til personaleuddan-

nelse og personaleforsikring ma betragtes som rent faste orr.kost-

ninger.

Af de 0vrige omkostninger kan kan emballage og delvis lys og varme

betragtes som variable omkostninger, og de udg0r tilsammen kun ca.

1.3$ af omsastningen. At huslejen er en noget st0rre post end i den

ovrige detailhandel, skyIdes i h0j grad stormagasinernes placering

i cityomraderne. Til gengaeld er huslejen i mindre grad pavirkelig

af selv store udsving i omsastningen, da opdelingen pa afdelinger

let kan asndres, sa de tilpasses svingninger, og kun meget store

udsving i totalomsastningen nedvendiggar st0rre om- og tilbyninger

med deraf f0lgende stigende huslejeudgifter.

2.3 Abningstider og prisdannelse.

Der er som nasvnt ingen af stormagasinerne, der har S0gt om dispen-

sation fra lukkeloven, men i forbindelse med sendrede lukketider i

tiden op til jul, paskel0rdage etc. og ved analyse af regnskabsma-

terialet har man et ganske godt indtryk af, hvordan omkostningerne

vil blive pavirket af en laengere abningstid.

Der er blandt unders0gelsens deltagere ikke enighed om, i hvor

h0j grad man i givet fald kunne onske at forlamge abningstid en,

men det maximale anses for at vsere en udvidelse til kl. 20.00 man-

dag til torsdag (svarer.de til 10 ekstra timer pr. uge), l0rdag

til kl. 16.00 (2 ekstra timer) og sondag fra 14.00 til 18.00

(4 ekstra timer), d.v.s. ialt 16 timer mere pr. uge end den nuvs-

rende abningstid, som er pa 50 timer.

Man har beregnet, at denne udvidelse af abningstiden med 32% vil

betyde ansaettelse af ekstra overordnet personale, en vassentlig

for0gelse af den timel0nnede arbejdskraft og en mindre for0gelse

af omkostningerne til lys og varme.

Som f0lge af den for0gede abningstid ma paregnes, at en del af den

nuvasrende oms^tning vil blive flyttet over til den udvidede ab-

ningstid. Man har derfor ikke beregnet minimumsbemanding i den ud-

videde abningstid, men har taget hensyn til, at der vil ske en

overflytning pa. ca. 20%, og har pa det grundlag beregnet, hvor me-

gen arbejdskraft der vil vagre n0dvendig for at klare denne omsaet-

ning plus den meromsastning, der skal til for at kunne kompensere

for de 0gede omkostninger.
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Den n0d.vend.ige meromsastning er pa dette grundlag beregnet til at

blive mellem 10 og 15%. Det er et sp0rgsmal, om stormagasinerne

vil vsre i stand til at opna denne ekstra omssetr.ing i konkurrence

med de 0vrige butikstyper. Der er ikke holdepunk:ter for en anta-

gelse om, at den 0gede omsaetning skulle nas ved mere intensiv

priskonkurrence, sa det ma derfor rare service, vareudvalg - eller

maske netop den 0gede abningstid i sig selv, der skal vsre udslag-

givende.

Unders0gelser i USA og England viser, at stormagasinernes omsaet-

ning stiger, men de er ikke i stand til at holde deres andel af

markedet. Den af Bjarke Fog og Arne Rasmussen fcrventede tredob-

ling af omssetning for stormagasiner og st0rre ve.rehuse i Danmark i

perioden 1965-1980 kan nseppe anses for urealisti.sk, nar man ser pa

omsaetningen i 1972, men det er svaert at se, hvilken indflydelse en

eventuel ophasvelse af lukkeloven vil fa for denr.e udvikling.

Det afg0rende vil vare, om cityomraderne er i stand til at bevare

den nuvserende omsaetningsandel, eller den vil ga tilbage. If0lge

Ejarke Fog (Berlingske Tidende 25. juni 1972) var K0benhavns citys

andel af totalomsastningen i K0benhavn i 1947 29%, og ifalge progno-

sen regnede man med, at denne andel ville dale til 15-20% i 1980,

iren idag har city stadig vaek mellem 20 og 25% af handelen, og ma-

ske snarere 25% end 20%.

Hvis denne udvikling fortsastter, har stormagasir.erne en chance for

at fa den nodvendige meromssetning, men der vil r.ok ske forskydnin-

ger i varesammensaetningen, sa andelen af udvalgsvarer vil stige og

tilsvarende dagligvaresalget falde. Den aendrede varesammensastning

vil pavirke bruttoavanceprocenten i positiv retning, sa omkostnings-

stigningen kan maske derigennem kompenseres noget.

Nogen klar konklusion kan ikke drages., Safremt man forestiller sig,

at stormagasinerne holder laengere abent, ma det bevirke en vsesent-

lig for0gelse af lanomkostninger og en mindre stigning i omkostnin-

gerne til lys og varme. Derimod vil huslejen vaere ussndret, hvilket

i sig selv vil betyde en bedre kapacitetsudnyttelse af lokalerne.

Det afg0rende er, om de 0gede ornkostninger daekkes af 0get omsaet-

ning. Det er naerliggende at regne med, at kun safremt man forven-

ter, at dette vil vssre tilfasldet, vil stormagasinerne overhovedet

overveje at udvide abningstiden. Sandsynligvis ma der endda vaere

en forventning om, at omseetningen vil 0ges ud over dette. Der er
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nappe grund til at antage, at en sadan ekstra omseetningsstigning

ud over de n0dvendige 13-15% vil bevirke lavere priser, da netto-

resultatet i forvejen ikke er saerlig stort.

Derimod er det inden for mulighedernes graenser, at der kan opnas

fordele pa langt sigt, fordi en overflytning af omsastningen fra

de nuvarende abningstider kan formindske spidsbelastningen (hvor-

ved nogen besparelse sandsynligvis kan opnas), sa en st0rre omsaet-

ning kan klares uden at udvide kapaciteten. Det bliver derved mu-

ligt at udskyde tidspur.ktet for en eventuel udvidelse af lokalerne

med deraf f0lgende besparelser i investeringerne.
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3. RA3ALGSVAREHUSE OG STORK0B.

Ka.salgsvareh.use (discount houses og discount stores) er en speciel

type varehuse, der er baseret pa selvbetjening og kontant salg.

Rasalgsvarehusene har et vaesentligt mindre varesortiment end stor-

rragasinerne. Porretningslokaler og udstyret i ovrigt er ret primi-

tivt,og serviceydelser holdes pa et minimum, men til gengsld lasgges

vaegten pa. prisbillighed (deraf ogsa navnet lavpr is varehuse) med

deraf f0lgende massesalg og stor omsarbningshastj.ghed.

Uridersogelsen i denne gruppe omfatter kun Bilka, der er det f0rste

rasalgsvarehus, der blev oprettet i Danmark.

3.1 Omsaetningens fordeling.,

Onsatningens fordeling pa, de enkelte ugedage fremgar af figur 3.1.

1

I

Det fremgar klart, at salget er koncentreret fredag og l0rdag i

endnu starre grad, end det var tilfaeldet for stormagasiner, idet

knap 50$ falder pa disse dage. Der er ikke noget overraskende i

dette, da varehuset er placeret i nogen af stand fra naermeste by-

maessige omra.de (ca. 8 km fra Arhus centrum), og placeringen er ba-

seret pa, at kunderne skal hentes fra et omra.de op til 30 km vaek,

og derfor vil handelen blive koncentreret uden for den normale ar-

bejdstid, hvad figurerne 3-2 og 3-3 viser endnu klarere.
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Af dagsor.saetningen mandag til torsdag falder saledes fra 30.18 til

36.99'^de sidste IT time fra kl. 16.00 til 17.30, og i modsagtning

til stormagasinerne er der her fra mandag til fredag spidsbelast-

ning omkring lukketid, f.eks. omsaettes der alene den sidste halve

tine onsdag 23.02% af dagens totale omsaetning. Det er ogsa, bemaer-

kelsesvaerdigt, at omssetningen den sidste time fredag er dagens

storste, og forklaringen er antagelig den, at den sene abningstid

g0r det muligt for kunder laengere vsek fra (Bilka regner selv med

en radius af op til 50 km) at handle i varehuset.

Som det fremgar af figur 3-3, starter omsaetninger. meget lavt om

morgenen, men stiger ret kraftigt, og nar et toppunkt mellem 11

og 12 og falder derefter igen meget kraftigt fra 12 til 13, hvor-

efter den igen stiger kraftigt resten af dagen til toppunktet nas

i den sidste abningstime.

Omsaetningen l0rdag er dog noget speciel, idet salget allerede i

den ferste time er meget stort, og den st0rste omsaetnir.g nas fra

12 til 13, og den mindste omsaetning opnas i den sidste abnings-

time fra 13-14- Da sa godt som alle fabrikker og kontorer har luk-

ket om lordagen, har de fleste af kunderne mulighed for at handle

lordag (eg fredag aften), og omsastningstallene tyder pa, at der i

hvert fald i sommerhalvaret er interesse i at fa indkiabene afslut-

tet om fcrmiddagen, sa eftermiddagsabning har tilsyneladende ikke

sa stor interesse som for stormagasiner.
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Figurerne 3-4 og 3-5 viser omsastningens fordering pr. time. Den

laveste omsaetning pr. time er 0.27% tirsdag morgen og den hojeste

8.12% fredag aften fra 19-20. Udsvingene er saledes betydeligt

stsrre end for stormagasiner og bevirker en darligere udnyttelse

af kapaciteten.

Figur 3.5 viser sammenlignet med figur 3-3, at der ikke er nogen

sterre forskydning i omssetningens fordeling pa timeintervaller,

r.ar den udregnes i % af ugens totale oms^tning, men til gengasld

ses det tydeligt, at fredag aften og l0rdag adskiller sig vassent-

ligt fra ugens 0vrige dage.
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3.2 Omkootningsstrukturen.

Den vaesentligste omkostningspost er, som i den 0vrige detailhandel,

vareforbruget, og af driftsomkostningerne er l0nninger og reklame

de dominerende poster. Pa grund af den store omsastning (i det

forste regnskabsar 100 mill. kr. mod budgetteret 80 mill, kr) er

man i stand til at kobe billigt ind, og da man forst og fremmest

S0ger at konkurrere med prisen, kalkulerer man med en lav brutto-

avance.

Da servicegraden som naavnt er indskrsenket til et minimum, er

drif tsomkostningerne forholdsvis lave, men alligevel besksef tiger

man ca. 150, og lonningerne bliver derfor ogsa her den V93sent-

ligste omkostning.

I lighed med stormagasinerne ma lanningerne ogsa. her betragtes

som en blanding af faste og variable omkostninger, men da salget

er baseret pa selvbetjening, kan der i endnu h0jere grad end i

stormagasinerne benyttes 10S arbejdskraft. En del af lanningerne

ma derfor forventes at variere med omsaetningen. De store udsving

i omseetningen (figur 3.4 og 3-5) bevirker flaskehals ved betalin-

gen, og man varierer derfor kassedamernes antal med omsaetningen.
2

Salgsarealet er pa. ca. 12.000 m svarende til et provins-storma-

gasin eller et storre antal superrnarkeder (if0lge international

definition skal et supermarked have mindst 400 m salgsareal),og

huslejen er derfor en ret betydeiig post, selv om varehuset lig-

ger i et landomra.de, og man ma derfor regne med st0rre huslejeom-

kostninger, nar der bliver oprettet ra.salgsvarehu.se i omegnen af

K0benhavn. I det nyoprettede Gellerup Center ved Arhus (centret

kalkulerer med en omseetning pa. 150 mill. kr. pr. ar) er huslejen
2for salgsarealer saledes sat til 640 kr. pr. m .

Reklamen er en n0dvendig omkostning, fordi rasalgsvarehuset for at

kunnf bruge prisen som konkurrencefaktor til stadighed ma rekla-

mere i et stort omra.de for at kunne henlede icuridernes opmsrksom-

hed pa vareudvalg og priser.

3.3 i-.bni::gstider og prisdannelse.

Til brug for unders0gelsen har Bilka foretaget en beregning over

de ekstra omkostninger, man forventer vil vaere forbundet med en

0get abningstid. Beregningerne bygger pa folgende f orudsastninger:
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a. Omkostningsvurderingerne er baseret pa en
minimumsbemanding i den udvidede abnings-
tid, idet meromkostningerne ved 0get om-
saetning er et sp0rgsmal om tilpasning.

b. Personalet til minimumsbemanding i den ud-
videde abningstid kan ikke afl0nnes gennetn
afspadsering.

c. Den udvidede abningstid vil medf0re, at 20
til 25% af omssstningen i den mrvaerende ab-
ningstid flyttes til den udvidede abningstid.

Det ekstra personale, der er n0dvendigt ui
over minimumsbemandingen, afl0nnes med nor-
mal timel0n plus et tillaeg for forskudt ar-
bejdstid (eller afspadsering).

d. Abningstiden beregnes foraget til kl. 20.00
mandag til torsdag (+ 10 timer pr. uge).
L0rdag abnes til kl. 16.00 (+ 2 timer pr.
uge). S0ndag abnes fra 14-00 til .16.00
(+ 4 timer pr. uge). Ealt 16 timer ekstra
pr. uge.

e. L0nomkostningerne for forskudt arbejdstid er
beregnet med 50% tiling hverdage og 100%
S0ndage.

f. Der er beregnet en mindre stigning i omkost-
ningerne lys og varme.. De 0vrige omkostnin-
ger forudssettes uforandrede.

Med en bruttoavance, der svarer til den nuvaerencle, er det n0dven-

digt med en omssetningsfor0gelse pa ca. 7 T % for at undga. en pavirk-

ring af priser eller nettofortjeneste.

Beregningerne er selvf0lgelig forbundet med nogen usikkerhed,idet

det bl.a. er vanskeligt at forudse, hvor stor en del af den nuvas-

rende omsastning der vil blive overf0rt til den udvidede abnings-

tid, og selv om man fors0ger at tilpasse omkostningerne til ab-

ningstiden, ma der nok regnes med ekstra omkostninger ud over de

forannaevnte, sa en nadvendig omsaetningsfor0gelse pa 8-10% er nok

mere realistisk.

For at kunne bed0mme, om en sad an omsastningsstigning er reali-

stisk, ma man tage i betragtning, at Bilka kun er det f0rste ra-

salgsvarehus i en lang raekke. Det nasste Bilka va.rehus er abnet i

efteraret 1972. Kobmsendene arbejder med planer om et rasalgsvare-

hus i hovedstadsomradet, og FDB abner om ca. et ar et varehus i

Hzje-Tastrup Centret (areal 2^.100 m haveafdeling og 300 ansatte)
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og pateenker i lighed med Dansk Supermarked (Bilka) flere varehuse

i de kommende ar. Ifalge "Samvirke" er der i de 12 vesteuropasiske

lande 620 stormarkeder (rasalgsvarehuse), heraf i Vesttyskland

375, i Frankrig 150 og i Sverige 16, og man regner med (ifalge

Lauritz Schou: Management oktober 1971), at rasalgsvarehusene i

disse lande vil fa. en markedsandel pa op mod 10% af landenes de-

tail omsaetning.

Det er selvf0lgelig ikke sikkert, at Danmark pa. det omrade nelt

falger udlandet, men med en detailomsastning i 1971 pa. 40.675 mill,

kr. inkl. moms, men ekskl. biler og motorcykler (if0lge Darmarks

Statistik) vil blot 5% betyde mere end 2 mia. kr. svarende til 20

rasalgsvarehuse af Bilkas st0rrelse. Der er derfor stor sandsyn-

lighed for, at ra.salgsvarehuser.es omsaetning 0ges pa. bekostning af

den ovrige detailhandel, sa den n0dvendige meromsaetning kan opnas,

uden at priserne vil stige, og der er endda chance for, at rasalgs-

varehusenes stigende omssstning kan trykke prisniveauet pa. sar.me

made, son: det er sket i USA.

Da rasalgsvarehusene har store faste omkostninger til husleje,

faste gager etc., og SOP. det fremgar af figur 3-4 og 3-5 en darlig

kapacitetsudnyttelse, vil en for0gelse af abningstiden vsre til

fordel for denne type forretninger, og man ma. derfor forvente, at

en lempelse af lukkeloven vil betyde en kraftig for0gelse af antal-

let af rasalgsvarehuse, hvad der vil skaerpe konkurrencen yderligere

og holde prisniveauet i ave. Virkningen pa lar.gt sigt vil afhasnge

af, om der bliver for mange rasalgsvarehuse, sa de ikke nojes med

at konkurrere pa. prisen, men vaslger service og andre konkurrence-

parametre, som det er sket visse steder i USA med prisstigninger

til f alge, eller antallet bliver begrssnset, sa de fortsat konkur-

rerer med supermarkeder og andre butikker og derved er med til

at holde priserne nede.

Stork0b er en mellemting mellem supermarkeder og rasalgsvarehuse.

De fors0ger ved hjaelp af en stor omssstningshastighed og et mindre

varesortiment end supermarkeder at konkurrere ned disse ved hjaslp

af lavere priser.

De er i storrelse ikke nser sa omfattende som rasalgsvarehuse og

har i modseetning til disse i regelen kun meget lidt salg af non

food. (50% af omsaetningen i Bilka er non food). Typen findes ogsa.

inden for specielle brancher (f.eks. radio), og man ma sikkert
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regne med, at der vil blive oprettet flere i de kommende ar, men

de vil specielt fa betydning i omrader, hvor der er for langt til

rasalgsvarehuse, og deres antal vil derfor blive pavirket af ra-

salgsvarehus ene s udbygnings t akt.

Stork0bs muligheder for at opna den omsastningsforagelse, der er

nzdvendig for at daekke de forogede omkostninger til l0n, lys og

varme, er nok noget vanskeligere end rasalgsvarehusenes, da der

er nindre forskel pa. storkob og supermarkeder.

?or rasalgsvarehusenes vedkommende ma konklusionen derimod blive,

at safremt de veelger at udvide abningstiden, skulle de have gode

muligheder for at opna den n0dvendige omsastningsstigning.

En iiberalisering af lukkeloven kan derfor betyde en fremskyndelse

af den udvikling, der allerede er i gang - og som ogsa. har fundet

sted i Sverige - saledes at der sasttes yderligere fart i opret-

telsen af nye rasalgsvarehuse, som kan traskke kunder til fra et

storre omra.de end nu. En sadan forskydning af omseetningen over mod

rasalgsvarehuse vil i sig selv indeba^re en tendens mod, at en

st0rre del af omsastningen sker til laivere priser, end tilfsaldet

er Ldag.

For storkob vil udviklingen blive omtrent den samme, men det vil

nok blive svaerere at opna. den nodvendige nieromsastning, og nogle

af forretningerne vil derfor se deres overskud reduceret (og kan

blive tvunget til at lukke), da priserne ikke kan forh0jes, med-

mindre supermarkeder og rasalgsvarehusene g0r det samme.
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4_. SUPERMAEKEDER OG- VAREHUSE.

Der er forskellig opfattelse af, hvad et supermarket! er. Per

Press anf0rer saledes falgende i sin bog om supermarkeder:

"Efter traditionel dansk opfattelse er et supermarked
en f0devarebutik med selvbetjening og med fuldt f0de-
varesortiment. Efter den Internationale definition
forlanger man desuden, at salgsarealet skal vaere
mindst 400 m , far en butik kan betegnes som et su-
permarked. I visse lande, f.eks. Sverige, stiller
man i stedet for et supplerende krav om en vis mind-
steomsastning" .

(Per Press: Supermarkeder 1972, side 7).

I denne unders0gelse er anvendt den danske opfattelse af et super-

marked. Poruden de egentlige supermarkeder findes der ogsa super-

markeder i varehuse (d.v.s. butikker, der ud over en supermarkeds-

afdeling har et salg af non food dagligvarer, der udg0r mindst 20$

a.f den daglige omsaetning - jvf. Press; Supermarkeder 1972, side 8)

og stormagasiner.

Stormagasiners supermarkeder er ikke behandlet saerskilt i denne

undersagelse, men er medtaget under afsnit 2: Stormagasiner el-

ler st0rre varehuse, hvorimod egentlige varehuse er medtaget i

dette afsnit med F0tex og Dana-Tempo som typiske repraesentanter.

Der er ved udvaelgelsen af supermarkeder taget hensyn til, at nogle

fa kieder har en meget stor andel af markedet, og derfor er hver af

disse reprassenteret i unders0gelsen, men samtidig er der medtaget

et par uafhasngige supermarkeder, der deltager i normtalsunders0-

gelse for supermarkeds-kabmaend, der udarbejdes af De samvirkende

danske K0bmandsforeninger (DSK). Ud over det egentlige unders0gel-

sesmateriale er der anvendt materiale fra de medvirkende butikker

og brancheorganisationerne for bedre at belyse cmkostningsstruktu-

ren.
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4.1 Omaaetningens ford el ing.

Pa figur 4-1 ses en oversigt over de forskellige supermarkeders

salg fordelt pa de enkelte ugedage. Selv O.TI der er ret stor for-

skel pa omsestningen de enkelte dage, er det tydeligt, at der er

en klar tendens til stigende omssetning mod ugens slutning, og i

gennemsnit har fredage og l0rdage tilsammen 47.9$ af ugens totale

omseetning.

I den grafiske oversigt pa figur 4-2 ses det endnu tydeligere, at

omssetningen er meget koncentreret fredag og lardag, og safremt der

tages hensyn til, at l0:rdag kun er en halv dag, fremgar det, at

omsastningen lordag pr. time i gennemsnit er endnu storre end on

fredagen, hvad der vil blive yderligere belyst i oms33tningstallene

pr. time. Det er desuden karakteristisk, at Fetex, IRMA og HB

stort set har den samme omssstnir.g mandag, tirsdag og onsdag, hvor-

imod de avrige superrtarkeder har storre forskel pa ugens forste

tre dage. Bortset fra DSK Supermarked 1 (og delvis Dana-Tempo) er

der en kraftig stigning i salget fra onsdag til torsdag, og det

tyder pa, at kunderne stort set koncentrerer deres indkob i den

sidste del af ugen. Torsdag er for de fleste uge- og 14 dages-l0n-

nede lonningsdag, og det er derfor meget naturligt, at der er ret

stor omsastning denne dag. De noget afvigende tal fra Dana-Tempo

kan delvis forklares ved, at unders0gelsen er foretaget i en fe-

riemaned, hvor salget pavirkes staerkt af turisternes indk0b og

derfor bliver atypisk. En unders0gelse af omsastningens fordeling i

februar maned viser saledes ikke store afvigelser fra gennemsnits-

tallene i figur 4.1.
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For at undersage, om der er forskel pa Kabenhavn og provins og

periode til periode, er nedenstaende i figurerne 4.3 - 4.7 viste

unders0gelser, der er foretaget i henholdsvis IRMA og HB-butikker;

Figur 4.3 viser for samtlige IRMA-butikker og supermarkeder, hvor-

ledes salget er fordelt pa de enkelte ugedage i K0benhavn og pro-

vinsen. Salget er lidt lavere i provinsen mandage og tirsdage, men

er til gengseld lidt hajere om fredagen. Der er altsa tilsyneladende

ikke vassentlige forskelle pa. salgets fordeling i Kobenhavn og pro-

vinsen. Den grafiske oversigt figur 4.4 viser, at der er endnu

storre overensstemmelse mellem de enkelte IRMA-butikker end den,

der fremgik af figur 4.2, hvor flere kaeder indgar.
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For at unders0ge, om der er forskel pa omssetningens fordeling pa

ugedage fra uge til uge, vises pa figur 4-5 tallene fra 4 HB-super-

markeder i to pa hinanden falgende uger. Butik nr. 1 er et super-

marked med bageri i K^benhavn, butik nr. 2 er et dobbelt supermar-

ked i K0benhavns omegn, butik nr. 3 er et supermarked med bageri i
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K0benhavns omegn, og butik nr. 4 er et superrnarked i en provinsby

naer et ferieomrade.

Som det fremgar af tallene, er forskellen stor fra uge til uge

for hver enkelt butik, nen der er ogsa. forskel fra butik til butik

i den enkelte uge, selv om tendensen ikke adskiller sig fra de av-

rige figurer. For at vasre sikker pa, at den store forskel fra uge

til uge ikke blot skyldes en tilfasldighed som f.eks. perioder med

saerlig godt eller darligt vejr, er der for to af butikkerne fore-

taget en undersogelse i September maned til sammenligning, og re-

sultatet fremgar af figur 4.6
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Der er stor nedgang i den procentvise omsastning pa ugens tre

f0rste dage, men nedgangen er st0rst i Kabenhavn, og ikke som man

eventuelt kunne vente i provinsen. Arsagen ma va)re, at den ekstra

cmsaetning, der er i ferietiden, ikke er jasvnt fordelt over ugens

dage.

For at vise, at omsastningens st0rrelse ingen inc.flydelse har pa

salgets fordeling pa de enkelte ugedage, er der i figur 4.7 vist

en oversigt over 15 Fatex-butikkers salgsfordeling pa ugedage.

Eutikkerne er opstillet i ra?kkef0lge efter ugens omsastning i kr.

rr.ed butik 1 som den laveste. IJndersagelsen er foretaget over en

5-ugers periode i maj/juni 1971, sa man ma forvente, at udsving

fra uge til uge vil vaere elimineret. Mindste og st0rste omsastnings-

andel pr. dag er understreget, og det viser, at der er meget store

udsving for de enkelte dage, men det har tilsyneladende intet at

g0re med omsaetningens storrelse. Det er bemasrkelsesvaerdigt, at den

gennemsnitlige omsastning fra mandag til onsdag svinger meget lidt,

som det ogsa. fremgik af figur 4.1 (tallene for 1972 ligger dog no-

get lavere), men der er meget store udsving omkring gennemsnittet.

Tirsdagens omsastningsandel svinger saledes fra 9.8^ til 16.0$, og

det kan nasppe vasre tilfasldigt, men kan eventuelt vasre foranlediget

af, at man ved billige tilbud etc. fors0ger at fa et storre salg

pa en ellers stille dag.
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For at unders0ge, om der er nogle timer pa dagen, hvor ornsastningen

er sa3rlig stor, er ugens totale omsstning fordelt pa. dager.s timer

vist pa figur 4.8 og grafisk pa figur 4-9.
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Det fremgar klart af tallene, at forskellen ogsa her er stor fra

butik til butik, men af figur 4.9 ses det tydeligt, at der dog

er det faelles for butikkerne, at der er to toppunkter pa dagen,

nemlig fra ca. 10-13 og fra 15-18.

Toppunktet om eftermiddagen bliver endrru tydeligere, nar der ta-

ges hensyn til, at der for tidsrummet 17-18 kun er regnet med en

halv times omsaetning fra mandag til torsdag. Det lave omsaetnings-

tal fra 18-20 skyIdes jo ogsa, at det kun er om fredagen, der er

abent til kl. 20. Tallene viser ikke helt klart, om der er spids-

belastnir.g omkring lukketid i de enkelte buti^ker, men de er et

udtryk for darlig Kapacitetsudnyttelse og viser, at det er et

stort problem at fa kapaciteten udnyttet sa effektivt SOIL muligt.

Fa figur 4.10 er vist en undersegelse, der er foretaget i en

IRMA-butik for at finde kundebelastningen pa ie forskellige timer

pa dagen. Der er dels foretaget en registrering hver halve time

af antal kunder, og dels en lobende registrering af antal kunder,

der star i k0 pr. aben kasse hele dagen igennem. Ved bedommel-

sen af kundekeer ma der tages hensyn til, at antallet af abne kas-

ser varierer i dagens lab, sa man far den starst mulige tilpas-

ning til kundestrammen.

Analysen af kundeantallet viser klart, at l0rdag har det storste

antal kunder pr. time, men ogsa det overraskende, at det storste

antal kunder er ca. 11.30, og ved lukketid kl. 14.00 er der bety-

deligt fsrre end mandag til torsdag ved lukketid. Antal kunder

* - • - - - : v~vi'' " Li ~p-:--r- f" dagen sterre end

pa ugens fire forste dage, og det viser, at den st0rre omsaetning

fredag ikke skyldes sasrlig stor omsastning den sidste del af da-

gen eller laeu.gere fbningstid, men i stedet st/srre belastning hele

dager. igennei:..

Selv om der farst abnes kl. 9.00 mandag til torsdag, er der ikke

sirligt mange kunder den forste halve time, og fredag, hvor der

abnes kl. fa.00, er antallet af kunder den forste time meget lavt.

Resten af dagen indtil den sidste time fer lukketid er der tilsy-

neladende like de store udsving de fire forste dage i ugen, men en

sammenligning med omsstningstallene, som fremgar af figur 4.11

og 4.12, viser, at der omssetningsmasssigt er betydeligt starre ud-

sving i lobet af dagen, nvilket kunne tyde pa, at gennemsnitsind-

kobet pr. gang er betydeligt mindre midt pa dagen (suppleringsind-

k0b?)
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Omsaetningstallene fra P0TEX er malt for de samme tidsintervaller,

som de ovrige unders0gelser, medens HB-tallene er forskudt en halv

time, sa der er mulighed for at bediamme, om omsaetningen er st0rst

fra 16.30 til 17.00 eller fra 17.00 til 17.30.

Omsaetningstallene viser pa. samme made som kundetallene ogsa klart,

at der ikke er nogen stor omsaetning f0r kl. ca. 10 med undtagelse

af l0rdag, hvor specielt F0TEX har en peen ornsastning allerede fra

8-9. Det fremgar tydeligt af HB's tal, at omsaetningen pr. time er

langt den storste om lerdagen, hvor der i lobet af de tre timer

fra 10.30 til 13.30 saslges 25% mere end i labet af hele mandagen.

P0TEX salg for de saxnme tre timer er ogsa storre end mandagens

salg, men den storste omseetning pr. time har F0TEX dog fredag fra

17-18.

De vejede omsastningstal fra F0TEX for tidsrumrr.et 17-17.30 mandag

til torsdag sammenlignet med HB's omsastningstal fra 16.30 til

17.30 i samme tidsrum tyder pa, at salget kulminerer omkring

kl. 17.00, og at den storste spidsbelastning ikke er lige omkring

lukketid, selv om kundetallet i IRMA dog stiger kraftigt den sid-

ste halve time tirsdag, onsdag og torsdag.

Det er bemagrkelsesvaerdigt, at der er sa stor forskel i omsstningen

mellem HB og F0TEX de to sidste timer fredag, men en sammenligning

med de ovrige butikker i undersogelsen og HB-butikker i provinsen

tyder pa, at omssetningen er stor i provinsen fredag aften, men at

omssetningen efter kl. 18.30 er ret minimal i Kobenhavn.
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Konklusionen pa unders0gelsen af omsastningens fordeling i supermar-

keder er derfor den, at der er meget stor forskel pa omsaBtningstal-

lene pr. time, men tendensen er den, at omsaetningen i morgenti-

raerne er lav, der er nogen spidsbelastning i den sidste time fetv

lukketid mandag til torsdag, men at den st0rste omsaetning pr. time

registreres om lardagen, og at ca. halvdelen af ugens omsastning er

fordelt over fredag og lardag.

4.2 Omkostningsstrukturen.

Unders0gelsen af den nuvaerende omkostningsstruktur for superrnar-

keder er dels baseret pa oplysninger fra de i undersegelsen med-

virkende supermarkeder, og dels pa. supplerende materiale bl.a.

fra normtalsunders0gelser foretaget af DSK og Y3B.
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Pa figur 4.13 ses et uddrag af den analyse, FDB laver hvert ar

for de tilsluttede brugsforeninger. For at kunne se, i hvilken

retning udviklingen gar, er medtaget normtallene for supermarkeder

for bade 1970 og 1971. HB's butikker er ikke omfattet af analysen.

Bruttoavanceprocenten er for sanitlige grupper lavere i 1971 end i

1970, der igen var lavere end 1 1969. Udviklingen ma ses som ud-

tryk for den stigende konkurrence fra andre butikstyper og det

stadigt stigende antal nye supermarkeder.

Ear der ses bort fra gruppen med omsaetning fra 3-4 mill. kr.,sti-

ger bruttoavanceprocenten i takt med omsajtningen. At bruttoavance-

procenten er storst for de store butikker kan nasppe skyldes h0jere

priser, da de skal daskke et st0rre omra.de for at opna den nadven-

dige omsa3tning, og forklaringen ma derfor vaere den, at man pa

grund af et storre salg er i stand til at k0be billigere irid, el-

ler at man har vasret i stand til at fa en storre procentvis omsast-

ning af de varer, hvor bruttoavanceprocenten er st0rre end gennem-

snittet. Til illustration af varesammensastningens betydning for

bruttoavanceprocenten er pa. figur 4-15 vist DSK1 s opdeling af

bruttoavanceprocenterne for de enkelte varegrupper.

Af drif tsomkostninger er lanomkostningerne langt den vaesentligste,

og den udgor ca. halvdelen af driftsomkostningerne ialt. En stor

del af lanomkostningerne inden for detailhandelen regnes normalt

som faste omkostninger, der er uafhasngige af omsaatningens stor-

relse, i hvert fald inden for visse intervaller.

Statistikken viser imidlertid, at I0nomkostningernes procentandel

af omsastningen er faldende vea stigende omsastning, og den stigende

omssetning pr. beskaeftiget person viser, at de store butikker er i

stand til at udnytte personalet bedre og dermed reducere lonom-

kostningerne. Forklaringen er den, at supermarkeder i lighed med

stormagasiner og rasalgsvarehuse ud over let faste personale med

fast gage har en meget stor andel af deltidsbeskseftigede, ier kan

sasttes ind i de perioder, hvor man har brug for det.

En del af lonomkostningerne bliver derfor variabel med omsastnin-

gen, sa de store omsastningsudsving ikke belaster supermarkederne

sa stasrkt, som det umiddelbart ser ud til.

De 0vrige driftsomkostninger andrager hver under 1% af omsastningen

og udgor tilsammen i 1970 fra 2.8% for den mindste gruppe til 2.5/o

for den storste omssetningsgruppe, og de tilsvarende tal er i 1971
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2.7% til 2.3%. Bortset fra dekoration og reklame' samt beregnede

renter af varelager (der er beregnet til 9% p.a. af det gennem-

snitlige varelager) ma de ovrige driftsomkostninger betragtes som

cmkostninger, der varierer med omssetningen.

De under gruppen andre driftsomkostninger nsevnte omkostninger ma

a.lle betragtes som faste omkostninger, der ikke pavirkes af min-

dre aendringer i omsaetningens starrelse, men selv om butiksvareom-
o

sastningen pr. m salgsareal stiger med ca. 50% fra den mindste

til den st0rste omssetningsgruppe, kan en vaesentlig forogelse af

cmssstningen neeppe gennemfares, uden at det medfe>rer en for0gelse

af omkostningerne til husleje.

Det samlede driftsresultat viser, at et supermarked med en omsast-

ning pa. under 3 mill. kr. ma betragtes som urentabelt, da over-

skuddet ikke er tilstrsskkeligt til bade at forrente den investe-

rede kapital og give mulighed for henlaeggelser til nyinvesterin-

ger. I 1971 er det egentlig kun gruppen med en omsaetning pa over

5 mill. kr. arligt, der har et tilfredsstillen.de resultat.

Antallet af lagerdage viser, at de storre supermarkeder har en vae-

sentlig fordel ved st0rre omsaetningshastigheder for deres varelag-

re, og at oms38tningsh.astigh.eden for isenkram, msjiufaktur m.m. er

betydeligt lavere end for kolonial, og det er er. af grundene til

den at0rre bruttoavanceprocent for denne gruppe.

DSK's normtal er udarbejdet pa en noget anden made end FDB's, og

der er blandt andet her mulighed for at sammenligne provinsen og

hovedstaden.

Eruttoavanceprocenten for DSK supermarkederne er noget h0jere end

FDB, men en del af denne difference kan skyIdes, at der er forskel

pa salgssammensastningen, som det fremgar af figur 4.15 og

figur 4.16.
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Det er bemserkelsesvaerdigt, hvor stor forskellen i bruttoavance-

procenten er for de forskellige grupper, og selv inden for de en-

kelte grupper er der stor forskel. Gruppen vin og tobak svinger

saledes fra 1.2% til 12.1%, og arsagen er sandsynligvis st0rre

procentvis vinsalg. Det arlige resultat for supermarkederne i

provinsen (underskud) kan derfor dels forklares ved for lille

et salg [svarende til FDB's supermarkeder) og dels ved en uheldig

varesammensaetning.

L0nnen er ogsa. her den starste driftsomkostning, og der ma ved

bedammelsen tages hensyn til, at l0nnen er opdelt pa tre dele.

Afdelingsl0nnen ornfatter det direkte salgspersonale i de enkelte

afdelinger, fa3llesl0nnen er l0n til kassedame1", chauffarer etc.,

og lannen til indehaver, der er beregnet bel0b gradueret fra

^0.000 kr. arligt for den mindste provinsgruppe til 100.000 kr.

arligt for den st0rste gruppe i hovedstaden.

Ser man bort fra indehaverlannen, viser det sig, at lanomkostnin-

gerne i provinsen stiger fra 6. b% til 1.1% fra den rnindste til

den sterste omssetningsgruppe og i Kabenhavn fra 6.6% til 8.4%.

Selv om nan tager hensyn til, at indregning af indehaverens l0n

vil betyde mest for den mindste omsaetningsgruppe, er der ikke no-

gen besparelse i l0nomkostning ved stigende omsaatning, sorr. ved

FDB's supermarkeder. Arsagen til dette fremgar ikke af tallene,

men der er meget stor spredning omkring gennemsnittet, og de sti-

gende lonomkostninger kan maske skyldes en st0rre andel fast per-

sonale i DSK's supermarkeder.

De 0vrige omkostninger adskiller sig ikke meget fra FDB's med

undtagelse af reklamen, som er naasten 1% hajere, hvad der isasr

skyldes, at reklamen hos FDB i hoj grad er kollektiv, hvorimod

DSK-supermarkederne ma reklamere individuelt.

Safremt der tages hensyn til, at der bar beregnes en Ian til inde-

haver pa henholdsvis 50.000 og 60.000 kr. arligt, og egenkapitalen

tilsvarende bar forrentes med 10% (og begge disse starrelser er

nok i underkanten) , giver supermarkeder i provinsen med en omsast-

ning pa. under 7 mill. kr. arligt underskud. Disse supermarkeder

kan derfor godt kaldes tabgivende. Supermarkeder i Kabenhavn med

en tilsvarende omsaetning er heller ikke saerligt rentable, men de

giver dog ikke tab, og arsagen er en betydelig bedre bruttoavance

og lavere husleje (i)
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4.3 Abningstider Off prisdannelse.

En undersogelse af den nuvaerende ornkostningsstruktur er ikke di-

rekte anvendelig ved en vurdering af, hvilke kor.sekvenser en 0get

abningstid vil fa for supermarkederne og deres prisniveau, men

den giver et indtryk af, hvilke omkoctninger der kan forventes at

tlive pavirket.

Der er blandt deltagerne i unders0gelsen fuldstajndig enighed om,

a.t en udvidelse af abningstiden vil betyde 0gede lonomkostninger,

hvorirnod de 0vrige omkostninger kun vil blive pavirket af asndrin-

ger i omsaetningen. En del af de st0rre butikker regner dog ogsa

rr.ed en mindre stigning i omkostninger til lys og varme.

Ved en udvidelse af abningstiden om aftenen og l0rdag eftermiddag

kan man imidlertid ikke pa. eamme made regne med, at det n0dvendige

personale ud over kassedamen kan udnyttes lige sa effektivt, og

der ma derfor ogsa. regnes med 0gede lonomkostninger til dette per-

sonale.

KB startede i sommeren 1970 et fors0g med tidlig morgenabning for

at se, om det kunne betale sig at sendre den gaeldende abningstid

fra 8.30 til et tidligere tidspunkt. Man fors0gte derfor i et an-

tal supermarkeder at abne pa forskellige tidspunkter 6.30, 7.00

og 7.30 i nogle butikker alle dage og i andre butikker kun freda-

ge og l0rdage.

Det viste sig, at k0bernes interesse for den tidlige morgenabning

var meget forskellig, og det resulterede i, at man i nogle super-

markeder vendte tilbage til abningstiden 8.30, nogle abnede 8.30

mandag til torsdag og 7-30 fredag og lardag, men et par stykker

fortsatte med at abne 6.30 og 7.00 hele ugen.

Ved en gennemgang af periodens resultater viste det sig, at den

udvidede abningstid kun betad en 0get omkostning til kassedame,

c.a det 0vrige n0dvendige personale kunne vaere beskasftiget med

andre arbejdsopgaver, der alligevel skal udfares i labet af dagen.

Meromkostninger kan derfor for en forogelse af abningstiden om

morgenen gores op til timelannen pr. time (incl. tillaeg for for-

skudt arbejdstid) d.v.s. i dag knap 20 kr., og med en bruttoavance-

procent omkring 15 bliver den nadvendige meroms83tning da ca.135 kr.

Det er svsert at beregne, hvor stor stigningen i l0nomkostningerne

vil blive, fordi det afhaenger af, hvor stor omsastningen vil blive
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i de 0gede abningstider. Det ma imidlertid betragtes som givet,

at lonomkostningen pr. arbejdstime vil blive h.0jere end den nu-

vaerende, da den agede abningstid vil blive uden for den nuvasrende

normale arbe jdstid, og man ma derfor regne med et lontillasg pa

mindst 50^ pr. time.

De i undtrs0gelsen deltagende supermarkeder har i forbindelse med

undcrsogelsen fors0gt at beregne, hvilken virkning en for0gelse

af abningstiden vil fa, for omkostningsstrukturen, hvilken aendring

der vil ske i omsaetningens fordeling pa. den nuvasrende og den even-

tuelt ogede abningstid, og hvor stor en omsaetningsstigning der vil

blive nodvendig for at give daskning for de 0gede omkostninger.

Det fremgar af beregningerne, at det n0dvendige mininumspersonale

ud over kassedamen vil blive mindst to personer, hvoraf den ene

vil vsere en overordnet, og selv om de overordnede normalt vil vaere

afl0nnet med fast gage, ma man ved aget abningstid ogsa beregne

ekstra l0n til overordnede. Den ekstra l0nomkostning pr. time kan

derfor beregnes til mellem 70 kr. og 100 kr. med deraf f0lgende

nadvendig meromsastning pa mellem 450 kr. og 700 kr. pr. time.

D.v.s. med en for0get abningstid pa ca. 10 timer pr. uge bliver

det pa. arsbasis n0dvendigt med en meromseetning pa. 250.000 kr. og

350.000 kr. pr. supermarked.

Man ma imidlertid regne med, at en del af den nuvasrende omsaetning

vil blive flyttet til den ekstra abningstid, sa det kan bevirke,

at man ikke kan nojes med minimumspersonale i hele den udvidede

abningstid. Selv om flytning af omsastningen fra den nuvasrende ab-

ningstid kan give visse besparelser i dagtimerne, kan de nasppe op-

veje de 0gede lanomkostninger i den ekstra abningstid, sa det vil

nok voere realistisk at regne med, at den n0dvendige arlige rr.erom-

sastning bliver noget over 350.000 kr. , og en del supermarkeder

regner da ogsa. med en n0dvendig rr.eromsastning pa. ca. 10%.

Sporgsmalet er derfor, om den 0gede abningstid kan give supermar-

kederne de nodvendige ekstra 10%. Da det er en forudsaetning for

beregningerne, at den totale omsastning ikke pavirkes af den udvi-

dede abningstid, skal den 0gede omsastning i supermarkederne opnas

pa. bekostning af 0vrige butikker eller fordeles pa et fserre an-

tal supermarkeder.
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Pa figur 4.17 er vist, hvorledes omkostningsstrukturen er i FDB's

supermarkeder sammenlignet med de 0vrige FDB-butikker. Det frem-

gar tydeligt, at supermarkedernes omkostningsprocent er betyde-

ligt lavere end varehuse og diskbutikkers og lidt lavere end selv-

betjeningsbutikker. Pa denne baggrund virker det ikke overraskende,

at supermarkeders andel af totalomsaetningen er vckset staerkt i de

senere ar.

I nedenstaende oversigter (f igur 4-18) fra DSK's brochure "Kabmaen-

dene i varedistributionens tjeneste - i gar og i morgen" 1972,s.17,

ses bl.a., hvorledes supermarkedernes omssetning inden for neerings-

og nydelaesmidler er vokset fra 2.811 mill. kr. i 1968 til 5.900

mill. kr. i 1971, d.v.s. mere end en fordobling, og andelen af om-

sastningen er vokset fra 18% til 28?6.

Figur 4.18

K0bmaendenes andel af det totale antal superrnarkeder

er steget bade antalsm^ssigt og procentuelt. Kasder-

nes procentvise andel er uforandret, medens koopera-

tionens er gaet tilbage.
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Figur 4.18
(fortsat)

Tabellen viser, hvad det stigende antal supermar-

keder betyder - dels for de tre kategorier (k0b-

rnasnd, brugs og kasder) , hvor supermarkeder findes,

og dels sammenholdt med hele naerings- og nydelses-

middelgruppen. Det kan eksempelvis konstateres, at

supermarkedernes omseetningsandel hos kabmaend, brugs

og kasder fra 1968 til 1971 er steget fra 27% til

39%, og i forhold til samtlige naerings- og nydelses-

.-niddelbutikker fra 18% til 28%. Antalsmaessigt gor

den samme udvikling sig gasldende. Man kan ogsa af-

lgese forholdet mellem supermarkedernes procent-

vise andel af butikker og den procentvise andel

af omssetningen.

Der er meget, der tyder pa, at denne udvikling vil fortssatte i

fremtiden. I den omtalte brochure skriver DSK saledes s. 17:
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"Konklusion.

Det seneste femar har naturligvis vasret stasrkt

praeget af koncentrationstendenserne - i fasrre og

starre butiksenheder. Supermarkederne er brudt

igennem, og selv om de i antal kun udg0r Q% af

samtlige blandede butikker og 3%, nar specialhan-

delens f0devarebutikker tager med, sa daekker su-

permarkederne dog nu 39% af totalomsastningen i

de blandede butikker svarende til 28% af den

totale f0devarehandel.

Det er centerplanlasgningen, der forudsa:tter, at

denne udvikling vil ga. videre. Udviklingsafdelin-

gen i DSK's Kabmandstjeneste paregrer i lobet af

3-4 ar en tilvaekst pa. omkring 120 k0bmandse^ ede

supermarkeder samtidig med, at en del af ie eksi-

sterende markeder nu udvides.

Mange stiller sporgsmalet om, hvor maetr.ingspunktet

ligger.

Ingen kan besvare dette spargsmal eksakt, da det

er pavirket af en lang raekke andre strukturpro-

blemer - eksempelvis befolkningsforskydninger og

boligv^kst.

Ingen regner med - eller haber pa. - at supermax'ke-

derne her bliver lige sa dominerende i dagligvare-

h:mdelen som i USA, hvor omkring 10fo af nserings-

og nydelsesmidler passerer denne cutikotype. I

Sverige er procentsatsen over de 40, og den ventes

at stige med 10-15$.

Regner man for Danmarks vedkommende med et msetnings-

punkt pa omkring 55-60% i labet af 10-20 ar, skulle

vi groft vaere halwejs i udviklingen. Det forudsaat-

ter antagelig en tilveekst pa yderligere ;-600 super-

markeder, der samtidig vil vokse i sterrelse.

Men intet er statisk i dansk butikshandel. Selv or.

man i labet af 80'erne skulle na iette msetningstal,

vil etablering af nye forretninger af forskellig type

ikke standse, idet fortsatte aandringer i samfundsstruk-

turen ogsa. vil fare til lukning af etablerede supermar-

keder - et allerede kendt feenomen1' .
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En lignende konklusion er Per Press kommet til i sin bog "Super-

raarkeder 1972", s. 70:

"Konkurrenceforholdene.

Det er umiddelbart indlysende, at den udvikling,

der er belyst foran, pa mange omrader har skaerpet

konkurrencen. Det drejer sig bade om konkurrencen

mellem supermarkederne og varehusene indbyrdes og

om konkurrencen mellem disse og andre butikker.

Medens der blot for nogle fa ar siden ikke var no-

gen nsevnevaerdig konkurrence mellem de enkelte super-

markeder og varehuse, er der i dag en virkelig hard

konkurrence mellem disse butikker. Man kan pa ingen

made fale sig hsevet over konkurrencencen, blot fordi

man har et supermarked eller et varehus, idet en

lang rsekke forhold er med til at bestemme resultatet.

Man har da ogsa set, at der i arets 10b er nedlagt

enkelte supermarkeder,ligesom det store varehus Jeka

i Odense matte lukke i begyndelsen af 1971. Endvidere

ma det erkendes, at flere af de eksisterende supermar-

keder ikke opnar helt tilfredsstillende resultater.

Man ma derfor regne med, at vi ogsa. i de kommende ar

vil se supermarkeder lukke og tilmed i starre omfang,

end vi hidtil har set.

Ser man pa. forholdet til de avrige butikker, kan der

ikke herske tvivl om, at supermarkederne og varehusene

med deres store omsaetning er alvorlige konkurrenter

til denne del af detailhandelen. Det er da ogsa. indly-

sende, at det ma fa f0lelige konsekvenser, nar antal-

let af supermarkeder og varehuse ar for ar vokser kraf-

tigt, samtidig med at disse butikker gennemgaende bli-

ver st0rre og starre. Yderligere alvorligt bliver det,

nar der abnes varehuse sa store som Bilka ved Arhus,

der allerede det 1. ar havde en omseetning pa 100 mill.kr.

Den omsastning, der ligger hos supermarkederne og varehu-

sene, er naturligvis ikke grebet ud af luften, men under

en eller anden form gaet fra de avrige butikker. Ganske

naturligt har konsekvenserne f0rst og fremmest vist sig

inden for f0devarebranchen, hvor savel blandede butikker

som specialbutikker er blevet reduceret stserkt i antal" .
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Oprettelsen af et stadigt stigende antal supermarkeder ma. ierfor

forventes at bevirke, at konkurrencen mellera supermarkederne og

den ovrige detailhandel, men ogsa. mellem supermarkederne indbyr-

des, vil olive skasrpet yderligere.

Det gaelder for supermarkeder som for de 0vrige butiksformer, at

det afg0ren.de er, om de 0gede lanninger og andre ornkostninger,

der ma blive en falge af udvidet abningstid, kan forventes daskket

af st0rre omsastning. Og det er fortsat rimeligt at antage, at det

enkelte supermarket! ikke vil udvide abningstid en, medmindre der

er begrundet nab om at opna dette 0gede salg.

Men en redegarelse for, hvad de videre virkninger vil vaere, ma.

blive af ret spekulativ karakter.

Sa laenge der er en steerk stigningstakt for supermarkeder, er det

sandsynligt, at det vil lykkes for supermarkederne at opna den

n0dvendige meromsaetning. Dette vil sikkert vsre lettest for de

st0rre supermarkeder at klare, og det kan endda taenkes, at den

storre omsaetning vil give en bedre kapacitetsudnyttelse, og at de

derfor maske endda vil se deres fordel i at saenke priserne for at

fa en endnu st0rre markedsandel. Det vil vaere endnu vigtigere end

far at komme op pa. en stor omsastning, hvorfor det kar. tsenkes, at

man konkurrerer hardt pa priserne for at opna. dette. De mindre

supermarkeder, der i forvejen er darligere stillet, vil fa svasrere

ved at klare sig, da det kan vasre vanskeligt for dem at folge med

i en intensiv priskonkurrence, og pa lasngere sigt er det tasnke-

ligt, at en del af disse vil blive nedlagt.

Safremt udviklingen antager dette f orl0b, medf0rer det en aandring

i detailhandelens struktur, saledes at den samlede omsastning bli-

ver fordelt over fasrre, men st0rre supermarkeder end nu. Dette kan

betyde en sa meget bedre kapacitetsudnyttelse for den enkelte bu-

tik, at det mere end opvejer de st0rre l0nomkostninger, hvorved

der er chancer for, at omkostningerne pr. omsat vareenhed reduce-

res, hvilket igen abner mulighed for, at varepriserne kan blive

lavere, end de ellers ville have vasret.

Dette er et muligt handlingsforlob. Men det er ikKe det eneste.

Raasonnerer det enkelte supermarked som far: at det vil udvide ab-

ningstiden, safremt det forventer, at det derved far et mersalg,

der daekker de 0gede omkostninger, kan denne forventning i sig selv

vaere berettiget - safremt ikke alle andre supermarkeder g0r det
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samrae. Man kan derfor forestille sig et andet handlingsforlob,

hvor praktisk taget alle supermarkeder holder lsngere abent, sa-

ledes at den samlede omsaetning blot fordeles over flere timer.

Samfundsmasssigt er der da kun sket en for0gelse i de samlede om-

kostninger for at formidle denne omsaetning, og hvert enkelt super-

marked er darligere stillet end f0r. Det er sandsynligt, at de

darligst stillede supermarkeder som f0lge heraf ma opgive, hvor-

ved der sker en tilpasningsproces, men denne kan veere langvarig

og smertelig.

Heller ikke pa dette omra.de er en klar konklusion derfor mulig.

Re su.lt at et vil i b.0j grad afhaenge af, hvorledes konkurrencen ud-

vikler sig, og om de n0dvendige tilpasninger finder sted. Men me-

get taler for, at hvis der virkelig skulle indtraeffe en vssentlig

for0gel.se i abningstiderne, vil det efterhanden kunne pavirke bu-

tikshandelens struktur sa kraftigt, at en storre del af omsstnin-

gen bliver koncentreret pa fa. og store supermarkeder, hvilket kan

bevirke, at omkostningerne pr. vareenhed bliver mindre, hvorved

ier abnes mulighed for priser, som er lavere, end de ellers ville

tiave va:ret.

1
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5_j. SPECIALFORRETNINGER.

If0lge Danmarks Statistiks detailhandelstselling i 1969 kan detail-

hand elen opdeles i falgende grupper (figur 5.1)::



Statistisk Tabelvaerk 1971: II

Detailhandelstasllir-gen 1969

Hand.elsomra.der og -distrikter samt kommuner.

Den vigtigste gruppe (efter oms;£tning) er kolonial, der behand-

les sserskilt i afsnit 6. Supermarkeder og stormagasiner, der er

behandlet i de foregaende afsnit, er henholdsvis nr. 3 og 4 ef-

ter omsaetning. Af de avrige grupper er udvalgt et antal butikker,

til unders0gelsen, idet der er taget hensyn til omsastningens star-

relse (af de 10 grupper mangier kun benzin), onsket om representa-

tion af handvaerksbutikker og butikker med lsngere abningstid end

den normale.

Selv om materialet fra de af unders0gelsen ornfattede butikker er

suppleret med normtal, i]RFA-tal etc., er det sarligt for denne grup-

pe vanskeligt at lave en prognose pa grund af det store antal butik-

ker og den store forskel imellem de enkelte brancher.
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'3.1 Omssetningens fordeling.

Pa figur 5.2 ses en oversigt over de enkelte butikkers omscetning

fordelt pa de enkelte ugedage. Ser man pa, butikkernes gennemsnit-

lige omssetning (simpelt gennemsnit) er fredag ogsa, her den starste

dag, men derefter kommer mandag og ikke lordag som den nasststorste.

Da der l0rdag kun er abent en halv dag, er det dog reelt den naest-

storste.

Hvis man ser pa de enkelte brancher, viser det sig imidlertid, at

der er meget store udsving, som bevirker, at gennemsnittet for

denne gruppe bliver anderledes end stormagasiner og supermarkeder.

Mabelbrarchen har tilsyneladende en meget vilkarlig fordeling af

orasaetningen pa. de enkelte ugedage. liar man ser pa ugens totale om-

seetning pa timeintervaller, som de fremgar af figur 5.3, kan man

se, at arsagen er den, at omsastningen er klumpet sammen pa de en-

kelte timer, og der er mange timer i ugens lob, hvor der slet in-

gen handel er.

Som omtalt i indledningen er der specielt for mobelbranchen fore-

taget en registrering af omsastningen pa det tidspunkt, hvor kunden

k0ber varen eller far den i udvalg. Der kan godt vsre kunder pa

andre tidspunkter, men de har i sa fald kun vaeret inde for at se

og/eller sporge pa varerne, men kommer maske pa. et senere tids-

punkt tilbage for at k0be varen.
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Det fremgar tydeligt, at der er en meget darlig udnyttelse af

kapaciteten. Af ugens totale "omsaetning" (der orr.fatter bade kon-

tant- og kreditsalg og udvalgsnotaer), falder saledes over 30^ i

labet af de tre timer fredag aften fra kl. 17-20, hvor der altsa ,

er en meget kraftig spidsbelastning.

Inden for radiobranchen er der tilsyneladende ogsa store udsving,

selv om de ikke er sa store som i mobelbranchen. Der er meget

stor omsaetning fredag og maridag, hvorimod omsaetningen l0rdag er

meget lav (max. 7-6). En del af arsagen til det meget lave salg

l0rdag kan vsre det store antal persorier, der tilbringer weekenden

i ferieboliger og campingvogne, men da de tilsvarende tal for su-

permarkeder er betydeligt h0jere, ma der ogsa vaere andre arsager.

En analyse af omsastningen fordelt pa timeintervaller viser, at

salget ogsa. her klumper sig sammen pa enkelte timer, men dog i

mindre grad end for m0belbra.nch.en, og der er en meget stor del af

salgst efter kl. 16, i en enkelt butik endda over 50?£ af den to-

tale omsaetning.

Omsastningens fordeling pa ugedage i maslk- og br0dbutikker er ret

jsevn, men det er ikke sasrligt overraskende, da det f0rst og frem-

mest er naarhedsbutikker, hvor der i stor udstraskning k0bes ind

dagligt. At ugens st0rste omss;tning nas torsdag falder sikkert sam-

men med, at det er l0nningsdag.

Omssstningstallene for branchen aviser, blade er noget specielle,

da butikken i denne unders0gelse har abent hver dag fra 7-22. Den

meget store omsastning S0ndag skyldes bl.a., at kiosker efterhanden

saelger en hel rsskke varer (specielt tobaksvarer) , som ellers ikke

kan k0bes om S0ndagen.

Pa figur 5.4 ses, hvorledes omsastningen for en kiosk er fordelt

pa de enkelte timeintervaller.
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Tallene viser, at omsaetningen pr. time ikke svinger srerligt meget.

Den mindste omssetning pr. time er 0.27%,og den st0rste er 2.04%

(sondag eftermiddag ved kaffetid). Mere end 50% af omseetningen op-

nas i tidsrummet fra 16-22, og den st0rste omsaetning er i tidsrum-

raet 19-20, d.v.s. umiddelbart for fjernsynstid. Der ma ved bed0m-

melsen af tallene tages hensyn til, at kiosken har abent, nar de

fleste andre butikker har lukket, og fredag fra 18-20 er omsaetnin-

gen saledes lavere end pa de 0vrige dage.

Hvis man ser bort fra de nasvnte brancher, viser det sig, at omsast-

ningens fordeling pa ugedage ikke afviger vaesentligt fra stormaga-

siners og supermarkeders, idet omsaetningen (som det ses af neden-

staende) fredag og l0rdag andrager 43%.
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Torsdag er nu den na3stst0rste dag, men l0rdag er kun lidt mindre,

og tager man hensyn til antal abningstimer, bliver l0rdag den mest

travle dag.

Pa figur 5.5 (a) og (b) er omsastningens fordeling vist grafisk,

iiet der dog kun er medtaget en butik pr. branche. Det ses tyde-

ligt, at specielt mobler og radio adskiller sig fra de avrige bu-

tikstyper, men ogsa ure, optik, guld- og S0lvvarer er lidt spe-

cielle, idet der er en stor omssetning om onsdagen.

For at undersoge, om der er nogle timer pa dagen, hvor omsastningen

er sterlig stor, er ugens totale omsaetning fordelt pa timeinterval-

ler vist pa figur 5.6.

Det er svaert at finde noget ensartet manster, da der er meget stor

forskel pa de enkelte brancher, og pa figurerne 5.7 og 5.8 er tal-

lene derfor vist grafisk. For at se, om der kan males nogen forskel

i indk0bstidspunkterne afhsengig af, om det er dagligvarer (som an-
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vendes i husholdningen dagligt og derfor k0bes ind regelmasssigt -

normalt af husmoderen) eller udvalgsvarer (f.eks. langvarige for-

brugsgoder, som k0bes ind med st0rre mellemrum og ofte efter n0je

overvejelser - aegtefssllerne er normalt fselles om disse indk0b), er

brancherne vist hver for sig.
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Tobak- og vinbutikker handler dels med dagligvarer (tobaksvarer)

og dels med vin og spiritus, der k0bes med st0rre mellemrum, og

branchen er derfor forsagsvis placeret begge steder.

Aviser og blade er ikke medtaget, da de til forskel for de 0vrige

ogsa. har abent om aftenen og S0ndag, og salget pr. time er vist i

figur 5.4. Som det fremgar af figur 5.7, er der to toppunkter i

omssetningen, nemlig om formiddagen fra 10-12 og Dm eftermiddagen

omkring kl. 16.00. Det er bemasrkelsesvasrdigt, at der kun i bran-

chen maslk og br0d (morgenbrod) er noget egentligt salg f0r kl.9.00.

Der ma ved bed0mmelsen af tallene tages hensyn til, at der i tids-

rummet 17-18 kun er omsastning for en halv time, mandag til torsdag,

og omssstningen fra 18-20 gaelder kun fredag. En omregning af omsaet-

ningstallene fra 17-18, sa de kan sammenlignes med de 0vrige timer

pa dagen, viser, at der kun for k0d, flaesk og victualler og tobak

og vin er stigning i omsastningen fra 17-18 i fornold til 16-17. Da

tobak og vin er noget specielt, er der for at unders0ge, om der er

tale om spidsbelastning i disse timer pa figur 5.8 vist omsaetnin-

gen pr. time for en slagterbutik.

Tallene pr. time viser, at der ikke er tale om nogen spidsbelast-

ning. som man umiddelbart skulle tro. Den store omsaetning fra

17-18 skyIdes fredagens salg, idet der selv efter omregning kun om

torsdagen er foroget salg i den sidste time, og salget er mindre

end fredag fra 17-18. I lighed med supermarkederne viser det sig

ogsa. her, at den st0rste omsastning pr. time opnas lordag formid-

dag med toppunkt fra 10-11. Tallene viser ogsa, at der er store ud-

sving i omsstningen fra den mindste time (0.1$) til den st0rste

(5.2$), og at morgenabning kun kan betale sig, fordi man kan have

personalet beskaeftiget med andet end ekspedition.

Omsaetningens fordeling i butikker med udvalgsvarer er noget ander-

ledes, som det fremgar af figur 5.9. Der er ogsa. her to toppunkter,

men de er ikke sa sammenfaldende som for dagligvarebutikkerne, og

eftermiddagens toppunkt er st0rre end formiddagens, selv uden om-

regning af salget fra 17-18. Der er ogsa en bemaerkelsesvasrdig stor

omsastning fra 19-20, men trods det har ikke alle butikker abent

til kl. 20.
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For at undersoge, om der er spidsbelastning, vises pa. fig'ur 5.10

oascetningstallene pr. timeinterval for en herrekonfektionsforret-

ning (nobler er vist pa figur 5.3) > og pa figur 5.11 for en typisk

handvaerksbutik - ure, optik, guld- og salwarer.
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Omsaetningens fordeling er licit jaevnere eni for m0belbranchen, men

der er ogsa her tale om en meget darlig kapacitetsudnyttelse, og

omsastningen pr. time svinger fra 0% (specielt i morgentimerne fra

8-9) til 14.4% fredag mellem 16-17. Det fremgar ogsa, at der kun

torsdag er nogen vaesentlig omsastning mellem 17-18, og selv da bli-

ver omsastningen omregnet pa timebasis kun 5.4%, sa der er tilsyne-

ladende ikke nogen spidsbelastning omkring lukketid.

Omsaetningens fordeling er ogsa her noget ujaevn, men den svinger

dog kun fra 0% (mandag og torsdag morgen fra 8-9) til 7.4% fredag

mellem 11 og 12. Der er kun onsdag nogen tendens til spidsbelast-

ning omkring lukketid, idet omsaetningen omregnet pa timebasis mel-

lem 17-18 bliver pa 5.8%, men stadigvask mindre end den st0rste om-

saetning pr. time fredag.

Omsaetningstallene tyder pa, at kunderne (i hvert fald i provinsen)

har forstaet at indrette sig efter den nuvaerende lukkelov, sa de

undgar alt for store k0dannelser omkring lukketid i specialbutik-

kerne.
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5.2 Omkostningsstrukturen.

Til belysning af omkostningsforholdene inden fcr specialforret-

ninger har en del brancheforeninger udarbejdet tranchenormtal,

men det gaslder ikke alle de unders0gte brancher, og da de fa. bu-

tikker, der deltager i denne undersogelse, ikke er tilstraekkeligt

til at lave et tilfredsstillende sammenligningsgrundlag, er der i

stedet foretaget en analyse for en type dagligvarebutikker (slag-

terfaget) og en type udvalgsvarebutikker (urmagere og optikere)

baseret pa, normtal for de pagseldende brancher.

5.3 K0d, flsesk og viktualier.

Normtal for slagterfaget udarbejdes af Danske Slagtermestres Lands-

forening. Tallene for 1971 er baseret pa. regnskaber for 414 slag-

terforretninger, og pa figur 5.12 ses et uddrag af disse normtal.
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Den gennemsnitlige bruttoavance er i 1971 steget med 2.1% til

28.0% af omsastningen, men som det fremgar af tallene, er der for-

skel pa de forskellige forretningstyper (fra 26.1% til 30.8%).

I kommentarerne til bruttoavancen oplys.es det, at bruttoavancepro-

centerne for den enkelte forretning svinger fra 15% til 43%, og at

bruttoavanceprocenterne i gennemsnit er 30.6% pa Sjaelland (incl.

Kobenhavn), men i Jylland og pa Fyn kun 26.6%. Der er ingen nasvne-

vaerdig forskel mellem Kobenhavn og Sjselland eller mellem st0rre

byer og landdistrikter, men bruttoavanceprocenten er storst i slag-

terforretninger med egen production, til gengaeld er lonomkostninger

i disse forretninger ogsa vassentligt storre.

Safremt l0nninger traskkes fra bruttoavancen, vis.er det sig, at jo

storre omsaatningen bliver, jo mindre bliver procenten, men pa

grund af den store omsastning er de starste butikker alligevel i

stand til at frembringe de storste overskud, som det fremgar af

nettoavancen i kr.

Een st0rste driftsomkostning er her, som i den evrige detailhandel,

l0nninger, og procenten er sasrlig hej i slagterforretninger, fordi

der finder en del forarbejdning og foraedling sted. Der ma ved be-

dammelsen af l0nninger tages hensyn til, at indehaverens indsats

ikke er medregnet, og hustruens arbejdskraft er forst beregnet ef-

ter nettoavancen og sat til 24.000 kr. arligt for heltidsbeskaefti-

gelse. Det ma derfor konstateres, at forretninger med en omsastning

pa under 400.000 kr. arligt ma betragtes som urentable, hvis der

skal regnes med en rimelig I011 til indehaveren (min. 40.000 kr.

arligt), og storstedelen af de 20 slagterforretninger, der blev

redlagt pr. maned i 1971, var da ogsa sma forretninger. En stor

del af lonningerne er gager og ma betragtes som faste omkostnin-

ger, der ikke varierer med omsostningens storrelse. Den resterende

del er lanninger til ekspeditricer etc., som specielt i storre

slagterf orretninger er deltidsbeskaef tigede, og omkostningen kan

derfor ved storre udsving i omssetningen veere variabel.

Af de ovrige driftsomkostninger er forretningsleje den veesentlig-

ste, men udgor kun i den mindste forretningstype over 2%. Forret-

ringsleje og de ovrige driftsomkostninger (med undtagelse af ind-

pakningsmateriale, der ma regnes som en ren variabel omkostning),

er faste omkostninger, der ikke pavirkes af mindre udsving i om-

sastningen.
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3.3.1 Abningstider og prisdannelse.

Safremt en liberalisering af lukkeloven vil betyde, at slagterne

udvider deres abningstider, vil det resultere i 0gede l0noir.kost-

ninger til ekspeditionspersonale (bl.a. pa grund af overarbejds-

tillaeg) , selv om en del af den nodvendige arbejdskraft maske kan

skaffes ved overflytning fra perioder, hvor der er mindre pres pa

omscfitningen.

iCn liberalisering af lukkeloven beb_0ver imidlertid ikke n0dvendig-

vis at betyde,at alle slagterforretningerne vil 0ge deres abnings-

tider, men safremt supermarkederne og varehusene udvider abnings-

tiden, medf0rer det en sget konkurrence for slagterforretningerne.

De storre slagterforretninger, som skal have kunderne fra et stort

omrade, kan fale sig tvunget til at ga helt eller delvis med til

de for0gede abningstider for ikke at miste en del af deres omsset-

ning.

Men da man ma regne med, at priserne i supermarkederne vil vasre

uforandrede (jf. omtalen af supermarkederne, afsnit 4) eller i

hvert fald ikke stigende, kan de st0rre slagterforretninger heller

ikke lade de 0gede l0nomkostninger smitte af pa priserne. De ma

derfor bsere dem selv eller forsoge at fa. dem daskket ind ved starre

omsaetning eller rationalisering.

For de mindre slagterforretninger er det ret usandsynligt, at de

vil kunne opna den salgsf oragelse, der er nodvendig for at daskke

de af 0get abning forarsagede h.0jere lonomkostninger. sLnten ma det

betyde, at indehaveren og hustruen selv ma klare ekspeditionerne,

hvilket indebasrer storre arbejdsbelastning for disse, eller ogsa.

ma man afsta fra en forlaenget abningstid. Muligheden for at skaffe

sig den nadvendige meromsstning ved hjaslp af prisnedssttelser er

nsppe realistisk, fordi den lille slagter ikke kan traskke kunder

til fra et tilstraakkeligt stort omrade. Omvendt er muligheden for

at overveelte 0gede omkostninger pa priserne naeppe heller til stede,

da det vil betyde en yderligere forringelse i konkurrencesituatio-

nen.

dn liberalisering af lukkeloven kan derfor betyde, at nedlasggelsen

af de sma slagterf orretninger vil fortssette med 0get kraf t, og at

salget fra disse forretninger vil blive overf0rt til de starre

slagterforretninger (og supermarl^eder) , saledes at disse derigennem
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far Compensation for de 0gede lonomkostninger, sa priserne ikke

bliver pavirket deraf.

I normtal 1971 for slagterfaget bed0mmes :fremtid.sudsigterne sale-

des:

"Norr.tallene for de helt sma forretninger har
gennem alle arene vist urentable resultater.
Situationen for disse helt sma forretninger
er stadig sa ringe, at man ma vente, at en
del af dem vil "blive nedlagt ogsa i de na3r-
meste ar.

Men glasdeligt er det, at slagterforretninger
fra omkring 250.000 kr. i omsastning og opef-
ter i dette ars normtal har vist fremgang.
En fremgang, der er sa stor og generel over
hele landet, at man har al mulig grund til
at tro pa, at denne strukturtilpasning ef-
terhanden er overstaet.

Antallet af forretninger vil derfor nok falde
ogsa i aret 1972, men fortsaetter samtidig den
absolutte forbedring af driftsresultatet ogsa.
i dette ar, vil de resterende slagterforret-
ninger blive stasrke, sunde forretninger, som
husmoderen nadigt vil undvasre".

5.4 Ure, optik, guld- og S0lvvarer.

Til belysning af denne branches regnskabstal foretager Dansk Urma-

ger- og Optikercentralforening hvert ar en regnskabsunders0gelse

for urmagere og optikere, og Danmarks Guldsmedeforening foretager

en tilsvarende unders0gelse for guldsmedene.

Unders0gelsen af urmagere og optikere har i 1971 omfattet 91 for-

retninger, og tallene fremgar af figur 5.13. Den gennemsnitlige

bruttoavance er meget h0j, men det skyIdes reparationer og egen

produktion, som udgar en endnu st0rre andel af salget i denne bran-

che end slagterfaget. Forklaringen pa den h0jere bruttoavancepro-

cent i de mindre forretninger er antagelig den, at indehaveren i

stor udstrsekning passer vasrkstedet, hvad de meget lave l0nomkost-

ninger ogsa. tyder pa.

Selv om resultatet for de sma forretninger er vassentligt bedre end

for de tilsvarende slagterf orretninger, ma man ogsa. her konstatere,

at en del af dem ma betragtes som urentable, hvoi^imod de store for-

retninger har et ret tilfredsstillende resultat.
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Forretningerne er omsaetningsmaessigt noget mindre end slagterfor-

retningerne, Idet kun 15 (af 91) har en omscetning over 600.000 kr.

Lonomkostningerne er ogsa her den vassentligste omkostning, nar der

tages hensyn til beregnet hustrulan, der for heltidsbeskaeftiget

er sat til 32.400 kr. arligt svarende til gennemsnitslonnen for

uddannet butikspersonale, og indehaverens arbejdsindsats, der spe-

cielt ved en lille omssetning betyder meget. Lonningerne er i endnu

hajere grad end i slagterforretninger en fast omkostning, idet der

ikke anvend.es ret meget deltidsbeskaef tiget arbejdskraft, men deri-

mod, specielt i de st0rre f orretninger, faglasrte optikere, der be-

virker hajere l0nomkostninger, men til gengseld giver st0rre ser-

vice for kunderne.

Nzgletallet: omsastning pr. beskaeftiget viser, at der kan vaere ud-

sving i omseetningen pa ca. 15 0.000 kr. arligt, far det bliver nod-

vend igt at ansastte ekstra personale.

Ui over lannen er den veesertligste driftsomkostning husleje og

varme, som i de mindre forretninger udg0r helt op til 5-2% af om-
2

s;stningen. Ser man pa nagletallet omsastning pr. m , viser det sig,

at selv om huslejen ma betragtes som en fast omkostning, gaslder

det kun inden for visse intervaller, idet den st0rste omsaetning pr.

m^ er 14.000 kr. , og den storste omsaetningsgruppe har kun en omseet-
2

nlng pa 13.000 kr. pr. m .

Fragt, porto og korsel ma betragtes som en variabel omkostning, og

udsv:.ngene i tallene ma. bero pa udsvingene fra forretning til for-

retning, den bedste tredjedel af forretningerne 'nar saledes en

procentandel, der kun varierer fra 0.3 til 0.5% af omsastningen.

Reklame og dekoration bestemmes af indehaveren, og omkostningen

ma, som de ovrige driftsomkostninger, betragtes som en fast om-

kostning.

Danmarks Guldsmedeforenings :normtalsunders0gelse er opbygget lidt

anderledes end urmagernes og omfatter ogsa. forretninger, der hand-

ler nied ure og optik, som det fremgar af figur 5.14, der viser tal-

lene for 1970. Der medvirker 159 forretninger i unders0gelsen,hvor

man hair opdelt forretningerne bade efter omsastning og beliggenhed

og i provinsen desuden i forretninger med og uden ure og optik.
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Bruttofortjenesten er storst i stationsbyer og mindst i Kebenhavn

og storst i forretninger uden ure og optik. De mindste forretnin-

ger har tilsyneladende den storste bruttofortjeneste, og noget ty-

der pa, at avancen falder i takt med omsaatningen, men tendensen er

ikke helt klar.

I lonningerne er indregnet beregnet Ian til medhjaslpende hustru

(33.000 kr. arligt for fuldtidsbeskasftiget) og driftsherrel0n til

indehaver (beregnet som en grundlon pa 35-000 kr. arligt + 3% af

omsaetningen) , og som falge deraf bliver procenterne vassentligt

st0rre end for ure- og optik, men procenten er dog faldet fra

1969 til 1970.

I de 0vrige omkostninger er afskrivninger og renter medregnet,

men selv om der ses bort fra disse, er omkostningsniveauet ret

h.0jt for guldsmedef orretningerne, og alle forretninger med under

500.000 kr. arligt (i kabstaeder dog uden ure 300.000 kr. ) giver

ikke tilstreekkeligt overskud til at daekke driftsherrel.0n.

5.4.1 Abningstider og nrisdannelse.

Som det fremgar af forans-taende, konkurrerer guld- og S0lvsmede-

forretninger med ure- og optikerforretninger, fordi de delvis har

de samme varer. Af faelles konkurrenter er der stormagasiner og va-

rehuse, hvorimod superrnarkeder etc. kun i meget ringe grad paf0rer

konkurrence. Safremt lukkeloven bliver liberaliseret, er det der-

for ikke givet, at branchen vil fale sig tvunget til at holde abent

af hensyn til konkurrencen fra andre brancher.

For store og mellemstore butikker med l0nnet personale er det sand-

synligt, at man ikke neerer hab om, at laengere abningstid vil medf0-

re en meromsaetning, der vil vaere i stand til at give daskning for

0gede l0nomkostninger, Sandsynligvis vil der derfor intet ske. For

helt sma butikker, hvor indehaveren laver det meste arbejde selv,

og forudsat han har bolig i tilknytning til butikken, vil der for-

mentlig vaare nogle, der ikke f0ler sig generet af at holde laengere

abent. Ken der er ikke grund til at tro, at dette skulle have no-

gen som heist virkning,hverken pa omkostninger eller priser.
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5.5 Yin og tobak.

De specielle vin- og tobaksforretninger har vasret genstand for me-

get stor konkurrence fra supermarkeder, kiosker etc. i de senere

ar, og det har bevirket, at deres antal er blevet stasrkt reduce-

ret. Der har derimod ogsa vaeret en bevaegelse i modsat retning,

idet nogle vinimport0rer har oprettet egne forretninger (f.eks.

Skjold Burne). En liberalisering af lukkeloven vil sikkert bevir-

ke, at supermarkedernes andel af omsastningen vil blive 0get, og

for at modvirke dette kan det blive n0dvendigt for de specielle

vin- og tobaksforretninger at holde tilsvarende abent. Da der ikke

forventes en prisstigning i supermarkederne, vil det nasppe heller

generelt blive tilfaeldet i vin- og tobaksforretningerne. Det kan

dog tasnkes, at man vil fors0ge at opna kompensation for l0nstig-

ningerne ved at forh0je priserne for varer, der ikke findes i

supermarkeder og kolonialforretninger, men det vil nasppe fa nogen

st0rre betydning for prisniveauet.

5.6 Frugt, gr0nt og blomster,

Denne branche er ret kompliceret, idet den bestar af bade speci-

elle frugt- og gr0ntforretninger, specielle bloirsterf orretninger

samt blandede forretninger. Blomster er ikke omfattet af lukkelo-

ven, men alligevel har ikke alle forretninger udnyttet muligheden

for at holde abent f.eks. sendag formiddag, og en liberalisering

af lukkeloven vil derfor nasppe pavirke disse forretningers pris-

niveau.

Frugt- og grontforretninger har haft en stadig tilbagegang i om-

sastningsandel i de senere ar, og en liberalisering vil sikkert

for0ge konkurrencen yderligere, saledes at forretningerne vil bli-

ve tvunget til at udvide abningstiden for ikke at miste yderligere

omsaetning. Den ekstra l0nomkostning, det vil rnedf0re, vil dog nasp-

pe pavirke priserne, da det i sa fald i stedet vil forringe konkur-

rencaevnen, og f orretningerne ma derfor selv bagre omkostningerne,

men kan maske i nogen grad fa dem kompenseret ved en 0get omsaet-

ning, sa.fremt antallet af forretninger formindskes.

5.7 Herre- og damekonfektion.

If0lge Bjarke Fog og Arne Rasmussen (Danmarks Detailhandel i 1980

s. 680-683) forventes det, at herrekonfektion og -ekvipering vil

erobre en smule omsastning fra skraedderne, men pa den anden side



IV - 86 406

vil tabe i meget st0rre malestok til manufakturbutikker, stormaga-

siner og discount houses saint dobbeltsupermarkeder, og som falge

deraf regnede man med en ret omfattende nettotilbagegang i butiks-

antal fra 1.035 i 1957 til 660 i 1980.

Det er imidlertid muligt,at denne prognose er for pessimistisk,

for if0lge en analyse foretaget af J.L. Lorenz Christensen og

Flemming Hansen (Textilvarer i Danmark 1966 og 1980 s. 2) har ud-

viklingen i perioden 1964 og 1966 vist et noget gunstigere billede

end forventet ifolge prognosen. Lorenz Christensen og Flemming Han-

sen venter dog ogsa, at textilbranchen som helhed vil miste en del

af markedet, men at nogle forretninger, deriblandt st0rre konfek-

tionsf orretninger, vil hasvde sig bedre end andre.

Generelt ma man derfor sige, at det tyder pa, at branchen vil bli-

ve udsat for staerk konkurrence fra andre butiksformer, og at man

for at haevde sig bliver nodt til at for0ge servicegraden og vare-

udvalget, hvad der vil foroge omkostningsniveauet.

Ogsa. inden for denne branche er det sandsynligt, at de fleste inde-

haveres overvejelser vil f0re til, at de ikke anser det for sand-

synligt, at merorr.sastning kan opveje meromkostninger ved forlaenget

abning. Under forudsastning af, at stormagasiner og varehuse forlaen-

ger abningstiden, er det taenkeligt, at enkelte vil vaelge at holde

laengere abent, men det er ikke sandsynligt, at dette vil have maerk-

bare omkostningsmaessige og prismasssige virkninger. Kun hvis den si-

tuation skulle indtrasf f e , at praktisk taget alle butikker af kon-

kurrencemaessige grunde foler sig nodsaget til at holde lasngere

abent og derved blot kaempe om den samme omsstning over flere timer,

vil det fa uheldige omkostningsmeessige konsekvenser.

5.8 Mabler m.v.

Som vist pa figur 5.3, er der i m0belbranchen en meget darlig ud-

nyttelse af kapaciteten, hvilket har bevirket et ret h0jt omkost-

ningsniveau og en stor bruttoavance, og derfor er stormagasiner,

rasalgsvarehu.se, stork0b og supermarkeder trasngt ind pa mobelbran-

chens omra.de. For at modvirke dette har man i de senere ar place-

ret m0belforretninger med store udstillingslokaler langs hovedveje

(hvor huslejen er billig i forhold til byen) og i butikscentre. En

liberalisering af lukkeloven vil sikkert forstaarke denne tendens,

idet kunderne da i storre udstraekning kan fa lejlighed til at se og

kobe varerne ogsa. uden for den nuvaerende abningstid.
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De for0gede l0nomkostninger ved den forlasngede abningstid vil der-

for nok i disse forretningstyper kunne kompenseres af et 0get

salg, men de resterende forretninger bliver derved udsat for har-

dere konkurrence, og da deres omkostninger ikke gar ned, bliver

de derved darligere stillet- Mulighederne for at overvaelte en 0get

omkostningsprocent pa. priserne er nasppe til stede i en vanskelig

konkurrencesituation. Men ved at de prisbillige forretninger far

0get deres markedsandel, kan der heri ligge en tendens til, at

det gennemsnitlige prisniveau kommer til at ligge lavere, end det

ellers ville have gjort.

5.9 Isenkram, k0kkenudstyr m.v.

Isenkrambranchen er en specialforretning med et bredt varesorti-

ment speendende fra langvarige forbrugsgoder (harde hvidevarer)

til S0m, skruer, va3rkt0J etc. Konkurrencen fra andre forretnings-

typer har gjort, at en stor del af forretningerne har mattet luk-

ke (f.eks. ogsa. store kssdeforretninger som Import0ren) , men da

e:n del af varerne ikke egner sig til selvbetjening, er nye forret-

ninger til gengasld dukket op i centre o.l. If0lge Bjarke Fog og

Arne Rasmussen (Danmarks Detailhandel i 1980, s. 701) regner man

derfor ikke med, at antallet af forretninger vil formindskes.

For de forretninger, der ligger i butikscentre o.l., kan der vaere

en tilskyndelse til at udvide abningstiden, sa.fremt de 0vrige bu-

tikker i centret g0r det. For de fleste centre kan man stille sig

tvivlende over for, om det vil vaare muligt at opna. den nodvendige

omsaetningsforogelse. Er dette ikke tilfsldet, er det formentlig

mere sandsynligt, at de vil vende tilbage til de:i gamle abnings-

tid frem for at S0ge de 0gede l0nomkostninger overvasltet pa. pri-

serne. Navnlig ikke, da de 0vrige isenkramforretninger nasppe i

tulsvarende grad vil vasre interesseret i en for0gelse af abnings-

tiden, saledes at der ikke kan blive tale om en generel prisfor-

h.0,jelse i branchen.

5 .. 10 Radio og musikinstrumenter.

Branchen er stasrkt praeget af egentlige kaeder, der i 1962 havde

40^ af branchens samlede omsastning. Der er i lighed med m0bel-

branchen en ret spredt omseetning, men pa. grund af reparationer og

service pa. radio og TV er kapacitetsudnyttelsen bedre end i m0bel-

branchen.
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Konkurrencen fra supermarkeder, stormagasiner og rasalgsvarehuse

er stor, og en liberalisering af lukkeloven kan betyde, at ab-

ningstiden i denne branche generelt vil blive for0get. De 0gede

l0nomkostninger vil nagppe kunne daskkes ind ved 0get salg eller

prisforhojelser pa. varerne (pa grund af konkurrencesituationen) ,

men vil muligvis pavirke reparationspriserne, der er mere uigen-

nemsigtige.

5.11 Maelk og br0d.

Mselk- og brodforretninger var tidligere priviligerede pa grund af

maelkeordningen, der fandtes i alle storre byer, men efter at den

er blevet ophaevet, er maelk blevet en standardvare i kolonialfor-

retninger, supermarkeder, bagerier etc. med det resultat, at de

egentlige mejeriudsalg naesten er forsvundet. De i undersogelsen

deltagende forretninger er da ogsa. blevet asndret fra egentlige

mejeriudsalg til henholdsvis et mindre supermarked og en delvis

kolonialforretning. ,/Endring af lukkeloven vil derfor pavirKe dis-

se forretninger (og det gselder stort set branchen i let hele ta-

get) pa samme made som supermarkeder og Kolonialforretninger.

3.12 Aviser og blade.

Kioskerne kan deles op i to grupper, hvcraf den ene har abent til

kl. 19 eller 20 om aftenen, til kl. 14 cm lordagen og til kl. 12

om S0ndagen. Den anden gruppe har abent fra kl. 7 (eller 8) til

kl. 22 hele ugen. Begge grupper handler udover det alrr.indelige

kiosksortiment med tobak, chokolade- og sukkervarer,str0mper etc.

Begge typer har haft gavn af den nugaeldende lukkelov, men spe-

cielt gruppe 2 har haft fordel, idet der. uden for den normale ab-

ningstid i andre butikker har et stort salg af andre varer. Som

det frer:gar af figur 5.4, er kapacitetsudnyttelsen god i aisse

forretninger, og det er i nogle tilfaside lykkedes at fa persona-

le til almindelig Ian selv uden for den normale arbejdstia. Da

konkurrencen uden for den normale abningstid er minimal, kan pris-

niveauet i nogle af butikkerne vasre hojere end de normale priser,

men det er dog ikke generelt tilfaeldet.

En asndring af lukkeloven vil stille begge kiosktyper- ringere i

konkurrence med den ovrige detailhandel, og det vil givet bevirke,

at en del af omsastningen forsvinder,nar f.eks. tobaks- og papirva-

rer kan k0bes andre steder uden for den nuvaerende abningstid, og en
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del af dem vil sikkert blive tvunget til at lukke, da priserne

vil kunne pavirkes i nedadgaende retning.

3.13 Biler, motorcykler m.v.

Grunden til, at denne specielle branche blev medtaget i underso-

gelsen var, at den har en ret stor and el af detailomsastningen.

Undersogelsen har imidlertid vist, at der er en raakke forhold,som

bevirker, at branchen alligevel holdes uden for den egentlige un-

dersogelse.

3n automobilforhandlers opgaver kan deles i tre dele:

1. Salg af nye og brugte biler

2. Salg af reservedele og ekstraudstyr og

3. Reparation og klarg0ring af biler.

Den storste del af omsaetningen falder naturligvis under punkt 1,

og det er pa grund af dette salg, at automobilforhandlerne er ble-

vet fritaget fra lukkelovens regler. Demonstration og salg finder

sted savel inden for normal abningstid som lordag eftermiddag og

S0ndag. Man har ogsa. forsogsvis haft abent torsiag aften med stor

succes, men denne abningstii har nu tilsyneladen.de mistet kunder-

nes interesse, sa man igen vil ophore med det.

Salget af biler foretages af sselgere, der er delvis provisionslon-

nede, hvilket betyder, at der ikke skal betales ekstra Ion eller

gage til saslgere, der arbejder om aftenen eller lordag og sondag

uden for normal abningstid. Det koster derfor i realiteten ikke

automobilforhandleren noget (udover lidt ekstra lys) at holde

abent uden for den normale abningstid, og branchen kan derfor ikke

pa det omrade sammenlignes Tied den 0vrige detailhandel.

Salg af reservedele er i de to virksomheder, der har deltaget i

unders0gelsen, delt op, saledes at man har en butik med salg til

privatpersoner og et lager med salg til vaarksteder og udlevering

'mod rekvisition) til egne vaerksteder. Salget i butikkerne er re-

lativt ringe, men er det, der naermest kan sammenlignes med butiks-

salg i almindelighed. I Kabenhavn holder man lu^ket om l0rdagen.

Lageret har abent mandag - fredag fra 7.30 til 16.30 (i K0benhavn

lukkes dog fredag kl. 16); lardag er lukket.
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Man har tidligere holdt abent om lardagen pa lageret, :nen pa grund

af de stigende personalelanninger og reduktion af arbejdstiden be-

sluttede man sig for et par ar siden til at oph.0re ned denne ord-

ning. Der har fra vasrkstedernes side vseret stor tilfredshed med de

nye abningstider, idet vaerkstederne har benyttet anledningen til

at raeddele deres kunder, at man for fremtiden ikke kunne reparere

biler on lardagen, da man ikke kunne fa reservedele fra automobil-

forhandlerne.

Det stigende antal bilister, der reparerer biler selv, Kan bevir-

ke, at der vil blive st0rre behov for at kunne kobe reservedele

hos automobilforhandlerne uden for butikkernes normale abningstid,

men man har ikke planer om at holde Imngere abent. En del af be-

hovet vil muligvis ogsa kunne daekkes af benzinstationer, der i

stigende grad saalger ekstra udstyr og andet tilbeh.0r til de motor-

korende.

Den starste del af lagerets og butikkens omsaetning finder sted om

formiddagen, og en asndring af lukkeloven vil derfor naeppe pavirke

denne branches priser.

5.14 Konklusion for specialforretninger.

Ved en eventuel liberalisering af lukkeloven ma det for langt de

fleste specialforretninger forventes, at der i f0rste ongang in-

tet vil ske. R"0gterne overvejelser ma fare til, at de fleste for-

retninger nsppe kan nsre forventninger om, at aget salg vil kunne

kompensere for de forogede lanomkostninger, der vil vsre et resul-

tat af laengere abningstid. Derimod kan det meget vel ske, at der

er forretninger, der mister omsaetning til andre butikstyper, der

vaelger at udvide abningstiden. De resterende butikker kan derved

risikere i hvert fald i nogle brancher at fa en ugunstigere om-

kostningsprocent, men muligheden for at overvaslte dette pa for-

brugerne i form af h.0jere priser er sikkert f jern.
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6. K0 BMANDSBUTIKKER.

Butikkerne er udvalgt efter aftale med De samvirkende Kobmandsfor-

eninger i Danmark (DSK). Der er foretaget en geografisk udvaalgelse,

saledes at der er butikker fra Kobenhavn og omegn, st0rre og min-

dre provinsbyer og landkommuner.

Der er ingen af butikkerne, der har S0gt om dispensation fra luk-

keloven, og det har derfor ikke vasret muligt at beregne, hvordan

det ville have pavirket omkostningsstrukturen. En enkelt af butik-

kerne er placeret i et ferieomrade i umiddelbar nasrhed af en camp-

ingplads, hvor der er en butik der har abent bade lordag og son-

dag.

6.1 Omsaetningens fordeling.

Pa figur 6.1 ses en oversigt over de forskellige butikkers salg

fordelt pa de enkelte ugedage. Det fremgar tydeligt, at der ikke

er noget saerligt ensartet m0nster, idet omsastningen f.eks. om man-

dagen svinger fra 11.5$ til 21.3$ af ugens totale omsstning.

Safremt man imidlertid ser pa butikkernes gennemsnitlige (simpelt

gennemsnit) omsstning, viser det sig, at der er en klar tendens

til stigende omsaetning mod ugens slutning med den storste omsastning

om fredagen. Men tager man hensyn til, at lordag kun er ca. en halv

arbejdsdag, viser det sig, at det er ugens travleste dag. Den tota-

le omseetning fredag og l0rdag andrager kun 39.6$, hvilket er noget
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lavere end for stormagasiner og supermarkeder, men pa figur

6.2 (a) og (b), hvor tallene er grafisk illustreret, ses det ty-

deligt, at en enkelt af butikkerne har en helt anden omsaetnings-

fordeling end det evrige. Butik nr. 3 er en kobmandsbutik i Kaben-

havns Cityomrade, hvor en stor del af omsaetningen er til arbejdere

og funktionasrer, der arbejder i omradet. L0rdagens salg er derfor

kun til kvarterets beboere, hvoraf en meget stor del er i sommer-

hus i unders0gelsesperioden, og det svigtende salg fredag skyldes,

at kunderne har travlt med at ko-me hi em til familien, for at mar.

kan foretage ugens indkab i fsellesskab.

Ser man bort fra denne butik og udregner den gemmensnitlige omsast-

ning pr. dag for de 0vrige, far man f0lgende fordeling:

Ved at se bort fra butik nr. 3 bliver der totale omsastning fredag

og lordag nu 42.2$, dvs. den afviger ikke meget fra andelen i

stormagasiner og supermarkeder.

Forskellen kan skyldes, at forbrugerne i kabmandsbutikkerne k0ber

mindre partier ad gangen, men til gengasld flere gange om ugen.

For at unders0ge, om der er nogle timer pa dagen, hvor ornsaetnin-

gen er sferlig stor, er omssetningen fordelt pa dagens timer vist

pa figur 6.4. Figuren viser, hvor stor en andel af ugens totale

omsastning der f.eks. falder fra kl. 12-13 osv. , og der skulle der-

igennem vaere mulighed for at konstatere, om der er spidsbelastning

i den sidste time for lukketid.
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3om det fremgar af figuren, er der meget stor forskel pa omsaetnin-

gens fordeling fra butik til butik, og der er tilsyneladen.de ikke

nogen omsstningskulmination omkring den normale lukketid. Pa fi-

gur 6.5 (a) og (b) er de tilsvarende tal illustreret grafisk. Af

denne figur fremgar det, at selv om omsaetningens fordeling varie-

rer meget fra butik til butik, er der i alle butikkerne to top-

punkter, nemlig sidst pa. formiddagen og midt pa. eftermiddagen og

med en d0d periode omkring middagstid..

Der na ved bed0mmelsen af omsastningstallene tages hensyn til, at

omsaatningen fra 18-20 kun omfatter fredagen, og derfor bliver pro-

centerne ikke direkte sammenlignelige raed de 0vrige perioder. I

tidsrummet 17-18 er der heller ikke fuld oms^tning, da der fra man-

dag til torsdag kun er beregnet omsastninger for en halv time, og

selv om der ikke er tale om spidsbelastning, er omsastningen dog

noget st0rre, end det fremgar af figurerne 6.4 eg 6.5 (a) og (b).

For at tage hensyn til dette er der i figur 6.6 for en enkelt bu-

tik vist ugens samlede oms^tning fordelt pa. de enkelte timeinter-

valler, og for tidsrummet 17-18 mandag til torsdag er i parentes

vist omsaetningen beregnet pa timebasis.
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Da der som tidligere naevnt er stor forskel pa omsaetningens forde-

ling pa timeintervaller i de enkelte butikker, er der som typisk

butik valgt en kabmandsbutik beliggende i en k0benhavnsk omegnskom-

mune, hvor det viser sig, at omsaetningen stiger henimod lukketid.

Let frerngar ganske klart af disse omsastningstal, at der i de fire

forste dage i ugen er spidsbelastning omkring lukketid, men trods

dette er der ikke pa nogen af dagene sa, stor en omsastning som l0r-

dag formiddag fra 10-13. Fredag holder butikken kun abent til

kl. 19, men alligevel er den starste omsastning fra 17-18. Selv om

lardagen er ugens travleste dag, er omsaetningen fra 8-9 ikke vsa-

sentligt st0rre end pa ugens andre dage, og omsastningen stiger

f0rst kraftigt efter kl. 10 og kulminerer i den sidste abningstime.

Det ma desuden bemasrkes, at forretningen kun har abent til kl. 13,

man har tilsyneladende ikke ment, at det kunne betale sig at have

abent til kl. 14, hvilket tyder pa, at det trods spidsbelastningen

er muligt at klare den store omsaetning, uden at det er nadvendigt

med ekstra personale.

Da de ovrige butikker har en betydelig mindre spidsbelastning om-

kring lukketiderne, er der ikke meget, der tyder pa, at der er no-

get udpraeget behov for at holde laengere abent i denne butikstype.
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6.2 Omkostningsstrukturen.

De k0bmandsbutikker, der deltager i denne undersagelse, er alle

medlemmer af De samvirkende Kabmandsforeninger i Danmark og del-

tager i DSK's normtalsundersiagelse. De 8 butikkers omsastnings-

tal varierer fra knap 400.000 til godt 1.500.000 kr. arligt. Net-

toavancerne er med en enkelt undtagelse bedre end de tilsvarende

normJ:al fra DSK's unders0gelse. De k0bmaend, der deltager i norm-

talsunders0gelsen, er nasppe heller representative for samtlige

k0bm£end, idet man ma regne med, at det er k0bmasnd, der driver de-

res forretning bedre end gennemsnittet.

Normtallene har dog stor interesse, fordi de viser, hyorledes

bruttoavanceprocenterne og omkostningsstrukturen er ved forskel-

lige omsastningsintervaller.

Det, der interesserer ved denne unders0gelse, er, om omkostnin-

gerne varierer i forbindelse med en eventuel lsengere abningstid,

men da der ikke findes materiale, der kan belyse dette, er det af

betydning at finde ud af, hvorfor nogle omkostninger er faste og

andre variable i butikshandelen og derefter at prove at analy-

sere, om de samme forhold vil g0re sig gaeldende i forbindelse med

aendringer i abningstiderne.

Pa figur 6.7 er vist et uddrag af normtalsunders0gelserne for

1971 (omfattende kalenderar 1970) og 1972 (for 1971). Der er ta-

get to ar med for at se, om der er forskel i omkostningsstruktu-

ren f.eks. foranlediget af, at der er andre butikker med i 1972

end i 1971, eller konkurrencen fra andre forretningstyper etc.

har bevirket lavere priser og dermed st0rre omkogtninger. Desvserre er

tallene ikke heIt sammenlignelige, da der i 1971 er opdelt pa 6

grupper, men i 1972 kun pa 5 grupper, men de giver dog et indtryk

af omkostningernes variation.

Der er kun medtaget butikker fra provinsbyer, fordi der i hoved-

staderi ikke er butikker med omsaetning under 400.000 kr. Nar der

er valgt butikker uden gro ware omsaetning, sky Ides det, at forskel-

len i bruttoavanceprocent er meget stor pa almindelige k0bmands-

varer og growarer.

x 5
I normtal 1971 deltog 578 kabmaend i normtalsunders0gelsen sva-

rende til 8.0% af DSK's aktive medlemskreds. De tilsvarende tal

for 1972 er 522 = 7.5%.
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Til forklaring af figuren skal anf0res f0lgende fra normtalsunder-

sagelsen 1972, side 12 og 13:

Forretningens omsaetning - varesalget - omfatter
kontant- og kreditsalg excl. moms og excl. rabat.

L0nningskontoen omfatter den rene l0n + feriepenge.

Reklame omfatter annoncer, dekoration og gaver.

Forretningsleje dekker lejemalet husleje, varme, el,
reng0ring, reparation og vedligeholdelse af lokalerne
og i egen ejendom, ejendommens driftsudgifter med
fradrag af eventuel privat husleje.

Personaleudgifter er bl.a. k0bmandens andel af ATP,
lserlingeudgifter (herunder kost og logi), kitler,
handklaeder m.v.

Kontorhold omfatter alle administrationsudgifterne -
telefon, forsikringer, kontorartikler, regnskabsas-
sistance, rejser, representation og porto.

Omsastning pr. beskaef tiget. Hver voksen heltidsbesksef-
tiget taeller for en beskseftigelsesenhed. En arbejds-
uge er 42 T time = en enhed. Deltidsbeskasftigede bereg-
nes efter hvor mange timer pr. uge, de er beskef tiget.
F.eks. taeller en ekspeditrice, der arbejder 21 timer
pr. uge, for 0.5 enhed. Lerlinge og bude teller som
halve personer. Et bud, der arbejder 21 timer om ugen
teller saledes \ x 2l/42i = 1/4 = 0.25 beskeftigelses-
enhed.

Lageromsetningshastigheden beregner man vsd at sammen-
legge vaerdien af primo- og ultimolageret, som derefter
divideres med to. Det derved fremkomne tal, gennem-
snitslageret, divideres op i arets vareforbrug.

2
Omsetning pr. m " beregnes kun for butiksvareforret-
ninger. Her dividerer man salgsarealet op i vare-
salget .

Hustrulen beregnes, idet man fastsaetter lonnen til
1.800 kr. pr. maned for fuld beskasftigelse = 42 T
timer pr. uge. Ved mi2idre antal timers arbejdsind-
sats i butikken benyttes samme beregningsmetode,
som neevnt ved omtalen af omsastning pr. beskaef tiget.

Omsastningsgruppen 0-200.000 i 1971 omfatter kun 5 butikker, og en

af disse har en bruttoavanceprocent pa over 20, hvad der ma skyl-

des ganske ekstraordinaere forhold, og ser man bort fra denne bu-

tik, er bruttoavanceprocenten for denne gruppe ca. 14.5$. Omkost-

ningsprocenterne for denne gruppe er ogsa pavirket af, at to af bu-

tikkernes omkostningsprocenter er henholdsvis mellem 9 og 10 og

mellem 10 og 11$, sa denne gruppe b0r holdes uden for bed0mmelsen.
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Stigningen i bruttoavanceprocenterne fra 1971 til 1972 kan delvis

forklares ved, at kobmaendene ifalge pris- og avanceloven fik til-

lad else til at haeve bruttoavancen med 1.35% fra 1. april 1971.Det

er tilsyneladende de stzrste butikker, der har haft lettest ved

at heave avancerne. En and en arsag til stigningen er, at der i 1971

var 8 butikker med under 11% i bruttoavance, men i 1972 er der

kun 2.

At bruttoavanceprocenten er starst i de store butikker, kan skyl-

des hajere salgspriser, men en mere sandsynlig forklaring er den,

at disse butikker pa grund af st0rre omsaitning er i stand til at

kabe i st0rre partier og dermed opna kvantumsrabatter, eller man

springer grossistledet over (eller har egne grossister), hvorved

man sparer grossistavancen. Det er altsa ikke forbrugeren, der ma

betale ekstra for varerne pa grund af stz>rre omkostninger i disse

butikker.

Der findes imidlertid ikke nogen starre undersagelse af prisni-

veauet i de forskellige butikstyper, sa der er ingen sikkerhed

for, at de starre butikker har sarnie priser som de mindre kob-

mandsbutikker, men da de skal hente deres kunder fra et st0rre

omrade, er der ret stor sandsynlighed for, at deres priser i

hvert fald ikke er hajere.

Undersagelser har vist, at der kan veere stor prisforskel fra butik

til butik, og at prisforskellene ikke altid er generelle, men kan

bero pa tilbudsvarer etc. Forskellen i bruttoavancen kan derfor i

nogle tilfaslde skyldes, at priserne generelt set er ens i de for-

skellige butikstyper, men at der er stor forskel pa den varesam-

mensaetning, som de enkelte butikker har, og at en k0bmands dyg-

tighed ofte bestar i at udvaelge det rigtige varesortiment, der

giver den starst mulige bruttoavance.

Specifikationen af omkostningerne viser, at I0nomkostninger spe-

cielt for de st0rre butikker udg0r knap halvdelen af samtlige om-

kostninger. L0nomkostningerne er altsa ogsa for denne butikstype

den vassentligste omkostning.

At lanomkostningerne sasrligt i de mindre butikker er betydeligt

lavere end i f.eks. supermarkeder skyldes, at indehaverens l0n ik-

ke er medregnet, og man far derfor et noget forvreenget billede af

omkostningsstrukturen.
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Safremt man beregner overskuddet for de forskellige omsaetningsin-

tervaller ved at saette omsastningen pr. gruppe = gruppens simple

gennemsnit, fas f0lgende tabel:

I normtalsundersagelsen er beregnet, at den l0n, indehaveren vil

kunne opna som butikschef eller 1. mand i en and en k0bmandsforret-

ning i 1970, ville have vaeret min. 35.000 kr. arligt og i 1971

min. 50.000 kr. Dvs., at alene l0nnen til en forretningsbestyrer

i 1970 ville have givet en ekstra l0nomkostning for de tre mindste

butikstyper pa henholdsvis 14, 10 og 7^ af omsaetningen.

Tabellen viser ogsa, at i 1970 er alle butikker med en omsagtning

pa under 600.000 kr. arligt urentable, og i 1971 er det tilsva-

rende tal 1 mill. kr. arligt. Ved urentable forstas her, at bu-

tikken ikke giver et overskud, der er tilstraskkeligt stort til

at daekke en rimelig l0n til indehaveren for arbejdsindsatsen, en

passende forrentning af egenkapitalen (f.eks. obligationsrenten)

og driftsherregevinst (risikotillaeg).

Lonomkostningerne ma ogsa her betragtes som en blanding af fast og

variabel. L0nomkostninger springer ved st0rre stigninger, men er

fast inden for visse intervaller. Det fremgar af figur 6.7, at
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selv on omsaetningen pr. beskseftiget person stiger med butikkens

starrelse, bevirker en foragelse af omsaetningen pa 3-4OO.OOO kr.

arligt dog, at der ma antages en ekstra person, og der er derfor

en tendens til, at lanomkostnir.gen for starre butikker udg0r ca.

5-6% af omsaetningen.

Af de 0vrige omkostninger er forretningsleje langt den vigtigste,

men den udgar i provinsen (bortset fra mindste omsaetningsgruppe

i 1970) i intet tilfaelde mere end 1.6% af omsaetningen. I hoved-

staden er tallene pa grund af det h.0jere huslejeniveau noget h0-

jere, men udger dog kun indtil 1.7% af omssetningen for butikker

med en onsastning pa over 700.000 kr. arligt. For omssetningsgrup-

pen 500-^00.000 kr. arligt er tallet i 1971 2.4% af omsartningen.

Forretningslejen ma. som l0nomkostningerne betragtes som en fast
2

omkostning ved mindre sendringer i omssetningen. Omssetningen pr. m

butiksareal (figur 6.9) viser imidlertid ogsa. her, at en vsesentlig

for0gelse af omssetningen ikke kan gennemfares inden for den nuvse-

rende abningstid, uden at det medfarer en for0gelse af oinKostnin-

ger til f orreningsle j e. Der er dog vsesentlig forskel pa irterval-

lerne i de forskellige ornrader, som nedenstaende oversigt viser.

Af de 0vrige omkostninger er kontorhold den Vt-esentligste, og den

ma ogsa. betragtes som en fast omkostning sammen med afskrivning og

renter. Den eneste egentlige variable omkostning er emballage,hvor

der dog er udsving fra 0.2 til o.4/° af omssetningen, men den ma vae-

re forarsaget af forskellig forretningspolitik og er ikke noget ud-

tryk for, at omkostningen er fast. Nogle kobmaend vselger f.eks. at

give kunderne gratis poser med vareudleveringen, andre k0bm8snd ta-

ger betaling for poserne, og nogle patrykker reklarr.e og lader om-

kostningen ga ind som reklameomkostning etc. De 0vrige omkostnin-

ger er sa ubetydelige, at det ikke kan beregnes, om de er faste
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eller variable, men da st0rstedelen (reklame og reparationer etc.)

kan betragtes som faste omkostninger, vil jeg vaelge at betragte

dem alle som faste omkostninger.

Konklusionen pa dette er da, at i k0bmandsbutikker varierer kun

vareforbrug og emballage mel omsaetningen, men at de to storste om-

kostninger l0n og forretningsleje kun er faste inden for ret be-

graensede intervaller.

6.3 Abningstider og prisdannelse.

For at kunne unders0ge, om laengere abningstider vil indvirke pa

k0bmandsbutikkernes prisniveau, er det nadvendigt f0rst at be-

regne ,hvilken virkning en laengere abningstid far for omkostnings-

niveauet og derefter at fors0ge at beregne, hvorvidt de 0gede om-

kostninger kan forventes kompenseret af 0get salg eller h0jere

bruttoavance.

Unders0gelsen af omkostningsstrukturen i kabmandsbutikker viser,

som det fremgar af afsnit 6.2, hvorledes omkostningerne varierer

rned oms^tningen, men i dette tilfaelde drejer det sig om en aendring

af abningstiden, og spargsmalet er derfor, om det er de samme om-

kostninger, der varierer.

Der findes ikke noget statistisk materiale, der for kabmandsbutik-

ker belyser abningstidens indflydelse pa omkostningsstrukturen og

de kebmasnd, der deltager i denne undersogelse, er derfor blevet

spurgt om, hvad de merer, at virkningen vil blive af en eventuel

0get abningstid.

Alle kobmasnd er af den opfattelse, at hvis deres egen tid ikke

skal forlasnges yderligere, vil en forlsengelse af abningstiden be-

tyde en foragelse af l0nomkostningerne, hvorimod sndringerne i de

eivrige omkostninger vil blive minimale.

Af de 0vrige omkostninger er f orretningsle jen, som tidligere naevnt,

den vassentligste, og da den ikke bliver pavirket af en aandret ab-

ringstid, kan man sikkert uden storre risiko for fejlvurderinger

ga. ud fra, at denne opfattelse er rigtig, og man kan se bort fra

aendringer i de ovrige omkostninger. Nedenstaende er derfor fore-

taget en beregning, der viser, hvilken omsaetningsf oragelse, der

vil vaere n0dvendig for at kunne kompensere for de 0gede l0nomkost-

ninger.
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En lantime koster i 0jeblikket incl. ATP, feriepenge etc. ca.

16 kr., og da foragelsen af abningstiden vil falde uden for den

normale arbejdstid, ma man regne med, at det vil betyde, at HK

som nu vil forlange et tillasg pa 50^ for hverdage, dvs. at time-

lonnen kan saettes til ca. 25 kr. Da der pa grund af helligdage

vil falde nogle arbejdsdage vaek, er der i oversigten ku.n regnet

med 50 uger om aret.

Bruttoavanceprocenten er sat til 15, og nar der skal tages hensyn

til et fradrag for emballage, er det nsermest lidt i overkanten af,

hvad man kan forvente, og det vil sige, at den nodvendige omsaet-

ningsfor0gelse snarere Oliver storre end tnindre end de anf0rte tal.

Ved en vurdering af disse tal ma flere forhold tages i betragtning.

For det farste forudsaettes i det falgende (som i 0vrigt i hele un-

dersogelsen), at der er tale om en netto-udvidelse af det ugentlige

antal abningstimer. Men man kan godt forestille sig, at en libera-

lisering af lukkeloven vil fa nogle butikker til at asndre deres

abningstider, uden at det n0dvendigvis beh.0ver at indeb^re en for-

agelse af det ugentlige antal abningstimer. For det andet kan der

selv ved en netto-udvidelse vise sig muligheder for at indskraenke

forbruget af arbejdskraft pa andre tidspunkter.
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Ligesom for de 0vrige butikstyper ma man stille det sporgsmal,

hvorvidt det er sandsynligt, at forlaengede abrmagstider kan resul-

tere i en tilstrakkelig stor omsastningsforagelse. Om man vil kon-

kurrere hardere pa priserne for at opna. en salgsforagelse, eller

om man tvsartimod vil f0le Big n0dsaget til at age bruttoavancen

for at fa daskket 0gede omkostninger.

Nedenstaen.de oversigt (figur 6.11) viser, hvorledes omsaetnings-

stigningen har vasret fra 1970 til 1971, og det ifremgar klart, at

omsastningsfremgangen har vasret st0rst for de storre butikker.

Lad os som eksempel antage, at en forretning vaelger at udvide ab-

ningstiden sa meget, at det indebasrer 10 ekstra arbejdstimer pr.

uge. (For en lille butik med 1 mand altsa 10 tiner mere ugent-

ligt; for en lidt st0rre butik med 2 mand 5 timer mere ugentligt,

osv.). Af det foregaende folger, at for at dette i sig selv skal

kunne betale sig, vil det kraeve en ekstra omsaetning pa 83-333 kr.

For de i figur 6.11 viste butikstyper betyder det, at der kraeves

en procentvis for0gelse af omsaetningen pa henholdsvis 22 - 14 -

10 - 7 - 5 og 4.

Der ma nu opstilles sk0n over, hvor sandsynligt det er, at disse

betingelser kan opfyldes for henholdsvis sma, mellemstore og helt

store butikker.

For de store butikker f.eks. med en omsastning pa over 1 mill. kr.

arligt kan anlaegges betragtninger, der falger saimme linjer som

tidligere anlagt for supermarkeder. Vanskeligheden er, at 0get ab-

ningstid ikke kan klares med, at en enkelt mand bliver, men at der

formentlig ma regnes med fuld besaetning, hvilket naturligvis 0ger

betingelsen til ekstrasalgets st0rrelse. Hvis er. st0rre kobmands-

butik beslutter sig til at holde abent laengere, ma man se i 0jne-

ne, at den ma hente kunderne fra et ret stort omrade. Safremt nssr-

liggende supermarkeder og varehuse vsslger at holde lssngere abent

om aftenen og lordag eftermiddag, kan k0bmanden f0le sig tvunget

til ogsa at udvide abningstiden, selv om nettosalgsforagelsen ikke

er tilstrsekkelig. Men muligheden for, at han kan benytte lejlighe-

den til at haeve bruttoavancen er formentlig helt urealistisk. Far

han 0gede omkostninger, ma han baere dem selv.
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For den helt lille kabmandsbutik, der drives af ejeren selv sam-

men med hustru og eventuelt en enkelt medhjselper, er situationen

helt anderledes. Afgorende er her, om han opfatter sig selv som

en ren fast omkostning. I sa fald medforer 0get abningstid ikke

t.0jere omkostninger, men i stedet lsengere arbejdsdag. Hans pro-

blem bliver derfor mere af psykologisk art: om han finder det

umagen vaard at holde leengere abent for at fa licit mersalg.

Reelt er der imidlertid tale om en omkostning, da hans arbejds-

kraft jo forbruges. Den helt lille butik ma have karakter af nser-

hedsbutik, og forestiller man sig en situation, hvor alle k0b-

mandsbutikker holder laangere abent, er der ikke store chancer for,

at den lille butik far den r.0dvendige meromsastning. Laengere ab-

ningstider vil da vaere til ugunst for den.

Imidlertid er der en vis sandsynlighed for, at de store butikker

samt egentlige supermarkeder med deres store personaleapparat fin-

der det vanskeligt at holde lasngere abent. I sa fald er den lille

butiks situation anderledes. Er indehaveren villig til at tage det

st0rre arbejdspres, eller holder han blot abent pa andre tider end

de store forretninger, har han mulighed for at blive et supplement

til disse, og da er chancen for meromssetning til stede. Man kan

endog forestille sig, at nogle af de sma butikker, der ellers er

d0dsdomte,derigennem far mulighed for at overleve.

Medens det virker helt usandsynligt, at supermarkeder og store bu-

tikker skulle kunne hâ ve priserne som konsekvens af lasngere ab-

ningstid, er dette maske muligt for den lille butik. Det vil af-

hasnge af forbrugernes villighed til at betale mere for en vare i

en ncerhedsbutik frem for hver gang at skulle ga til supermarkedet

og for at have den bekvemmelighed det er at kunne k0be ind pa

utraditionelle tidspunkter. Muligheden for, at sma. butikker kan

klare sig gennem h.0jere bruttoavance og i stedet satse pa. andre

handlingsparametre er derfor til stede.

En helt speciel mulighed er, at man tog h0jere pris for samme vare

uden for traditionel butikstid ,f.eks. et gebyr i lighed med apote-

kernes ordning. Umiddelbart vil forbrugerne sikkert reagere skarpt

mod en sadan ordning, men efter et stykke tids forlob vil man for-

mentlig finde det helt i orden. Forbrugernes tilpasningsevne er

stor.
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7_. KOMLUSION.

Som unders0gelsen har vist, er den danske detailhandel sa kompli-

ceret, at det pa grundlag af en begraenset unders0gelse som denne

er vanskeligt at give en generel vurdering af abningstidens ind-

flydelse pa prisdannelsen. Det er dog muligt at udlede visse ho-

vedtendenser vedr0rende omsastningens fordeling pa. timer og den nu-

vaerende omkostningsstruktur, sa det pa grundlag heraf kan vurde-

res, om den opstillede prognose er sandsynlig.

7.1 Qmsastningens fordeling.

Pa figur 7.1 er ugens totale omsaetning fordelt pa ugedage vist som

et simpelt gennemsnit for de enkelte brancher.

Det fremgar klart, at fredage og l0rdage er de store indk0bsdage

med en omsastningsandel fra 39-3% til 49.8$. Bortset fra special-

forretningerne ma l0rdag betragtes som den travleste dag, nar der

tages hensyn til, at det kun er en halv arbejdsdag.

Ugens totale omsastning fordelt pa dagens timer vist som et simpelt

gennemsnit fremgar af figur 7.2.
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Her er tendensen ikke sa tydelig, men det kan dog ses , at der er

to omsaetningstoppunkter, nemlig om formiddagen fra 10-12 og om

eftermiddagen fra 15-17. 0 ssetningen i tidsrummet fra 17-18 er

noget misvisende, da der kun er en halv times omsastning fra man-

dag til torsdag. Analysen af de enkelte forretninger viser imid-

lertid, at der kun i rasalgsvarehuse og supermarkeder er en egent-

lig spidsbelastning omkring lukketid mandag til torsdag, og at om-

ssstningen nasrmest kulminerer omkring kl. 17. Ugens travleste timer

er l0rdag formiddag, men det er ogsa beir.-firkelsesvserdigt, at der i

mange butikker er starre omscetning fra 19-20 fredag end fra 18-19.

Generelt ma det siges, at udnyttelsen af kapaciteten er meget

ujaevn og specielt darlig i udvalgsforretninger.

7.2 Omkostningsstrukturen.

Da normtal for de forskellige brancher ikke er udarbejdet pa. samme

made, kan der ikke foretages nogen direkte sammenligning af omkost-

ningsstr'Jikturen, men de vassentligste omkostningsarter kan sammen-

lignes.
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Vareforbruget svinger meget staarkt fra branche til branche og va-

rierer f.eks. fra tobaksvarer med en gennemsnitsavance pa. ca.10%

til guld- og S0lwarer med en gennemsnitsavance omkring 40%.Avan-

cen for f0devarer er omkring 15%.

Den vassentligste driftsomkostning er i alle forretninger l0nnin-

ger, nar man deri medregner beregnet Ion til inc.ehaveren og med-

hjaelpende hustru. De laveste opgivne lanomkostninger er 6-7% af

cmsastningen for supermarkeder, og de h.0jeste er 20.7% for stor-

ir.agasiner. Storstedelen af lanomkostningerne er gager og dermed

faste omkostninger i de mindre forretninger og stormagasinerne.

I supermarkeder og varehuse er der derimod en del 10s arbejds-

kraft, og I0nomkostningerne kan derfor i nogen grad variere med

omssetningen. Omssatningen pr. beskaeftiget svinger fra 110.000 kr.

arligt i den mindste kolonialforretning til knap 600.000 kr. i

supermarkeder (omsastningen i rasalgsvarehu.se ligger dog endnu

h.0jere, nemlig mellem 7-900.000 kr.).

Efter l0nninger er husleje incl. varme, lys og eventuelt reng0-

ring den veesentligste omkostning. Huslejen er er. typisk fast om-

kostning, og st0rrelsen varierer mellem 1.5 til 5.0% af ornsastnin-
2

gen. Omsaetningen pr. m salgsareal varierer fra ca. 8.000 til

15.000 kr. arligt.

Af de 0vrige driftsomkostninger varierer emballc.ge og i nogle

forretninger fragt og k0rsel med omsaetningen, men de udg0r kun

mellem 0.5 til 1% af omsaetningen. Dekoration og reklamens st0r-

relse bestemmes af ledelsen og er storst i stormagasiner, hvor

den udg0r 1.3% af omsaetningen. I supermarkeder eg k0bmandsbutik-

ker er den procentvise andel kun ca. 0.5%.

De resterende omkostninger som f.eks. porto, forsikring, kontorud-

gifter, telefon etc. kan betragtes som faste omkostninger, der ik-

ke pavirkes af omsaetningen og vil heller ikke blive pavirket af

en 0get abningstid.

De stigende omkostninger og den 0gede konkurrence i de senere ar

har bevirket, at mange sma forretninger er blevet urentable, og

selv om mange derfor ogsa er blevet nedlagt, fremgar det af under-

S0gelsen, at der endnu er mange urentable forretninger, som ma

forventes at blive nedlagt i de kommende ar, og omsaetningsfremgan-

gen har da ogsa. vist sig at vâ re koncentreret om de st0rre forret-

ninger, der er mere konkurrencedygtige.
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Der kan nasppe vsre tvivl om, at den rationalisering, der har fun-

det sted inden for detailhandelen i de senere ar, endnu ikke er

slaet fuldt igennem.

Hvor langt rationaliseringen skal ga, afhsenger imidlertid af, om

forbrugeren vil have varerne billigst muligt, hvad man kan opna,

ved faerre butikker, mindre sortimentsdybde, ingen vareudbringning

og kreditgivning etc., eller man i stedet for er villig til at be-

tale for en ekstra service og kort afstand til butikkerne.

7.3 Abningstider og prisdannelse.

Af hele fremstillingen vil det fremga, at det ikke er muligt at

drage nogen handfast konklusion. Hvilke virkninger der vil f0lge

af eventiielt udvidede abningstider, vil i h0j grad bero pa, hvor-

nar disse placeres, og af hvad de avrige butikker vaslger at g0re.

Resultatet vil derfor afhsenge af de forudsastninger, der laegges

til grund for beregninger og overvejelser i det konkrete tilfeelde.

Man vil derfor ikke kunne komme lasngere end til at opstille over-

vejelser over, hvorvidt et handlingsforlab er mere sandsynligt

end et andet.

Grundstanmen i de foretagne betragtninger har vasret, at safremt

lukkeloven liberaliseres, vil hver enkelt butiksindehaver overveje

muligheden af at udvide abningstiden. Han vil da g0re sig klart,at

han derved far 0gede omkostninger, f0rst og fremmest til l0nnin-

ger, og at det kun vil kunne betale sig for ham at udvide abnings-

tiden i det omfang, han som f0lge deraf far et sa stort mersalg,

at det kan daskke disse meromkostninger. Sandsynligheden for, at

han vil tro pa, at denne betingelse kan opfyldes, vil bero pa en

raekke faktorer, hvoraf der navnlig er grund til at hasfte sig ved

tre:

(1) Forholdet mellem fast og variable omkostninger. Jo starre

de faste omkostninger er i forhold til de variable, des st0rre er

chancen for, at betingelsen kan opfyldes.

Dette forhold traskker i retning af, at der er st0rre sandsynlig-

hed for, at store butikker end sma butikker vil kunne se en for-

del i at udvide abningstiden. Men ikke n0dvendigvis. Hvis udvidet

abningstid for den store forretning betyder, at der ma. ansasttes

ekstra personale, er den vigtigste omkostningspost, arbejdsl0n,
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variabel og ikke fast. Omvendt for den helt lille butik: her kan

det vaere naturligt for indehaveren at betragte den vigtigste om-

kostningspost, nemlig beregnet arbejdslan til sig selv, som en

helt fast omkostning.

(2) Sandsynligheden for ved h.jselp af 0get abningstid alene at

kunne tiltraskke ekstra omSEetning. Denne sandsynlighed vil

vasre st0rre for store end for sma butikker og navnlig vasre stor

for lavprisvarehuse o.l., der er placeret uden for bykernerne.

(3) Hvilken kurs konkurrerende butikker og butikstyper slar

ind pa. Hvis en butik er alene inden for sit omrade om at

udvide abningstiden, er der starve chance for, at den n0dvendige

meromsaetning kan nas. (Dette gaslder dog ikke nadvendigvis, hvis

butikken ligger i et butikscenter, hvor ingen af de 0vrige butik-

ker holder lsengere abent).

Pa. kort sigt er det sandsynligt, at kun de butikker, der kan se

deres umiddelbare fordel i at udvide abningstiden, vil g0re det.

Rimeligvis vil det kun dreje sig om et begrasnset antal butikker.

Men for disee vil gaslde, at meromsaetningen ma antages at daskke de

ekstra omkostninger, saledes at der ikke skulle vasre nogen grund

til at forh.0je priserne. Snarere tvaertimod. Hvis meromsastningen

skal trskkes fra et st0rre omrade, kan man anvende prispolitik

for at opna dette.

Det er endvidere muligt, at enkelte specialbutikker og naerhedsbu-

tikker vil vaslge at holde lasngere abent; i visse tilfaside ganske

enkelt for at overleve. Kogle af disse butikker kan taBnkes at g0re

forsag pa samtidig at presse priserne noget opad.

Pa lidt l^ngere sigt, dvs. efter at samtlige butikker har tilpas-

set sig til den nye situation, bl.a. under indtrykket af, hvad de

andre g0r, men under forudsastning af, at der ikke er sket nogen

forandring i detailhandelens struktur, star flere alternativer

abne.

Safremt rasalgsvarehuse, stormagasiner, visse stzrre (og maske

mindre) forretninger holder lasngere abent og faktisk far den n0d-

vendige meroms^tning, ma denne meromssstning komms et sted fra. En

del af denne omsastning vil simpelthen vasre et resultat af befolk-

ningstilvaakst og (muligvis?) 0get velstand, men man ma se i tsjnene,
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at en del vil blive taget fra andre forretninger. Nogle af disse

vil maske resignere, medens andre vil tage kampen op. Det kan da

tasnkes, at butikker, for hvem det ud fra den foran anf0rte kort-

tidsbetragtning ikke kunne betale sig at udvide abningstiden, al-

ligevel foler sig n0dsaget til at g0re det som en forsvarsforan-

staltning. Hvis der sker det, at samtlige forretninger inden for

en branche eller i en by forager abningstiden,er det helt usand-

synligt, at de alle ved 0get omsastning kan fa daakning for merom-

kostningerne. Dette kan resultere i, at de i stedet S0ger at fa

deekket de 0gede omkostninger ved hjaslp af prisf orh.0 j elser.

Forestiller man sig en sadan situation, og forudsaettes det, at bu-

tikkerne blot skal have daekket de h.0je omkostninger, kan man fa

en forestilling om st0rrelsesordenen af prisforh.0 jelserne ved

hjaelp af folgende opstilling. Virkningen vil blive en stigning i

priserne pa max.: 1.82%, hvis man tager hensyn til fzlgende for-

hold:

a. L0nomkostningerne i detailhandelen udg0r i
0jeblikket fra ca. 6-8% for fodevareforret-
ninger til ca. 20% for udvalgsvareforretnin-
ger. Da f0devarer udg0r den st0rste del af
detailomsastningen, vil det nasppe vasre meget
forkert at ssette lonomkostning til 10% af om-
saetningen.

b. Den tid, personalet anvender til personlig
kundekontakt, er ifolge en norsk unders0gelse
(underbil.l) under 13% af den samlede arbejds-
tid, og den arbejdstid, der styres af kunden
(salgs-, service- og kassearbejde m.v.) udg0r
i selvbetjeningsbutikker kun 20% af den totale
arbejdstid og i diskbetjeningsbutikker 50%.

Safremt omsaetningen i diskbutikker sasttes iig
med omsastningen i selvbet jeningsbutikker
(hvis andel stiger meget kraftigt), betyder
det, at de kundeafhasngige l0nomkostninger ud-
g0r 35% af de samlede l0nomkostninger.

c. Der_ nuvaererde abningstid er gennemsnitlig
ca. 50 timer ugentlig (mandag til torsdag
9-17.30, fredag 9-20 og lordag 8-13).

d. Abningstiden vil blive udvidet med 12 timer
mandag til l0rdag (abningstid 9-20 mandag til
fredag og 9-16 l0rdag) og 4 timer S0ndag (fra
8-12).

e. Der kan ikke opnas besparelser ved at overf0re
arbejdskraft fra den nuvasrende abningstid.
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Et sadant forl0b er teenkeligt, men nappe saerlig sandsynligt.

Noget taler for, at det mest sandsynlige er, at kun de butikker,

som reelt har fordel af laengere abningstid, vil benytte sig heraf.

Dette vil vaere et begraenset antal butikker, og det er mest rime-

ligt at forestille sig, at de vil lade deres priser vsre upavir-

kede af den lasngere abningstid. Det er derfor merliggende at kon-

kludere, at priserne vil vaere uaendrede. Om noget vil de snarere

pavirkes i nedadgaende end opadgaende retning. Dels vil de for-

retninger, der vil holde laangere abent, navnlig vsere at finde

blandt lavprisforretningerne, og dels kan de finde pa. at satse

endnu hardere pa priserne for at tiltraekke den kraevede meromsEet-

r.ing.

Pa langt sigt, dvs. under f orudseetning af at hele butikshandelens

struktur er undergaet en forandring som folge af en liberaliseret

lukkelov (jf. her unders0gelsen af butikshandelens struktur) bli-

ver billedet lidt anderledes.

Pa langt sigt er det nemlig sandsynligt, at en del af den merom-

sastning, de ekspanderende forretninger opnar, tages fra de reste-

rende butikker i et sadant omfang, at nogle af disse ma oph0re.

Dette vil altsa. indebssre, at den udvikling, der allerede kan iagt-

tages, vil fortssette eller maske endda forst^rkes. Samtidig med,

at antallet af supermarkeder, rasalgsvarehuse og andre varehuse

stiger, vil butiksd0den blandt de mindre og urentable forretnin-

ger fortssstte. Specialbutikkerne og nserhedsbutikkerne vil ikke

forsvinde, for de vil vsere ri0dvendige som supplement til de 0V-

rige butiksformer.
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Men det vil betyde, at same omsastning formidles af et faerre antal

butikker end tilfseldet er nu. Dette betyder, at der opnas en langt

bedre kapacitetsudnyttelse af de eksisterende forretninger, og der-

igennem banes der vej for prisnedsaettelser. Ligesom man ma erkende,

at hvis hele detailhandelsomsaetningen i dag skulle formidles alene

af de butiksformer, man havde for 25 ar siden, matte det ske til

et h.0jere prisniveau end det faktiske; pa tilsvarende made kan den

udvikling, der pa. laengere sigt far et yderligere skub gennem en

liberalisering af lukkeloven, bevirke, at priserne i fremtiden

bliver lavere, end de ellers ville have vaeret.

Men om nogen sikker konklusion er der ikke tale. Det kan taenkes,

at vi far en udvikling som i USA, hvor lavprisvarehuse o.l.farst

vinder frem, hvorefter der sker en "Trading-up"-proces. De place-

res i dyrere omrader, far bedre indretning og tuajere husleje, giver

mere service. Specielt nar antallet bliver stort, konkurerer de

mere pa. serviceydelser, og prisfordelen ved disse forretningstyper

kan derfor blive formindsket.

Hvad priserne angar, er den mest sandsynlige virkning af en libe-

ralisering af lukkeloven, at der intet vil ske. Dette gaslder navn-

lig pa. kort sigt. Pa. langt sigt vil priserne maske pavirkes, men

det er mere sandsynligt, at det bliver i nedadgaende end opadga-

ende retning.
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UNDERBILAG- 1.

Uddrag fra: Lukkeloven - dens konsekvenser for forbruger og er-

hvervsdrivende, s. 51-56.

En redeg0relse fra Institut for Markeds0konomi, Handelsh.0 jskolen i

Arhus (K0benhavn 1968).

For at belyse, hvorledes tilpasningsmulighederne er inden for dag-

ligvaredetailhandelen skal der kort henvises til Norsk Produktivi-

tetsinstitutts Prospekt nr. 381 - "Arbeidsstudier innen Detaljhan-

delen med Dagligvarer" udarbejdet af Kjb'pmennenes Rasjonaliserings-

kontor dateret Oslo 1964. (Materialet er S0gt gjort repraesentativt

for norsk dagligvarehandel).

Betjenings- Sortiment Antal Bruttooms^tning
form butikker

Betjening madvarer 3 kr. 400.000- 600.000

" 2 " 700.000-1.200.000

landhandel 3 " 600.000- 800.000

Selvbetjening madvarer 1 " 400.000- 600.000
11 6 " 800.000-1.300.000

" 5 " 2.1OO.OOO-5.5OO.OOO

landhandel 3 " 400.000- 600.000

" _4 " 800.000-1.200.000

Ialt: 27

Man liar foretaget f0lgende inddeling af arbejdet i funktioner og

derefter malt, hvor stor en del af den samlede arbejdstid, der er

medgaet til de enkelte funktioner.

Virksomhederne er delt op i afdelinger, og inden for hver afdeling

er falgende funktioner registreret:
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Generelle funktioner

Indkab, registrering Indk0bsarbejde, registrering af man-
ko, nar dette ikke kan ske i afde-
lingen, samtale med saslgere.

Ordrer Alt arbejde i forbindelse med ekspe-
dition af ordrer, herunder udbring-
ning.

Kontorarbejde Skrivearbejde, administration
Udstilling, reklame
Ikke til stede Den ansatte ikke til stede pa ar-

bejdspladsen.
Betjening (intern) Indbyrdes kontakt mellem de ansatte.

Kontakt. indehaver/ansatte.
Ventetid Passivitet over for arbejdsopgaver.

Planlagt at udf0re en bestemt funk-
tion.

Spisepause

Tom emballage Arbejde med torn emballage (kartoner,
kasser etc.) i salgslokalet.

Renholdelse Rengaring, vedligeholdelse af ud-
styr, vask.

Diverse Funktioner, som udf0res, men som ikke
kan henfares til en specificeret
funktion.

Lagerfunktioner

Klargarelse af varer Afvejning, afmaling etc., indpak-

ning, prisafmasrkning.

Varefremstilling Forasdling af varer.

Modtagelse, transport Modtagelse af varer,intern transport.

Oprydning -

Kalkulation Udregning af priser.

Tom emballage Alt arbejde med torn emballage , assker
og flasker pa lageret.

Butiksfunktioner

Varefordeling, indpakning Opdeling af varer, indsamling af va-
rer, indpakning.

Indk0b, registrering Registrering af manko, indk0bsar-
bejde.

Vareplacering Arbejde i forbindelse med varemodta-
gelse og placering af varen pa. "hyl-
den".

Transport Transport af varer til og fra og in-
ternt i butikken.

Kundekontakt, salg Samtale med kunden. Salgs- og infor-
mationsarbejde til kunden.

Oprydning, klarg0ring Oprydning, klarg0ring af hylder og i
afdelingen som sadan.
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Priser, vejning Vejning af varer. Prisafmasrkning.
Varefremstilling jf. lagerfunktioner.

Kassefunktioner - Selvbet.jening

Summering Indslaning pa kasseapparat,summering.
Veksling af penge
E;iarg0ring Oprydning, klarg0ring, fremskaffelse

af penge, poser etc.

Pakning Indpakning af varer i basrepose o.l.

Ventetid (forarsaget af Ventetid, der udelukkende skyldes
kunder) kunden.

Ventetid Ventetid af andre arsager.
(Nar der fra kassen tillige udf0res
salgsarbejde, henregnes dette under
butiksfunktioner).

Kassefunktioner - Betjening

B".assearbejde Summering, veksling af penge og
klarg0ring.

Emballering Indpakning, pakning i bserepose o.l.

Der er gennemf0rt frekvensstudier for de enkelte funktioner over

en 5-maneders periode, februar-juni 1963.

Arbejdstidens gennemsnitlige fordeling pa de enkelte arbejdsfunk-

tioner i % af den totale arbejdstid har falgende fordeling for al-

le butikkerne under 6t.

Arbe.jdstidens gennemsnitlige fordeling i % af total arbe.jdstid
Talle 27 butikker)T

Qenerelle funktioner

Indk0b, registrering af manko 0,72

Ordrer 14,55

Kontorarbejde 3,58

Udstilling, reklame 0,59

Tom emballage 1,24

Reng0ring, vedligeholdelse 2f06 22^74

Lager

Cpdeling, pakning etc. 2,24

Varefremstilling 0,44

Modtagelse, transport 1,42

Cprydning 1,40

Kalkulation 0,36

Tom emballage 1.23 7,09
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Butik

Opdeling, indpakning 5,81

Indkab, registrering af manko 2,00

Vareplacering 4,83

Transport 7,52

Kundekontakt 12,82

Oprydning, klarg0ring 4,43

Prisafmaerkning, vejning etc. 4,56

Varefremstilling 0,55 42,52

Kasse i betjeningsbutik

Kassearbejde 6,09

Indpakning 0,50 6,59

Kasse i selvbetjeningsbutik

Summering 4,88

Veksling af penge 2,54

Klarg0ring 0,93

Indpakning 0,50 8,85

gns. 8,18

Sum produktiv tid 80,53

Spildtid

Ikke til stede 2,47

Samtale 2,01

Ventetid 2,82

Spisepause 7,77

Diverse 2,44

Ventetid ved kassen 1,89

Sum spildtid 19,40 19,40

99,93

Differencen er postarbejde, arbejde med tidsskrifter og tipning.

Det fremgar uden nsrmere analyse af tallene i ovenstaende tabel,

at en stor procentdel af arbejdsfunktionerne er uafhssngige af

den aktuelle kundetilstr0mning, hvilket medfarer, at man har mu-

ligheder for at placere arbejdet pa omkostningsmaessig gunstige

tidspunkter.

Vi vil ikke ga nsrmere ind pa forskellige butikstypers s^rpr^g,

men blot papege, at de st0rre enheder syntes at have gennemfeirt

en starre specialisering af arbejdsfunktionerne mellem de ansatte
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og dermed umiddelbart har lettest ved at foretage en organisato-

risk tilretteleegning af arbejdet med henblik pa. en tilpasning til

aendrede abningstider.

Af underscgelsens konklusloner skal f0lgende citeres, da de er af

betydning for en vurdering af tilpasningsmulighederne til tids-

maessigt diff erentierede timesatser. Specielt sksil fremhaaves pkt. 2

og 5.

1. Den relative tid, som medgar til at udf0re den enkelte arbejds-

funktion i detailhandelen med dagligvarer, syntes ikke i sasrlig

grad at vsre afhasngig af betjeningsformen (selvbetjening, selv-

valg eller diskbetjening). Inden for unders0gelsens butiksudvalg

syntes dette forhold heller ikke at variere med omsaetningens stor-

relse eller butikkens sortiment.

2. Direkte personlig kundekontakt tager under 13$ af den samlede

arbejdstid.

I selvbetjeningsbutikker er det kun ca. 20$ af den totale arbejds-

tid, der styres af kunden (salgs-, service- og kassearbejde m.v.).

I diskbetjeningsbutikker er den tilsvarende andel 50$.

3. Kassearbejdet kraever mere tid i selvbetjeningsbutikker end i

diskbetjeningsbutikkerne, nemlig ca. 10$ mod 7$ af den samlede ar-

bejdstid. Kassearbejde: Alt arbejde i tilknytning til kundens

k0bsafslutning.

4. Variation i kundebelastning synes ikke at afhaenge af sortiment,

omsaetningsst0rrelse eller betjeningsformer. Belastningsvariatio-

nerne pr. dag og pr. uge synes at f0lge det samme m0nster i alle

dagligvarebutikker. Pa. alle ugedage med undtagelse af l0rdag er

det gennemsnitlige antal kunder i butikken sjaeldent over fem.

Dette tyder pa, at kunder i storre butikker (butikker med h.0jere

omssetning) bruger mindre tid til deres indk0b end kunder i mindre

butikker.

5. Arbejdsdeling og specialisering af arbejdsfunktion er mindre

gennemf0rt i dagligvarehandelen. - "Alle udf0rer alt". Det faktum,

at den kundestyrede arbejdstid er sa lav som 20$ i selvbetjenings-

butikker, samtidig med at kundetrafikkens belastningsvariationer

er kalkulerbare, skaber store muligheder for bedre arbejdsorgani-
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sation i disse butikker. Ogsa i disk-betjeningsbutikker er denne

mulighed til stede, men i mindre grad (kunden styrer ca. 50% af

arbejdstiden).

6. I disk-betjeningsbutikker tager det direkte arbejde med at om-

sastte varerne godt og vel over dobbelt sa lang tid som i selvbe-

tjeningsbutikker. M r selvbetjeningsbutikkerne pa trods af dette

ikke opnar dobbelt sa stor omsaetning pr. ansat, sky Ides det, at

det direkte arbejde med varerne kun repraesenterer ca. 40% af den

totale arbejdstid. Videre er den ikke-produktive tid i selvbetje-

ningsbutikkerne starre end i diskbetjeningsbutikkerne, og kassear-

bejdet krsever mindre tid i disk-betjeningsbutikken (dette gaslder

saerlig i de lavere omssatningsintervaller).

Generelt ma f remhasves, at alle virksomhederne har mulighed for at

tilrettelaegge deres arbejde saledes, at kun den del af arbejdsfunk-

tionerne,der er direkte kundestyrede ,f alder pa. tidspunkter, hvor

timel0nssatserne er hojere end normalt, medens den 0vrige del af

arbejdet tilrettelasgges saledes, at dette falder pa de tidspunkter,

hvor timelonsyatsen er lavest.

Selvbetjeningsbutikkerne har de starste muligheder for at foretage

en sadan tilrettelaegning, idet kun ca. 20% af den totale arbejds-

tid er kundestyret mod ca. 50% i disk-betjeningsbutikkerne. De bu-

tikker, der har gennemfart den st0rste arbejdsdeling og speciali-

sering af arbejdsfunktioner, og hvor kun fa. arbejdsfunktioner er

knyttet direkte til kundens tilstedevasrelse i butikken, vil have de

storste muligheder for at organisere arbejdet, saledes at 0gede ti-

melonssatser ikke medf0rer en tilsvarende stigning i l0nomkostnin-

gerne pr. time.

Sammenfattende kan anfores om detailhandelens drifts- og omkost-

ningsmssssige tilpasning til en udvidet abningstid,

1) at alle detailhandelsvirksomheder har mulighed for at gennem-

f0re en arbejdstilrettel^ggelse, der medforer, at 0gede timesat-

ser i en udvidet abningstid ikke medforer en tilsvarende stigning

i l0nomkostningerne pr. time,

2) at disse muligheder er storst i de virksomheder, der har gen-

nemf0rt eller kan gennemfore den st0rste arbejdsdeling, og hvor

den storste del af arbejdsfunktionerne er uafhasngige af kundens

tilstedevasrelse,
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3) at for virksomheder med de starste faste omkostninger vil en

stigning i lanomkostningerne have en relativ lille indflydelse pa

de samlede driftsomkostninger som tfo af omsaetningen og lettest kun-

ne opvejes af nedgangen i de faste omkostninger ved en omsastnings-

udvidelse,

4) at de virksomheder, der kan opna en ĝevn og hoj belastning i

en udvidet abningstid, har st0rst mulighed for at opna. en lav

spildtid i forbindelse med kundebetjeningen og derigennem en lav

omkostningsprocent pr. omsat krone.

De butikker, der har de storste fordele med hensyn til punkt 2, 3

og 4, vil i storst omfang udnytte en udvidet abningstid, da de vil

vaere konkurrencemassbigt stserkest stillet med hensyn til at udnytte

en udvidet abningstid. De vil kunne formidle omsastningen til uasnd-

rede eller lavere priser pa, grund af deres omkostningsmasssige for-

dele - tillige med at konkurrencen me11em disse butikker indbyrdes

oil) de mere mobile kunder (de har faet sterre. mulig indkobstid) vil

tvinge dem til at anvende priskonkurrencen.

Je butikker, der har de mindste tilpasningsfordele med hensyn til

punk!; 2, 3 og 4 vil vasre mindst tilb0jelige til generelt at udnytte

en udvidet abningstid, da de pa grund af omkostningsmsssige forhold

vil V33re relativt ugunstigt stillet. I de tilfaside, hvor de pa.

grund af en forholdsvis kraftig efterspargsel finder det fordelag-

tigt at holde abent, ma man formode, at de vil have et relativt h.0-

jere prisniveau.
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FORORD.

Denne unders0gelse af nogle virkninger for detailhande-

lens p'ersonel af en liberalisering af lukkeloven er gennem-

f0rt ved et samarbejde mellem undertegnede og fire studerende

ved Handelsh.0 jskolens 0konomiske kandidatstudium Ole Hansen,

Preben West Hansen, Michael Mossing og Klaus Porsberg. Lukke-

lovskommissionen har finansieret unders0gelsen,og ved forun-

ders0gelsen til dette arbejde rnedvirkede professor, dr.phil.

Mogens Blegvad, cand.jur. Kirsten G-amst-Nielsen, mag.scient.

soc. Merete Platz og mag. scient. soc. Svend Petersen samt 30

studerende, der deltog i undervisningen i metodelasre pa cand.-

merc. studiet i efteraret 1971.

De fire ovennssvnte cand..mere.-studerende ha.r udarbejdet

unders0gelsens skemaer og gennemf0rt materialeir.dsarnlingen.

De har desuden udarbejdet en faslles hovedopgave i forbin-

delse med deres afsluttende eksamen vinteren 1972-73 med tit-

len: Lukkelovsunders0gelsen 1972, en analyse af nogle virk-

ninger for detailhandelens personel af en liberaliseret luk-

kelov. Denne hovedopgave foreligger tilgasngelig for interes-

serede pa, Handelsh0jskolens bibliotek, nar lukkelovskomrnis-

sionen har afgivet betsenkning. Den her udarbejdede publika-

tion indeholder en sammenfatning og videre bearbejdning af

de studerendes hovedopgave og det indsamlede materiale.

Der foreligger desuden et stencileret haefte; med de an-

vendte sp0rgeskemaer, marginalk0rsler og en del krydstabule-

ringer pa det indsamlede materiale. Denne tabel og skema-

samling vil pa samme made kunne lanes pa Handelshojskolens

bibliotek og sa lsnge oplag haves kunne rekvireres gennem

forlaget Nyt fra Samfundsvidenskaberne, Howitzvej 60, Kbh. F.
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Databearbejdningen er gennemfart med assistance af stud,

scient. Soren Stamp med anvendelse af Institut for Center-

Pi anla^nings EDB-program DATABEL,og NEUCG, Northern European

University Computing Centre i Lundtofte har stillet maskin-

tid til radighed for unders0gelsen.

Endelig vil vi gerne nsvne den store velvilje, vi har

modt under materialeindsamlingen fra savel kommunale myndig-

heder som fra indehavere, bestyrere og ansatte i detailhande-

len, uden hvis villighed til at afse tid, unders0gelsen ikke

kunne have vseret gennemf0rt. Ledelse og Isrere pa Kabmands-

skolen i K0benhavn har ligesorn adskillige andre enkeltperso-

ner ofret tid pa besvarelse af vore spargsmal.

Til de mange institutioner og personer, der saledes

har vaeret os behjaelpelige med undersagelsens gennemf 0relse,

vil vi gerne give udtryk for vor taknemmelighed.

Institut for Organisation og Arbejdssociologi

Handelsh.0jskolen i Kobenhavn den l.maj 1973

Torben Agersnap
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KAPITEL 1.

SAMFUNDSM&SSIG BAGGRUND FOR iENDRINGER I DEN RETLIGE

REGULERING AF DETAILHANDELENS ABNINGSTIDER.

F0r vi fors0ger en ns^rmere analyse af virkningerne af en

asndring af den retlige regulering af detailhar.delens abnings-

tider i retning af en liberalisering af lukkeloven, er det

hensigtsmaessigt at fa en kort oversigt over de ssndringer i

samfundet, der hammer eller fremmer en udvikling i denne ret-

ning. Der er grund til at tro, at en lovgivnirg og anden ret-

lig regulering, der gennemfares i takt med der. 0vrige udvik-

ling i samfundet, vil have starre muligheder for at virke ef-

ter lovgivernes hensigt end en lovgivning,der ude af harmoni

med udviklingen fastholdes i en bestemt udformning eller gives

en ny udformning i strid med udviklingen pa andre vaesentlige

omrader af samfundet.

iEndringer i befolknlngs- og erhvervsstrukturen.

(Urbanisering og industrialisering).

Det er almindeligt kendt, at vi i dette arhundrede har

set en udvikling af det danske samfund fra landbrugsland til

industriland og fra et landsbysamfund til et land, hvor langt

den st0rste del af befolkningen bor i byerne. Denne udvikling

skyldes i f0rste rskke en stadig stigning i landbrugets pro-

duktivitet og en samtidig industrialisering og produktivitets-

for0gelse i by ernes handvasrksvirksomheder. For detailhandelen

og serviceerhvervene har denne udvikling betydet en vaekst i

byerne og stagnation eller tilbagegang i landdistrikterne,

med undtagelse af ferieomraderne.
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Kortere ugentlig ar~be.jd.stid off lasngere ferie.

For arbejdere og underordnede funktionasrer i byerhvervene

har den teknisk-0konomiske vaekst muliggjort en reduktion af

den daglige arbejdstid for "fuldtidsbeskasftigede" fra lo timer

omkring arhundredskiftet til 8 timer umiddelbart efter ferste

verdenskrig. Og den ugentlige arbejdstid faldt tilsvarende fra

ca. 60 timer til 48 timer og er siden i 1958, 1965, 1967,

1969 og 1971 reduceret til nu ca. 40 timer om ugen oftest pla-

ceret pa ugens forste 5 dage. Samtidig er der i virksomhederne

beskasftiget et voksende antal deltidsansatte med en endnu kor-

tere daglig og ugentlig arbejdstid.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for arbejdere i

landbruget er h.0jere end for arbejdere og underordnede funktio-

naerer i hand el, handveerk og industri, hvorimod overordnede

funkticnasrer og selvstasndige stadig har en 60 timers arbejdsuge

i gennemsnit. Detailhandelens underordnede funktionasrer har

saledes samme ugentlige arbejdstid som flertallet i byerhver-

vene, men arbejdstiden er tidsmasssigt forskudt til lidt senere

pa dagen og ugen. Detailhandelens selvstaandige, specielt i sma

virksomheder, har en lang ugentlig arbejdstid. For dem er der

stadig som oftest sammenfald mellem forretningens abningstid

og deres arbejdstid (herom senere). Fra den side har der der-

for ofte i den offentlige debat vasret fremsat 0nsker om en re-

duktior. af abningstiden ved lov eller aftale, et 0nske der er

stattet af de ansattes pres for at fa lardagsfri.

Kontinuert drift og mere fleksibel placering af arbejdstiden.

De store investeringer i tekniske anlaeg, der bl.a. har

muliggjort den 0konomiske vaskst, har imidlertid for en del

virksomheder gjort det nadvendigt at adskille produktionstid

og arbejdstid, saledes at der arbejdes flerholdsdrift, hvor-

ved det tekniske anlsegs ugentlige produktive tid er leengere

end de ansattes arbejdstid. Og pa tilsvarende made har offent-

lige va^rker, transportvirksomheder og hospitaler m.v. mattet

arbejde i flerholdsdrift for at klare belastningen d0gnet igen-

nem og ugen igennem. Det har for relativt store dele af den er-

hvervsaktive befolkning rejst behov for at kunne gare deres ind-

k0b pa andre tider end i detailhandelens saadvanlige abningsti-

der, og de senere ars revisioner af lukkeloven har da ogsa

indeholdt lempelser pa disse omrader.
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Voksende antal kvinder pa arbe.jdsmarkedet.

Den registrerede stigning i befolkningens levestandard er

imidlertid ikke udelukkende forarsaget af industrialiseringen,

men hidr0rer ogsa. fra, at et voksende antal kvinder nu er be-

ska;ftiget i arbejdsstyrken., Det kan rejse sp0rgsmalet, om en

del af levestandardstigningen er fiktiv og blcr; skyldes, at

man i statistikken kun registrerer det betalte arbejde, og

rnaske er de gifte pars samlede arbejdstid ikke faldet sa. me-

get, som de f0rna3Vnte oplysninger kunne tyde pa.

For detailhandelen har kvindernes deltagelse i arbejds-

livet betydet to ting. For det f0rste har der rejst sig et

voksende krav om at fa mulighed for at handle efter normal

arbejdstids oph0r, og det kan for mange vanskeligt nas inden

kl. 17.30. For det andet har det betydet en tilgang af ar-

bejdskraft til detailhandelen. Mange gifte kvinder 0nsker del-

tidsansaettelse, og for en del detailhandelsvirksomheder har

det muliggjort ans^ttelse af ekstra mandskab i spidsbelast-

ningsperioder.

Stigende antal weekendgaster og turister.

Forkortelsen af den ugentlige arbejdstid har for store

dele af befolkningen muliggjort todages ophold pa feriesteder,

og dadisseto dage endnu for flertallets vedkommende falder pa.

l0rdage og s0ndage, er der opstaet et behov for at kunne g0re

sine indk0b pa. fritidsstederne pa. disse dage. Indtil den sidste

revision af lukkeloven ordnede man det ved "at ga. ind ad bag-

d0ren hos den lokale k0bmand". Det har f0rt til, at der nu er

givet dispensationsmuligheder for detailhandelen i ferielandet.

Pa, tilsvarende made har der for det voksende antal tu-

rister, der kommer til landet, vaeret et behov for at kunne

handle pa, ankomstdagen, selvom denne var en lordag eller S0n-

dag, ogsa her er der givet dispensationsmuligheder, dog i

meget begrasnset omfang.
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Sammenfatning.

Som helhed viser den skitserede oversigt over vassentlige

asndringer i samfundsforholdene i de senere ar sammenholdt med

den retlige regulering af detailhandelens abningstider, at der

er opstaet et voksende pres for en liberalisering af lovgiv-

ningen pa dette omra.de. Mindre revisioner er gennemf0rt og

st0rre revisioner eller fuldstasndig ophagvelse af denne lovgiv-

ning er under overvejelse. Lovgivningen har ikke kunnet aendre

samfundet, men har maske kunnet holde igen pa. udviklingen. Men

det rejser spargsmalet om, hvad det vil betyde for de person-

grupper,som lovgivningen er indfart for at beskytte, hvis luk-

kelover. liberaliseres eller helt ophsves. Dette sp0rgsmal S0-

ges belyst i de f0lgen.de kapitler.



V - 9

KAPITEL 2.

PRECISERING- AF PROBLEMERNE.

Hovedformalet med denne undersagelse er som naevnt at

belyse sammenhasnge mellem pa den ene side en liberalisering

af lukkeloven og pa den anden side trivselen og arbejdsvil-

karene for indehavere og personale i detailhar.delen inden

for lukkelovens gyldighedsomra.de.

Det konkrete indhold af en liberalisering af lukkeloven

kan teenkes at fa mange forskellige former, hvis man ser pa

hvad der er gennemfart i udlandet. I betragtning af undersa-

gelsens begrasnsede budget har vi derfor ikke ment at kunne

gennemga alle muligheder, men vi har i stedet haeftet os ved

det mere ubestemte: "en liberalisering" forstaet som en

indskrasnkning af lukketiderne, der kreeves overholdt, samt

ved den mulighed at lukkeloven helt ophasves, som det er

sket i Sverige.

Lukkeloven afgrsenser detailhandelens abningstider ved

at fastsla, hvornar man ikke ma holde abent. Den indeholder

ikke pabud om, hvornar forretningerne skal vsî e abne for

publikum. Man kan altsa, i princippet, men sjasldent i prak-

sis, tsenke sig, at detailhandlerne kun holder abent nogle

fa dage om ugen, selvom loven kun pabyder lukning om sanda-

gen o.s.v. Man kunne ogsa tjenke sig, at forretningerne blev

enige om at dele abningstidsmulighederne imellem sig, sale-

des at nogle holdt abent de farste dage i ugen og andre de

sidste dage, eller nogle holdt abent tidligt og andre holdt

abent sent pa dagen. Det ville muligg0re, at kunderne kunne

blive betjent i hele den mulige abningstid, uden at alle

forretninger skulle holde abent hele tiden. En sadan deling
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af markedet rent tidsmasssigt ville svare til den deling, der

allerede er-gennemfart med hensyn til vareudvalget for en

del varegruppers vedkommende f.eks. i kolonialhandelen.

Man kan derfor ikke ga. ud fra, at der findes en umid-

delbar sammenhseng mellem pa den ene side lukkelovens udform-

ning og eventuel aendring i mere literal retning og pa den an-

den side arbejdsvilkarene og trivselen for indehavere og

personale i forretningerne. Det ma f0rst S0ges klarlagt, om

og pa hvilken made en liberalisering af loven vil pavirke

forretningernes abningstider.

Nffiste trin i unders0gelsen bliver en belysning af sam-

menhasnge mellem virksomhedernes abningstider og arbejdsti-

derne for henholdsvis indehaverne og personalet. Vi er gaet

ud fra, at der kan v$re forskel pa disse sammenhaenge for

henholdsvis indehavere og personale, og har derfor behandlet

problemerne adskilt.

Lukkeloven blev oprindeligt gennemfart som en lov til

beskyttelse af indehavere og personale mod en urimelig lang

arbejdstid. Forudsastningen var, at der i almindelighed var

et sammenfald mellem forretningernes abningstid og lsengden

af de nsevnte persongruppers arbejdstid, pa. samme made som

man i industrien og handvasrket havde et sammenfald mellem pro-

duktionstidens og arbejdstidens lsngde. I industrien har man

for ar tilbage opheevet denne sammenkobling, bl.a. ved ind-

farelse af flerholdsdrift. Det har muliggjort en udvidelse

af produktionstiden samtidig med en indskrasnkning af arbejds-

tiden, men det er dog stadigt saledes, at placeringen af ar-

be jdstiden i almindelighed falder inden for rammerne af pro-

duktionstidens placering pa dagen og i l0bet af ugen. Indu-

striens arbejdstidsordninger ved flerholdsdrift er staerkt

varierende. Som den ene yderlighed kan neevnes ordninger,hvor

alle er pa roterende treskift, og som den anden ordninger

med faste folk (hvoraf nogle pa. deltid) pa. hvert skiftehold.

Den udvikling, industrien er genneml0bet pa. dette om-

ra.de, har man i begrasnset omfang ogsa kunnet spore inden for

detailhandelen, og det er interessant at S0ge belyst, om og

pa hvilken made en liberalisering af lukkeloven, hvis den

f0rer til, at forretningerne udvider abningstiderne, vil

f0lge i industriens spor. Inden for offentlig virksomhed har
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transportveesnerne, elvserkerne og hospitalerne - for at naevne

nogle eksempler - arbejdstidsordninger, der ligner indu-

striens, medens man pa andre omrader har forringet publi-

kums ekspeditionsmuligheder i takt med nedsssttelsen af

arbejdstiden.

Undersagelsens tredie opgave bliver at belyse sammen-

hasnge mellem pa den ene side asndringer i arbejdstidens

laengde og placering som fzlge af en lukkelovsliberalisering

og pa den anden side den betydning, det vil have for inde-

havernes og personalets trivsel og livsvilkar i 0vrigt.

Denne del af unders0gelsen rejser to problerner: Hvor-

dan skal man finde et udtryk for trivselen, og hvordan kan

man finde et udtryk for virkningerne af en asndring der ikke

er gennemf0rt?

Det f0rste problem har vi S0gt at lose ved at sporge

de pagasldende direkte om deres tilfredshed mei de forskel-

lige forhold, og om de oplever problemer af den ene eller

den anden art f.eks. i forbindelse med forskudte arbejdsti-

der. Resultaterne bygger saledes pa folks udtalelser med

den usikkerhed, der altid knytter sig til, om folk nu udta-

ler sig aarligt etc. Det er subjektive oplevelser, der gi-

ves udtryk for i disse svar, og de vil vsre praeget af den

viden og erfaring, den enkelte har pa tidspunlctet, hvor

ha.n svarer. Der vil utvivlsomt vsere tilfaelde, hvor besva-

relserne ville lyde anderledes, hvis den enkelte pa svar-

tidspunktet havde den erfaring, som han f0rst opnar,

f.eks. nar en sendring er gennemfart.

En analyse af det inds;ainlede materiale er i princip-

pet her en redegorelse for forholdene pa et bestemt tids-

punkt. For at have interesse i en videre sammenhseng er

det n0dvendigt at fors0ge at slutte fra forholdene nu til

forholdene i fremtiden. Helt konkret kan man unders0ge, om

der f.eks. er virksomheder i dag, der arbejder under samme

forhold, som flere virksomheder vil komme til at arbejde

under i fremtiden. Af denne grund har vi gennemfort under-

S0gelsen savel i almindelige typiske detailhandelsforret-

ninger som i detailhandelsforretninger, hvor man arbejder

pa dispensation fra lukkeloven, og hvor en del af persona-

let derfor i perioder arbejder pa forskudte arbejdstider.
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D.v.s. der arbejdes f.eks. fra kl. 18-20 om aftenen, l0rdag

eftermiddag eller om sandagen. En af vanskelighederne i denne

forbindelse er her, at det kuri er fa forretninger, der ar-

bejder pa. dispensation, og det er taenkeligt, men ikke sand-

synligt, at et meget stort antal forretninger vil eendre ab-

ningstid og arbejdstidens placering for personalet, hvis

lukkeloven liberaliseres. Sa lasnge det er fa forretninger,

hvor personalet har and re arbejdstider, kan man tsenke sig,

at der sker en selvudvaelgelse, saledes at de personer, der

ser en fordel i forskudte arbejdstider, netop er S0gt til

forretninger, hvor man har disse arbejdstider. Hvorimod si-

tuationen kan blive en helt anden, hvis mange forretninger

samtidigt asndrer personalets arbejdstider.

Sp0rgsmalet om betydningen af at arbejde pa forskudt

arbejdstid kan nsppe ses isoleret fra spargsmalet om beta-

ling for arbejdet pa. de usasdvanlige tider. Vi har derfor

ogsa. ved unders0gelsen S0gt at klarlsegge de nuvasrende an-

sattes indstilling til at arbejde pa. forskudte tider mod

lankompensation eller mod kompensation i fritid.

Det skal endelig bemaerkes, at denne undersagelse ikke

ma ses isoleret som en unders0gelse af virkningerne af en

eventuel liberalisering af lukkeloven. Samtidig med denne

undersagelse gennemf0res unders0gelser af forbrugernes

indkabsvaner m.v. for derved at fa. et indtryk af hvilke

forbrugergrupper, der er vanskeligt stillet under den nu-

vaerende lovgivning. Desuden gennemfares en unders0gelse

af den 0konomiske betydning af en udvidelse af abningsti-

derne. For disse to unders0gelser gselder det samme som for

den foreliggende med hensyn til vanskelighederne ved at

tilvejebringe et sikkert skon over de fremtidige virkninger

af en liberalisering.

Det ma ogsa. understreges, at ingen unders0gelse kan

afg0re de politiske sporgsmal omkring en liberalisering af

lukkeioven. Unders0gelserne kan tilvejebringe et baggrunds-

materiale for den politiske afg0relse. Men den endelige af-

vejning af hensynet til de store og sma. detailforretninger

og af hensynet til forbrugerne over for hensynet til indeha-

vere og personale ma. afhasnge af politiske afvejninger.
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KAPITEL 3.

LIBERALISERIN&ENS INDFLYDELSE PA FCRRETNINGERMES ABNINGSTIDER.

I dette kapitel vil vi S0ge at finde frem til om og i be-

kraeftende fald, pa hvilken made en liberalisering af lukkeloven

vil pavirke detailhandelens abningstider. Vi gar ud fra, at det

i langt de fleste forretninger vil vsre indehaverne eller be-

styrerne, der vil komme til at beslutte, om abningstiderne skal

sendres. Denne beslutning vil utvivlsomt vasre pavirket af en lang

raekke forhold, sasom hans muligheder for at traeffe aftaler med

and re handlende om en begreensning af abningstiden, hans fores til-

linger om, hvordan det vil pavirke forretningens akonomi og per-

sonaleforhold samt hans personlige arbejdsforhold m.v.

Indehaverne er opdelt efter, om forretningen har faet dis-

pensation fra lukkeloven. Seerlig interesse knytter sig til, om

og hvordan indehaverne i forretninger uden dispensation fra luk-

keloven kan tasnkes at ville send re abningstiderne. I den forbin-

delse har vi ment, at de erfaringer, som indehavere i forretnin-

ger med dispensation fra lukkeloven giver udtryk for, kunne vasre

vejledende, selvom disse oplysninger ma tages med forbehold, da

de forretninger, der har dispensation, ikke umiddelbart kan sam-

menlignes med detailhandelen som helhed, som tidligere anfart.

I f0rste afsnit redeg0res for indehavernes opfattelse af

deres muligheder for at traeffe aftaler om faelles abningstider

eller en "deling af markedet". I de falgende tre afsnit har vi

samlet indehavernes oplysninger om, hvordan de forventer for-

retningernes abningstider vil blive ved en liberaliseret lukke-

lov og endelig i det sidste afsnit sammenfattes iisse oplysnin-

ger for hvert af de omrader, der indgar i undersagelsen. I rap-

portens kapitel 8: Konklusion er det samme materiale anvendt
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til forsogsvis at opstille en sandsynlig udvikling i de

enkelte branchers abningstider i tilfaslde af en libera-

lisering eller fuldstasndig ophasvelse af lukkeloven.

Aftaler om begrasnsning eller fordeling af abningstiden.

Samarbejdsforboldene i detailhandelen i de udvalgte om-

rader har vi belyst ved at sp0rge indehaverne, om der i de-

res branche eller bydel havde vsret talt om en faellesbe-

graensning af abningstiden, og om man i ajeblikket havde no-

gen aftaler om abningstiden m.v. Resultatet er vist i ta-

bel 3.1.

I
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If0lge tabellen bekrasfter ca. 3/4 af indehaverne i

ikke-dispensationsforretningerne, at der i deres "branche el-

ler bydel har vasret "snakket" om begraensning af abningstiden.

Pa interviewtidspunktet mente 19, at der i deres omrade var

en aftale. I langt de fleste tilfaelde var aftalen kommet i

stand gennem handelsstandsforeninger. Som regel drejede ord-

ningen sig om at lukke lardag kl. 12 eller 13. I enkelte til-

faelde var der tale om branchemasssige aftaler; saledes var

slagterne i en by blevet enige om at lukke tidligt fredag af-

ten samt om at holde middagslukket en time hver dag. Nogle af

indehaverne uden dispensation betonede vigtigheden af at lave

regionale aftaler om begreensningen af abningstiden, da for-

brugeren jo ellers ikke anede, hvornar de forskellige for-

retninger havde abent. I nogle tilfaelde havde man en form

for stiltiende begraensning i abningstiden, som alle blot

fulgte, men i andre tilfselde var vi ude for et meget broget

"monster" f.eks. med hensyn til abningstiden liardag.

Indehaverne af forretninger med dispensation synes ikke

i samme grad at have aftaler om begraensning af abningstiden.

Som vi kan se af tabellen, er det kun 16 eller under en tre-

diedel, som havde "snakket" begraensning, og kun 10 mente, at

der pa interviewtidspunktet var tale om aftaler. En del af

denne forskel i antallet af aftaler kan imidlertid forklares

ved, at en stor del af dispensationsforretningerne la ret

alene i "ferielandet". De havde saledes ingen at indga afta-

ler med, og deres situation kan med tilnasrmelse beskrives

som "geografisk betinget monopol".

I et enkelt tilfaelde var der tale om en aftale inden

for textilbranchen, og den indehaver, vi talte med, var me-

get bange for, at ordningen skulle bryde sammen, hvis en af

deltagerne kom i 0konomiske vanskeligheder.

En enkelt mindre indehaver udtalte, at nan generelt

var modstander af aftaler i handelsstandsforeningen. Han

ville ikke bindes til en aftale, som "de store" havde lavet.

Dette var dog et saerstandpunkt, idet de fleste mente, at

problemet var at fa de st0rre kssdeforretninger med i aftaler

om begraensning af abningstiden.

Hos indehavere uden dispensation er opbakningen af de

lokale aftaler meget stor. Alle indehavere, vi interviewede,

var tilsyneladende med i aftalen. I et enkelt omrade fandt

vi i 0vrigt, at der var uklarhed om, hvorvidt der var en
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aftale eller ej . Vi interviewede saledes en indehaver, der be-

nsegtede, at der fandtes en lokalaftale. Dette pa. trods af, at

nans konkurrenter bade overholdt en sadan samt var fortesrnede

over, at nan br0d den. Fire indehavere overholdt selv aftalen

pa trods af, at en eller flere af deres nasrmeste konkurrenter

ikke var med i aftalen.

I gruppen af indehavere med dispensation var fire af in-

dehaverne selv uden for aftalen. For tre af disse var arsagen,

at en eller flere af deres store konkurrenter ogsa var uden

for aftalen. De virkede dog alle, som om de var ganske godt

tilfredse med denne situation.

Med henblik pa en liberalisering af lukkeloven er det af

sasrlig interesse at se pa, hvordan indehavere uden dispensa-

tion vurderede mulighederne for at opna enighed om en begraens-

ning af abningstiden inden for det lokale omrade. Dette er be-

lyst i tabel 3.2.

Af tabellen fremgar det, at mange mener, at det vil vsere

muligt at opna. enighed om aftaler til begrasnsning af abnings-

tiden. Ikke mindre end 25 eller over halvdelen af indehaverne

forventer muligheder for aftaler. Kun 15 eller ca. l/3 mener

ikke, det vil vasre muligt.
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Sammenligner vi indehaveres forventninger om aftaler

med, om de har aftaler i dag, er det overraskende, at sammen-

haengen trods alt ikke er st0rre. Saledes forventer 10 indeha-

vere, som i dag ikke har aftaler, at man ved en liberalisering

af lukkeloven alligevel vil kunne blive enige om begrasnsning

af abningstiden, og fern indehavere, som i dag har aftaler,for-

venter ikke, man vil kunne opna aftaler ved en liberalisering.

Arsagen hertil er, at nogle indehavere betragter en li-

beraliseret lukkelov som en sa vaesentlig asndring af konkurren-

ceforholdene, at den vil sla bestaende aftaler i stykker,

medens andre tvaertimod antager, at den vil tvinge detailhande-

len til at indga aftaler.

Vurderingerne af, om man vil kunne opna. enighed om be-

grsensning af abningstiden,, er meget afhaengig af branchefor-

hc_ld_, hvilket ses af nedenstaende tabel.

Af denne tabel fremgar det, at indehavere inaen for kolo-

nial er de mest pessimistiske. Kun ca. 1/4 af indehaverne me-

ner saledes, at det vil vjere muligt, at man kan blive enige om

en aftale. Inden for de avrige brancher er vurderingerne meget

mere positive. Her forventer ca. 3/4 af indehaverne muligheder

for begrasnsende aftaler.

Ikke-dispensationsforretningernes sendring af abningstiden ved
en liberalisering af lukkeloven.

Et mere korrekt udtryk for indehavernes konkurrencesitua-

tion far vi nok af deres syn pa abningstiden. Da de stillede

sp0rgsmal er forskellige for indehavere med og uden dispensa-

tion, har vi foretaget en opdeling, og besvarelserne fra inde-

havere med dispensation omtales i et senere afsnit.
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Mange indehavere stejlede over for vore sporgsmal og

svarede, at de virkelig ikke anede, hvordan de ville reagere

med abningstiden ved en liberaliseret lukkelov. Vi fik dog

mange overbevist om, at de dog alligevel matte vare de rette

til at sk0nne over en eventuel aandring.

Saledes spurgte vi hver enkelt indehaver, om han ville

udvide abningstiden.

Tabel 3.4.: Indehavere uden dispensation opdelt efter, om
de vil asndre abningstiden ved en liberaliseret
lukkelov, fordelt efter antal ansatte.

Som det fremgar af tabellen, er 12 indehavere indstillet

pa. at udvide abningstiden, 26 mener ikke, de vil aendre, og 10

indehavere er i tvivl. Det er fortrinsvis de store forretnin-

ger, som vil udvide abningstiden, medens de mellemstore og sma

forretninger ikke regner med at udvide abningstiden vagsentligt,

saledes mener kun en af de 15 mellemstore, at han vil udvide

umiddelbart.

For at fa et billede af, hvilke holdninger der la bag

besvarelserne om at udvide abningstid, stillede vi nogle sup-

plerende sporgsmal.

Indehavere, som havde svaret j_a eller maske til at udvide

abningstid, havde falgende svarmuligheder:

1. Vil aendre, fordi det er en akonomisk fordel.

2. P0ler mig tvunget til det af konkurrencen.

3. Andet.

Indehavere, som havde svaret nej til at udvide abnings-

tiden, blev spurgt, om de pa. grund af konkurrencen kunne

tvinges til det, med falgende svarmuligheder:
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1. Kan tv inges t i l at asndre.

2. Kan ikke tv inges t i l at asndre.
3. Kan maske tv inges t i l at aendre.

Sammenligner vi den oprindelige besvarelse med holdnin-

gerne, der la bag, fremgar det, at en meget stcr del af inde-

haverne vil fale sig tvunget til at ssndre abningstid. -I det

f0lgende vil vi kort give en beskrivelse af de fire holdnings-

typer.

0konomisk fordel. Som det fremgar har 9 angivet, at de

ville asndre abningstiden pa grund af 0konomiske fordele. To

af de ni var pa trods heraf mod liberalisering af lukkeloven.

Den ene anf0rte, at det kun ville ga godt i nans branche alene.

Den anden var en bestyrer, som var klar over, at det ville vas-

re en fordel for forretningen, - men ikke for ham. Holdningen

i avrigt afspejlede sig i folgende udsagn:

"0get fritid hos forbrugerne g0r lukkeloven stiv".

"Vi er til for forbrugerne".

"Det vil ikke vaere en fordel for de ansatte, men for

forbrugerne".

Tvunget af konkurrencen. Man kunne formode, at nogle indeha-

vere, der havde 0konomisk fordel af asndret abningstid, maske

falte det mere legitimt at sige, at de var tvunget pa grund
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af konkurrencen. Dette ville dog nok indebaere, at de sam-

tidig trods alt var for en liberalisering af lukkeloven.

Da kun e"n af de 22 rent faktisk var for er liberaliseret

lukkelov, ma vi ga. ud fra, at disse mennesker virkelig kun

asndrer abningstiden, hvis andre gar det.

Maske tvinges. Tre af de seks indehavere, der har svaret

ja til, at de maske kunne tvinges til at sendre abningstiden,

var samtidig for en liberalisering af lukkeloven. Alle tre

forretninger er store, og man kan formode, at de regner med

at vaere stsrke nok til at fastholde den nuvsrende abnings-

tid, eller at de ikke har noget imod at asndre den.

Ikke tvinges af konkurrencen. Hvis vi gar ud fra i f0rste

omgang, at denne gruppe ikke vil aendre abningstider, fordi

disse indehavere intet mister ved, at andre holder lasngere

abent - sa kunne man maske have regnet med, at en del ville

svare ja til en liberalisering af lukkeloven. Det modsatte

er tilfaeldet, ikke e"n er for. "Lukkeloven er god, som den

er, og ikke ti vilde heste ku' fa mig til at asndre abnings-

tiden".

I tabel 3«5 har vi fors0gt at belyse, hvor stor en

indflydelse forretningsstarrelsen har pa. indehavernes hold-

ning til at aandre abningstid.

Tendensen i ovenstaende tabel er tydelig. De helt sma

indehaverforretninger er i temmelig h^j grad upavirkede af

de andres abningstid. Folk, som kommer i disse forretninger,

vil sandsynligvis have en solidaritetsf0lelse med indehaverne

og komme der, selvom de 0vrige forretninger asndrer abningsti-

den. Maske noget overraskende mener to af de syv sma. indeha-
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vere, at det vil vaere en 0konomisk fordel for dem at sendre

abningstiden.

For de mellemstore forretninger er situationen en helt

anden. Ikke mindre end 10 af de 14 indehavere i denne gruppe

mener, de vil kunne tvinges til at asndre abningstid. To me-

ner, de maske kan tvinges, og to er sikre pa, at de ikke

kan tvinges til at asndre abningstid. Ikke en eneste af inde-

haverne i mellemstore forretninger mener at ville have 0ko-

nomisk fordel af at aandre abningstid.

De helt store forretninger kan opdeles i tre grupper:

a. Indehavere, som har okonomisk fordel af at asndre
abningstiden.

b. Indehavere, som befinder sig i samme situation som de
mellemstore forretninger - bliver tvunget til at f0lge med.

c. Indehavere, som i kraft af deres st0rrelse ikke mener, de
vil kunne tvinges til at asndre abningstid.

Maske er det uventet, at der i denne gruppe trods alt

kun er 7 af 25, som vil aendre abningstiden pa. grund af den

0konomiske fordel.

Sammenfattende kan vi sige, at det f0rst og fremmest

vil vasre de mellemstore forretninger, som vil fale sig tvun-

get til at aendre abningstid under en liberalisering af lukke-

loven.

Holdningen til asndret abningstid afhang ogsa af branche,

hvilket fremgar af tabel 3.6.
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Kolonialbranchen er meget f0lsom over for aendring af ab-

ningstiden. 16 ud af 20 vil enten sendre abningstiden af sig

selv, fordi det er en 0konomisk fordel, eller kunne tvinges

til det. Med hensyn til de tre indehavere, som ikke vil kunne

tvinges til at aendre abningstid, var der i alle tre tilfaelde

tale om sma forretninger med en fast kundekreds.

Textilbranchen er - ud fra det spinkle materiale - ogsa

en branche, som er meget falsom over for konkurrence pa ab-

ningstid, og det er her bemserkelsesvasrdigt, at ikke mindre

end tre af de 10 indehavere i gruppen vil have 0konomisk for-

del af at udvide abningstiden.

Boligbranchen, som i 0vrigt ogsa omfatter andre langva-

rige forbrugsgoder, er det svasrt at sige noget sikkert om, da

antallet af observationer er meget fa. Vi havde for sa vidt

regnet med, at dette var en branche, hvor indehaverne ville

have akonomisk fordel' ved at sendre abningstid, da indkab af

m0bler og andre langvarige forbrugsgoder ofte er et familie-

anliggende, som det kan vsere svasrt at fa indpasset i den nu-

vaerende abningstid. Dette kan vi dog hverken bekraefte eller

afkraefte.

Den eneste branche, som virkelig synes at veere temmelig

upavirket af konkurrence pa abningstid, er isenkrambranchen

(omfatter ogsa fotohandlere, boghandlere m.m.). Her er der

kun 6n, som mener, det vil vasre en 0konomisk fordel for ham

at sendre abningstid, medens fern er sikre pa. ikke at kunne

tvinges til at asndre abningstiden.
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Det fremgar af udtalelserne, at nogle vil ligefrem ind-

skrasnke abningstiden ved helt at lukke l0rdag, medens andre

vil udvide til kl. 21-22 om aftenen. Endelig er der en del,

som ikke vil udvide, men blot omlasgge abningstiden. Saerlig

markant var det store antal indehavere, som 0nskede den lange

abningstid flyttet fra fredag til torsdag. Argumenterne er, at

mange af kunderne begynder weekenden umiddelbart efter arbejds-

tid fredag, og om sommeren tager de sa direkte pa landet. Havde

man abent torsdag aften, kunne kunderne na at afvikle indkobene,

inden de tog pa landet.

Man kan sammenfatte disse udtalelser i folgende errupper:

Faktisk udvidelse af abningstid, omlajgning af abningstiden,

fastholdelse af nuvaerende abningstid og indskrsenkning af ab-

ningstiden. Disse grupper har vi sa igen sat i relation til,

om indehaverne ville udvide abningstiden. Man finder da, at

af 14 indehavere, som sagde, de ville udvide abningstiden, 0n-

sker tre i virkeligheden blot en omlaegning af abningstiden,som

ikke indebaerer en udvidelse.
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Blandt de 11 indehavere, som havde svaret "maske" til

at ville udvide abningstiden, regner fern med en faktisk ud-

videlse af abningstiden, medens kun e*n regner med en omlaeg-

ning af abningstiden. Nassten halvdelen ved ikke, hvordan de

vil aendre abningstiden.

I gruppen, der havde svaret nej til at ville udvide ab-

ningstiden, ville 1/3 have sendret abnirgstiden. $ndringen

var fortrinsvis 0nske om at flytte den lange abningstid

fra fredag til torsdag. Endelig udtalte to indehavere, at de

ville indskraenke abningstiden ved en liberaliseret lukkelov,

og det er lidt vanskeligt at forsta, hvorfor disse to indeha-

vere ikke allerede i dag indskrasnker abningstiden.

Abningstidens lasngde i dispensationsforretninger.

I det foregaende har vi pa. grundlag af ikke-dispensa-

tionsforretningernes forventninger forsogt at sige noget om,

hvordan detailhandelen formodentlig vil reagere. I dette af-

snit vil vi se, i hvilket omfang forventningerne er bekrssftet

af udviklingen inden for dispensationsforretningerne i dag.

Vi ma dog stadig erindre, at denne gruppe af forretninger ikke

er sammensat pa samme made som detailhandelen som helhed.

For at fa et sammenligneligt udtryk for abningstiden har

vi opdelt forretningerne efter det antal timer, de har abent

ud over almindelig abningstid. Nedenfor skal vi give nogle

eksempler pa, hvilke typiske abningstider der ligger bag grup-

peinddelingerne, vi har brugt.
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Pa grundlag af disse grupper har vi nedenfor i

tabel 3.7 opdelt indehaverne efter abningstid og branche.

Ta'bel 3.7.: Indehavere opdelt efter abningstidens laengde
ud over almindelig abningstid og branche.

Som det fremgar, er det hovedsagelig kolonial og kiosker,

som har meget laange abent. Inden for textil, boligudstyr og

isenkram er der, med undtagelse af in textilforretning, ingen,

som har mere end 10 timer abent ud over almindelig abningstid.

For at fa et bedre billede af, hvilke forretnr.nger som har ud-

videt abningstiden, vil vi kort g0re rede for forholdene inden

for hver af brancherne.

De fleste dispensationsforretninger inden for kolonial

har abent fra 10-40 timer ud over almindelig abningstid. Nogle

af forretningerne med de saerlige lange abningstider har til

gengseld lukket om vinteren. Stzrstedelen af de 0vrige forret-

ninger havde vaesentlig kortere abningstid i vinterperioden.

Antal ansatte kan i avrigt vaere et tvivlsomt mal for forret-

ningsstarrelse, da nogle af forretningerne havde dobbelt sa

mange ansatte om sommeren som om vinteren.

Forretningerne inden for textilbranchen havde som omtalt

ikke vassentligt udvidet deres abningstider. Arsagen er, at

textilforretningerne med dispensation i dag er sma. "hobbybeto-

nede" f orretninger ved grasnsen og i sommerlandet. En kvindelig

indehaver havde saledes slet ikke fast abningistid. Pa daren

stod, at forretningen abnede kl. 10.00, men vi matte dog vente

til kl. 10.30, f0r der blev lukket op. Imidlertid kunne hun

godt holde abent e"n A to timer lsengere om aftsnen. Hun udtalte

selv, at hun havde abent efter behov.
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Inden for bolig 0,°; isenkram fandt vi kun fire boligfor-

retninger og to isenkramforretninger med dispensation fra

lukkeloven. Boligforretningerne var, bortset fra 6n, sma

forretninger. Den enkelte store var i en helt speciel kon-

kurrencesituation, som vil blive taget cp under den geogra-

fiske behandling. De to isenkraemmere var ogsa sma forretnin-

ger, hvoraf den ene helt havde abent efter behov, medens den

anden havde abent indtil kl. 18.JO hver dag.

Kioskerne er den "branche" , som klart havde de laengste

abr ir.gstider. To kiosker lukkede kl. 19.00, ingen af de av-

rige lukkede far kl. 21.00 (i sommertiden).

Sammenligner man abningstider i dispensationsforretnin-

ger, som de er i dag, med ikke-dispensationsindehavernes for-

ventninger om abningstider ved en liberaliseret lukkelov, fin-

der vi en vis overensstemmelse. Sammenligningen har den svag-

hed, at kun godt halvdelen af indehavere uden dispensation

har turdet udtale sig om deres forventede abningstid.

Inden for brancherne boligudstyr og isenkram er udvidel-

serne begrsensede, og der er god overensstemmelse mellem ikke-

dispensationsindehaveres forventede og dispensationsindehave-

res faktisk realiserede abningstider.

I textilbranchen mener en del indehavere i ikke-dispen-

sationsforretninger, sit de ved en helt liberaliseret lukkelov

vil udvide kraftigere, end vi kan se hos dispensationsforret-

ningerne i dag.

St0rst uoverensstemmelse er der inden for kolonial. De

realiserede abningstider overstiger ikke-dispensationsinde-

havernes forventninger betydeligt.

For at fa et indtryk af omsaetningens f0lsomhed med hen-

syn til abningstider spurgte vi indehavere med dispensation,

hvor stor en omsaetningstilbagegang de ville regne med ved

overgang til almindelig abningstid.
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Tabel 3«8.: Indehavere med dispensation fordelt pa forventet
omsaetningsnedgang ved overgang til almindelig
abningstid og antallet af nuvasrende antal timer
ud over almindelig abningstid.

Som man kunne forvente, er der en helt tydelig sammen-

haeng mellem abningstidens laengde og den forventede omsastnings-

nedgang ved overgang til almindelig abningstid. Af de 10 for-

retninger, som kun har abent indtil fern timer ud over normal

abningstid, antog tre, at de slet ikke ville fa nogen tilbage-

gang. Syv forventede en tilbagegang pa mellem 0-20%. Pa. samme

made antog seks af otte forretninger, som havde abent mere end

40 timer, at de ville fa en tilbagegang pa. over 50%.

For at belyse hvilken konkurrence, der er mellem ikke-

dispensationsforretninger og dispensationsforretninger spurgte

vi dispensationsforretningerne, hvilken omsaetningstilbagegang

de ville regne med ved en liberaliseret lukkelov, hvor alle

f orretninger f ik lov til at holde laenge abent.

Af de ialt 44 indehavere, som har besvaret dette spargs-

mal, er der kun to, som mener, de vil fa, stor tilbagegang. 10

mener, de vil fa. en lille tilbagegang. 3/4 - eller 31 - mente

ikke, en liberaliseret lukkelov ville fa. indflydelse pa. deres

omsastning.

Interessant er det, at en st0rre kolonialforretning for-

ventede en omsastningsfremgang ved en liberaliseret lukkelov.

Baggrunden var, at forretningen i 0jeblikket :_kke alene kunne

traekke folk ind til byomradet. Forretningen havde abent S0n-

dag fra kl. 9-00-13.00.
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Alt i alt ma vi mene, at der kun er begrasnset konkur-

rence mellem forretninger med og uden dispensation, hvilket

ogsa bekrasftes af f0lgende udtalelse: "Nar folk tager pa

landet i weekenden, h.0rer det med til livet pa landet, at

man kober ind i den lokale kebmandsforretning, dels for at

se hvem der er heroppe, dels for at hore de sidste lokale

nyheder".

Konkurrencesituationen i de enkelte geografiske omrader.

I dette afsnit anskueligg0res de lokale forholds betyd-

ning i de udvalgte omrader.

Da myndigheden vedrizsrende lukkelovens administration

ligger hos kommunerne, er det naturligt at afgraense de geo-

grafiske omrader efter disse. Vi begynder saledes med Torider

kommune, hvorefter ragkkef0lgen bliver: Bov (Krusa, Padborg

etc.), Arhus (herunder ogsa. Odder), Lemvig, Nyborg, Dragsholm

(Odsherred), Trundholm (Odsherred), Kyk0bing Sj., Frederiks-

vasrk, M0n og K0benhavns kommune.

Under den enkelte kommune vil vi i forbindelse med kon-

kurrencesituation i bredere forstand beskasftige os med for-

hold som omradets kundegrundlag, beskaef tigelsesf orhold, de-

tailhandelsstruktur, kommunens lukkelovspolitik og detail-

hand el ens abningstider, herunder handelsstandsforeningens

betydning, uanyttelse af dispensationer og eventuelle ekspe-

rimenter med abningstiden. Fremstillingen bygger bade pa be-

svarelsen af konkrete sp0rgsmal i sp0rgeskemaerne og de kom-

mentarer og supplerende oplysninger, vi skrev ned under in-

terviewene.

Tonder^

Tender by er centrum i Tander handelsdistrikt, der i

lighed med andre S0nderjyske omrader har vseret prasget af

relativ langsom vakst i befolkning og erhvervsaktivitet. I

kommunen, som har grasnse til Tyskland, ligger overgangsstedet

S«d 6-7 km syd for by en. Der er ikke i distriktet nogeri som-

merhusbebyggelse af betydning, ligesom kundegrundlaget pa

den tyske side af grsnsen er meget spredt.

Som centrum i et handelsdistrikt er det naturligt, at

gadebilledet i T0nder prasges af udvalgsvareforretninger som

isenkram, boligudstyr, beklasdning o.l. Nasringsmiddelforret-

ningerne er som regel sma med undtagelse af et supermarked
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pa ca. 600 m . I Sasd findes kun 3 forretninger, hvoraf den

ene er rent fodevaresupermarked, medens de to andre, der

begge er placeret lige ved graanseovergangen, har bade fode-

varer og gaveartikler.

Det er karakteristisk for Tander, som et omra.de med

kun lidt industri, at de besagte forretninger i 12 ud af 15

tilfaside finder det let eller meget let at skaffe personale.

Det, der i tre tilfaelde skaber vanskeligheder, er at man kun

0nsker at ansastte f aglaert, mandligt heltidspersonale. Det er

endvidere typisk, at forretningerne kun i mindre omfang an-

vender kvindeligt personale og nsssten ingen deltidsansatte.

Til dette traditionelt praegede billede harer ogsa. de ansat-

tes h.0je anciennitet. I de fleste forretninger har over halv-

deslen af de ansatte vaeret i forretningen over fem ar. For for-

retningerne ved Saed gaslder, at de i sommerhalvaret antager en

rsekke skolepiger pa heltii til en lav Ian. Man far normalt ca.

10 gange sa mange ans0gere, som man skal bruge.

Fra T0nder kommunes side g0res et stort arbejde for at

bringe omradet ind i en kraftigere vaskst. I et vist omfang er

det lykkedes at traskke industri til by en, men det er ikke lyk-

kedes at forma, detailhandelen i byen til at deltage i fremst0d

for at traskke tyskere til byen. Kommunen har mulighed for, i

lighed med de tre andre kommuner ved grasnsen, at give dispen-

sation fra lukkeloven efter kommunalbestyrelsens eget sk0n.

Denne mulighed benyttes kun, udover et enkelt specialtilfaside,

der omtales senere, af detailhandelen ved Seed, men star aben

for forretninger i hele kommunen. Dispensationerne vil blive

givet efter ans0gning for de abningstider, forretningerne

selv 0nsker.

Der er blandt detailhandelen i T0nder by stort set enig-

hed om at holde fast ved de nuvasrende abningstider. Disse ud-

nytter ikke i ojeblikket lukkelovens muligheder, idet der

overalt lukkes lordag kl. 12.00. Denne aftale stammer fra en

beslutning i handelsstandsforeningen i 1940 og er sa gammel,

at en raskke forretninger ikke er klar over dens eksistens.

De lukker blot som de andre, idet det er et gennemgaende ar-

gument, at kunderne forsvinder fra gaderne efter kl. 11.30.
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Der har vasret ganske fa till0b til ansagninger om dis-

pensation fra lukkeloven, men kun een forretning har inden

for det sidste arstid S0gt (og faet) dispensation. Bag dette

ligger helt specielle forhold, idet den nsvnte forretning er

i direkte konkurrence med H0jer Tasppef abrik, der af H0jer kom-

mune har faet dispensation og holder abent l0rdag eftermiddag

og S0ndag. Forretningen har faet fuld opbakning af handels-

standsforeningen i denne specielle situation, men efter anke

fra den anden boligudstyrsforretning i T0nder besluttede an-

kenaevnet, at hverken H0jer Taeppefabrik eller forretningen i

T0nder matte fa dispensationen som andet end fors0g, der ud-

10b 1. oktober. Begge har nu normale abningstider, og forret-

ningen i T0nder vil kun S0ge dispensation igen, hvis H0jer

g0r det. Der har fra Tonder-forretningens side kun vasret tale

om en forsvarsreaktion, og den positive indstilling fra per-

sonalets side synes efter oplysninger under interviewene og-

sa kun at gaslde for en n0dsituation af kortere varighed.

Med hensyn til eksperimenter med abningstiden havde en-

kelte forsogt at holde abent til kl. 13.00 eller 14.00 om

l0rdagen, men var alle gaet tilbage til kl. 12.00. Der var

almindelig enighed om, at by en ikke kur.ne traekke mere omsaet-

ning til forretningerne ved at ssndre abningstiden. Enkelte

kunne ved liberalisering af lukkeloven tagnke sig at holde

lffingere abent om tirsdagen og torsdagen og til gengseld lukke

helt lordag.

I Saed var der stor usikkerhed om, hvilke aftaler man

havde, idet een mente, man alle lukkede kl. 19.00, men den

anden mente, det var kl. 21.00. Der var i det hele taget me-

get lille kontakt mellem de tre indehavere i dette omrade,

men de var jo ogsa store dele af d0gnet bundet til deres for-

retninger. En typisk bemserkning fra een af disse indehavere

er f0lgende: "Inde i T0nder har de tid til at more sig, men

de har ikke rad. Vi har rad, men ikke tid. Til gengaeld tager

vi en god lang ferie hvert ar". De holdt i 0vrigt kun lukket

juledag og paskedag.

Sammenfattende om Tander kommune kan siges, at omradet

virker langt mere isoleret og traditionelt end dets placering

ved gransen synes berettiget til. I stasrk modsaetning til om-

radet omkring Padborg-Krusa er forretningerne i T0nder enige

om, at omradets omssatning er konstant, og sa lssnge alle far

til dagen og vejen, er der intet incitament til sendring af
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abningstiden. En "dispensationslavine" vil dog kunne sasttes

igang i T0nder af een eller flere af de st0rste forretninger,

men der skal nok ga. nogle ar, far tiden er moden til dette

skridt. Forelabig holdes disse forretninger i ave af persona-

lehensyn og kollegiale falelser over for andre detailhand-

lende.

Bov kommune.

De byer, hvori vi har taget interview i Bov kommune, er

Padborg, Krusa. og Kollund. I Aabenraa handelsdistrikt har

disse byer ikke i sig selv noget sserligt kundegrundlag, men

beliggenheden sa. naar ved det tsstbefolkede Flensborg giver

basis for en meget stor omsastning i detailhandelen alligevel.

Som randomra.de i handelsdistriktet og centrum for grasn-

sehandelen er det naturligt, at dagligvareforretninger og her-

under navnlig f0devareforretninger er dominerende i gadebille-

det. Forretningerne er overvejende lagt an pa selvbetjening,

og der findes i Krusa i hvert fald to supermarkeder af anselig

storrelse. Den starste handel er da ogsa koncentreret her,

medens Kollund, som lever af fasrgen over Flensborg Fjord, og

Padborg, hvor greenseovergangen er ret lille, er praeget af sma.

forretninger. I Padborg er branchefordelingen i avrigt meget

lig den, vi fandt i T0nder.

Som et omra.de med meget fa. andre beskaeftigelsesmuligheder

er det vel naturligt, at fem af de bes0gte otte forretninger

med ansatte fandt det let at skaffe personale. Som arsager

hertil naevnes ogsa, at forretningerne pa grund af den lange

abningstid g0r meget for at tilpasse arbejdstiden til den en-

keltes muligheder. Af de, der havde vanskeligheder, mente en,

at det var pa. grund af det fysisk harde arbejde, medens ar-

bejdstiden ellers blev nasvnt som arsag. Det skal dog tilfo-

jes, at flere forretninger ud over normal arbejdstid traekker

pa toldere og andre funktionaerer, som gerne vil tjene en

ekstraskilling. Der anvendes i dette omra.de i h0j grad kvinder,

og visse forretninger benytter ogsa. deltidsansaettelse.

Bov kommune kan i lighed med T0nder give dispensation

frsi lukkeloven og g0r det i hele kommunen efter ans0gning

gseldende til kl. 23.00 pa alle dage. Der findes i kommunen

kur_ ganske fa. forretninger, som ikke benytter denne adgang til

laengere abningstid, idet man herved sparer de htsder, som tid-

ligere blev betalt med jssvne mellemrum for hand el ved "bagdoren".
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Der synes ikke i omradet at vsre nogen aftale om ab-

ningstiden, og man mener heller ikke, der er mulighed for

at opna enighed. Alligevel er det kun ret begraensede udvi-

delser, der er tale om. Enkelte sma. forretninger holder

abent, nar der er kunder "efter lyst og behov", for at ci-

tere en af indehaverne. Af fadevareforretningerne holder

enkelte abent til kl. 19.00 (fredag til kl. 20.00 og S0ndag

fra kl. 14.00), medens mange lukker omttring kl. 18.00 og

kun har et par timer abent om sandagen. Der findes sagar

enkelte, som har helt normale abningstider bortset fra

1/2 time ekstra de farste fire dage i ugen.

Der er altsa ikke tale om kraftige udvidelser af ab-

r.ingstiderne, men flere gav udtryk for, at hvis antallet af

supermarkeder fortsat voksede, ville konkurrencen eventuelt

tvinge dem til 0get abningstid. Forel0big falte de fleste

dog, at der var omsastning nok til dem alle. Sasrligt bmasr-

kelsesvasrdigt er det vel, at rruabelf orretningerne, som jo

ellers betragtes som nogle, der vil have fordel af lang ab-

ningstid, alle lukker ved 18-tiden og har helt lukket ler-

dag eftermiddag og S0ndag. Omvendt ma det bemasrkes, at flere

af de forretninger, der havde lagnge abent samt abent i week-

enden, har nassten halvdelen af deres omsaetning uden for nor-

male abningstider, herunder begge de store supermarkeder i

Krusa.

Sammenfattende om Bov kommune kan siges, at dagligvare-

f orretningerne her bedre kan bruge uf aglaert, kvindeligt per-

sonale end specialforretningerne i T0nder og derfor ikke f0-

ler sserlige vanskeligheder med at skaffe ansatte. Samtidig

er omradets detailhandelsomssstning stasrkt stigende (flere

af forretningerne havde flerdoblet bade areal og omsaetning

inden for de sidste tre ar), saledes at konkurrencen endnu

ikke er sa hard. Da mange af indehaverne imidlertid er kom-

met til omradet udefra og uden forudgaende uddannelse i de-

tailhandelen, findes ikke de same traditioner som i T0nder,

hvorfcr vi forventer, at hver forretning vil k0re sit eget

10b, hvis der opstar vanskeligheder.
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Arhus_og_Odder_1

Som Danmarks na3stst0rste by har Arhus et meget stort

kundegrundlag, og der er her som i andre starre byer regu-

lsere city-omrader, forstadskvarterer etc. Arhus tiltrsskker

er del turister bl.a. ved anl0b af skibe og har desuden

langs kysten en del sommerhusbebyggelser, som strsekker sig

ned i Odder kommune, som derfor betragtes som h.0rende med

til omradet. Desuden findes et par store campingpladser.

I en stor by som Arhus er der naturligt en skarpere kon-

kurrence om arbejdskraften end i de mere landlige omrader, og

ni. af de 18 forretninger med ansatte mener, det er svaert at

skaffe arbe jdskraften. Som arsager neevnes l0n og arbejdstid.

Et par af dispensationsforretningerne mener imidlertid, at

det er meget let at skaffe arbejdskraft, og man har saledes

ingen vanskeligheder med at skaffe den halve snes sommeran-

satte, man skal bruge hvert ar. Det ma hertil bemaerkes, at

man i h0j grad anvender unge studerende, der er glade for et

sommerjob. I Arhus anvendes i 0vrigt i h0j grad kvindelige

deltidsansatte, og et flertal af mandlige ansatte findes kun i

udvalgs- og specialvareforretninger.

Branchemaassigt daskkee i Arhus hele spektret, og der

findes adskillige store supermarkeder og stomagasiner. Uden

for Arhus er placeret i hvert fald to store supermarkeder,

som traekker bilende kunder fra hele omradet. De forretninger,

som har dispensation fra lukkeloven, ligger dels ved camping-

pladserne, dels i sommerhusomradet og handler navnlig med

f0devarer, til trods for at de ofte benaevnes kiosker. Ved

stranden i Odder kommune ligger flere forretninger, hvoraf
o

den ene er et regulsart supermarked pa 800 m .

Arhus kommune giver dispensation fra lukkeloven efter

ans0gning i hvert enkelt tilfselde. Tidligere var man indstil-

let pa at give tilladelser til abning i weekenden i Arhus

city i tilfaslde af anl0b aif turistbade etc., men opgav pa

grund af anken8evnsafg0relser andre steder i landet. Nu gives

dispensationer kun i egentlige sommerhusomrader, herunder

campingpladser. Dispensationen giver ret til at holde abent

fra kl. 06.00 til kl. 22.00 alle dage i ugen. Kommunen har

givet i alt en halv snes dispensationer og er venligt stemt

over for flere.
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I Odder kommune har 2-3 forretninger efter ansogning

faet lov til at holde abent til kl. 20.00 alle dage i ugen.

Dette gaelder kun i sommerhusomrader, og dispensationer gives

ikke i selve Odder by. Der er dog ingen tvivl om, at flere

holder abent i sommerhusomradet, som de altid har gjort, og

derfor undlader at S0ge dispensation, der jo kun gar til

kl. 20.00.

Der er ingen tegn pa, at foreninger af nogen art er saer-

lig effektive til at begrasnse abningstiden i omradet. Om l0r-

dagen lukker nogen kl. 12.00, flertallet kl. 13.00 og enkelte

kl. 14.00. Alle udnytter fredagen fuldt ud til kl. 20.00. Der

er heller ikke megen tiltro til, at det vil lykkes at begraen-

se abningstiden ved en eventuel liberalisering af lukkeloven,

og som arsag hertil udpeges ofte de store supermarkeder og

stormagasiner.1 disse forretninger har indehaverne og besty-

rerne da ogsa gennemgaende udtrykt ansker om udvidelser. I et

tilfaside anskede man saledes at holde abent ugens fern f0rste

dage fra kl. 10-22, lardag kl. 10-18 og sandag kl. 10-14.

Dispensationsforretningerne udnytter i stor udstraskning

deres abningsmuligheder, og abningstider fra kl. 7.00 til

22.00 alle ugens dage er ikke ualmindeligt. Enkelte stryger

maske den sidste time og sandag formiddag.

Sammenfattende kan siges, at detailhandelen i Arhus pa

grund af vanskeligheder med at skaffe arbejdskraft i h0j

grad er gaet over til at anvende kvindelige deltidsansatte,

ligesom de andre udviklingstendenser inden for detailhande-

len (strukturasndringer etc.) ogsa er slaet igennem i omradet.

Pa grund af det store kundegrundlag kan der ved asndret ab-

ningstid virkelig flyttes omsaetning, og da det er vanskeligt

at opretholde den traditionelle detailhandelssolidaritet i

en stor by med mange udefra kommende forretningsindehavere,

ma vi forvente, at de store f0devareforretninger og storma-

gasiner vil ga i spidsen med udvidelse af abningstiden, hvis

loven giver mulighed derfor. Sagen med turistskibene viser i

hvert faid, at interessen er til stede. De mindre forretnin-

ger er enige om at matte f0lge med i denne situation, og vi

ma derfor forudse en periode umiddelbart efter en eventuel

aendring af loven, hvor man forsoger sig frem efter egen in-

teresse uden muligheder for aftaler i branche- eller han-

delsstandsforeninger.
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Lemvig^

Lemvig by harer som 3entrum i Lemvig handelsdistrikt

til i et omrade, der ikke erhvervsmssssigt er vokset sasrligt

i de senere ar. Der findes dog i omradet en del sommerhusbe-

byggelse langs Limf jorden, men det ma i 0vrigt vaare begraen-

set, hvad byen kan traekke af omsaBtning ude fra.

Det nsevnes ogsa i byen som et problem, at de unge flyt-

ter vaek, og det er nok pa denne baggrund, to ud af fern be-

S0gte forretninger f0ler at have haft svasrt ved at skaffe ar-

bejdskraft. Disse vanskeligheder skal ogsa ses i forbindelse

med, at indehaverne ikke tror, de kan anvende kvindelig ar-

bejdskraft. Ingen af de 18 helarsansatte i de forretninger,

vi besagte i Lemvig, var saledes kvinder, medens de to kvin-

deligt ansatte var i forretninger, som kun har behov for per-

scnale i de tre sommermaneder. I denne forbindelse er det ty-

pisk, at flere af forretningerne havde haft alle deres ansat-

te over fem ar.

Den udvikling i detailhandelen, som i de sidste 10-15

ar er sket i det 0vrige land, synes at vaere gaet uden om Lem-

vig. Gadebilledet er praeget af sma traditionelle forretninger,

dog anvendes selvbetjening i mange forretninger. Branchemses-

sigt har byen i 0vrigt som distriktscentrum hele spekfret

repraesenteret.

Lemvig kommune giver i egentlige sommerhtLsomrader dis-

pensation fra lukkeloven, saledes at det er tilladt at holde

abent til kl. 20.00 alle ugens syv dage. Dispensationen gives

efter ans0gning og gsslder kun i sommermanederne. De handlende

i sommerhusomraderne havde ansket lov til at holde abent til

kl. 22.00 eller 23.00, men byradet, der vedtog dispensatio-

nerne med meget lille flertal, mente altsa. at matte begrasnse

abningstiden til kl. 20.00. Man har ialt haft fire ans0gnin-

ger, som alle blev efterkommet.

Der findes i Lemvig en aftale fra 1962 om at lukke l0r-

dag kl. 12.00, og derudover har slagterne en selvstasndig af-

tale om middagslukning kl. 12.15 til 13*30 samt fredag

kl. 18.00. Det ser ikke ud til at have vasret vanskeligt at

opretholde enighed om disse aftaler, men flertallet af inde-

havere mener, det vil vasre umuligt at lave begraensninger ef-

ter en eventuel asndring af lukkeloven. De 0nsker, der frem-
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saettes vedrarende aendrede abningstider, gar of test ud pa.

indskrcenkninger, og der tales en del om at lukke helt lar-

dag. Det er vel bemaerkelsesvaerdigt, at ogsa de brancher,

der i debatten hasvdes at ville have gavn af weekend-abnir.g,

lufter tanker om at lukke l0rdag. Til gengseld ansker de sa

abning til kl. 19.00 de fern andre hverdage.

Af de to dispensationsforretninger, vi bes0gte, udnyt-

ter kun den ene muligheden for aftenabning. Han lukker sa

til gengseld fire timer midt pa dagen. Den anden forretning

lukker til normale tider, men har dog i juni, juli og august

abent l0rdag eftermiddag.

En enkelt forretning i Lemvig har forsegt at holde

abent lardag til kl. 14.00, men gik efter 2 maneders forl0b

tilbage til at lukke kl. 12.00.

Sammenfattende kan om Lemvig siges, at detailhandelen

er traditionelt indstillet savel i sin abningspolitik som i

sin arbejdskraftpolitik. Tendensen i byen gar mod kortere ab-

ningstid, men denne indstilling hasmmes af frygten for konkur-

renterne savel i by en som i nabobyer. Safremt omsastningen

fortssetter med at stagnere, ma vi imidlertid forudse, at for-

retninger med akutte problemer vil 0ge abningstiden iger., og

vi tar derfor ikke udelukke muligheden af vaesentlig udvidet

abningstid ved en eventuel eendring af lukkeloven. I Lemvig

som i alle andre omrader vil den endelige udvikling i haj

grad vsere afhasngig af visse n0gleforretningers adfserd.

Ny_borg.

Nyborg har som centrum i et hand els omra.de et relativt

stort opland, der i modsaetning til flere af de andre omrader,

vi har behandlet, ikke kan siges at va?re i omseetningsmcessig

stagnation. Pa grund af den nsere tilknytning til Store Baslts-

overfarten kan byen trskke en del turister til, ligesom der

langs kysten er store ferie- og sommerhusomrader.

Kun en af de besagte seks forretninger, SOm har ansatte,

klagede over vanskeligheder med at skaffe arbejdskraft. De

0vrige havde ingen problemer i denne retning og angav som ar-

sag hertil, at der var et godt klima i virksomheden. Ancien-
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niteten for de ansatte var da ogsa. i flere forretninger ret

h0j. Der anvendes i Nyborg i en vis udstraskning kvindelige

deltidsansatte, og det ma i den forbindelse erindres, at

byen huser ret mange statsbanefunktionasrer, idet vore un-

ders0gelser jo i 0vrigt viser, at det ofte er fra sadanne

milj0er, deltidsansatte kvinder rekrutteres (;jf. toldfunktio-

naererne i Krusa).

Branchemasssigt er det naturligt, at Nyborg som handels-

omradecentrum har en raskke? forretninger inden for udvalgs- og

specialvarebrancherne. Det er for 0vrigt interessant, at den

udvikling, som gradvis er sket i det 0vrige Danmark, f0rst i

de sidste par ar er slaet igennem i Nyborg. Her har udviklin-

gen sa til gengseld veeret meget pludselig, saledes at by en nu

har flere virkelig store supermarkeder (heraf et placeret lidt

udenfor) og mindst en stormagasinlignende forretning. En lang

raekke sma, forretninger er lukket i de sidste to ar, og nye ty-

per er skudt op.

Nyborg kommune var oprindeligt indstillet pa. at lade reg-

lerne om dispensation fra lukkeloven gaslde i hele kommunens

omrade, og man gav derfor et supermarked i centrum tilladelse

til at holde abent til kl. 20.00 alle dage i ugen. Beslutnin-

gen blev underkendt af ankenasvnet, og kommunen giver derfor

nu kun dispensation i de egentlige sommerhusomrader. Her gi-

ves tilladelse til at holde abent til kl. 21.00 alle ugens

dage efter ans0gning. Der er dog kun indkommet ganske enkelte

ans0gninger.

Der er ikke i forretningerne blevet nasvnt noget om be-

greensninger via handelsstsindsforeninger o.l., men der findes

en 10-15 ar gammel aftale om at lukke kl. 12.00 om l0rdagen.

Visse store supermarkeder holder dog abent til kl. 14.00.

De fa dispensationsforretninger udnytter dispensationen fuldt

ud, men ligger sa langt fra selve Nyborg, at de mere opfatter

Odense som konkurrent. Der er blandt indehavei'ne forskellige

meninger om mulighederne for at begrasnse abningstiden ved en

eventuel agndring af lukkeloven, og nogle af de store forret-

ninger har 0nsker om ret kraftige udvidelser om torsdagen og

l0rdagen. S0ndagsabning heir ikke vasret nasvnt. Til gengasld er

der en vis interesse for at lukke mandag formiddag.
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Sammenfattende om Nyborg kan siges, at de fleste for-

retninger har relativt let ved at skaffe arbejdskraft. En

enkelt indehaver har som arsag hertil naevnt en ret hoj ar-

be jdsloshed i omradet, men det skyldes nok ogsa, at man er

gaet over til at anvende en del kvindelige deltidsansatte.

En del nye indehavere er kommet til byen udefra i de sidste

ar, og dette sammen med det store opland, som betyder, at der

virkelig kan flyttes omssetning, vil sikkert bevirke, at flere

af de nyere supermarkeder vil forsage at udvide abningstiden

en del, hvis lukkeloven liberaliseres. Flere af de nye for-

retninger har relativt store faste omkostninger, og den nad-

vendige kombination af 0konomisk incitament og svage kolle-

giale normer skulle derfor vsre til stede. Vi mener derfor,

at en lukkelovsliberalisering i Nyborg i hvert fald i begyn-

delsen vil forarsage visse udvidelser i forretningernes ab-

ningstider.

^I^S^sO-land^

Vi har valgt at behandle de nordsjasllandske kommuner

under e*t, idet der er mange faBllestrsek, som ellers vil n0d-

vendigg0re gentagelser.

De kommuner, vi har bes0gt, ligger i Holbask, Nyk0bing

S j . og Frederiksvasrk handelsdistrikter og er i h.0j grad do-

mineret af sommerhusomraderne langs kysten. Omradet har i

sommerhalvaret et meget stort antal kunder, der dog kun hand-

ler fra fredag aften til mandag morgen. Den lokale handel ud-

g0r kun en ret lille del af den samlede omsastning, og bortset

fra Frederiksvserk ma. omradet siges at vaere relativt svagt ud-

viklet rent erhvervsmasssigt.

Denne erhvervssituation er baggrund for, at kun fire ud

af 20 bes0gte forretninger har haft besvasr med at skaffe den

n0dvendige arbejdskraft, og i disse tilfaslde har det veeret

faguddannet mandligt personale, man har manglet. Otte af de

resterende 16 forretninger har oven i k0bet haft meget let

ved at skaffe ansatte, men det skal hertil bemaerkes, at der

ofte er tale om ansasttelse af store skolepiger eller hjemme-

gaende husm0dre i sommersassonen. Der anvendes i alle forret-

ninger mange kvinder om sommeren, medens vinteren klares af

indehaveren selv med en enkelt mandlig heltidsansat.
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Hele pmradet er ganske domineret af f0devareforretninger

i supermarkedsform, og kun i Nyk0bing Sj . og Frederiksvaerk

findes special- og udvalgsvareforretninger i st0rre omfang.

Mange af f0devareforretningerne har en anselig st0rrelse,og

det er saledes tydeligt, at de mange sommerhusbeboere lsegger

en vassentlig del af deres f0devareindk0b i omradet. Enkelte

handlende med udvalgsvarer haevder dog, at de sender en del

varer til Kjabenhavn i vinterhalvaret.

Alle fire kommuner giver dispensation fra lukkeloven

efter bestemmelserne om sommerhusonrrader. Dragsholm og Fre-

deriksvasrk giver kun i egentlige soinmerhusomrader, medens de

to andre betragter hele kommunen som faldende ind under be-

stemmelsen. Priest er forholdene i Trundholm kommune, hvor

det er tilladt alle brancher at holde abent hele d0gnet alle

hverdage. S0n- og helligdage er det tilladt at holde abent

fra kl. 10.00 til 16.00. Der skal ingen ans0gning til.

Efter ankenasvnssag i Nyk0bing-R0rvig kommune holdt man

i Trundholm m0der med de handlende og enedes om at fastholde

den generelle dispensation. Der er endnu ikke rejst nogle

sager angaende forholdene i Trundholm kommune.

I Nyk0bing Sj. er der fri abningstid for alle brancher

alle ugens dage fra 1. maj til 1. September. Der skal ikke

ans0ges i det enkelte tilfselde. I vinterhalvaret ma kun lev-

nedsmiddelforretninger holde lasnge abent, og da kun l0rdag-

S0ndag. Disse regler er indf0rt efter en ankemevnssag, hvor

en m.0belforretning i R0rvig havde annonceret i dagblade,som

daskkede et st0rre omrade. Sagen indankedes af m0belforret-

ninger i Slagelse, og annoncering ud over det lokale omrade

er nu forbudt hele aret, ligesom mulighederne for lang ab-

ningstid ved kendelsen blev stasrkt indskrasnket om vinteren.

Mange af forretningerne ligger spredt rundt i omradet,

og man har ikke fornemmelse af nogle foreninger uden for

Nyk0bing Sj. og Prederiksva;rk. Uden for byerne udnyttes dis-

pensationerne i fuldt omfang, men her har man jo ogsa altid

halvabent hele d0gnet, og enkelte af indehaverne gav udtryk

for forbavselse over, at deres lange abningstid nu var lov-

lig. Abningstider som kl. 06-23.00 alle syv dage i ugen er

ikke usasdvanligt i sommerhalvaret, men mange lukker dog til

normal tid de fern f0rste dage i ugen og i weekenden l0rdag-
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kl. 18.00 og sandag midt pa eftermiddagen. Til gengasld er

flere forretninger lukket nogle maneder om vinteren.

I Nykobing Sj. har enkelte fadevareforretninger abent i

weekenden, men alle udvalgs- og specialvareforretninger har

normale abningstider. Konkurrencesituationen er i den for-

bindelse lidt ejendommelig, idet det var muligt for det ene

supermarked pa hovedgaden at holde normale abningstider,

medens de to andre var abne om sandagen. Dette er det eneste

eksempel, vi har fundet pa, at direkte konkurrenter har tur-

det holde forskellig abningstid.

Udvalgs- og specialvareforretningerne vogter skarpt pa

branchen, og en indehaver fortalte, at han er meget opmasrk-

som pa de andres akonomiske situation, idet han ikke var i

tvivl om, at okonomiske vanskeligheder ville blive S0gt kla-

ret ved forlasngelse af abningstiden. Endvidere er det inter-

essant, at ingen af forretningerne udtrykte frygt for fal-

dende omsaetning, hvis forretningerne i Kobenhavn og andre

byer fik lov til at holde laenge abent. Det var en almindelig

opfattelse, at byboerne kunne lide at kabe ind pa landet i

weekenden.

Sammenfattende om NordsjcBlland kan siges, at forret-

ningerne pa grund af manglende alternative besk«ftigelsesmu-

ligheder for de ansatte har meget let ved at skaffe den n0d-

vendige arbejdskraft. De mange fodevareforretninger har navn-

lig udvidet abningstiden i weekenden, og pa grund af de store

sommerhusomrader viser interviewene, at der har vasret 0kono-

misk gevinst ved dette. De brancher, der endnu ikke har laen-

gere abningstid, vogter hinanden skarpt, og vi forventer un-

der hensyn til detailhandelens geografisk meget spredte ka-

rakter ikke, at kollegiale aftaler vil kunne hindre udvidel-

ser af abningstiden, hvis enkelte nagleforretninger af oko-

nomiske arsager begynder. Denne sammenhffing kan ogsa ses af,

at flere indehavere i Rorvig gav udtryk for, at de ville

lukke S0ndag, hvis det storste supermarked pa stedet ogsa

ville g0re det.
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M0nL

Man kommune udg0r et handelsdistrikt for sig med Stege

som centrum. 0en har i de senere ar vaeret i erhvervsmaessig

tilbagegang med kraftig fraflytning af unge. Mange turister,

savel danske som udenlandske, besager 0en bade pa camping-

pladser og i sommerhusene.

Ingen af de interviewede forretninger, der alle lig-

ger uden for Stege, gav udtryk for problemer med at skaffe

arbejdskraft, men de brugte ogsa mest unge skolepiger i

sommertiden, medens de ofte er helt lukkede i vinterhalv-

aret. Selvbetjening benyttes i et vist omfang, men alle for-

retningerne var ret sma. Da vi navnlig interesserede os for

ferieomraderne, er det naturligt, at alle seks forretninger er

inden for fadevarebranchem I selve Stege findes imidlertid

alle slags udvalgs- og specialvareforretninger, ligesom der

her ligger et par supermarkeder.

M0n kommune giver dispensation fra lukkeloven i perioden

maj til September. Dispensationen gives kun i egentlige ferie-

omrader og tillader at holde abent til kl. 22.00 alle ugens

syv dage. Der skal ansages i det enkelte tilfaelde, og et su-

permarked i Stege fik afslag. Ialt har tre forretninger faet

tilladelsen, men et par stykker derudover abner, som det pas-

ser dem. Dette gaslder navnlig enkeltmandsforretninger, hvor

familien bor i tilslutning til forretningen.

Det er ikke vort indtryk, at der uden for Stege findes

aftaler om abningstiderne. Mange af forretnungerne ligger jo

ogsa. ret isoleret og faler egentlig ingen sasrlig konkurrence

fra hinanden. Alle forretninger pa M0n med dispensation udnyt-

ter denne fuldt ud, medens de to pa Nyord lulcker alle dage

kl. 18.00 undtagen fredag, hvor der er abent til kl. 20.00.

Sammenfattende kan vi om Man sige, at omradets akono-

miske stagnation har gjort det let at skaffe arbejdskraft.

Uden for Stege har den stigende turiststram saledes gjort det

lannende at opretholde den lange abningstid, man altid har

haft, og i Stege er mindst et supermarked begyndt at rare pa

sig. Vi har altsa det nadvendige 0konomiske incitament til ud-

videt abningstid, idet tilbagegangen i lokalhandel nadvendig-

gar, at forretningerne retter abningstiden efter turisterne.

Vi ma derfor forudse, at en liberaliseret lukkelov vil fa den
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udvidede abningstid til at brede sig til Stege, hvor det

omtalte supermarked ma. betragtes som en slags nagleforret-

ning.

Kobenhavn^

K0benhavn udger i sig selv et handelsomra.de, men der er

selvfalgelig inden for byen mange forskellige centre. Kunde-

grundlaget er meget stort og ret mobilt. I hvert fald kan den

enkelte kunde nassten altid vaslge mellen flere indk0bssteder i

forbindelse med f.eks. arbejdsplads og hjem. Om sommeren traek-

ker byen mange turister til, og disse spiller i sommermaneder-

ne en meget stor rolle for omsaetningen i City.

Med hensyn til personale er der fra kontor og industri

meget skarp konkurrence om arbejdskraften, og alle de bes0gte

forretninger finder det da ogsa. naesten umuligt at skaffe fag-

laerte, mandlige heltidsansatte. Otte af de 12 besagte forret-

ninger med ansatte har dog l0st dette problem ved at benytte

kvindelige deltidsansatte i stor udstraskning og har ingen

vanskeligheder ved at fa. denne type personale. Et saerligt pro-

blem kimne de fa. dispensationsforretninger have, men disse in-

dehavere har alle haft let ved at skaffe arbejdskraft navnlig

til de skasve tider. Som arsag hertil nasvnes, at der jo altid

findes et vist antal mennesker, som ansker skasve arbejdstider,

og at man gar en stor indsats for at tilpasse tiderne til den

enkeltes muligheder. Som et fingerpeg om, hvor mange mennesker

der findes af denne slags, kan narvnes, at dispensationsforret-

ningerre pa. Hovedbanegarden har svaart ved at skaffe nyt per-

sonale i den tid, Tivoli er aben. Af de mange ansatte i Tivoli

og andre sommerforlystelser er en stor del jo tjenere, musi-

kere og andre grupper, som aldrig ville dr0mme om at tage an-

saettelse i detailhandelen, og vi ma derfor ga. ud fra, at den

gruppe mennesker, som selv 0nsker en skaev arbejdstid, og som

vel at masrke er interesseret i at arbejde i detailhandelen,

kun andrager nogle fa. tusinde.

K0benhavn er vel det omra.de i Handet, hvor struktur^n-

dringerne i detailhandelen farst og kraftigst slog igennem.

En langrakke sma. forretninger, navnlig i sidegaderne, er luk-

ket, og supermarkeder og butikscentre er kommet frem navnlig

i omegnen. Disse centre har vseret i stasrk v^kst pa, bekostning
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af City, hvor flere stormagasiner i den seneste tid er lukket.

Forretningernes lokaliseringsvalg har nemlig i h0j grad vaeret

trafikorienteret til skade for "byens centrum. Alle brancher

er repraesenteret i hovedstadsomradet med special- og udvalgs-

vareforretningerne dominerende i City og visse centre og

fodevareforretningerne i overtal i yderkvartererne.

Kobenhavns kommune har siden 1. oktober 1970 haft om-

kring 35 ans0gninger om dispensation fra lukkeloven, og her-

af er ca. 20 givet. Generelle dispensationer er givet til for-

retninger beliggende med indgang fra hotelier o.l. i fire til-

faside, medens to forretninger i hotelbygninger, men uden ad-

gang fra selve hotellet, fik afslag. Om lardagsabning har ca.

35 strogforretninger samlet ans0gt to gange og har ligesom

5-6 andre ans0gere til denne type abning faet afslag, idet

der ikke var hjemmel i loven til sadanne dispensationer. Som

beliggende ved trafikknudepunkter har fire forretninger faet

dispensation (navnlig pa K0benhavns Hovedbanegard), medens to

har faet afslag. S-togsstationer betragtes saledes ikke som

trafikknudepunkter. Efter bestemmelserne om campingpladser og

haveforeninger er givet fire dispensationer, medens to ans0-

gere, som la umiddelbart uden for de pagaeldende omrader, fik

afslag. Disse to afslag blev givet efter lukkelovankenaavnets

bestemmelse, idet kommunen i forste omgang havde givet tilla-

delsen. Ved ekstraordinasre turistbesag eller kongresser er

givet tre dispensationer, medens tre forretninger, der S0gte

af hensyn til s^rlige kundegrupper (fremmedarbejdere etc.),

fik afslag. Endvidere har K0benhavns kommune haft 3-4 ansog-

ninger fra forretninger eller udstillinger, som egentlig

falder uden for lukkelovens rammer, og disse "dispensationer"

er derfor alle givet.

Dispensationerne er oftest givet for bestemte dage eller

maneder, men indeholder kun sjasldent indskrasnkninger i de an-

S0gte abningstider. Dispensationen straskker sig saledes fra

6-24 alle ugens dage hele aret til nogle fa timer en bestemt

l0rdag.

Der findes i K0benhavn en lang raekke brancheforeninger

og gadehandelsstandsforeninger. Saledes har de fleste detail-

handelsstr0g en forening, og i centrum er oprettet en City-

forening. Navnlig i yderkvartererne har man fra gammel tid
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aftaler om at lukke kl. 12.00 eller 13.00 om l0rdagen, men

de nye supermarkeder holder sig ofte uden for disse aftaler

og tvinger derved de andre til at opheeve dem. I Lyngby har

man saiedes set, hvordan handelsstandsforeningens forsag pa

at gennemf0re I0rdagslukning kl. 12.00 er blevet hindret af

en enkelt forretning, som, da de avrige lukkede tidligere,

annoncerede i bladene med sin laengere abningstid og derved

i l0bet af fa uger tvang hele Lyngby centrum tilbage til den

oprindelige abningstid lardag. Der er ikke i Kobenhavn ssrlig

tiltro til, at foreninger o.l. skal kunne medvirke til en be-

grasnsning af abningstiden ved en eventuel liberalisering af

lukkeloven, men der habes i City meget pa, at det skulle

lykkes for City-foreningen. Vi har dog hart udtalelser i

retning af, at str0gforretningerne er meget varsomme med at

bringe spargsmalet op i foreningen, idet man frygter en sprseng-

ning pa dette sporgsmal. De fordele, City-foreningen kan give,

vil man altsa ikke 0dela3gge ved at bringe alt for kontroversi-

elle sager op. Som arsager til uenighederne udpeger navnlig

de mindre forretninger kasdef orretningerne og stormagasinerne.

De forretninger, der har dispensation, udnytter denne

fuldt ad, issr nar den kun er givet for korte tidsrum. Her

spiller det en rolle, at forretningerne pa Hovedbanegarden

er tvunget ved deres kontrakt til at holde abent til

kl. 24-00. Derimod har de eksperimente^et lidt med abningsti-

den om morgenen, men det viste sig, at timerne fra kl. 06.00

til 8.00 kun gav minimal omsaetning. En enkelt specialvarefor-

retning pa. Str0get, som havde haft dispensation en enkelt lar-

dag, mente ikke, det havde vasret umagen vaerd.

Sammenfattende kan vi om Kobenhavn sige, at navnlig ud-

valgs- og specialvareforretningerne har vanskeligheder ved at

skaffe arbejdskraft. Dispensationsforretningerne har som de

ganske fa udbydere af aftenarbejde let ved at fa personale,

men dette bestar ogsa i h0j grad af ufagl^rt kvindelige an-

satte. Kundegrundlaget i omradet er meget stort, og loyali-

teten over for bestemte forretninger relativ lav. Samtidig

har kunderne mange indkobsmuligheder"pa grund af den daglige

transport fra hjem til arbejdsplads, og det er saledes muligt

at flytte omsastningen navnlig mellem centrum og omegn. Omra-

dets starrelse og detailhandelsstruktur g0r det vanskeligt
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at opretholde kollegiale aftaler, og de nadvendige betingelser

for kraftige abningstidsudvidelser er saledes til stede, hvis

lukkeloven liberaliseres. Konkurrencen foregar navnlig mellem

City og de store omegnscentre, og vi forventer, at udvidel-

serne i City vil blive af mere begrasnset omfang end andre

steder i byen. Dette hunger samrnen med, at enkelte forretnin-

ger ikke alene kan traskke kunder nok til City og derfor ma,

forlade sig pa en vis enighed med andre forretninger. I om-

egnscentrene, som jo ligger taettere ved kundernes hjem, kan

enkelte forretninger lettere gennemfare udvidelser, som sa

breder sig til andre forretninger i omradet.

Sammenfatning.

Pa baggrund af gennemgangen af de enkelte geografiske

omrader mener vi at kunne konstatere nogle af betingelserne

for, at en liberaliseret lukkelov giver udvidede abningstider.

I perioden umiddelbart efter en lovaandring i liberal retning

vil den enkelte indehavers reaktion vaere bestemt af to for-

hold. Enten ma indehaveren se en umiddelbar sammenhssng mel-

lem sin egen abningstid og omsaetning, eller ogsa en mellem

sin egen omsaatning og konk.urrentern.es abningstid.

Oplevelse af positiv sammenhaeng mellem egen abningstid

og omssetning har vi fundet i de typiske dispensationsomrader

ved Krusa, og i Wordsjaelland samt i de starre forretninger i

byerne. Dette tyder pa at veere betinget af et stort geogra-

fisk spredt kundegrundlag, som betyder ringe forretningsloya-

litet blandt kunderne. Denne oplevelse af konkurrencesituatio-

nen kunne betegnes som offensiv. Mere defensiv er oplevelse af

en negativ sammenhseng mellem konkurrenternes abningstid og ens

egen omsaetning. Denne forestilling findes navnlig i omrader

med mindre kundegrundlag eller blandt de sma forretningsinde-

havere i byerne. Den defensivt indstillede indehaver vil aendre

sin abningstid, hvis blot en af de starre forretninger i om-

radet gar det.

Vi ma understrege, at der her er tale om indehaverens

subjektive forestilling om en sammenhaeng, der ikke beh0ver

have baggrund i virkeligheden. Vi har saledes eksempler pa,

at den offensive forretning i et omra.de klart spillede pa. de
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andres defensive reaktioner, idet den store forretning ikke

alene kunne traekke kunder nok til. Her kunne de andre altsa,

have hindret den offensive i at gennemfare en abnirgsti dsardrir.g.

Pa. kort sigt forventer vi, at de defensive indehavere

kun reagerer pa. abningstidsasndringer inden for deres egen

branche, og da de offensive indehavere navnlig er fundet i

f0devaresupermarkeder, bliver dagligvareforretningerne dem,

der vil asndre abningstid farst og kraftigst. En vassentlig

aendrir̂ g ma. ogsa forventes blandt stormagasiner, og disse vil

traskke en del special- og udvalgsvareforretninger i starre

byer med sig. Ingen eller kun ringe abningstidsasndringer

forventer vi blandt specialvareforretninger i mindre byer og

pa. landet.

Vi kan kun vanskeligt udtale os om, hvordan den nye

konkurrencemasssige ligevasgt med hensyn til abringstiden vil

se ud efter nogle ars forlob, idet den i h0j grad afhasnger af

faktorer, som ikke indgar i denne unders0gelse. Kuridernes ind-

k0bsvaner og den fortsatte strukturaendring i detailhandelen er

begge forhold, som vil bevirke, at abningstiden over en arrask-

ke udvikler sig forskelligt fra brai.che til branche og geogra-

fisk fra omrade til omrade. Det er dog ikke vor opfattelse, at

en liberaliseret lukkelov over en lsengere arraskke vil kunne

forarsage kraftige udvidelser af abningstiaer i flertallet af

forretninger, men at en omlaegning og behersket udvidelse synes

mere sandsynlig.
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KAPITEL 4.

ABNINGSTIDER OG- ARBEJDSTIDER.

I kapitel 3 har vi pavist, at en liberalisering af luk-

keloven kun i begrasnset omfang vil fore til en asndring af de-

tailhandelens abningstider. I de tilf aside, hvor abningstiderne

aendres, har det interesse at vide, om og pa hvilken made det

vil f0re til en aendring af indehavernes og de ansattes arbejds-

tider. Og man kan i den forbindelse vasre interesseret bade i

arbejdstidens lasngde og placering inden for dagen og ugen.

Spargsmalet er behandlet sasrskilt for indehavere og ansatte i

henholdsvis dispensationsforretninger og forretninger, der ikke

har dispensation.

Sammenligningen mellem forholdene i forretninger med og

uden dispensation skulle give en mulighed for at fa et indtryk

af virkningerne pa arbejdstiderne af en liberalisering af lukke-

loven. Men som det tidligere er anf0rt, er det begr^nset hvor

stor vaegt, man kan lsgge pa denne sammenligning, fordi de for-

retninger, der har faet dispensation under den nuvasrende lukke-

lov, ikke er et typisk udsnit af detailhandelen, men et indtryk

af udviklingen, har vi alligevel ment, man kunne fa.

Den ugentlige arbe.i'dstid.

Vi har S0gt oplysning om den ugentlige arbejdstid ved at

sparge om, hvor mange arbejdstimer man har pr. uge. Derved far

man et indtryk af forholdene pa. interview-tidspunktet, men nasp-

pe et helt dsskkende udtryk for forholdene aret igennem. Bl.a.

kan der i visse ssesonprasgede forretninger vssre store variatio-

ner over aret. Det er der ikke taget hensyn til i de f0lgende

tabeller. For indehavernes vedkommende har vi tillige spurgt,
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om de tog arbejde for forretningen med hjem og i bekraftende

fald, hvor lang tid dette arbejde tog dem, og det er inklu-

deret i de ugentlige arbejdstider, der er anf0rt i tabel 4.1.

Det fremgar af tabel 4.1, at meget fa indehavere har en

arbejdsuge pa under 50 timer.

Det store flertal af indehaverne har imellem '50 og 75

timer om ugen. - Den typiske indehaver er i forretningen

hele abningstiden, som er ca. 50-55 timer, og har sa even-

tuelt noget regnskabsarbejde, som han ma udfore efter lukke-

tid, og som tager ham i gennemsnit 5 timer om ugen. Men i de

tilfselde, hvor indehaveren bor i samme hus som forretningen,

vil der utvivlsomt vaere tider pa dagen, hvor "arbejdstiden"

benyttes til "familieaktiviteter".

Tabel 4.1: Indehavere og ansatte fordelt efter ugentlig
arbejdstid i forretninger med eller uden
dispensation

Med hensyn til indehaverne, som havde mellem 75 og 100

timer ugentlig, fandt vi kun tre af disse i forretninger uden

dispensation, medens der var 11 i forretninger med dispensa-

tion. Derudover fandt vi 15 indehavere med dispensation, som

oplyste, at de havde over 100 timers arbejde om ugen, eller

mere end 14 timer i gennemsnit hver af ugens syv dage. En del

af disse forretninger er udprsegede saesonforretninger, som har

lukket en del af vinteren. Men alt i alt ma vi sla fast, at

indehavere med dispensation har en vassentlig lasngere arbejds-

uge. Medens kun tre eller ca. 6% af indehaverne uden dispensa-

tion havde over 75 timer, var dette tilfaeldet for ikke mindre

end 26 eller ca. 44% af alle indehaverne med dispensation.
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Antallet af incehavernes arbejdstimer svinger meget fra

branche til branche, som det fremgar af nedenstaende tabel.

Tabel 4.2: Indehavernes ugentlige arbejdstid efter branche
for aret 1972.

Det er specielt kolonialforretninger med dispensation og

kiosker, som har de lange arbejdstider, ca. halvdelen af inde-

haverne i disse grupper har en arbejdsuge pa. over 75 timer.

M r indehaverne i dispensationsforretningerne inden for textil,

boligudstyr og isenkram ikke har sa lang en arbejdstid, skyldes

det, at abningstiden inden for disse brancher ikke er blevet

sendret radikalt.

Nogle af indehaverne i dispensationsforretningerne for-

S0gte at "holde igen" pa. abningstiden. En indehaver fortalte sa-

ledes, at han om S0ndagen stod helt alene i forretningen, fordi

kunderne ligesom skulle have darlig samvittighed, nar de ulejli-

gede ham ved at kobe ind om. sandagen.

De ansattes ugentlige arbejdstid er efter besvarelserne

vassentligt kortere end indehavernes og bestyrernes. Det gaslder

bade i forretninger med og forretninger uden dispensation fra

lukkeloven. For heltidsansatte var den faktiske arbejdstid i

begge typer af forretninger ca. 41 timer om ugen. De deltids-

ansattes arbejdstider varierede mere fra 15 timer til et time-

tal taet ved den heltidsansattes.
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Der er i underS0gelsens oplysninger intet, der tyder pa,

at en liberalisering af lukkeloven vil asndre den samlede ar-

bejdstid for de ansatte.

Arbejdstidens placering pa ugens dage.

Ser man derefter pa. arbejdstidens placering inden for

ugen, er der, som man kunne forvente, en tydelig sammenhaeng

mellem antallet af arbejdstimer og det antal dage, der arbej-

des.

Tabel 4.3: Indehavere og ansatte fordelt efter antal arbejdsda-
ge pr. uge i forretninger med og uden dispensation.

Indehavere uden dispensation har naesten alle 6-dages ar-

bejdsuge. En enkelt har 7-dages uge, hvilket skyldtes, at han

lavede regnskaber om sandagen.

Vi ser endvidere, at en meget stor del (37 eller 60^) af

indehaverne i dispensationsforretningerne har 7-dages arbejds-

uge, hvilket for nassten alles vedkommende hunger direkte sammen

med, at forretningerne har aben alle ugens syv dage, og at de

er nadt til eller f0ler sig forpligtet til at vasre i forretnin-

gen i hele abningstiden.

I hvilket omfang en udvidelse af abningstiden samtidig be-

tyder en udvidelse af indehavernes arbejdstid, afhaenger formo-

dentlig af forretningens st0rrelse. Er det en lille enkeltmands-

forretning, siger det sig selv, at indehaverens arbejdstid for-

lsenges med mindst det samme antal arbejdstimer, som abningstiden

udvides. Er der derimod tale om en sterre forretning, hvor inde-

haveren eller bestyreren ikke selv tager del i ekspeditionerne,
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kan det endvidere teenkes, at hans arbejdstid forbliver uaendret.

Denne antagelse bekraftes af, at fern af de seks indehavere, der

kun havde 5-dages uge, var ledere af forretninger med over fern

ansatte.

Sammenligner man arbejdstiden med abningstiden, viser det

sig, at ialt 11 af de 60 indehavere arbejdede i kortere tid,

end forretningen havde abent. De 11 indehavere var med hensyn

til omfanget af arbejdsskiftet klart opdelt i tc grupper. Den

ene gruppe bestod af fern kiosker, som pa grund a.f den lange ab-

ningstid arbejdede i to-holds skift. I hvilket omfang indehaveren

selv "indgik" i skiftet, afhang af kioskens st0rrelse. I de sma.

kiosker, hvor indehaverne selv ekspederede, indgik de ofte selv

i skiftet pa. lige fod med de ansatte. I de st0rre kiosker, hvor

de ikke selv ekspederede, var der snarere tale om turnusordnin-

ger med en bestyrer eller f0rstemand. Den anden gruppe, som be-

stod af seks forretninger, var karakteriseret ved at have vae-

sentlig kortere abningstid end kioskerne; fern af forretningerne

var store kolonialsupermarkeder, medens den sidste var en stor

m0belforretning. I alle disse forretninger havde man en form

for turnusordning. Indehaver og bestyrer skiftedes f.eks.til at

vsere i forretningen l0rdag eftermiddag og S0ndag. Kendetegnende

for alle seks forretninger var, at alle havde over 10 ansatte,

og at indehaverne/bestyrerne ikke tog del i ekspeditionen.

Man kunne have forventet, at det store arbejdspres hos dis-

pensationsindehavere ville have animeret til flere turnusordnin-

ger eller arbejdsskift, end det har vaeret tilfssldet. Afg0rende

for turnusordningerne er forretningernes st0rrelse, hvilket igen

hasnger sammen med karakteren af indehaverens arbsjde. I den lil-

le forretning, hvor nan selv deltager i ekspeditionen, kan han

ikke tage fri fredag og i weekenden, hvor der er allermest

travlt, medens indehaveren i den st0rre forretning, som ikke

selv ekspederer, nemmere kan forlade forretningen, nar der er

travlt. Til trods herfor er der alligevel mange indehavere og

bestyrere, i store forretninger, som foretraskker at vsere i for-

retningen i hele abningstiden, selv om en form for skift var en

mulig l0sning.

Ansatte i forretninger uden dispensation har for de 2/3's

vedkommende en 6-dags arbejdsuge, den sidste trediedel, der

fortrinsvis omfatter deltidsansatte, har deres arbejdstid for-

delt pa 3-5 af ugens travleste dage.
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I forretninger med dispensation fra lukkeloven har lidt

under halvdelen af de udspurgte ansatte en 6-dags arbejdsuge,

lidt under en femtedel arbejder syv af ugens dage og lidt un-

der en trediedel har fern dage eller derunder. Ogsa her er der

tale om deltidsansatte i de fleste tilfaelde, men det ma. bemasr-

kes, at en del af de deltidsansatte arbejder pa "skasve" arbejds-

tider.

Selv om der som f0rnaevnt ikke synes at blive en lasngere

ugentlig arbejdstid for de ansatte, hvis forretningerne udvi-

der abningstiden ved en liberalisering af lukkeloven, sa tyder

oplysningerne i tabel 4.3 pa, at en ikke uvassentlig del af de

ansatte vil komme til at se deres arbejdstid fordelt over syv

dage, formentlig i forbindelse med turnusordninger, saledes at

der er hele fridage i hver arbejdsuge.

Arbe.jdstidens placering om aftenen og i weekenden.

Arbejdet pa de forskudte arbejdstider er nasrmere belyst i

tabellerne 4.4 og 4.5. I den f0rste tabel er indehavere og an-

satte i forretninger uden dispensation fordelt efter, hvor ofte

de arbejder fredag aften efter kl. 18 og l0rdag i abningstiden.

Tabel 4.4: Indehavere og ansatte i forretninger uden dispensa-
tion fordelt efter, hvor ofte de arbejder i forret-
ningen fredag efter kl. 18 og l0rdag.

Tabellen viser, at nassten alle indehavere arbejder hver uge

fredag aften efter kl. 18 og lardag. M r syv af indehaverne ikke

arbejder hver fredag/lardag, skyldes dette, enten at forretningen

har lukket (3)> eller at man har arrangeret en turnusordning (4).
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En af disse indehavere havde ogsa fri hver and en tirsdag, og

var lige sa glad for at fa. fri om tirsdagen som om lardagen.

Af de fire naevnte indehavere var kun een i^kolonialbranchen,

og for alle fire indehaveres vedkommende var der tale om

storre forretninger.

Blandt de ansatte moder ca. 3/4 fredag aften efter kl. 18

og et tilsvarende antal l0rdag i abningstiden i forretningerne

uden dispensation. Den 0vrige fjerdedel af de ansatte har tur-

nusordninger eller arbejder i forretninger, der ikke har abent

pa disse tidspunkter.

De tilsvarende forhold i dispensationsforretningerne frem-

gar af tabel 4.5, hvor der dog er tale om arbejde hver aften

efter kl. 18 samt l0rdag og S0ndag i abningstiden.

Tabel 4.5: Indehavere og ansatte i forretninger med dispensa-
tion fordelt efter, hvor ofte de arbejder i forret-
ningen om aftenen og i weekenden.

Det fremgar af ovenstaende, at indehaverne i meget h0j

grad tager del i den udvidede og forskudte abningstid. Halvdelen

af alle indehaverne i dispensationsforretningerne arbejder hver

aften efter kl. 18 og 40 eller 2/3 af indehaverne arbejder hver

S0ndag, og endelig arbejder 54, eller sa godt som alle, om lar-

dagen.

For de ansattes vedkommende i forretninger med dispensation

er turnusordninger langt mere udbredte, og dertil kommer, at man

i nogle forretninger har ansat deltidsansatte til netop at klare

ekspeditionen pa de forskudte arbejdstider. Men det ses af ta-

bel 4.5, at der dog er en del af dispensationsforretningerne,

hvor de ansatte jaevntligt ma arbejde pa forskudte arbejdstider.
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Fordelingen af denne gruppe pa hel- og deltidsansatte fremgar

af tabel 4.6. Man ser her, at de heltidsansatte oftere end de

deltidsansatte ma tage arbejdet pa de forskudte arbejdstider i

begge typer af forretninger.

Tabel 4.6: Hel- og deltidsansatte i forretninger med og uden
dispensation fordelt efter, hvor ofte de arbejder
om aftenen og i weekenden
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Indehavern.es og bestyrernes ferieforhold.

Da indehavernes og bestyrernes arbejdstidsforhold mere

end de ansattes arbejdstidsforhold bliver aendret ved en libe-

ralisering af lukkeloven, har vi undersagt, om den lange ar-

bejdstid for indehaverne eventuelt bliver kompenseret med en

forholdsvis lang ferie, jfr. tabel 4.7.

Tabel 4.7: Indehaverne opdelt efter alder og ferie.

Det ses af tabellen, at et stort antal (15 indehavere uden

dispensation og 23 indehavere med dispensation) slet ikke havde

ferie i det forl0bne ar. Det var fortrinsvis de asldre, som ikke

havde ferie og fortrinsvis i sma forretninger. "Jeg har ikke

haft ferie de sidste 15 ar". "Jeg har ikke haft ferie siden 1937".

"Jeg har kun taget fri fra forretningen e"n gang i labet af de

sidste 18 ar, og det var to dage i forbindelse med min brors

salvbryllup" - er typiske udtalelser, som blev affedt af sp0rgs-

malet: "Havde De ferie sidste ar"? Det var dog ikke alle, som

gav udtryk for, at det var et savn ikke at have ferie, nogle af

indehaverne betragtede utvivlsomt deres forretning som et vig-

tigt serviceorgan, som ikke kunne standses, blot fordi indeha-

veren skulle have ferie. Derfor var mange af indehaverne naermest

stolte over ikke at have haft ferie igennem en lang arraskke.

Sammenfattende kan man sige, at de oplysninger,vi har faet

fra indehavere, bestyrere og ansatte i detailhandelen,tyder pa:

l) Indehavernes arbejdstid i sma forretninger er direkte

sammenhaengende med forretningens abningstid. En udvidelse eller

omlasgning af abningstiden vil betyde en tilsvarende udvidelse

eller aendring af indehaverens arbejdstid.
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2) Arbejdstiden for indehavere og bestyrere i st0rre detail-

forretninger er ikke pa samme made knyttet til forretningens

abningstid. Men en sendring af forretningens abningstid vil i

mange tilfaelde betyde, at indehaveren aendrer sin arbejdstid

pa tilsvarende made.

3) Laengden af den ugentlige arbejdstid for de ansatte vil

nasppe blive pavirket af en aendret abningstid.

4) Derimod vil asndrede abningstider for de ansatte betyde

en sendring af deres arbejdstids placering. Dette vil formentlig

gaslde savel hel- som deltidsansatte under de nuvserende ansssttel-

sesforhold. I det omfang forretningerne gar over til at ansaette

deltidsmedarbejdere til at klare arbejdet pa de forskudte ab-

ningstider, vil de heltidsansatte kunne bevare de nuvaerende ar-

bejdstider, men de fleste deltidsansatte er idag ansat i forret—

ningernes spidsbelastningsperioder, og kun en mindre del arbejder

i de forskudte abningstider.
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EAPITEL 5.

PROBLEMER POR INDEHAVERE OG ANSATTE I F0RBINDEL3E MED

PORSKUDT ARBEJDSTID.

Forudsaetter vi, at en liberaliseret lukkelov vil give ad-

gang og anledning til udvidelse af abningstiden, vil dette, jf.

tidligere,for et antal indehavere indebsere en udvidelse og for-

skydning af arbejdstiden og for mange ansatte en forskydning af

arbejdstiden. I dette kapitel vil vi prave at afdsekke ,hvilke

konkrete problemer det vil give.

En made, man kunne unders0ge det pa, var at sp0rge indeha-

vere og ansatte i forretninger uden dispensation, hvilke proble-

mer de ville forvente ved en forskydning af arbejdstiden. Porun-

ders0gelsen viste imidlertid, at dette var en uhensigtsmaessig

metode, da svarene i reglen var stasrkt pavirket af den pagselden-

des holdning til en liberaliseret lukkelov.

Derfor har vi i stedet valgt at se pa de problemer, den

forskudte arbejdstid giver i forretninger med og uden dispensa-

tion i dag. Problemomraderne, vi 0nskede at unders0ge med hensyn

til forskudt arbejdstid, var: Transport, indk0b,, madlavning,b0r-

nepasning, selskabelighed, imderholdning, hobbies, familieliv

og treethed. Alle blev spurgt, om de havde mange problemer, nogle

problemer eller ingen problemer med de oven for naevnte forhold.

I forretninger uden dispensation gjaldt det arbejdet fredag

aften, i forretninger med dispensation aftenarbejdet efter

kl. 18.00 generelt.

Det har vaeret vort 0nske at fa. et indtryk af, hvor store

problemer der er forbundet med aftenarbejde, men vi har ikke

vovet at fors0ge at udtrykke folks problemer med aftenarbejde

pa. en absolut skala. Dertil er sp0rgeteknikken for grov, og vi

kender i 0vrigt heller ikke til nogen hensigtsmajssig metode til

at udtrykke "problemer" i absolutte termer.
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Derimod har vi lagt vasgt pa at undersage , hvilke grupper

der giver udtryk for hvilke problemer, samt eventuelt at belyse

disse problemer nsermere med baggrundsdata eller andre faktorer.

Vi ma konstatere, at ikke alle har ansket at besvare alle

spargsmalene, ligesom der i mange tilfselde er svaret uklart pa

enkelte spargsmal. Derfor har vi kun medtaget de svar i behand-

lingen, der fordeler sig klart inden for de rubricerede svar-

muligheder, og vi har fremstillet et index, der korrigerer for

den neevnte skasvhed samt komprimerer det store talmateriale til

lettere overskuelige tabeller.

De enkelte aktiviteter, vi har spurgt om, har nemlig vist

sig at have omtrent lige stor betydning for de mennesker, vi

har spurgt, eller om man vil, lige ringe betydning. De eneste

forhold, der markant adskiller sig fra resten er "selskabelig-

hed" og "traathed".

Indexet er blevet til pa den made, at vi inden for en grup-

pe personer har sammenlagt samtlige antal svar pa hvert af

svarmulighederne "mange problemer", "nogle problemer","ingen

problemer" og udregnet deres procentdel af samtlige afgivne

svar i den pagasldende persongruppe. Porskellen mellem "mange

problemer" og "nogle problemer" er sikkert ret vilkarlig og

for vort formal uinteressant, og da der endvidere er et temme-

lig konstant forhold mellem de to typer, tillader vi os at for-

enkle behandlinger. af materialet ved at sla de to grupper sam-

men til "problemer". Vi har da to svarmuligheder "ingen proble-

mer" og "problemer".
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I tabel 5.1 er opstillet det samlede problemomfang hos in-

dehavere med og uden dispensation efter den omtalte beregnings-

metode. Det samlede pointtal hos indehavere uden dispensation

er 432. Dette er fremkommet ved, at de 48 indehavere alle er

blevet spurgt om 9 problemomrader, 9 x 48 = 432. Man kan ikke

ud fra tabellen sige noget om omfanget af problemer hos den en-

kelte indehaver, nar saledes indehavere uden dispensation har

8 points i "mange problemer", er det ikke muligt at sige, om

det er e"n indehaver, som har haft mange problemer i 8 af de 9

omrader, eller om det er 8 indehavere, som alle har haft pro-

blemer inden for et enkelt omra.de. Gruppen "Uoplyst" omfatter

hovedsagelig indehavere, som ikke arbejdede efter kl. 18.00.

Indehavernes problemer med aftenarbe.jde og weekendarbejde.

Ved at se pa. det samlede billede af tabel 5.1 kan man ma-

ske undres over, at der trods alt ikke er flere problemer i

forbindelse med forskudt arbejdstid, end tilfaeldet er, knap 10%

af det samlede pointtal faldt i gruppen "ingen problemer". Det

var imidlertid vort indtryk, at en lang raskke indehavere var

kede af arbejdet om aftenen, selv om de ikke havde egentlige

problemer med det. En indehaver bemserkede saledes: - "proble-

mer l0ser man jo, som de kommer, men tro ikke derfor, at jeg

er glad for at sta. her hver aften til kl. 21.00, men man vaenner

sig til det og tasnker ikke sa meget pa. det, man maske gar glip

af". Den holdning, der ligger bag denne udtalelse, madte vi

mange steder.

Det skal dog bemaerkes, at der ogsa. var en del indehavere,

som ikke var kede af at vaere i forretningen om aftenen. 3 in-

dehavere udtalte saledes, at forretningen var deres hobby, og

at de syntes, det var meget hyggeligt at sta. der om aftenen.

Endelig var der den mere "rationelle" type karakteriseret

ved denne udtalelse: "Hvis folk har problemer med forskudt ar-

bejdstid, er det udelukkende pa. grund af manglende planlaggning,

og det er det rene pjat, at det ikke kan ordnes".

Sammenligner vi indehavere med og uden dispensation, frem-

gar det, at den f0rste gruppe har relativt flere problemer. I

gruppen med problemer er der i ikke-dispensatio:asforretningerne

kun faldet 11$ af pointene, medens der er faldet 22% i dispensa-

tionsforretningerne. For at se, om den forskel, der er mellem
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de to grupper, skyld.es arbejdstiden,har vi i tabel 5.2 opdelt

problemerne efter indehaverens antal arbejdstimer.

I gruppen med problemer er der naesten dobbelt sa mange

points hos de indehavere, som har over 75 arbejdstimer om ugen,

som i den, der har under 75 arbejdstimer. Der synes saledes at

vasre en positiv sammenhcsng mellem arbejdstidens laengde og det

samlede omfang af problemer inden for de 9 undersagte omrader.

Vi har dernasst undersogt, hvilke omrader som saerligt voider

problemer for indehavere i forbindelse med forskudt arbejdstid.

Det fremgar heraf, at transport slet ikke giver indehaverne nog-

le problemer i forbindelse med forskudt arbejdstid. Det skyIdes,

at de fleste indehavere bor i eller i umiddelbar nasrhed af for-

retningen. Endvidere fremgar det, at dispensationsforretnings-

indehavere inden for alle evrige enkeltomrader har flere pro-

blemer end ikke-dispensationsforretningerne.

Det er tilsyneladende de samme forhold, der voider flest

problemer i bade dispensations- og ikke-dispensationsforretnin-

ger. Traethed, selskabelighed og familieliv er saledes for begge

grupper de omrader, som "scorer" h0jest. De avrige omrader giver

ikke sa store problemer, men det skal naevnes, at vi har fundet

bemaerkelsesvasrdigt flere problemer med madlavning i dispensa-

tionsforretninger end i ikke-dispensationsforretninger. Dette

kunne tyde pa, at det er nemmere at arrangere sig med sin mad-

lavning, nar det kun drejer sig om en gang om ugen. Vi fandt

saledes et par indehavere med medhjaslpende hustruer, som gik pa

restaurant, nar de havde lukket forretningen om fredagen, og

som derfor ikke betragtede madlavning som noget problem i for-

bindelse med den forskudte arbejdstid. Dette ansa. bade mand og

kone som en hyggelig og acceptabel losning pa madlavningsproble-

met, men de var klar over, at de ikke havde rad til at spise ude

hver aften.
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Ved et supplerende spergsmal om indehaverne havde proble-

mer med aftenarbejdet ud over de 9 omrader, vi havde nasvnt,fik

vi det indtryk, at vi ikke havde "glemt" noget vigtigt omra.de,

og her skal "blot gives eksempler pa, hvilke problemer der ellers

kunne vaere. En kvindelig in.dehaver, som arbejdede hver aften ef-

ter kl. 18,00, kunne ikke fa tid til det huslige arbejde som

f.eks. at stoppe stamper og stryge. En mandlig indehaver bekla-

gede, at han ikke kunne na at foretage smareparationer af huset.

Endelig fortalte en indehaver, at han var blevet opereret for

areknuder 6 gauge. Dette var ikke specielt pa. grund af aftenar-

bejde, men snarere pa grund af den meget lange arbejdsdag.

Ud over problemer med aftenarbejdet spurgte vi indehaverne

i dispensationsforretningerne, om week end arbe jdet gav sserlige

problemer. For langt de flestes vedkommende var der tale om de

same problemer som ved aftenarbe jdet. En enkelt indehaver, som

arbejdede pa skift hver anden weekend, var ked af, at han ikke

kunne tage pa landet hver weekend. En anden indehaver bemaerkede,

at sommerhus og arbejde i dispensationsforretning ikke kunne

forsnes, og hver gang hun skulle ansastte personale, var hendes

farste spargsmal: "Har De eller Deres aegtefaelle sommerhus"?

Dette var hendes vassentligste ansaettelseskriterium.

Problemerne omkring indehavernes lange arbejdstid kan il-

lustreres ved, at 13 af de ialt 26 indehavere, som havde b0rn,

oplevede en konflikt mellem barnepasningen og arbejdstiden.

Som vaesentligste arsag til, at b0rnepasningen var et problem,

blev anfart, at b0rnene var for meget overladt til sig selv.

Problemerne er st0rst for dispensationsforretningerne. I for-

retninger, hvor asgtefgellen hjalp til i forretningen, synes der

saerligt at vgere problemer. Ved gennemgang af skemaerne viste

let sig i 0vrigt, at arbejdstidens laengde syntes at have afg0-

rende betydning for, om b0rnepasningen blev et problem. 7 af

de 9 indehavere havde saledes over 75 arbejdstimer om ugen.

Den anden halvdel af indehaverne mente ikke, arbejdstiden

greb forstyrrende ind i b0rnenes pasning. I enkelte tilfaelde

kunne vi dog ved selvsyn konstatere, at det alligevel var sa

som sa. med b0rnepasningen.

Kun meget fa. indehavere benyttede sig af vuggestue/bar-

nehave og privat pleje. Ingen indehavere havde deres barn i

vuggestue/privat pleje, og kun 5 indehavere havde deres barn
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i barnehave. Men det var heller ikke vort indtryk, at det var

selve "pasningen" af b0rnene, der var et problem, men snarere

at der generelt var for lidt tid til samveer med dem pa grund

af den lange arbejdstid. De 2 indehavere i dispensationsfor-

retninger, som havde deres born i bornehave, mente alligevel

at arbejdstiden greb forstyrrende ind i bornenes pasning.

I de tilfaside, hvor den medhjaelpende asgtefaslle (hustru)

var med under interviewet, var det tydeligt, at det forst og

fremmest var hende, der folte en konflikt mellem hjem og for-

retning. Dette viste sig bl.a. ved et pludseligt engagement i

sporgsmalet om, hvorvidt arbejdstidens placering greb ind i

bornenes pasning. I visse tilfaslde var det kun konen, som

folte, at den lange arbejdstid gjorde bornepasningen ringere.

Pa. denne baggrund matte man forvente, at indehavere i

forretninger uden dispensation ville svare mere positivt pa

et "trivselssporgsmal" end dispensationsindehavere. Det er og-

sa tilfseldet, jf. tabel 5.3, men det skal forst bemaerkes, at

der i begge grupper er forbloffende mange, som tilsyneladende

trives i detailhandelen. Gar vi ud fra, at de indehavere, som

har svaret "udmasrket godt" og "godt",har en rimelig h.0j ople-

vet trivsel,er der kun 15 ud af de ialt 108 indehavere, som

har en lavt oplevet trivsel. Et andet forhold, som er interes-

sant, er, at kun 2 ud af de ialt 32 bestyrere ikke trives.
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De indehavere, som ikke trives, er staerkt koncentreret

inden for kolonialbranchen. Hvis vi igen tager udgangspunkt i

de 15, som havde en lav oplevet trivsel, fremgar det, at 12

af disse er inden for kolonial. Tager vi samtidig i betragt-

ning, at der inden for kolonial ialt var 14 bestyrere, som

trivedes, er det tydeligt, at det er den egentlige kolonial-

indehaver, som ikke er tilfreds.

G-ruppen af forretninger med mindre end 5 ansatte tegner

sig for 12 af de 15 indehavere, som havde en lavt oplevet

trivsel. Samtidig skal det dog bemasrkes, at disse 12 indeha-

vere kun udg0r mindre end T af det samlede antal indehavere

af forretninger med under 5 ansatte. En mindre forretning be-

haver altsa ikke at betyde darlig trivsel.

Alt i alt kan vi fastsla, at de indehavere, som ikke

trives, er egentlige indehavere(ejere) fortrinsvis placeret i

mindre kolonialforretninger, og dette gaslder for savel indeha-

vere i dispensationsforretninger som indehavere i ikke-dispen-

sationsforretninger.

Problemer med aftenarbe.jde for ansatte i detailhandelen.

Det ses i tabel 5.4, at af samtlige ansatte angiver 20%

at opleve forskellige aspekter ved aftenarbejde som problema-

tisk pa en eller and en made, hvorimod QOfo angiver, at der

slet ikke er nogen problemer forbundet med aftenarbejde.
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Nogle syntes pa forhand at neegte at anerkende, at nogle

af disse prot>lemer kunne opsta for dem selv, maske fordi det

ville synes som et personligt svaghedstegn. Saledes fik vi

en kommentar, der blev gentaget flere gange: "Jamen, hvis j eg

havde problemer med nogle af de ting, du naevner, havde jeg da

forladt forretningen for lasnge siden" .

Det kunne tyde pa, at nar vi har faet opgivet, at 20%

har problemer, har vi ikke faet oplyst flere problemer, end

der virkelig er, men maske snarere fgerre.

Den sasdvanligvis interessante skillelinie ikke-dispensa-

tionsansatte/dispensationsansatte synes ikke her at udgare no-

get synderligt skel i besvarelserne, der er tilsyneladende in-

gen nasvnevasrdig forskel i de to typer forretninger som gennem-

snit.

Man kunne forestille sig, at familicere forpligtelser og

mangel pa sadanne kunne pavirke problemindexet. Men vi finder

nojagtig samie fordeling pa gifte og ugifte taget som gennem-

snit.

Gar vi lidt lasngere ned i denne problematik og inddeler

den aegteskabelige stilling pa ikke-dispensationsansatte og

dispensationsansatte, tegner der sig et morsomt billede.

Det viser sig her, at det i ikke-dispensationsforretninger

er de ugifte, der angiver at have flest problemer, medens det i

dispensationsforretninger er de gifte personer, der angiver at

have flest problemer ned aftenarbejde. Ydermere er de ugifte an-

satte i dispensationsforretninger den gruppe overhovedet, der

giver udtryk for faerrest problemer. De ugifte ansatte i dispen-

sationsf orretninger bestar overvejende af modne, enlige kvinder,

af alder ofte lidt over deres kolleger i ikke-dispensationsfor-

retningerne. De har nok naet en alder, hvor familieforpligtelser

andrager et minimum. Et mindretal i denne gruppe bestar af helt

unge mennesker, hvoraf vi talte med nogle fa, der havde taget

midlertidig beskseftigelse i dispensationsf orretninger. En sadan

gruppe er sikkert indstillet pa for en kortere periode at lade

arbejdet have fortrin frem for de andre aktiviteter.

Det viser sig endvidere, at heltidsansatte har en del fle-

re problemer med aftenarbejde end deltidsansatte. En deltidsan-

sat har naturligvis langt mere tid til radighed til sine private

sysler end en heltidsansat.
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Iavrigt er det vort indtryk, at en ikke ringe del af de

deltidsansatte netop har deres nuvaerende arbejdstider efter

fast aftale med indehaveren, saledes at den ansatte selv bestem-

ir.er, hvornar him vil arbejde, og isaer hvornar nun ikke vil ar-

bejde.

Opdeles besvarelserne pa. ansatte med/uden ham, viser det

sig her, at 62 personer, som ikke har b0rn, og 47 personer,der

har barn, svarer:

Her er ikke taget hensyn til dispensationsajisatte/ikke-dis-

pensationsansatte, heltid/deltid, men tendensen er ganske klart

den, at ansatte i detailhandelen med b0rn har faerre problemer end

ansatte uden b0rn med hensyn til aftenarbejde.

Vi har indsamlet og bearbejdet oplysninger om de ansattes

problemer med weekend-arbejde pa. n0jagtig samme made som med

aftenarbejde. Men det er kun en mindre gruppe ansatte, vi har

kunnet stille disse sporgsmal, idet kun ansatte i dispensations-

forretninger kan udtale sig om weekendarbejde, og ikke alle an-

satte i dispensationsforretninger arbejder l0rdag eftermiddag

eller S0ndag. Det viser sig, at problemerne med weekendarbejde

fordeler sig omtrent pa. samme made som med aftenarbe jde, sale-

des at vi vil n0jes med at pointere visse forskelle fra aften-

arbe jdsfordelingen.
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Der afsl0res alt i alt flere problemer ved weekendarbejde

end ved aftenarbejde.

Ved fordeling pa heltidsansatte og deltidsansatte viser

det sig, ligesom hvad angik aftenarbejde, at heltidsansatte har

flere problemer med weekendarbejde end deltidsansatte.

Hvis man bed0mmer enkeltproblemerne efter, hvor mange an-

satte der har anset dem for saerlig vigtige, kan man undersage

forskellen mellem problemer, der er alvorligst med hensyn til

aftenarbejde,og problemer, der er alvorligst med hensyn til

weekendarbejde.

Ved aftenarbe jde er det trasthed, der er det starste en-

keltproblem, herefter selskabelighed og underholdning. Familie-

liv er det mindste problem, bortset fra transport og barnepas-

ning. Barnepasning er specielt omtalt, og transport anses stort

set ikke for at vaere noget problem overhovedet, idet de fleste,

vi har talt med, har under et kvarters transport hver vej.

Nar det gaelder weekendarbe jde, er det st0rste enkeltpro-

blem hobbies, derefter trasthed og sa underholdning. Familieliv

kommer ind som nr. 4 mod nr. 7 ved aftenarbejde.

Denne forskel haenger nok sammen med, at hobbies for mange

mennesker er af en sadan karakter, at man ikke kan udave dem i

nogle fa timer efter fyraften. At det ikke som ved aftenarbej-

de er trsethed,der har farstepladsen, er nok en funktion af an-

tal arbejdstimer. Ved aftenarbejde har den ansatte ofte arbej-

det hele dagen ogsa, medens weekendarbe jde sjasldent straskker

sig ud over en normal arbejdsdag. Traethed er dog nr. 2 pa. pro-

blemlisten ved weekendarbejde. Underholdning har en mere frem-

trasdende plads ved weekendarbe jde end ved aftenarbejde, hvor det

naermeste sidestykke er selskabelighed. Det hasnger nok sammen med,

at netop i weekenden udsendes nogle af de mest aflyttede radio-

og f jerr.synsprogrammer.

Herefter kommer familieliv, der i forbindelse med aftenar-

bejde er et af de mindste af de adspurgtes problemer. Det ma

nok ses i sammenhasng med hobbies, idet mange af disse er af en

sadan karakter, at de udaves af hele familien. Og weekenden er

netop den eneste tid, hvor barnene har fri fra skolen hele da-

gen, og hvor de voksne har mange sammenhasngende fritimer.Dette

bevirker, at familielivet som helhed tager skade, safremt blot
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et enkelt medlem af familien er ude af stand til. at deltage,

hvad enten familielivet koncentrerer sig om en hobby, en ud,-

flugt (sommerhusbes0g) eller farniliekomsammen i alrnindelighed.

Mange direkte udtalelser kredser nemlig om lang weekend som

forudseetning for det rette udbytte af det dyrt erhvervede

sommerhus.

iEgtefsellens syn pa arbe.jdstiden.

Dette spargsmal har vi stillet alle ansatte for at fa et

indtryk af, hvorledes deres arbejdstid opleves af den naerme-

ste familie. Vi har antaget det for trivselsbefordrende for

personen, at arbejdstiden anerkendes af segtefasllen, ligesom vi

mener, at det far en negativ indflydelse pa. den almene trivsel,

safremt aegtefaellen er utilfreds med arbejdstiden.

Det mest interessante er naturligvis her, hvorvidt der er

forskel pa asgtefaellens bed0mmelse af arbejdstiden i forretninger

med normal butiksabningstid og forretninger, der holder laengere

abent.

Spargsmalet har den mangel, at det kun afsl0rer tilfredshed

eller utilfredshed hos den del af de ansatte, der er gift eller

pa anden made har indledt et fast samlivsforhold. Det har vi

ment forsvarligt, idet fjernerestaende personer end segtefaslles

eller samboers mening om arbejdstiden ikke efter vor opfattelse

har nasr sa stor indflydelse pa trivselen, som aegtefaellens mening

har.

Af tabel 5.6 ses, at af samtlige ansatte, der er gift eller

samboende, giver 17$> udtryk for, at aegtefaellen er utilfreds med

den adspurgtes arbejdstid, 22^ mener, at samboeren er indfiffe-

rent eller har ikke formuleret noget standpunkt, og 61%, altsa

lidt over halvdelen, angiver, at deres asgtefaelle er tilfreds med

den adspurgtes arbejdstid.
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Der er en tendens til st0rre anerkendelse af aggtefasllens

arbejdstid, nar denne er ansat i en forretning med normale ab-

ningstider end i forretninger med dispensation.

Kvinder er mindre tilbajelige til at anerkende aegtefasl-

lernes arbejdstider, end masnd er.

Maend misbilliger tilsyneladende nassten ikke deres hustruers

arbejdstider, sa laenge den blot ikke udg0r en fuld arbejdsuge.

Det er i vort udvalg, gruppen deltidsansatte, der har de mest

tilfredse ffigtefeller overhovedet med hensyn til de adspurgtes

arbejdstid.
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KAPITEL 6:

DE ACTSATTES HOLDNINGER TIL vTODRET ARBEJDSTID I FOKRETNINGEB.

UDEN DISPENSATION.

For yderligere at belyse de ansattes holdninger til en

asndret arbejdstid stillede vi en raekke spargsmal, hvor de an-

satte i forretninger inden for lukkelovens omrac.e skulle ud-

trykke enighed/uenighed til fire postulater, som gengives i

det f0lgende.

Vi stillede herefter de samme ansatte overfor en raskke

nypotetiske konkrete tilbud om aendret arbejdstid mod henholds-

vis fritids- eller l0nkompensation. Vi ville hermed unders0ge,

hvilke arbejdstider der blev oplevet som henholc.svis mest og

mindst attraktive. Endvidere var det hensigten med disse

sp0rgsmal at afdskke, om det er fritids- eller lonkompensation,

de ansatte er mest interesseret i at fa for forskudt arbejdstid.

Som indikatorer pa de ansattes villighed til at aendre ar-

bejdstid tjener svarfordelingerne pa nedenstaende postialater,

der har svarmulighederne: enig, uenig og hverken eller.

Postulat I: De betragter 0get abningstid som en mulighed for
at fa en arbejdstid, der i h.0jere grad er i over-
ensstemmelse med Deres 0nsker om arbejdstidens
placering?

Postulat II: De er parat til at arbejde pa. forskudte tider,
hvis forretningen er tvunget til at holde abent
pa grund af konkurrencen?

Postulat III: De f0ler Dem tvunget til at arbejde pa. forskudte
tider, hvis Deres overordnede krsever det?

Postulat IV: De vil under ingen omstssndigheder arbejde pa an-
dre tider end de nuvserende og vil om nadvendigt
skifte til andet arbejde?
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Som introduktion til disse 4 postulater praeciserede vi

for de adspurgte, at besvarelserne skulle ske under forusaet-

ning af, at

1) lukkeloven ophaeves

2) deres forretninger udvider abningstiden

3) at de ville fa et uaendret antal arbejds-
timer om ugen, saledes at asndringen kun
gik pa arbejdstidens placering.

Vi bestrssbte os pa at tilpasse introduktionens form til

de enkelte interview-situationer for at forebygge misforstael-

ser. Vi faler, at denne opgave lykkedes, saledes at alle var

klar over sp0rgsmalen.es indholdo

Nedenstaen.de tabel 6.1 viser de indhentede besvarelser

fra de 93 ansatte, som blev interviewet i forretninger uden

dispensation.

Det fremgar af tabellen, at kun 22^ af de ansatte erklas-

rede sig enige i pastanden om, at 0gei, abningstid er en mulig-

hed for at fa en bedre arbe.jdstid. T3% erklaerede sig uenige

heri, og 5^ gav udtryk for, at de hverken var enige eller ueni-

ge.

Pa spargsmalet om, hvorvidt de var parate til at arbejde

pa forskudte tider, erklaerede 44$ sig enige i, at de var det,

hvis forretningen blev tvunget til at holde abent pa grund af

konkurrencen. 36$ af de ansatte erklaerede sig endvidere enige

i, at de ville f0le sig tvunget til det, hvis deres overordne-

de krasvede det af dem.
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Bemeerkelsesvaerdigt er maske isser, at 38$ af de adspurgte

erklaerede sig enige i, at de under ingen omsteendigheder ville

arbe.jde pa andre tider end de nuvasrende, og at de om nizdven-

di^t ville skifte til andet arbe.jde. 51^ af de ansatte var ueni-

ge heri, mens 11% gav udtryk for, at de hverken var enige eller

uenige i pastanden.

Vi skal senere vende tilloage til disse besvarelser med hen-

blik pa at fremdrage faellestrsek hos savel de ansatte, der stil-

ler sig positivt, som hos dem, der stiller sig negativt til sen-

drede arbejdstider.

Eoldninger til forskudt arbe.jdstid mod fritidskompensation.

Under forudsaetning af samme l0n spurgte vi herefter de an-

satte, om nedenstaende asndringer i arbejdstiden var gode eller

darlige tilbud.
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Af tabellen fremgar det, at det eneste tilbud, der faldt

i god jord hos et flertal af de ansatte, var tilbudet om "2 ti-

mer lasngere torsdag og fredag mod helt fri l0rdag".x) De 0vrige

tilbud blev kraftigt afvist af det store flertal af ansatte.

Kraftigst var uviljen mod at skubbe arbejdstiden 1 time.

Kun en af de ansatte fandt, at der var tale om et godt tilbud.

Mere overraskende for os var det imidlertid, at tilbudet om

"1 time laengere 4 hverdage mod 2 timers senere modetid de pagasl-

dende dage" kun blev betragtet som et godt tilbud af 3 ansatte.

Dette pa trods af, at deres ugentlige arbejdstid nerved ville

mindskes med 4 timer.

Sammenholdes accepten til sent aftenarbejde bade torsdag

og fredag mod fri l0rdag med den kraftige modvilje mod aften-

arbejde, kan vi forel0big konkludere, at det store flertal af

ansatte oplever weekendarbe.jde som mindre acceptabelt end aften-

arbe.jde, der igen opleves som vassentlig mere belastende end al-

mindeligt dagarbejde.

Ca. l/4 af de ansatte gav udtryk for, at tilbudet om "4 ti-

mer lasngere l0rdag mod fri en hel hverdag var et acceptabelt

tilbud.xx) Omkring en fjerdedel fandt ligeledes, at dette ogsa

var tilfseldet for "1 aft en til kl. 21 mod fri formiddag til

kl. 13".

Begge disse tilbud har det tilfelles, at de medf0rer en

ugentlig timereduktion pa ca. 4 timer. Set fra virksomhedens si-

de svarer de til et l0ntillasg pa. 100% for forskudte arbejdstider.

Dette var imidlertid ogsa tilfasldet for tilbudet om "1 time

lasngere 4 hverdage mod 2 timers senere m0detid de pagasldende da-

ge", der kun af halvt sa mange blev betragtet som acceptabelt.

x) Dette tilbud blev i interviewsituationen omformuleret til
"torsdag og fredag til kl. 21 mod fri lardag".

xx) Det antages, at et tilbud er acceptabelt for en ansat, hvis
det enten er besvaret med "godt tilbud" eller med "hverken
godt eller darligt".



521 V - 73

Denne stigning vil vi forklare med, at samlet fritid vurde-

res tig.jere end spredt frit id.

Saledes har flere givet udtryk for, at de ville fa mindre

iid af dagen, hvis de skulle made en eller to timer senere, for-

di de enten ville "snue" sa meget leengere om morgenen eller

blot "drysse rundt",til de skulle af sted til arbejde.

Den store modvilje mod at accept ere det pagaeldende tilbud

kan endvidere tages som et udtryk for, at det er meget vassent-

ligt for de ansatte at vaere hjemme ved 18-tiden., samt at en ud-

videlse af arbejdstiden her ville gribe forstyrrende ind i deres

familieliv.

Holdninger til forskudt arbe.jdstid mod l0nkompensation.

Vi spurgte herefter, om nedenstaende tillseg for forskellige

forskudte arbejdstider var gode eller darlige tilbud. Vi under-

stregede over for de ansatte, at deres samlede antal arbejdstimer

om ugen ville vaere uasndret, saledes at tillsegget ikke blev for-

vekslet med overarbejdstillEeg, men blev opfattet som rene tillseg

for forskudte arbejdstider.

i
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Det fremgar af tabellen, at tilbudet om "1 time lasngere vis-

se dage mod 100$ tillaeg pr. time" er det eneste tilbud, hvortil

der er flere ansatte, som har sagt, at det er et godt tilbud, end

der har sagt, at det er et darligt. For alle de 0vrige tilbud

gaelder, at flertallet af ansatte har afvist dem. Dette er imid-

lertid sket med varierende styrke, hvilket vi vil behandle i det

falgende for at se, om det kan give os nogle fingerpeg om, hvad

flertallet af de ansatte foretraskker m.h.t. deres arbejdstids

placering.

50% tiling for forskudt arbejdstid.

For en nsermere behsmdling af hvorledes 50$ tillaeg virker,

har vi slaet gruppen "godt tilbud" sammen med "hverken godt el-

ler darligt tilbud" til en "acceptabel-gruppe". Med denne nye

gruppering viser det sig, at 50$ tillaeg for forskudt arbejdstid

hverken for aftenarbejde pa hverdage eller for arbejde lordag ef-

termiddag kan fa et flertal af ansatte til at betragte tilbudene

som acceptable. Vi ser, at mod 50$ tillaeg giver tilbudene fal-

gende svarfordeling:

Svarfordelingen kan endvidere tages til indtssgt for det tid-

ligere nasvnte forhold, at weekendarbejde opleves som mere bela-

stende end aftenarbejde af flertallet af de adspurgte.

100$ tillseg. for forskudt arbe.jdstid.

I nedenstaende tabel er tilbudene for forskudt arbejdstid

hssvet fra 50$ til 100$. Med den same inddeling som i foregaende

tabel er resultaterne fgslgende:



En sammenholdning af denne tabel med den foregaende viser,

at stigningen i I0ntilla3gget fra 50% til 100% hair medf0rt, at

tade tilbudet om "1 time lsengere visse dage" og tilbudet om ar-

bejde "l0rdag eftermiddag" nu betragtes som acceptable af fler-

tallet af ansatte. For det sidste tilbud er flertallet dog meget

beskedent, nemlig 49 ansatte mod 43.

Overraskende er imidlertid, at der optrseder et flertal mod

2 timers laengere arbejde pa hverdage, mens det som naavnt ikke er

tilfasldet ved arbejde l0rdag eftermiddag. Dette strider tilsyne-

ladende mod den tidligere antagelse om, at l0rdagsarbejde opleves

som mere belastende end aftenarbejde.

Der kan vssre flere forklaringer pa dette forhold. F0rst skal

nsevnes, at det, der opleves som vasrdifuldt, ikke sa meget er at

arbejde en eller to timer mere eller mindre om 1.0rdagen, men der-

imod at have hele l0rdagen fri.

"Vi kan saledes ikke tage dette resultat til indtssgt for, at

aftenarbejde sidestilles med weekendarbejde, da villighed til at

arbejde et par timer leengere om l0rdagen skyldes, at "l0rdagen

alligevel er 0delagt". Denne vending blev fremfert af en hel del

ansatte. En del af dem gav endvidere udtryk for, at lardagsarbej-

de 0delaegger fredag aften.

Det var isasr yngre ansatte, som gav udtryk for, at fredag af-

ten blev 0delagt. Kraftigst udtalt h0rte vi pastanden under for-

unders0gelsen ved nogle gruppeinterview af butikslserlinge pa. K0b-

mandsskolen.

En anden og supplerende forklaring er, at der var flere an-

satte (isaer mere "etablerede"), som gav udtryk for, at 100% til-

ing for nogle timer l0rdag eftermiddag i og for sig var et ganske

udmasrket tilbud, men at de ikke ville benytte sig af det. Dette

skete som oftest med begrundelser af typen: "Skattevsesenet tager
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jo det meste, og resten mister jeg ved, at min boligsikring gar

ned".

Vi skal afholde os fra at kommentere rigtigheden af disse

udtalelser, men blot papege, at mange ansatte oplever, at det

ikke kan betale sig at tjene mere, hvis det skal ske pa ubekvem-

me tider. Dette er ikke ensbetydende med, at der ikke findes et

udbredt 0nske om l0nha3vriing hos de ansatte, men man 0nsker ikke

at "betale det" med asndrede arbejdstider.

Sandagsarbejde,

Af nedenstaende tabel fremgar det, at 40$ af de adspurgte

ansatte fandt, at sandag formiddagsarbejde mod 100$ var et ac-

ceptabelt tilbud.

Sammenholder vi dette med, at 53$ fandt, at arbejde lordag

eftermiddag var acceptabelt mod 100$ tillaeg pr. time, ma vi kon-

kludere, at der er flere, som er uvillige til at tage S0ndags-

arbe.jde, end der er til at tage I0rdagsarbe.jde.

Dette kan ogsa. udtrykkes saledes, at der skal st0rre kom-

pensation til at fa. ansatte til at arbe.jde S0ndag end l0rdag.

Dette sidste ses bedst af, at 150$ tillaeg for S0ndagsarbej-

de og 100$ tillaeg for I0rdagsarbejde far stort set lige mange

ansatte (ca. 55$) til at betragte tilbudene som acceptable.

Af tabellen fremgar i0vrigt, at kirn 28$ mente, at 150$ for

S0ndagsarbejde var et godt tilbud. Dette pa trods af, at kompen-

sationens st0rrelse her er oppe pa. et niveau, som ma betegnes som

urealistisk hej.

Ved vurdering af resultaterne ma endvidere tages hensyn til,

at der selv blandt disse 28$ findes dem, som ikke 0nsker at be-

nytte sig af det gode tilbud.

Lankompensation kontra fritidskompensation for forskudt arbe.jdstjdo

Vi skal her S0ge at belyse det tidligere rejste spergsmal om,

hvorvidt len- og fritidskompensation opleves som ligev^rdige.
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Til dette formal har vi sammenholdt besvarelsernes fordeling

pa. henholdsvis "gode tilbud", "hverken gode eller darlige tilbud"

og "darlige tilbud" i tabel 6.2, der viser holdningerne til sendret

arbe^jdstid mod fritidskompensation, med den tilsvarende fra tabel

6.3, der viser holdningerne mod l0nkompensation. Resultaterne vi-

ses i nedenstaende tabel.

Af tabellen frenigar det, at kun ]7% af fritidskompensations-

besvarelserne er blevet henregnet til "gode tilbud". Den tilsva-

rende procent for I0nkompensationsbesvarelserne andrager derimod

22. Anvender vi kategorierne "acceptable tilbud" og "uacceptable

tilbud", ses forskellen tydeligere, idet vi her har 28$ af fritids-

kompensationsbesvarelserne i acceptabel-gruppen, mens det tilsva-

rende tal for l0nkompensation er 56$.

Vi vil heraf forel0big slutte, at lankompensation for forskudt

arbe.jdstid vurderes hg.jere end fritidskompensation af flertallet

af ansatte.

"Vi er opm^rksomme pa, at den foretagede sainnenligning lider

af den svaghed, at tilbudene i de to tabeller ikke kvalitetsmasssig

er fuldt ud sammenlignelige. I et enkelt tilfaslde er dette dog

stort set opfyldt, idet vi ved at sammenholde sp0rgsmalet "I time

lsengere 4 hverdage mod 2 timers senere nuzsdetid de pagaeldende dage"

med sp0rgsmalet "1 time laengere visse hverdage mod 100$" isolerer

de uvedkommende variable, saledes at forskellen i villighed udeluk-

kende kan tilskrives de ansattes prasferencer for enten l0nkompen-

sation eller fritidskompensation. Vi ma. dog indromme, at der ligger

en lille fejlkilde i det forhold, at vi kun det ene sted har prse-

ciseret dagenes antal. Sammenligningen vises i tabelform.
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Ovenstaende tabel underst0tter kraftigt den anfarte pastand.

Vi ser saledes, at krun 12% af besvarelserne om fritidskompensa-

tion falder i "acceptabel-gruppen", mens det tilsvarende tal ved

l0nkompensation er 63%«

Sammenf at_ning_j_

Vi har i dette afsnit vist, at der blandt de ansatte findes

en stor modvilje mod at sendre arbejdstider. Op mod 2/5 af de an-

satte gav saledes udtryk for, at de ville sige op, hvis de fik

asndret pa deres arbejdstider. Kun ca. 1/5 fandt, at en 0get ab-

ningstid gav dem mulighed for at fa. en arbejdstid, der var mere

tilpasset deres ensker end den nuvasrende.

Modviljen afhang af bade kompensationens st0rrelse og art,

ligesom den naturligvis var afnasngig af tidspunkterne. Vi fandt

saledes, at flertallet af ansatte vurderede l0nkompensation for

forskudt arbejdstid h0jere end fritidskompensation. Ligeledes

viste det sig, at de gennemgaende betragtede weekendarbejde som

vaesentlig mere belastende end aftenarbe jde.

Forskelle blandt de ansatte i holdninger til ^ndret arbe.jdstid.

Vi har indtil nu i det veesentlige taget udgangspunkt i,

hvorledes flertallet af de ansatte forholdt sig til sendrede ar-

bejdstider. Denne enkle betragtningsma.de lader imidlertid flere

spargsmal sta ubesvarede hen. Dette vil vi her ra.de bod pa ved

at foretage en gruppering af de ansatte efter deres villighed

til at aendre arbejdstider.
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Formalet hermed er dels at se hvor mange, der falder i de

enkelte grupper, og dels at underS0ge, om der er faallestrsek hos

de ansatte indenfor grupperne (eksempelvis:k0n, alder, aegteska-

telig stilling og uddannelse m.v.) og i holdninger (eksempelvis:

til lukkelov og kompensationskrav for forskudt a.rbe jdstid), da

dette eventuelt vil saette os i stand til at afgive nogle sk0n

over detailhandelens rekrutteringsmuligheder "under en liberali-

seret lukkelov. Ligeledes skulle det i bedste fald kunne give

nogle fingerpeg om, hvilke axLsattegrupper det er, som vil fa de

storste trivselsaendringer.

Inddelingskriterier,

Den skitserede gruppering er foretaget pa grundlag af de

ansattes besvarelser af postulaterne i tabel 6.1. Inddelingen

er siet i f0lgende grupper:

1) en gruppe, som indeholder dem, som er positivt indstillet
til en aendret arbejdstid.

2) en gruppe, som er negativt indstillet over for asndret ar-
bejdstid, men som vil acceptere det.

3) en gruppe, som bade er negativt indstillet og vil
forlade deres respektive forretninger, hvis deres arbejds-
tider aendres.

4) en restgruppe, der indeholder dem, der ikke kan indpasses
i de 0vrige grupper. Det vil hovedsagelig sige dem, som
liar et uafklaret forhold til aendret arbejdstid.

1_. gruppe. For at en ansat kan henregnes til denne gruppe, vil

vi krasve, at vedkommende erklaerer sig enige i, "at 0get abnings-

tid er en mulighed for at fa en arbejdstid, der i h0jere grad er

i overensstemmelse med vedkommendes 0nsker om arbejdstidens pla-

cering". Endvidere ma. vi forlange, at pastanden om, "at De under

ingen omstssndigheder vil arbejde pa andre tider" ,afvises.

2_. gi'uppe. Ligesom i den foregaende gruppe ma vi ogsa. her krseve,

at den sidste pastand afvises, da det vil vaere et udtryk for vil-

lighed til at arbejde pa andre tider end de nuvaerende. Som be-

k]̂ 88ftelse pa en negativ holdning til ssndret arbejdstid kraeves,

at de erklserer sig uenige i, "at 0get abningstid er en mulighed

for sit fa. en arbejdstid, der i h0jere grad er i overensstemmelse

med vedkommendes 0nsker om arbejdstidens placering".
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3. gruppe. Ansatte, der henf0res til denne gruppe, kendetegnes

ved, at de erklaerer sig enige i, "at de under ingen omstaendig-

heder vil arbejde pa andre tider end de nuvserende og om n0dven-

digt vil skifte til andet arbejde". Logisk stiller vi endvidere

den betingelse, at de afviser den f0rste pastand om, "at 0get

abningstid er en mulighed for at fa en bedre arbejdstid".

4. gruppe. Til denne gruppe henregner vi de ansatte, som ikke

falder i en af de foregaende grupper.

Nedenstaende tabel viser de ansatte opdelt pa de omtalte

grupper:

Tabellen viser, at 17% af de adspurgte ansatte falder i

den positive gruppe, 28% i den negative,men accepterende gruppe,

og 33% i den negative og uaccepterende gruppe. Endelig lader 20%

(gruppe 4) sig ikke entydigt gruppere efter villighed til at asn-

dre arbejdstid.

N0jes vi med at betragte de svarpersoner, som lader sig

gruppere efter villighed til at asndre arbejdstid, sa ser vi, at

21% findes i positiv gruppen, og 35% findes i den gruppe, som

er negativt indstillet, men som vil acceptere en arbejdstidssen-

dring. De resterende 44% tilh0rer endelig den gruppe, som giver

udtryk for, at de vil forlade deres forretninger, dersom de far

aendret deres arbejdstider.

F0r der foretages en beskrivelse af de ansatte i de enkelte

grupper, skal vi sikre os, at der ikke findes vsesentlige uover-

ensstemmelser mellem vor gruppering og de ansattes svar pa andre

spargsmal, der angiver noget om deres villighed til at asndre ar-

bejdstiden, da det vil betyde, at vi arbejder med en lidet hen-

sigtsmasssig gruppering. Vi ma derfor sikre os, at i hvert fald

det store flertal af ansatte, der findes i den mest negative

gruppe, ogsa. har sagt nej til en asndring af lukkeloven. Lige-
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ledes bar det ogsa vaere dem, der har vist storst uvilje mod at

acceptere de arbejdstidsaendringstilbud, som vi iaar stillet dem

overfor.

Lad os f0rst undersage, om vore antagelser om svarperso-

nernes holdning til en lukkelovs asndring holder. Svarfordelingen

vises i nedenstaende tabel 6*6.

Det fremgar af tabellen, at der synes at veere en markant

sammenhasng mellem de ansattes villighed til at eendre arbejdsti-

der og deres holdning til en lukkelovsasndring.

Et "ja" til lukkelovsffindring er saledes afgivet af 75$ i

gruppe 1) og kun af I2fo i gruppe J>). Tilsvarende er kun 19$ mod-

star.dere af en liberalisering i gruppe 1), mens 82% er det i

gruppe 3).

Vi skal herefter unders0ge, om der ogsa findes en sammen-

haeng mellem vor gruppering af svarpersonerne og deres villighed

til at acceptere vore arbejdstidsasndringstilbud,,

Vi har unders0gt dette ved at se pa, om der er va3sentlige

forskelle mellem grupperne i det antal gange, de har brugt be-

tegnelsen "godt tilbud" om de tidligere beskrevne sporgsmal, som

omhandler holdninger til arbe jdst id saendr ing mod henholdsvis lon-

og fritidskompensation.

Forholdet belyses i nedenstaende tabel:
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Det ses af tabellen, at der ogsa her synes at vsre en mar-

"kant sammennaeng mellem de ansattes villighed til at asndre ar-

bejdstider og deres holdning til vore tilbud om sendrede arbejds-

tider mod enten l0n- eller fritidskompensation.

Vi kan herefter ga over til at beskrive de ansatte, der fin-

des i de 3 f0rste grupper. For nemheds skyld vil vi i det f0l-

gende betegne gruppe l) son "de positive", gruppe 2) som "de ac-

cepterende" og gruppe 3) som "de uaccepterende". Vi vil endvidere

se helt bort fra gruppe A), da den som nâ vnt indeholder dem, der

har et uklart forhold til asndrede arbejdstider. Da det endvidere

har vist sig ved nogle kontrolberegninger, at svarfordelingerne

i denne gruppe stort set falger de gennemsnitlige, har vi

tilladt os at se bort fra den i det f0lgende.

Forhold, der er afg0rende for en ansats villighed til at asndre

arbe.jdstider.

Vi vil f0rst unders0ge, om der er samrnenhasng mellem svar-

personernes k0n og deres villighed til at asndre arbe jdstider.

Til dette formal har vi i nedenstaende tabel fordelt svarper-

sonerne efter k0n pa grupperne.

Af tabellen fremgar det, at der blandt mandene gennemgaende

var flere, som var villige til at aendre arbe.idstider, end der

var blandt kvinderne.
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I procent er forh.old.et det, at 37% af maendene falder i den

positive gruppe, 33% i den accepterende gruppe og 27% i den uac-

cepterende gruppe. For kvindernes vedkommende er fordelingen der-

imod henholdsvis 11%, 36% og 53%.

Vi har herefter opdelt svarpersonerne efter savel kan som

civilstand og beskaeftigelsesstatus inden for hver "villigheds-

gruppe".

a) gifte masnd

Det viser sig da, at de gifte maend udg0r 24% af svarperso-

nerne. 39% af disse tilh.0rer de positive, 33% de accepterende og

endelig 28% de uaccepterende. De gifte mand bliver herved som

gruppe betragtet den, der har mindst mod at eendre arbejdstider.

De udg0r endvidere hele 44% af de positive og bliver herved den

starste leverand0r til positiv-gruppen.

b) ug i f t e meend

De ugifte mssnd udg0r 16% af svarpersonerne. De fordeler sig

ligeligt pa villighedsgrupperne med 1/3 til hver. Som andel af de

positive udg0r de 25%.

c) gifte kvinder

29 af de ansatte er gifte kvinder, i procent udg0r de 38%

af svarpersonerne. Som gruppe betragtet har de gifte kvinder

langt den mest negative indstilling til at aendre arbejdstider.

Pa nBiT en findes de saledes i negativ-grupperne.

Af de gifte kvinder var de 9 heltidsansatte og de 20 del-

tidsansatte. De heltidsansatte gifte kvinder udg0r 12% af svar-

personerne. De fordeler sig med l/3 pa de accepterende og 2/3 pa.

de uaccepterende.

De deltidsansatte gifte kvinder udg0r 26% af svarpersonerne.

De fordeler sig med 65% pa. de uaccepterende, 30% pa. de accepte-

rende og 5% (l person) pa de positive. For denne ene kvindes ved-

kommende gjorde der sig endvidere gaeldende, at nun kun havde for-

middagsarbejde i 0jeblikket, og hun regnede ikke med, at man vil-

le sege at asndre pa. dette, nar forretningen udvidede abningstiden.

d) ugifte^kvlnder

Blandt svarpersonerne var der 16 ugifte kvinder. 14 af disse

var heltidsansatte og 2 deltidsansatte. De heltidsansatte fordel-
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te sig med 29% (4) pa de positive, 42% (6) pa de accepterende

og 29% (4) pa de uaccepterende. Deres fordeling adskiller sig

herved ikke vsesentligt fra de ugifte maends.

For de 2 deltidsansatte gaelder, at de fordeler sig med en

pa hver af negativ-grupperne.

Sammenfatning,

Vi har i dette afsnit grupperet de ansatte efter deres hold-

ninger til asndrede arbejdstider.

Vi har fun.de t, at 17% af svarpersonerne indtog en positiv

holdning, 63% en negativ holdning, mens 20% havde en uklar hold-

ning til asndret arbejdstid.

De negative blev endvidere opdelt i 2 grupper, nemlig i dem,

som ville acceptere en vis asndring i arbejdstiden,og i dem, som

ikke ville. De androg henholdsvis 28% og 35% af svarpersonerne.

Vi har i afsnittet vist, at de positive hovedsagelig er masnd

i overordnede stillinger i store forretninger, der sandsynligvis

vil asndre abningstider, hvis lukkeloven iiberaliseres. Motiverne

bag deres positive holdning skal hovedsagelig sages i akonomiske

og karrieremaessige forhold.

Blandt de positive fandt vi ogsa. en lille gruppe af ugifte

kvinder, som af andre personlige grunde 0nsker en mere flexibel

arbejdstid.

De negative tegnede et mere broget billede. Mest interessant

er maske, at de gifte kvinder alle synes at rare negativt indstil-

let. Ud over de gifte kvinder indeholder negativgruppen naturlig-

vis bade de ugifte kvinder og de gifte og ugifte masnd, som ikke

findes i positiv-gruppen.

De fundne resultater kan tolkes pa. den made, at maends positi-

ve eller negative holdr.ing til aendrede arbejdstider primasrt synes

at vasre bestemt af deres position i detailhandelen. Noget tilsva-

rende synes ikke at gaslde for kvinderne. Her er det forhold uden

for detailhandelen, der er af afgarende betydning for holdningen.
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KAPITEL 7.

INDEHAVERNES OG- DE ANSATTES INDSTILLING TIL EN LIBERALISERING

AF LUKKELOVEN.

Det har ikke vasret denne unders0gelses formal at kortlasgge

indstillingerne til en liberalisering af lukkeloven hos detail-

handelens indehavere og ansatte. Sp0rgsmalet er dog naturligt

taget med under de samtaler, vi har fert om betydningen for virk-

somhederne og deres medarloejdere af en eventuel liberalisering.

Vi skal derfor i det folgende kort resumere de fremsatte udtalel-

ser.

Indehavernes holdninger til en liberalisering af lukkeloven

"Mener De som bestyrer/ejer, at det er en god ide* at liberalisere

lukkeloven?". Sp0rgsmalet havde svarmulighederne ja, nej og

ved ikke. Indehavere, som svarede enten ja eller nej, blev end-

videre spurgt om baggrunden for deres holdning. Besvarelserne

fremgar af tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indehavere fordelt efter holdning til liberaliseret
lukkelov, "Mener De som bestyrer/ejer, at det er en
god ide at liberalisere lukkeloven?".

Indehavere Indehavere
uden disp. med disp. Total_ _ _ _ _ _

Ja 25 39 32

Nej 69 48 58

Ved ikke 6 8 7

Uoplyst 5 3

Total i fo 100 100 100

Antal besvarelser 48 60 108
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Af tabellen ses det, at flertallet af indehavere var modstan-

dere af en liberalisering. Saledes sagde kun 25% af indehaverne

af ikke-dispensationsforretninger og 39% af indehaverne i dis-

pensationsforretninger ,ja til en liberaliseret lukkelov, mens

henholdsvis 69$> og 48% sagde nej.

Det ses, at nassten alle indehaverne havde taget stilling til

sp0rgsmalet. Der var saledes lam 3 indehavere i ikke-dispensa-

tionsforretninger og 5 1 dispensationsforretninger, som benyt-

tede svarmuligheden ved ikke.

Reaktionerne pa sporgsmalet var meget forskellige fra inter-

view til interview. Men som oftest fik vi langt de stsrkeste

udtalelser af indehavere i ikke-dispensationsforretninger.

Bare ordet lukkelov virkede pa. mange som en "rad klud", og det

var aldrig n0dvendigt at opfordre disse svarpersoner til at be-

grunde deres holdning. Det var i det hele taget vort indtryk,

at indehaverne i ikke-dispensationsforretninger havde engageret

sig kraftigst i problemstillingen. Pa. sp0rgsmal om, i hvilket

omfang de i den senere tid havde talt med andre om lukkelovspro-

blemer, viste det sig ogsa, at indehavere i ikke-dispensations-

forretninger havde diskuteret problemet vaesentligt mere end

dispensationsindehaverne.

At det var indehaverne i disse forretninger, som var langt

de mest engagerede, er naturligt, eftersom det er dem, der mest

direkte vil blive berart af en gendring. Dispensationsindehaverne

forbandt ikke i samme grad en lukkelovssendring med deres person-

lige situation. Vi havde forventet, at en del af disse ville

have vaeret modstandere af en liberalisering pa. grand af frygt for

nye konkurrenter. Det er imidlertid vort klare indtryk, at dis-

pensationsindehaverne ikke forbandt en liberalisering med 0get

konkurrence fra den almindelige detailhandel. Som oftest var de

ret tilfredse med den nuvaerende lov, og om de var modstandere

eller tilhasngere af en jendring, afhang i stor udstrskning af, om

de tasnkte pa. kundernes eller indehaverens situation.

Dispensationsindehavernes motiveringer

Flertallet af dispensationsindehaverne, som var tilhaengere af

en liberalisering, gav saledes som begrundelse, at kunderne skulle

have lejlighed til at handle, nar de havde tid til det. Nogle

enkelte fremfarte dog ogsa, det synspunkt, at abningstidsforhold

ikke burde vsere lovmasssigt reguleret. De fremforte, at de hand-
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lende selv fuldt ud burde "bestemme deres abningstider.

Modstandernes synspunkt var som oftest, at der ikke var

behov for en asndring i byerne, samt at det ville vsere til skade

for de mindre handlende.

Vi har ved en n0jere analyse af materialet S0gt efter saer-

lige kendetegn ved dispensationsindehavere, som var henholdsvis

tilhmgere og modstandere af en liberaliseret lukkelov. Det

lykkedes os imidlertid ikke at pavise nogle vaesentlige sammen-

hsenge. Analyser af eventuelle sammenhsenge med tranche, virksom-

hedsst0rrelse, personaleforhold, ferieforhold og andre privat-

livsforhold viser kun, at tilhaengernes forhold i disse henseender

ikke adskiller sig vaosentligt fra modstandernes.

Motiveringer hos indehavere i forretninger uden dispensation

Tilheengernes motivering for en liberalisering var som of test,

at der er et kundebehov for udvidede abningstider. Dette skete

et par gange med en udtalelse om, at vi er til for forbrugerne.

En del af dem lagde dog ikke skjul pa, at en liberaliseret lukke-

lov ville give dem en 0konomisk fordel, som de ville udnytte.

Selv om sp0rgsmalet: "hvilken form mener De, en kommende

lukkelov b0r have?", aldrig blev stillet til indehaverne, sa frem-

kom liberaliseringstilhasngerne blandt indehaverne ofte med deres

synspunkter i l0bet af samtalen. Pa baggrund heraf er det vort

indtryk, at de fleste tilhsengere af en liberalisering gik ind

for, at lukkeloven helt burde afskaffes. Vi interviewede dog

ogsa et par indehavere, som kun gik ind for en begreenset liberali-

sering. De henviste til et forslag stillet af liberalt Centrum,

som gik ud pa, at de handlende kun matte holde abent et vist

antal timer om ugen, men til gengaeld matte de selv bestemme, hvor

pa ugen de ville laegge deres aibningstimer.

F0lgende udtalelse, som vi har sammenstykket af flere besva-

relser, dakker nssten samtlige modstanderes mening om problemet:

"Det vil veere 100 ars tilbageskridt for detailhandelen at lade

lukkeloven bortfalde. Hvorfor skal vi tvinge hinanden til at

holde abent om aftenen, nar hverken banker, posthuse eller offent-

lige kontorer g0r det. En liberalisering af lukkeloven vil vasre

til skade for detailhandelen. De smahandlende vil fa. en endnu

Isngere arbejdsdag, end de har nu, da forretningerne ikke kan b^re
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mere personale, ma indehaveren og hans hustru selv tage slsebet

med den udvidede abningstid. Ogsa for de sterre forretninger

vil der komme problemer. Detailhandelen vil fa vanskeligt ved

at skaffe kvalificeret personale, og personalestandarden vil

falde betydeligt. Dette vil ogsa komme forbrugerne til skade,

idet de vil fa en darligere betjening. For forbrugerne vil ud-

videde abningstider heller ikke vaere et gode, de bliver forvir-

rede af de forskellige abningstider. I 0vrigt kan de let na at

handle i dag."

Vi har unders0gt, om der findes en sammenhasng mellem for-

retningens branche og st0rrelse og indehaverens holdning til en

liberalisering af lukkeloven.

Tabel 7.2. Indehavere \iden dispensation fordelt efter forret-
ningens branche, storrelse og indehaverens holdning
til liberalisering.

For Imod Ved ikke Total Antal
^ ^ ^ ^

Naerings- og nydelses-
midler: 26 63 11 100 19

u. 5 ansatte 17 66 17 100 12
o. 5 ansatte 43 57 - 100 7

Andre brancher: 24 72 4 iOO 29
u. 5 ansatte 10 80 10 100 10
o. 5 ansatte 32 68 - 100 19

Samtlige brancher: 25 69 6 100 48
u. 5 ansatte 14 73 13 100 22
o. 5 ansatte 35 65 - 100 26

Af tabel 7.2 fremgar det, at der procentvis er stort set

lige mange tilhasngere i de forskellige brancher. Tilhaengerne

udgor saledes 26% af indehaverne i neerings- og nydelsesmiddel-

branchen og 24% af indehaverne i de 0vrige brancher. Dette for-

hold sendres ikke vaesentligt ved en yderligere brancheopdeling.

Tilhsngerne udg0r saledes 30% af indehaverne inden for textil,

20% inden for bolig og 21% inden for isenkrambranchen. Vi fin-

der imidlertid ikke, at det er forsvarligt at antage, at der er

forskelle i branchernes antal af tilhsengere pa grundlag af disse

resultater, nar vort materiale ikke er st0rre.

Anderledes forholder det sig med betydningen af forret-

ningens storrelse. Her ses det, at de sir.a forretninger har
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veesentlig ferre liberaliseringstilhasngere blandt indehaverne

end de store forretninger.

Sammenhasngen kan ogsa udtrykkes pa den made, at 75% af libe-

raliseringstilhasngerne er indehavere i de store forretninger og

lam 25% i de sma forretninger. Modstanderne deler sig derimod

ligeligt med henholdsvis 48% pa de sma. forretninger og 52% pa

de store forretninger.

En opdeling af indehaverne efter alder viser, at 92% af

tilhaengerne er under 45 ar og 8% (l person) over 45 ar. Blandt

modstanderne udg0r indehavere under 45 ar kun 48%.

Der synes at vsere en sammenhaeng mellem indehavernes

arbejdssituation og deres holdning til lukkeloven.

Indehavernes Toundethed af forretningen har vi "belyst ved

to sp0rgsmal:"Kan De overlade lukningen af forretningen til

andre?",og 'Havde De ferie sidste ar?". Svarfordelingen er vist

i tabel 7-3.

Tabel 7.3. Indehavere uden dispensation fordelt efter l)om de
ofte overlader lukningen af forretningen til andre,
og 2)oin de havde ferie sidste ar, samt deres hold-
ning til en liberaliseret lukkelov.

For Imod Total

% % fo

Overlader lukning til andre:

Ja 42 58 100

Nej 15 85 100

Havde ferie sidste ar:

Ja 29 71 100

Nej 21 79 100

Af tabel 7.3 frerngar det, at de .indehavere,, som kan over-
lade lukningen til andre, gennemgaende er mere positivt ind-
stillet over for en liberalisering end indehaverne, som ikke
kan dette. Sasrlig interessant er det dog, at der selv blandt
gruppen af indehavere, som ikke er bundet af at skulle lukke
forretningen, er et lille flertal imod en liberaliseret lukke-
lov.
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Det fremgar endvidere, at de, som havde ferie sidste ar,

gennemgaende er mere positive end dem, son ikke havde det, men

selv blandt dem, som havde ferie sidste ar, var der et flertal

(71%) mod en liberalisering. Det ser saledes ud til, at til-

hasngerne gennemgaende er mindre bundet til forretningen end mod-

standerne. Mindre grad af bundethed er imidlertid ikke ensbe-

tydende med en positiv holdning til en liberalisering.

SammenhaBngen melleir. indehavernes oplevelse af deres kon-

kurrencesituation og deres holdning til en liberalisering af

lukkeloven er illustreret i tabel 7.4.

Vi ser her, at over halvdelen (64%) af de indehavere, som

er tilhaengere af en liberalisering, af egen vilje selv vil

aandre abningstider.

De ovrige tilhasngere ansker derimod ikke at asndre abnings-

tider, og de regner heller ikke med, at konkurrencesituationen

vil udvikle sig sadan, at det bliver n0dvendigt for den.
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For modstanderne tegner sig et ganske andet billede.

Vi ser her, at ikke mindre end 59f° af dem vil f0le sig tvun-

get til at udvide deres abningstider, hvis konkurrenterne

gor det.

Fordelingen af tilhsengere og modstandere inden for de

enkelte grupper viser, at der blandt dem, som af egen vilje

ville asndre abningstid, var henholdsvis 78$ tilhasngere og

22c/o modstandere. Hos de mest konkurrencefelsomme var den til-

svarende fordeling 5$ tilhasngere og 95$ modstandere.

I det f0lgende vil vi kort tegne et billede af to forskel-

lige indehavere. Den ene er den typiske liberaliseringstil-

hs3iiger,og den anden er nans bitreste modstander, indehaveren

af den lille kolonialforretning.

Vi har valgt at beskrive den bitre, men ikke typiske

modstander. Dette skyldes udeliikkende, at gruppen af modstan-

dere er sa heterogent sammensat hvad angar indehaver- og for-

retningskendetegn, at det faktisk er umuligt at tale om en

typisk modstander af en liberaliseret lukkelov.

Tilhasngeren.

Den typiske, positive "indehaver" er den unge bestyrer af

en st0rre kolonial- eller textilforretning. Eans arbejdstid

er ikke i sasrlig h0j grad afhaengig af forretningens abnings-

tid, da han trygt kan overlade forretningen til sin f0rste-

mand. Han deltager aldrig selv i den egentlige ekspedition og

besksftiger sig i hovedsagen med at disponere indkab m.m.

Han er glad for deltidsansatte, de er energiske i den korte

tid, de er der hver dag, og de kommer godt ud af det med de

heltidsansatte. Hans vassentligste arbejdskraft er ufagleerte

kvinder. Han er godt tilfreds med sit arbejde og vil anbefale

en ixng mand eller kvinde at ga ind i detailhandelen, hvis de

har udsigt til en stilling som nans egen. Han ser gerne, at

omseetningen sasttes i vejret, og forretningen ekspanderer,

maske ogsa fordi han selv far del i merindtjeningen.

Hans vassentligste argument for at ga ind for en liberali-

sering af lukkeloven er, at det vil vasre en 0konomisk fordel

for nans forretning; oms^tningen vil stige, og det faste anlasg

vil blive udnyttet bedre. Han vil kun i en overgangsperiode
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fa udvidet sin arbejdstid noget. Endvidere synes han, at det

ma vssre et naturligt krav fra forbrugeren at kunne k0be ind

pa andre tidspunkter end fredag aften og lardag formiddag.

Den bitre modstander.

Den bitre modstander er den asldre indehaver af den lille

kolonialforretning. Ekspeditionen klares af ham selv og hans

kone. Der er ikke rad til at ansaette nogen hjaslp i forret-

ningen, den beregnede timelan for indehaveren er ofte meget

lavere end en ufaglasrt arbejders. Da indehaveren selv ekspe-

derer, er nans arbejdstid meget naert knyttet til forretningens

abningstid, og det er da ogsa ham, som drejer noglen om hver

aften. Han er irriteret over de momsregnskaber m.m., som han

skal lave for det offentlige, dels fordi det tager nans tid,

men ogsa fordi det kan vsere svaert at finde ud af, og han synes

ikke, der er penge til at lade en revisor g0re arbejdet.

Omsaetningen er ikke direkte gaet tilbage, men dog stagneret,

og han er noget bitter over, at den store arbejdsindsats uden

ferie trods alt ikke "giver mere". Han ville aldrig dramme om

at anbefale nogen at ga ind i detailhandelen i dag.

Nar man sparger ham, hvad han synes om en liberalisering

af lukkeloven, er svaret: "Synes I ikke, vores arbejdstid er

lang nok nu? Vi arbejder jo allerede nu fra morgen til aften -

hvis vi skal udvide abningstiden - nej, det gar vi ikke, for

vi kan ikke arbejde mere end 75 timer om ugen - det ma vsere

nok. "

Han star i avrigt helt uforstaende overfor, at der skulle

vsere et behov for udvidede abningstider. Hos ham er det altid

de samme hjemmegaende husm0dre, der har haft hele dagen til at

handle i, der kommer dryssende i sidste ajeblik.
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Ansattes holdning til en liberalisering af lukkeloven

Der er berefter anledning til at se pa de ansattes ind-

stilling til en liberalisering af lukkeloven,og til det for-

mal har vi i tabel 7.5 samlet forskellige grupper af ansattes

besvarelser pa sp0rgsmalet:"Mener De som ansat i detailhan-

delen, at det er en god ide at liberalisere lukkeloven?"

Af samtlige ansatte mener 57 personer eller 38$, at

lukkeloven b0r liberaliseres, mens 80 personer eller 53$

mener, at den ikke b0r liberaliseres. 13 personer eller 9%

ved ikke. Vi ma altsa konstatere, at kun godt en tredjedel

af de ansatte i vort udvalg gar ind for en liberalisering af

lukkeloven. Blandt ikke-dispensationsansatte er der 26%, der

gar ind for en liberaliseret lukkelov, og resu^Ltatet ma da

vaere, at der blandt de ansatte i detailhandelen i almindelig-

hed vil vsere mellem 1/4 og 1/3, der gar ind for en liberalise-

ring af lukkeloven, mens mellem halvdelen og to tred.jedele

gar imod en liberalisering af lukkeloven.

I 0vrigt vil det ses, at msend og kvinder er nogenlunde

lige positive eller negative over for tanken om en liberalise-

ret lukkelov. Kvinderne har flest positive, men til gengeeld

ogsa flest negative, d.v.s. et fsrre antal ved ikke end masndene.

Kvinderne er maske mere bevidste over for lukkelovssp0rgs-

malet end msend er. Heltidsansatte er lidt mere positive over

for en lukkelovsaendring end deltidsansatte, men der er ringe

forskel.
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Tabel 7.6. Stilling til lukkeloven og villighed til at
arbejde pa andre tider end de nuveerende.

Vi havde forventet, at folk, der vil skifte arbejde,

safremt de kan blive tvunget til at arbejde pa andre tider

end de nuveerende, ogsa konsekvent matte rare modstander af

en liberaliseret lukkelov, idet lukkeloven jo netop er den

ramme, der giver greenserne for de nuvserende arbejdstider.

Det ses af tabel 7.6, der sammenliolder svarforelingen pa

"liberalisering af lukkeloven" med "vil skifte erhverv, hvis

tvunget til at arbejde pa andre tider end de nuvasrende", at

antagelsen ikke holder.

Denne "logiske brist" har vi undertiden foreholdt den

adspurgte, og dette har ikke asndret pa nans indstilling til

hverken lukkelov eller det at arbejde pa andre tider end de

nuvsrende.

Sporgsmalet om liberalisering af lukkeloven er af en

sadan politisk karakter, at folk ofte ud fra en partipolitisk

holdning eller "af grundindstilling" indtager et standpunkt

til dette spargsmal, der er uforeneligt med, hvad man ellers

mener om eventuelle konsekvenser af en ^ndret lukkelov.
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Blandt de ansatte var den eneste gruppe, som har flertal

for en liberalisering af lukkeloven, dem, der allerede har

arbejde i forretninger, som ikke er underlagt lukkelovens

begrasnsende indflydelse pa abningstiden. Blandt ansatte,

hvis arbejdspladser i dag er underlagt lukkelovens bestemmel-

ser, fandt vi kun en fjerdedel, som er positive over for en

liberaliseret lukkelov, og holdningen er n^sten ens i de

forskellige grupper.

Endvidere viste det sig, at en positiv indstilling

til en aendret lukkelov pa. ingen made er det samme som villig-

hed til at arbejde pa andre tider end de nuvaBrende.
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KAPITEL 8.

KOMCLUSIOEER AF UNDERS0GELSEN.

Forretningernes abningstidsreaktioner,

De sendringer, vi forventer i detailhandelens abningstider,

vil afhsenge af konkurrencesituationen, de vanskeligheder, inde-

haveren eller bestyreren forventer af personalemasssig art,og de

problemer, aendret, abningstid giver i forbindelse med aktivite-

ter i privatlivet.

De fleste indehavere har i interviewene givet udtryk for,

at de ikke pa eget initiativ ville aendre abningstid erne, men at

de forventede at blive tvunget til det pa grund af konkurrencen.

Et mindre antal indehavere ville pa eget initiativ udvide

abningstiden, men disse havde i stor udstrakning ordnet deres

forhold saledes, at en udvidet abningstid ikke n0dvendigvis be-

hzsvede at medfare problemer i forbindelse med aktiviteter i

privatlivet. Denne type indehavere kan derfor lettere end de

andre lsegge hovedvasgten pa. mere drifts0konomiske resonnementer

og send re abningstiden i det omfang, de mener det f ordelagtigt.

Det er utvivlsomt ogsa. af betydning, at' flere af disse inde-

havere og bestyrere gennem uddannelse har erhvervet normer, der

adskiller sig fra de 0vrige detailhandleres.

jEndrede abningstider i detailhandelen kan taenkes at have

indflydelse pa. laerlingetilgangen. Det er netop de helt unge,

der angiver at have problemer med aften- og weekendarbejde, sa,

hvis disse unge, der i dag har lyst til arbejdet i forretnin-

gerne, ogsa. skal arbejde pa. tidspunkter, der ligger ret meget

uden for normal arbejdstid,er det tsenkeligt, at en stor del af

dem vil lade sig uddanne i helt andre erhverv.

Det er rimeligt at antage, at de mennesker, der 0nsker at

lade sig heltidsansastte (med eller uden handelsuddannelse) i

detailhandelen, ogsa har realiseret dette 0nske i dag. Vi tror
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ikke pa, at muligheden for at arbejde pa utraditionelle- tids-

punkter i sig selv kan lokke ret mange til at S0ge beskaefti-

gelse i detailhandelen. Isaer for de gifte kvinders vedkommende

har vi fundet, at deres opfattelse af rollen som husmoder er

en meget alvorlig hindring for udearbejde efter normal arbejds-

tids opher. Dette gaslder i samme omfang for heltids- og del-

tidsbeskseftigede. For deltidsbeskssftigede gifte kvinder for-

stasrkes dette forhold ofte af, at det ikke er 0konomisk tving-

ende niadvendigt for dem at arbejde. Muligheden for nyrekrutte-

ring af gifte, deltidsansatte kvinder til utraditionelle ar-

bejdstider vil derfor vaere meget begrasnset.

De ugifte deltidsansatte kvinder har imidlertid ikke sa

mange faniiliemaessige hensyn at tage, og man kunne tasnke sig,

at det er her, detailhandelen f0rst og fremmest skulle finde nye

ansatte til de asndrede abningstider. Indtsegten kan dog vsre en

hindring, og beskasftigelse af helt andre samfundsgrupper, f.eks.

studenter, pensionister o.lign., er en mulighed for forretnin-

ger, der mangier arbejdskraft til f.eks. opfyldning af hylder

og oprydning.

Generelt har vi fundet, at hajere l0n nappe i sig selv

kan motivere ansatte til at arbejde pa utraditionelle tider,

men det er en nodvendig betingelse. Vi har endvidere set, at

forretninger har indfert sserlige "frynsegoder" som firmasommer-

hus og firmasejlbad, som de ansatte har kunnet benytte pa skift

pa deres fridage. Dette er dog - ligesom l0nnen - heller ikke

tilstrsekkeligt til, at folk mener, det er umagen vard at ar-

"bejde pa andre tider end dem, der nu gaslder for detailhandelen.

Savel de vanskeligheder, indehaveren forventer af perso-

nalemaessig art, som vedkommendes personlige arbejdstids afhasn-

gighed af abningstiden er i h0j grad bestemt af branche og for-

retningsst0rrelse, og ogsa konkurrencesituationen afhasnger her-

af.

Nffirings-_og_nydelsesmiddelvirksomheder_1

Der er en rsekke forhold, som g0r det sandsynligt, at de

fleste og kraftigste abningstidsaendringer vil ske i denne bran-

che. Vi skal kort naevne de vigtigste :

1. Hovedparten af de indehavere og bestyrere, der pa eget

initiativ ville sendre abningstid, fandtes i denne branche.
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2. Branchens fordeling pa starrelse og butiksform er meget

heterogen, og enkelte store forretninger i hvert omrade

har derfor stor konkurrencemsessig indflydelse.

3. I dispensationsomraderne er ans0gning ofte indgivet forst

af enkelte supermarkeder, hvorefter de 0vrige forretnin-

ger fulgte med.

4. Kundeloyaliteten ma antages at vasre relativ lav, saledes

at abningstidsasndringer virkelig er i stand til at flytte

omseetning. Ved interviewene fandt vi da ogsa, at de min-

dre forretninger i denne branche stort set alle folte sig

tvungne til at f0lge med konkurrenterne i eventuelle ab-

ningstidsudvidelser.

Det er en rimelig antagelse, at initiativet til en abnings-

tidscendring vil komme fra de store forretninger navnlig f0de-

varesupermarkederne, og at disse vil trsskke de mindre med sig.

De af de helt store, som ikke 0nsker en asndring, kan i et vist

omfang fastholde deres abningstider, selv om enkelte helt sma.

forretninger skulle fors0ge sig med aendringer, f. eks. fordi de

er kommet i 0konomiske vanskeligheder, men vi forestiller os

ogsa muligheden af, at indehaveren af den mellemstore forretning,

der forventer at komme i klemme mellem de store forretninger og

den lille indehaverforretning, 0nsker at komme de andre i for-

kobet ved at asndre abningstiden straks. I denne situation mener

vi ikke, selv det st0rste f0devaresupermarked ka:a fastholde de

nuvasrende abningstider. Denne folelse af at komme i klemme kan

opsta ved, at indehaveren med maske 5-10 ansatte pa den ene side

f0ler, at store forretninger bedre kan tilbyde personalet en

flexibel arbejdstid i forhold til de ansattes behov, og pa den

and en side oplever en trussel fra de helt sma. forretninger, hvis

indehavere kun har sig selv at tage hensyn til.

Der ville kunne tsenkes visse geografiske forskelle i reak-

tionsmonstret, men da antallet af forretninger, der af beliggen-

hedsmaessige arsager har monopollignende stillinger, ma antages

at veeire starkt begraenset gennem de senere ars strukturrationali-

sering i detailhandelen og 0get mobilitet blandt kunderne, for-

venter vi, at det beskrevne m0nster vil gsslde for langt de fle-

ste byomrader og dermed for storstedelen af forretningerne. Med-

virkende til abningstidsssndringernes spredning vil utvivlsomt
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ogsa vaere de mange kasdeforretninger inden for branchen, saledes

at abningstidsudviklingen bliver vanskelig at styre pa lokalt

plan.

Levnedsmiddelbutikkerne er den gruppe, der i 0jeblikket

beskseftiger det personale, som har mindst faglig uddannelse. Ofte

har de st0rre forretninger af denne type en fagligt uddannet

indehaver eller bestyrer samt et par faguddannede disponenter

eller f0rstemsend. Denne kategori vil i nogle tilfaside vasre til-

hasngere af aendrede abningstider, ligesom de i de fleste tilfasi-

de vil wire parate til selv at omleegge deres arbejdstid i det

omfang, det kan vise sig n0dvendigt eller fordelagtigt for for-

retningens drift. Vi har vist, at disse personer ofte vil til-

passe deres privatliv efter forretningens behov.

Resten af personalet i sadanne forretninger er for de fle-

stes vedkommende uden st0rre hardelsmaessig uddannelse, de fleste

kvinder og mange af dem pa deltid. Vi har pavist, at det store

flertal af disse vil vaere modstandere af at asndre pa. deres ar-

bejdstider, og at en stor del af dem mener, de vil forbade for-

retningen, hvis de kommer til at arbejde pa. andre tider end de

nuvserende. Denne indstilling skyldes i de fleste tilfeelde, at

arbejde om aftenen og i weekenden kolliderer med rollen som hus-

moder og varetagelsen af forskellige familiemaessige forpligtel-

ser.

Dette betyder, at en nyrekruttering af deltidsansatte kvin-

der vil vasre meget vanskelig, hvis det vil gribe forstyrrende

ind i deres familieliv. Og alt tyder pa, at det vil vasre vanske-

ligt at finde ret mange, hvad enten de i 03'eblikket er beskaef-

tiget i detailhandel eller ej, som vil kunne arbejde uden for de

nuvaeren.de abningstider, uden at det griber ind i familielivet.

Det samme kan siges om de heltidsansatte, der dog typisk er

yngre og mere afhasngige af indtjeningen. Denne tilsyneladende

svaghed i forhandlingspositionen over for forretningen om asndre-

de arbejdstider opvejes nok de fleste steder af, at de har rela-

tivt let ved at finde andre beskasftigelsesmuligheder end detail-

hand el en.

Disse forretningers personalebehov ved udvidede abnings-

tider ma. derfor loses pa utraditionelle mader. Man kan forestil-

le sig, at de fa. store levnedsmiddelforretninger, der endnu er

diskbetjente, ved udvidelse af abningstiderne kan blive n0dsaget

til at omdanne forretningerne til det mindre personalekrsevende
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selvbetjeningssystem. De steder, hvor denne strukturasndring

allerede er indfort, kan man tsenke sig, at man ma begrssnse be-

mandingen i aftentimer og weekenderne. Dette kan gores ved at

lasgge vareopfyldningen og and re personalekraevende aktiviteter

inden for normal abningstid, saledes at kun kassefunktionen er

bemandet i aftentimerne. Oprydning, der traditionelt foregar

efter lukketid, kan man tasnke sig henlagt til for abningstid

om morgenen, da disse timer griber mindre forstyrrende ind i de

ansattes familieliv. Henlaeggelse af oprydning til nseste morgen

og undladelse af oprydning om sondagen er et kraftigt brud pa

de normer, vi normalt finder hos indehavere i detailhandelen,

men vi skal blot nasvne, at vi har set dette praktiseret i et

stort og meget veldrevet dispensationssupermarked.

Endelig har vi set eksempler i dispensationsforretninger,

der giver tro pa, at man ved utraditionelle ledelsesformer kan

motivere ansatte til at "mode op" pa de ikke attraktive arbejds-

tider. Dette har vi set praktiseret i forretninger, hvor inde-

haveren/bestyreren har haft et meget personligt forhold til sine

ansatte, og hvor der i vidt orafang fra ledelsens side er blevet

taget hensyn til ansattes personlige onsker om friaftener/fri-

dage. Vi forestiller os her, at en eller flere grupper af an-

satte selv kan overtage en del af ledelsens funktioner og sa-

ledes kan praktisere meget flexible arbejdstidsordninger, der i

vidt omfang abner mulighed for opfyldelse af individuelle onsker

eg behov. Her har vi ogsa set, at det har kunnet lade sig gore

at danne specielle weekendhold af meget lost tilknyttede del-

tidsansatte, som en gang imellem er parate til at tage en torn

i forretningen, nar det er nodvendigt. Denne losere struktur i

ansaettelsesf orholdet krasver dog naturligt en tilsvarende stram-

ning med hensyn til varernes placering og prismaerkning.

En sadan udvikling stiller imidlertid krav om en mentalitet

ret forskellig fra den, vi oftest har set hos ar.satte i den type

forretninger, og der hvor vi har fundet denne mentalitet, har

lederstilen hos de overordnede vssret forskellig fra den, vi har

fundet i detailhandelen som helhed. Endelig skal det pointeres,

at vi i disse forretninger foruden den inspirerende lederstil

ogsa har fundet de mest velbetalte medarbejdere.

De sma forretninger inden for levnedsmiddelbranchen vil

ofte vasre i den situation, at de ikke ser sig i stand til at

lonne en l.mand, som indehaveren f0ler er kvalificeret til at
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afl0se ham som forretningens leder pa de nye abningstider. Det

vil sige, at foruden de omtalte problemer med at skaffe even-

tuelt personale til udvidede abningstider har de sma, forret-

ninger det problem, at indehaverens personlige arbejdstid bli-

ver udvidet med lige sa mange timer, som abningstiden bliver ud-

videt med.

Textil og beklaedning^

Inden for denne branche forventer vi abningstidsasndringer

af moderat karakter, navnlig i retning af omplacering af det nu-

vasrende antal timer, men visse udvidelser f.eks. l0rdag efter-

middag og sondag kan ogsa. tasnkes. At aendringerne bliver mere be-

graensede end for nserings- og nydelsesmiddelbranchen, statter vi

pa. f0lger_de forhold:

1. Kun et begraenset antal af de interviewede indehavere og

bestyrere i denne branche ville pa eget initiativ aendre

abningstid.

2. Indehaverne lagde stor vaegt pa at anvende faglaert ar-

bejdskraft, og rekruttering af denne type ansatte bli-

ver meget vanskelig.

3. I dispensationsomraderne havde forretninger i denne bran-

che ofte normale forretningsabningstider,

4. Forretningerne er ofte beliggende pa byernes str0g og

saledes afheengige af hinanden, idet 6n forretning ikke

alene kan traekke kixnder nok ind til centrum.

Vi forventer, at de aendringer, der vil ske, igangsasttes af

stormagasiner, varehuse o.lign. forretninger, som sa traskker de

andre i nserheden med. Vore •unders0gelser viser irnidlertid, at

en st0rre del af indehaverne her end i naeringsmiddelbranchen

mener at kianne opretholde deres nuvaerende abningstider pa. trods

af andre forretningers udvidelser. Der er desuden i branchen en

ret udbredt tro pa, at lokale aftaler vil kunne styre udviklin-

gen i en raskke omrader.

Storre udvidelser i abningstiden forestiller vi os derfor

kun i de store provinsbyer og i K0benhavn, hvor konkurrence pa.

abningstiden kan tasnkes mellem omegnscentrene og City. Varehu-

sene vil imidlertid her st0de pa. meget store personalemssssige
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problemer, idet de i dag i h0j grad anvender kvindelige deltids-

ansatte, og denne gruppe saerlig kraftigt har erklseret sig som mod-

standere af aendret arbejdstid. Efter visse forsegsperioder kan

det derfor teenkes, at stormagasiner, varehuse og lignende enten

ma opgive nogle af abningstidsudvidelserne eller ga over til an-

vendelse af helt andre typer personale end de 0konomisk ret frit

stilLede gifte, kvindelige deltidsansatte.

And r e _b ranche r ̂

Dette er en meget heterogen gruppe af forretninger inden for

savel udvalgsvare- som specialvarebrancherne. Vi forventer ikke,

at der fra denne gruppe vil blive taget initiativ til asndrede ab-

ningstider, og de pavirkninger, der kommer f.eks. fra Stormaga-

siner, mener vi, vil af f0lgende arsager kun fa ringe effekt:

1. Kun i ganske sasrlige tilfaelde giver indehavere og besty-

rere i denne gruppe udtryk for at ville asndre abningstid

af egen fri vilje.

2. De fleste mener at kunne opretholde deres nuvaerende ab-

ningstider, selv om andre udvider.

3. I dispensationsomraderne opretholdt forretninger af denne

type nassten overalt normale abningstider.

4. Kundeloyaliteten ma antages at vat;re ret h0j i branchen

og ofte bundet direkte til bestemte ansatte i forretnin-

gerne. Rekruttering af sadanne faglasrte, mandlige heltids-

ansatte vil blive meget vanskelig.

De forretninger, der ligger i umiddelbar nasrhed af et stor-

magasin eller supermarked med et sortiment, der overlapper, kan

forventes at fole sig tvunget til at falge med i disse konkurren-

ters udvidelser eller omplaceringer af abningstiden, men herud-

over kan vi kun forestille os mindre justeringer som f.eks. at

flytte den lange fredag til torsdag eller lukke nogle formiddage

til gengaeld for en lidt laengere lardag.

En vis sarstilling inden for gruppen indtager m0belforret-

ningerne, som kunne taenkes at lssgge en del abningstimer i week-

enden. Dette vil navnlig kunne tasnkes at ske i de forretninger,

der med en meget selvbetjeningsprasget butiksform har placeret

sig i byernes omegn eller helt ude pa aben mark. Effekten heraf
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pa mobelforretningerne i byerne er vanskelig at forudsige, idet

disse forretninger neeppe alene kan traekke kunder nok til bymid-

ten. Man vil sandsynligvis i denne situation opleve, at forret-

ningerne i centrum af de storre byer pa visse dage bliver enige

om samlet at holde abent uden for normal abningstid, saledes at

alle brancher i fellesskab kan traskke kunder nok til. Pa grund

af n0dvendigheden af enighed bliver udvidelser af abningstiden

pa dette grundlag dog na3ppe saerlig hyppige eller af lasngere

varighed.

De mere udvalgsvareprasgede forretninger, textil, beklsed-

ning, sko og mobler har ofte i dag beskasftiget personale, som,

hvad enten det er heltids- eller deltidsansatte, har en handels-

uddannelse. Disse forretninger har i og for sig de samme rekrut-

teringsmaessige problemer som omtalt ved levnedsmiddelforretnin-

ger, dog med den forskel, at vi ikke anser personalebesparelses-

mulighederne her for sa store som inden for levnedsmiddelbran-

chen. Det er vort indtryk, at de fleste indehavere i disse for-

retninger anser selvbetjeningslosningen som utilfredsstillende,

men om der i hojere grad, og maske kun pa de nye abningstider,

kan blive tale om en eller anden form for selwalg, kan vi ikke

af gore. Det er dog vort indtryk, at hvis beklsedningsbranchen

skal kunne rekruttere personale til udvidede abningstider, kan

dette kun ske ved at nedsastte de (som det er vort indtryk) ret

hoje krav til personalets standard.

Lidt bedre muligheder synes mobelforretningen dog at have,

idet denne branche er meget lidt personalekreevende. Her vil nogle

fa ansatte, eventuelt indehaveren selv, i de fleste tilfselde kun-

ne klare aftenekspeditionen og weekendarbejdet.

Ogsa i denne branche gaslder det, at for de sma forretninger

' vil en udvidelse af abningstiden betyde en tilsvarende udvidelse

af indehaverens arbejdstid.

Specialvareforretningerne, hvortil vi regner isenkram,

farve/tapet-handel, foto, optik, ure & guldvarer, betjener sig

nassten udelukkende af handelsuddannet personale, ofte masnd. Den-

ne type forretninger lasgger megen vasgt pa, at de ansatte er ud-

dannet inden for branchen, idet kunderne ofte krasver speciel

vejledning under kobet af sadanne varer. Sadanne veluddannede

personer vil ofte vaere dem, der har lettest ved at fa nyt arbej-

de, og deres beskseftigelsesmuligheder begrasnser sig ikke til de-

tailhandelen. De har relativt let ved at lade sig omskole til
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kontorfag, og vi har h0rt mange give udtryk for gode muligheder

inden for engroshandelen. Da vi ikke har holdepunkter for at an-

tage, at denne gruppe ansatte er mere loyale i deres anssettel-

sesforhold end andre ansatte, og da de ikke er mere positive

over for andre arbe jdstider., anser vi det for et uoverstigeligt

problem for disse specialforretninger at skaffe arbejdskraft til

aandrede abningstider, medmindre da forretningen er af en sadan

starrelse, at indehaveren selv kan patage sig den nadvendige ar-

be jdstidsudvidelse .

Indehaveres og bestyreres trivsel.

Hvis vi benytter holdningen til en liberalisering af lukke-

loven som udtryk for indehavernes egne forventninger om deres

frectidige trivsel, betyder den massive modstand, som vi har kun-

net konstatere, mod en aendret lukkelov, at den overvejende del

af indehaverne og bestyrerne forventer nedsat trivsel efter en

liberalisering af lukkeloven.

Rimeligheden af disse forventninger har vi S0gt belyst ved

at unders0ge den nuvaerende arbejdstids betydning for den nuvee-

rende, oplevede trivsel. Vi ma her konstatere, at for de ret fa

direkte utilfredse indehavere og bestyrere bet0d 0konomiske for-

hold vassentligt mere end den lange arbejdstid, og det er vort

indtryk, at de fleste detailhandlende er parate til at arbejde

endcg sasrdeles mange timer om ugen, hvis de f0ler, resultatet

star mal med indsatsen. Unders0gelsen viser irnidlertid, at lang

arbejdstid giver flere problemer i relation til aktiviteter i

privatlivet, og vi mener derfor, at forleengelser af arbejdstiden

vil forringe arbejdsforholdene for indehavere og bestyrere, uan-

set om disse forventer en deraf f0lgende trivselsnedgang.

Som en anden mulighed for at forudsige trivselsaendringerne

har vi unders0gt trivselen for indehavere og bestyrere med dis-

pensation fra lukkeloven og her fundet lavere oplevet trivsel og

flere problemer i privatlivet end blandt detailhandlende med nor-

male abningstider.

Pa grundlag af det foregaende forventer vi, at de modstande-

re af en agndret lukkelov, der alligevel f0ler sig n0dt til at

asndre arbejdstid, vil fa en - i hvert fald pa kortere sigt - va-

sentlig nedsat trivsel. De modstandere, der ikke asndrer deres

egen arbejdstid, enten fordi de ikke sendrer abningstid, eller

fordi deres forretninger er af en sadan storrelse, at de ikke
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faler sig forpligtet til at vsre til stede i hele abningstiden,

far ikke umiddelbart nogen trivselsasndring.

Den gruppe indehavere og bestyrere, der har udtrykt en

positiv holdning over for en asndring af lukkeloven i liberal

retning, vil givet fa en 0get trivsel, safremt deres forvent-

ninger til abningstidens betydning for forretningens vaskst el-

ler kundernes trivsel slar til. Antallet af indehavere i denne

gruppe er ikke sserlig stort, idet den hovedsagelig bestar af

bestyrere og andre ansatte ledere, hvis arbejdstid er ret uaf-

haengig af forretningernes abningstid.

Ansattes trivsel.

Vi har i rapporten sandsynliggjort, at det vil betyde en

trivselsnedgang for ansatte i detailhandelen, nar de bliver

tvunget til at arbejde pa andre tider, end de ansker. Vi har pa-

vist, at der i aften- og weekendarbejde ligger nogle i h.0j grad

reelle forhold, der vil medf0re darligere trivsel for de ansatte

under de nuvasrende forhold i samfundet i ovrigt.

Den samlede trivselsnedgang for detailhandelsansatte som

helhed er naturligvis afhaengig af, hvor mange forretninger der

reagerer pa en asndret lukkelov ved aendrede abningstider.

Men den kraftigste trivselsasndrende virkning kommer hos

dem, der er ansat i forretninger, der vil agndre abningstid, og

som selv kommer til at arbejde pa forskudte tider, selvom ar-

bejdstiden pr. uge ikke aendres.

Der vil vaere en gruppe ansatte, der er positivt indstillet

til aendrede arbejdstider. Denne gruppe har vi pavist er meget

lille, og man skal ikke forestille sig, at den kan daekke det

personalebehov, der vil blive resultatet af for0gede abnings-

tider for ret mange forretninger. Denne gruppe vil sandsynlig-

vis have lejlighed til at arbejde pa tider, der vil tilfreds-

stille deres 0nsker om asndrede arbe jdstider. I det omfang dette

vil ske, og det tror vi vil gaslde for de allerfleste af denne

gruppe, vil denne gruppes trivsel for0ges.

Pa vort materiale kan vi imidlertid konkludere, at det

store flertal af ansatte vil modsastte sig at komme til at ar-

bejde pa de tider, som en udvidet forretningsabningstid vil

give dem mulighed for.
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Dette store flertal af ansatte kan opdeles i to kategorier

efter den styrke, hvormed de er i stand til at forsvare og fast-

hold e den nuvaerende arbejdstid, som vi kan kalde deres forhand-

lingsposition over for ledelsen :

1. Der er dem, som f.eks. pa. grund af faglige kvalifikatio-

ner, personlige egenskaber og alrnindelige vanskeligheder for

forretningen med at skaffe personale er i stand til at

blive i deres arbejde, uden at deres arbejdstid bliver

berizjrt af abningstidsaendringen. Denne gruppes trivsel ma

vi antage er nogenlunde uforandret. G-ruppen udg0res af

et mindre antal personer, som er saerligt uundvaerlige

for forretningen,samt et noget starre antal dygtige,

gifte kvinder, der akonomisk er sadan stillede, at de om

forn0dent kan holde op med at arbejde. Det er navnlig de

deltidsansatte darner, der udg0r denne gruppe.

2. Den gruppe, som er modstander af at arbejde pa. andre ti-

der end de nuvserende, ma vi paregne kan blive stillet

over for et krav om (helt eller delvis) at arbejde pa.

andre tider end dem, de er vant til. Denne gruppes triv-

sel ma vi som far naevnt antage vil ga. kraf"igt ned.

De ansatte, vi har pavist vil fa, en trivselsnedgang

ved, at deres forretning asndrer abningstid, uden at de selv er i

stand til at beholde deres saedvanlige arbejdstider, kan vi op-

dele i to grupper:

a. Dem, vi har kaldt "de accepterende", og son nu sk0nner,

at de vil blive i forretningen efter en eventuel abnings-

tidsaendring, og som ogsa. vil finde sig i en asndring af

deres arbejdstid.

b. Dem, vi kan kalde de "absolut negative", og som er dem,

der angiver at ville forlade deres arbejdsplads, safremt

der vil blive gjort fors0g pa. at tvinge dem til at arbejde

pa. andre tider end de nuvaerende.

Af vore adspurgte i ikke-dispensationsforretninger, som

havde besvaret vore sporgsmal om disse forhold klart, var 35%

i gruppe a., medens der var 44% i gruppe b. De sidste 21% ud-

gjordes af dem, der var positivt stemt for asndrede arbejdstider.
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Vi ser altsa, at det er op mod halvdelen, der angiver at

ville forlade forretningen ved arbejdstidsskift,og kun godt

1/3, der mod deres vilje kan tvinges til at arbejde pa. andre

tider.

Den gruppe, vi har kaldt de accepterende modstandere af

agndrede arbejdstider, ma vi antage far en kraftig trivselsned-

gang ved overgang helt eller delvis til andre arbejdstider, i

hvert fald pa kort sigt, medmindre det kan antages, at eventu-

elle kompensationer kan modvirke trivselsnedgangen med hensyn

til fritidens placering. Vi har fundet, at kompensation i fri-

tid for utraditionelle arbejdstider nassten overalt er blevet

darligt modtaget. Tilbud om kompensation i penge modtages gene-

relt mere positivt end fritidskompensation.

Pa. lasngere sigt kan der forekomme en mulighed, der kan

vende trivselsnedgangen til maske endog en total trivselsfrem-

gang. Det kan tasnkes, at de asndrede arbe jdstider kan sendre det

nu kendte familie- og konsrollemonster, saledes at de huslige

og f amiliemsessige forpligtelser, den kvindelige ansatte i dag

faler, kan helt eller delvis overtages af avrige familiemedlem-

mer. I sa fald vil en meget vassentlig trivselshindrende faktor

for de kvindelige ansatte vasre elimineret. Ligeledes kan det

ventes, at man i samfundet i ovrigt vil indstille sig pa. mere

fleksible arbejdstider.

Den sidste gruppe er den, der angiver at ville forlade

forretningen, hvis den Oliver tvunget til at arbejde pa andre

tider. Vi regner med, at en stor del af denne gruppe vil over-

veje at sige deres stillinger op. Dette vil uvaggerligt pa. kort

sigt give en kraftig trivselsnedgang. Virkningen pa. lidt lasn-

gere sigt vil afhaenge af den enkeltes muligheder for beskasfti-

gelse andre steder.

Der vil vasre en gruppe ansatte, som har oplyst, at de vil

forlade forretningen, hvis de skulle blive tvunget til at ar-

bejde pa. andre tider, og som af den ene eller anden grund ik-

ke kan forlade forretningen alligevel. Dette kan f.eks. skyldes

manglende beskseftigelsesmuligheder. Denne gruppe vil fa den

kraftigste trivselsnedgang af alle.

Vi har grund til at antage, at trivselens asndring for

ansatte i detailhandelen ved en eventuel liberaliseret lukke-

lov er forskellig for forskellige brancher.
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Inden for levnedsmiddelbranchen venter vi, at mange forret-

ninger vil aendre abningstid., Vi mener, at det er meget lidt

sandsynligt, at indehaverne kun vil send re abningstiden i det om-

fang, de kan skaffe frivillige til de sendrede arbejdstider. Selv

om der maske kan skaffes ny arbejdskraft, er det sandsynligt,at

ledelsen vil 0nske, at en del af de nuvasrende ansatte, som er

kendt med forretningsgangen, vil blive i forretningen pa de asn-

drede abningstider.

Inden for textil-og beklasdningsbranchen er det vort indtryk,

at kun et mindre antal forretninger ensker at udvide abningstiden.

Dette vil forst og fremmest ske i og omkring de meget store for-

retninger.

Dette forstaerkes af, at der i denne branche er mange ansat-

te i en god forhandlingsposition over for ledelsen. Dette skyldes

de mange faglserte og et stort antal deltidsansatte kvinder, og

det vil formentlig betyde, at denne branche nok vil fa sserlige

rekrutteringsproblemer til de asndrede abningstider.

Inden for specialvarebranchen antager vi, at meget fa for-

retninger har st0rre tilskyndelse til at sendre deres abningsti-

der. Her vil vi antage, at stort set ingen ansatte vil fa. nogen

trivselsnedgang pa grund af andre arbejdstider. Derimod kan der

i en overgangsperiode komme en mindre trivselsnedgang, som stam-

mer fra den almindelige usikkerhed, som en liberalisering af

lukkeloven vil skabe omkring abningstiden.
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UNDERBILAG 1

OTPERS0GELSENS MATERIALER.

Den gaeldende lukkelov er vedtaget af folketinget 4- juni

1970 og bet0d pa. flere omra.der en vaesentlig udvidelse af mulig-

hederne for fleksible abningstider i forhold til den gamle lov

af 27. maj 1950 med senere aendringer. Dette er sket dels ved

en indskrsenkning af lovens gyldighedsomra.de og dels ved bestem-

melser om dispensation.

Loven gaelder nu kun for detailsalg, og man har derved fri-

givet abningstiden for en gros salg og handvaerkeres ind- og

udleveringssteder. Endvidere er bestemmelser vedrorende begraens-

ning i sortiment for 13 varegrupper ophaevet, saledes at f.eks.

apoteker, gartnerier, bilforhandlere og benzintanke nu kan saelge

hele deres sortiment uden for normale abningstider, som er 6 til

17-30 ugens 4 f0rste dage, fredag til 20 og lerdag til 14- En

vis sortimentbegrasnsning opretholdes for 6 butikstyper, nemlig

bladkiosker, konfekturebutikker, bagerbutikker, br0dudsalg,

sm0rrebr0dsbutikker og blomsterbutikker. For disse er imidler-

tid begraensninger i abningstiden helt fjernet. For butikker,

der saslger maelk, er savel sortiments- som abningstidsbegraensning

om S0ndagen 6-10 opretholdt.

Dispensationsmulighederne er staerkt udvidet og myndigheden

overf0rt fra politiet til kommunalbestyrelserne. Der er ikke i

loven eller de tilh0rende bekendtgorelser lagt begraensninger pa,

kommijuaernes muligheder tids- eller branchemaessigt, men det pa-

peges i cirkulssre fra handelsministeriet af 17. juni 1970, at

dispensationerne skal sta i rimeligt forhold til de behov, be-

stemmelserne i loven sigter mod at daekke.

Bestemmelserne vedrarende muligheder for dispensationer fin-

des i lovens § 7 opdelt i 10 punkter, og disse er af vaesentlig

betydning for underS0gelsens afgrasnsning:

l) i omrader, der i udpraeget grad benyttes til sommer- og

weekendophold, 2) i haveforeninger, 3) pa lejrpladser,

4) i storre trafikknudepunkter, f.eks. banegarde og civile

lufthavne, 5) pa eller ved sygehuse eller andre lignende

institutioner, 6) i idreetsanlseg, 7) ved den dansk-tyske

landegraense, 8) for salg af antikviteter og gaveartikler
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pa steder, hvor der sasrligt saalges til turister, 9) i for-

bindelse med dyrskuer, starre markeder, stedlige sammen-

komster eller festligheder, samt hvor uforudsete begiven-

heder matte tale herfor, 10) ved ekstraordinsere, store

turistbesog, kongresser og lignende.

Den 0konomiske begrasnsning betod, at unders0gelsen blev

fastlagt til at omfatte omkring 250 intei^view, og det blev af-

talt at fordele interviewene sa, vidt muligt ligeligt mellem

forretninger med almindelige abningstider og forretninger uden

for eller med dispensation fra lukkeloven. En rimelig fordeling

af interviewene pa. geografi, branche, k0n og alder blev lige-

ledes aftalt, idet dog undersegelsens karakter af problembelys-

ning blev staerkt understreget.

Forundersagelsen.

I l0bet af efteraret 1971 gennemf0rtes der en forunders0gel-

se, som mundede ud i et unders0gelsesforslag af 1. februar 1972.

Porunders0gelsen havde 4 dele:

1. Indsamling af baggrundsviden om problemomradet gennem sam-

taler med blandt andre professor Bjarke Fog og instituttets

medarbejder inden for retssociologi cand.jur. Kirsten G-amst-

Nielsen samt laesning af forskelligt skriftligt materiale.

2. Samtaler med i alt 70 indehavere og ansatte i detailhande-

len hovedsageligt i K0benhavn.

3. Samtaler med ca. 40 indehavere og ansatte i detailhandelen

i Malm0.

4. Samtaler med i alt 6 personer med sasrlig viden om detail-

handelens forhold, heraf 2 i Sverige. I Danmark var det

fhv. handelsminister Lis Groes som repraesentant for for-

brugerne, direkt0r Kaj Nielsen, HB, kontorchef Reisfeldt,

Samvirkende K0bmandsforretninger og forretningsf0rer Henry

Knudsen fra HK. De tilsvarende svenske eksperter var herr

Uno Johansen, Handelsanst .forbixndet og herr Stig Abbholt

fra Kj0bmansforbundet.

Samtalerne med eksperterne varede normalt omkring ly time,

medens de med indehavere og ansatte kunne varie fra fa minutter

til 4" time. Samtalerne var kun l0st strukturerede ved hjaelp af

nogle problemomrader, vi ville have belyst.
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Hovedunders0gelsens sp0rgeskemaer.

De mange forskellige problemomrader, vi 0nsker belyst i

unders0gelsen, betyder, at sp0rgeskemaerne bliver af en ret

uhandterlig st0rrelse. For dog at begraense dette lidt delte vi

skemaet i 4 dele efter kriterierne indehaver/bestyrer og ansat-

te og forretninger med almindelig abningstid (herefter kaldet

uden dispensation) og forretninger uden for lukkeloven eller

med dispensation (herefter kaldet med dispensation)

Med hensyn til interviewenes struktureringsgrad kom vi af

hensyn til den senere behandling af materialet til det resultat,

at interviewene "matte gennemfiares ved hjselp af helt konkret

formulerede sp0rgsmal. Risikoen for at ga. glip af vigtig in-

formation ved en haj struktureringsgrad har vi fors0gt undgaet

ved at formulere sp0rgsmal til problemomrader, som vi egentlig

ikke forventede spillede nogen rolle for svarpersonerne, lige-

som vi inden for det enkelte omrade stillede flere sp0rgsmal

end maske helt n0dvendigt.

Selve sp0rgsmalene blev for langt de flestes vedkommende

stillet svarpersonen som abne sp0rgsmal, idet svarpersonerne

kun i enkelte tilfgelde, hvor det var hensigtsmaessigt, sa. med i

selve sp0rgeskemaet. Misforstaelser, fejl og uklarheder har

kunnet rettes undervejs, idet vi selv har foretaget samtlige

interview og derfor har kunnet nedskrive en raekke bemaerkninger

ud over de konkrete svar pa sp0rgsmalene. Vores arbejdsform har

desuden overfl0diggjort en interviewerinstrukticn, ligesorn vi

har ment at kunne se ret let pa. skemaernes typografiske fremtras-

den.

Udvselgelse af forretningerne.

Den geografiske udvaelgelse af omrader er i h0j grad bestemt

af vor forpligtelse til at tage halvdelen af interviewene i for-

retninger med dispensation eller helt uden for lukkeloven. Pa.

dette grundlag valgte vi T0nder og Bov kommuner i Sanderjylland,

Dragsholm, Trundholm, Nyk0bing-R0rvig og Frederiksveerk i Nord-

og Vestsjselland samt Man. Disse kommuner ma desuden pa. grund af

de specielle kundeforhold vsere saerligt interessante i en problem-

belysende undersagelse. Kabenhavn og Arhus blev valgt, dels fordi
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disse omrader indeholder en meget stor del af den samlede de-

tailhandelsomsaetning, dels fordi personalets problemer her

kunne taenkes at vsere forskellige fra dem, vi fandt i de mindre

byer og pa landet. Samtidig ma. detailhandelens strukturagndrin-

ger antages at vasre lasngst fremskredne i disse to byer. Nyborg

blev medtaget som reprasentant for de egentlige provinsbyer,

medens Lemvig skulle give os mulighed for at unders0ge detail-

handelens problemer i et egnsudviklingsomra.de.

Vi havde under forarbejdet med undersagelsen taenkt os at

interviewe i omkring 70 forretninger, der pa forhand var for-

delt mellem omraderne under hensyn til, at vi skulle have no-

genlunde lige mange interview i forretninger med og uden dis-

pensation. Saerlig mange forretninger skulle derfor bes0ges i

Sanderjylland og i Nordsjaelland, men der var i 0vrigt ikke ta-

get stilling til, hvilke konkrete forretninger vi ville kon-

takte. Som en grov rettesnor havde vi med hensyn til brancher

hovedtallene fra detailhandelstssllingen 1969.

I mange kommuner begyndte vi med at undersage dispensa-

tionspolitikken ved at kontakte de kommunale myndigheder, som

overalt viste os stor velvilje. Herved fik vi udpeget omrader

i kommunen med dispensationer fra lukkeloven, ligesom vi ofte

fik en kort indf0ring i omradets detailhandelsforhold. To ste-

der talte vi saledes ogsa, med erhvervschefen. I alle omrader

fors0gte vi at kontakte sa mange dispensationsforretninger som

muligt, og farst nar disse var udtamt, og vi stadig manglede

denne type interview, fyldte vi op med interview i forretnin-

ger uden for lukkeloven. Hvor det var muligt, valgte vi i dis-

se tilfaside heist kiosker med koloniallignende sortiment, men

i et enkelt tilfaslde har vi mattet ty til en automobilforhand-

ler. Dispensationsforretningerne er kontaktet uden hensyn til

branche og starrelse, idet vi hurtigt fik vanskeligheder med

overhovedet at opfylde kvoten med hensyn til ansatte.

Forretninger med almindelig abningstid er i f0rste omgang

kontaktet, hvor vi har faet at vide, der var sasrlige interes-

sante forhold at unders0ge. Nar denne kilde var udtamt, rette-

de vi op pa. eventuelle sksvheder i udvalget med hensyn til

branche, st0rrelse og beliggenhed. I de starre byer har vi sa-

ledes fors0gt at kontakte forretninger savel pa. hovedstr0g
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som I yderkvarterer. Havde vi sa flere interview at skulle tage i

omradet, forsagte vi at korrigere forholdet indehaver-ansatte -

der under hele dataindsamlingen gav os store problemer - selv om

dette gik ud over forretningernes fordeling pa st0rrelse.

Disse bestrasbelser pa at opfylde i hvert fald kvoterne for in-

terview med ansatte og i dispensationsforretninger bet0d, at vi

matte kontakte ialt 111 forretninger i stedet for de patasnkte 70.

Udvsslgelse af svarpersoner.

Nar den enkelte forretning var udvalgt, begyndte vi altid med

at kontakte indehaveren eller bestyreren, idet dels dennes tilla-

delse til at interviewe de ansatte skulle indhentes, dels indeha-

verskemaet indeholder en raskke oplysninger, som er vigtige at ha-

ve, nar de ansatte interviewes. Kun i tre tilfaelde har vi saledes

interviewet ansatte uden ogsa at tale med indehaveren eller besty-

reren af forretningen. Udvsslgelsen af de ansatte skete pa. flere

mader. I nogle tilfaelde udpegede indehaveren selv den af de ansat-

te, der pa det pagssldende tidspunkt havde tid til at lade sig in-

terviewe. I andre tilfselde fik vi selv lov til at udvaelge svarper-

sonen, og vi benyttede disse anledninger til undervejs at rette op

pa skssvheder i materialet, saledes at vi ialt fik en rimelig forde-

ling af de ansatte pa. heltid-deltid, alder og k0n. I ganske enkelte

tilfaside blev den ansatte interviewet, fordi kollegerne eller inde-

haveren gav udtryk for, at vedkommende havde nogle spsendende syns-

punkter. Vore vanskeligheder med at skaffe tilstraskkelig mange in-

terview med ansatte skyldtes flere forhold. For det f0rste er ar-

bejdspresset i detailhandelen tilsyneladende meget stort, saledes

at vi i adskillige forretninger enten ikke matte fa. mere end et en-

kelt interview, eller selv f0lte vi ikke kunne veare flere bekendt.

For det andet blev materialet indsamlet i maj mailed, hvor hovedpar-

ten af personalet i sommerlandet endnu ikke er antaget. For det

tredie er navnlig de deltidsansatte kun til stede pa. de sasrlig

travle perioder.

Efter vor planlsgning af unders0gelsen skulle vi have haft ca.

170 ansatte-interview i ca. 50 forretninger, og vore erfaringer si-

ger os, at over tre interview i samme forretning kun kan opnas i

forretninger med over 10 ansatte, idet der skal tages hensyn til

fridage o.l. Egentlige naagtere blandt ansatte har vi kun haft

ganske fa, af, men det har sommetider krasvet store overtalelser af

indehaverne at fa. lov til at gennemf0re interviewene. En del for-
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retninger har vi mattet opgive, enten fordi indehaveren/be-

styreren ikke var til stede, eller fordi kundemasngden gjorde

det umiddelbart urimeligt at fors0ge kontakt. Muligheder for

at genkontakte senere har vi kun haft i begrasnset omfang pa

grund af den store geografiske spredning af materialeindsam-

lingen.

G-enerelt ma. vi sige, at indehaverne og bestyrerne har

vasret meget villige til selv at lade sig interviewe, og pro-

blemerne er farst opstaet, nar vi har villet have det tredie

og fjerde ansatte-interview.

Svarpersonerne sammenlignet med offentlig statistik.

Vi skal herefter se pa, om de personer, vi interviewede,

adskiller sig pa. vassentlige punkter fra detailhandelens 0vrige

beskaeftigede med hensyn til en raakke baggrundsvariable.

De i erhvervene beskasftigede er i storst muligt omfang

beskrevet pa grundlag af opg0relsen 29.5.1970 foretaget ved

stikprove af Danmarks Statistik. War dette ikke var muligt,

har vi benyttet folketsellingen 1965. De variable, vi hermed

far beskrevet, er: KJan, alder, stilling, asgteskabelig stil-

ling, aegtef aliens stilling (medhjaslpen.de hustru og hjemmega-

ende hustru), b0rns antal og alder.

Detailhandelens beskaeftigede beskrives pa. grundlag af

detailhandelsteellingen 1969, og kun for at vise en udvikling

benyttes i enkelte tilfaside folketasllingen 1965. De variable,

vi hermed kan belyse, er: Kan, stilling, aegtefaellens stilling

(medhjaslpende segtefselle), branche og forretningsst0rrelse.

Vore svarpersoner er i beskrivelsen behandlet i forbin-

delse med 12 variable. Af disse kan tre, nemlig dispensation/

ikke-dispensation, uddannelse og geografisk placering, ikke

indga, i denne sammenligning, men vi vil alligevel kunne frem-

sastte bemasrkninger om i hvert fald dispensation/ikke-dispen-

sation og geografi uden at have detaljeret materiale til ra.digh.ed.

I et enkelt tilfaslde traskkes desuden pa CPR-opg0relsen

1970, men det vil altid fremga. klart af afsnittet, hvilken

statistik tallene er hentet pa.

I folketasllingen 1965 var 66% af de i erhvervene beskagf-

tigede mfiend, medens de i 1970 udgjorde 61%. I detailhandelen

1969 udgar maend 53%, og i vort rnateriale 56%.
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Af hele arbejdsstyrken 1970 var 15$ selvstaendige, medens

indehavere udg0r 22$ i detailhandelstaellingen og 30$ i vort

materiale. Samtidig har vort materiale langt flere bestyrere

(12$) end detailhandelen .1969 (3$), og da vi jo ved, at maen-

dene er flest blandt bestyrere/indehavere, forklares herved

overvasgten af masnd i vort materiale i forhold til detailhan-

delen som helhed.

Af hele arbe jdsstyrken 1970 skulle 84$ vere funktionaa-

rer/arbejdere, medens detailhandelen 1969 har 74$ og vort ud-

snit kun 58$. Ser vi pa ansatte alene, udgar kvinder i 1970

42$ af alle ansatte, mod detailhandelen 1969 pa 56$ og vort

materiale pa 63$.

Deltidsansatte udg0r 17$ af alle ansatte efter 1970-un-

ders0gelsen mod 26$ i detailhandelen 1969 og 31$ i vort mate-

riale. Dette haenger selvfolgelig sammen med, at vi blandt an-

satte har rigeligt med kvinder i materialet. Blandt kvindelige

ansatte er deltidsprocenten nemlig i 197O-unders0gelsen 35$,

medens den i detailhandelen 1969 var 47$ og i vort materiale

48$.

Alder^

Af de i erhvervene beskaeftigede er ialt 35$ 29 ar og der-

under, medens 34$ af vort materiale ligger i denne gruppe. 55$

af de i erhverv beskaeftigede er fra 30-59 ar og 10$ over 60 ar.

I vort materiale er 60$ mellem 30-59 ar og kun 7$ over 60 ar.

^gteskabelig stilling.

I erhvervene som helhed er 61$ gift i 1965, og hvis vi

korrigerer for asndringer frem til 1970, fas en procent pa 66$.

I vort materiale er 72$ gift.

Af mssndene var i 1965 68$ gift mod vort materiales 77$

og af kvinderne (korrigeret for aendringer frem til 1970) 62$

mod. vores 64$. Det vil vsare naturligt at forklare disse ret

sma forskelle ved vores overveegt af indehavere (der jo i star-

re grad end andre er gift) samt vort materiales koncentration

omkring aidersgrupperne 30-59 ar. Endelig er udviklingen med

flere gifte kvinder i detailhandelen ikke ophort i 1970.
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^S^6fselleris_s tilling.

Omkring 50% af alle gifte masnd i landet havde hjemmega-

ende asgtefaelle i 1965. I folketaellingen 1965 har 35% af mand-

lige beskseftigede i detailhandelen hjemmegaende ^gtefaelle,

medens procenten i 1969 kan beregnes til omkring 25%. I vort

materiale har 275̂  af mandlige beskasftigede hj emmegaende asgte-

f aelle.

Af de i erhvervene beskasftigede gifte masnd havde i 1970

42% en funktionaer og 32% en arbejder som aegtefaslle. I vort

materiale er 24% gift med funktionaar og 2% med arbejder. An-

satte masnd havde i vort materiale i 52% af tilfasldene en funk-

tionaer som segtefaslle, og den lave totalprocent ma derfor for-

klares ved, at indehavernes asgtefasller kun i ringe grad er

funktionacrer. I vor undersogelse har 77% af ir.dehaverne med-

hjaelpende aegtefslle mod 40% af selvstaandige i 1970 og 64% af

indehavere i detailhandelen 1969. Stigningen fra 1965 til 1969

har vasret meget stserk. Hvis den er fort sat i 1970 og 71, kan

vort tal pa 77% godt ligge temmelig tast pa det, som gaslder for

hele detailhandelen. Vi kan dog ikke se bort fra, at navnlig

dispensationsforretningerne har medvirken af begge aegtefasller,

og at dette ma pavirke vort resultat i den konstaterede ret-

ning.

For kvindernes vedkommende har vi ingen statistik til

sammenligning med vort nateriale, men det ma siges at vgere pa-

faldende, at h.0jst 28% (heltidsansatte) er gift med arbejdere,

nar dio- / udg0r 42% af alle i arbejdsstyrken.

Bgjrn.

Af samtlige husstande i landet 1965 havde 48% ingen born.

I vort materiale havde 43% ingen born. Vedrorende boras alder

havde i 1965 33% af alle husstande b0rn under syv ar, medens

vort materiale viser, at 29% har born under 10 ar. Sma born er

saledes langt sjasldnere i vort materiale end i befolkningen

som helhed.

Branche^

Ved at sammenligne branchefordelingen i detailhandelen

1969 med vort materiale ses, at af samlede antal beskeeftigede

ligger 46% i naeringsmidler (vores 46%) , 19% i textil (vores 23%)
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15% i isenkram etc. (vores 15%) og 4% i boligudstyr (9%).

Msendenes 1969-tal er (med vores i parentes) nasringsmid-

ler 43% (42%), textil 12% (21%), bolig 5% (13%), isenkram

15% (17%).

Kvindernes fordeling ser efter samme princip saledes ud:

Naeringsmidler 50% (51%), textil 27% (27%), boligudstyr 3%

(3%), isenkram 14% (11%).

Af indehaverne var i 1969 58% i nasringsmiddelbranchen

(vort materiale 57%), 13% i textil (vort tal 13%) og 14% i

isenkram (vort tal 13%). Af bestyrerne var over 50% ansat i

naeringsmiddelforretninger mod vort tal 44%.

Mandlige ansatte var i 1969 fordelt med ca. 35% i nasrings-

midler (vort tal 29%), 12% i textil (vort tal 31%), 16% i isen-

kram (vort tal 17%) og 4% i bolig (vort tal 21%).

Kvindelige ansatte fordelte sig i 1969 saledes: ferings-

midler 49% (vort tal 48%), textil 28% (vort tal 30%), isenkram

16% (vort tal 13%), boligudstyr 3% (vort tal 3%). Det kan til-

f0jes, at vore tal er sammenvejet af heltids- og deltidsforde-

lingen, og at heltidsansatte i alle brancher ligger meget test

pa tallene for detailhandelen som helhed, medens deltidsansat-

tes fordeling afviger noget mere.

Den samlede deltidsprocent var i detailhandelen 1969 26%

mod vores tal 30%. Da der er tale om ret sma tal, skal dette

result at kun specificeres yderligere pa nseringsmidler 31%

(vort tal 34%) og textil 27% (vort tal 33%). For boligudstyr

og isenkram ligger vore deltidsprocenter helt ved siden af.

Den samlede kvindeprocent af ansatte i detailhandelen

1969 var 56% (vort tal 63%). I neeringsmiddelbranchen var i

1969 63% af de ansatte kvinder (vort tal 74%) og i textil 75%

(vort tal 65%). Inden for bolig er tallet 53% (vores 21%) og

i isenkram etc. 52% (vort tal 57%).

Desvaerre er st0rrelsesgrupperne ikke samrnenlignelige mel-

lem detailhandelstaellingen 1969 og vores materiale, og detail-

handelstasllingen findes ikke offentliggjort i en form, der til-

lader justering. Trods dette kan vi sige, at medens 45% af de i

detailhandelen beskaef tigede er i forretninger med fire eller

fasrre beskasftigede, er kun 37% af vore svarpersoner i for-

retninger med fem eller faerre ansatte. (Pern ansatte ma svare
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til 6-7 beskasftigede, idet indehaver og evt. medhjeelpende

hustru taller med i antal beskaeftigede). Af det samlede antal

beskaef tigede er 31% i forretninger med 10 eller flere beskasf-

tigede, medens 63% af vore svarpersoner er i forretninger med

over 7-8 beskasftigede og 24% i forretninger med over 17 be-

skasftigede. Der er saledes ingen tvivl OIL, at vi har intervi-

ewet mest i st0rre forretninger, idet vi dog ma gore opmasrksom

pa, at vi har 27 af 111 forretninger som enkeltmandsforretnin-

ger (24% mod for hele detailhandelen 22%).

Selv om vi analyserer forskellene pa indehaveres og an-

sattes fordeling, er tendensen stadig, at vort materiale er

indsamlet i st0rre forretninger end gennemsnittet.

Disjoensationsf orhold_og__geog_raf i^

Med hensyn til dispensation er der ingen tvivl om, at

vi i mange omrader af landet har foretaget totaltaelling for

at fa nok interview af denne art. Lukkelovens bestemmelser

har saledes faet os til at tage langt flere interview i grsn-

selandet og i somrerhus omrader, end butiksteetheden i disse om-

rader berettiger til. Vi far derved underreprassenteret omrader

som Arhus og K0benhavn.

Samnenfatning.

Set i forhold til andre erhverv bestar detailhandelen af

sma virksomheder (der er mange flere selvstasndige) , der i h0-

jere grad end andre benytter kvindelig arbejdskraft. Op mod

halvdelen af alle kvindelige ansatte i detailhandelen er pa

deltid mod kun ca. 1/3 af alle kvindelige beskasftigede i er-

hvervene.

Indehavere i detailhandelen har flere medhjaelpende aegte-

fasller end andre selvsteendige. Til gengaald er de ansatte i de-

tailhandelen i ringere grad end andre ansatte gift med ar-

be jdere.

Ved at sammenligne vort materiale med detailhandelen som

helhed ses, at vi har interviewet flere indehavere/bestyrere

end den totale fordeling pa stilling berettiger til. Herved

far vi flere msend i materialet end for detailhandelen som hel-

hed, selv om vi blandt ansatte har overrepreesenteret kvinderne.
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Pa alder, aegteskabelig stilling og aegtefallens stilling

ser der ikke ud til at vaere de store forskelle mellem vort

materiale og detailhandelen som helhed.

Pa tranche passer vor fordeling af indehavere og kvinde-

lige ansatte meget fint, medens mandlige ansatte har en over-

vasgt pa. textil og boligudstyr. Tallene i disse to "brancher er

imidlertid meget sma, og enkelte forretningers forhold kan

derfor forrykke billedet kraftigt.

For vort materiale som. helhed ligger savel deltidspro-

center som kvindeprocenter ret tst ved de for detailhandelen

som helhed gseldende (dog hojere, men udviklingen med flere

kvindelige ansatte er jo heller ikke stoppet). Pa, de enkelte

brancher er der dog ret store forskelle, som hasnger sammen med

materialets ringe storrelse.

Vedrorende forretningernes storrelse ses, at vort mate-

riale passer fint for enkeltmandsforretningers vedkommende,

medens vi for at fa. tilstrskkeligt med ansatte interview har

mattet ty til store forretninger, der hsever gennemsnittet i

vort materiale op over det for detailhandelen som helhed gael-

dende. De store forskelle er der dog ikke tale om.
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Undersogelse af
problematikken omkring lukkelovens

dispensationsbestemmelser

VeJIedning ved udfyldelse af sporgeskemaat:

Hvert sporgeskema ma kun indeholde oplysninger om 6n ansogning til kommunalbe-
styrelsen om dispensation i henhold til lukkelovens § 7 (lov nr. 204 af 10. juni 1970).
Safremt en ansogning traekkes tilbage, inden en endelig afgorelse er truffet, udfyldes
skemaets afsnit 1, 2 og 3 samt sa meget af afsnit 4, som det er muligt. Under ,,Supple-
rende oplysninger" angives, at ansogningen er trukket tilbage, samt en evt. begrun-
delse herfor.

Det udfyldte skema indsendes ved udgangen af det kvartal, hvori dispensationssagen
er endelig afgjort, til

LUKKELOVSKOMMISSIONEN
Sekretariatet

c/o Danmarks erhvervsfond

Ql. Kongevej 60,7. sal

1660 KobenhavnV

Hvls der i et kvartal Ikke Indkommer dlspensationsansegnlnger, indsendes alene et
skema med oplysnlng herom (side 4 under nSupplerende oplysnl riger").

Ved selve udfyldelsen af skemaet bedes foretaget en markering i de dertil angivne fel-
ter ved de enkelte spergsmal. Er der i forbindelse med sporgsmalene onsket yderli-
gere oplysninger, bedes disse arifart pa de markerede linjer. Er der de pagaeldende
steder ikke tilstraekkelig plads, kan rubrikken ,,Supplerende oplysninger" anvendes,
eller der kan indlaegges lesark i skemaet.

Yderligere vejiedning i forbindelse med udfyldelse og indsendelse af skemaet kan fas
ved henvendelse til kommissionens sekretariat.

Ha-10-130
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K0BBNHAVNS FRIS0R-
OG PARYKMAGERLAUG

Kabenhavn, den 23. november 1970

Til

Handelsministeriet,

hr. handelsminister Knud Thornsen.

K0benhavns Pris0r- og Parykmager Laug har pa sin kongres

d. 23. novemloer 0nsket at give udtryk for f0lgende:

I forbindelse med oplcegget til ny lovgivning vedrarende

lukkeloven har vi givet udtryk for fagets 0nske om at bibeholde

den gamle lukkelov.

Vi har mattet konstatere, at skant vi gav tilsagn om at

bidrage til dispensations-ordningen, har man stillet vor branche

i en meget alvorlig situation.

Man har delt faget op i 2 grupper - vserksteds-forretninger

og salgs-forretninger. Dette er i sig selv en uoverskuelig hand-

ling, som faget ingen mulighed har for at indfri. Dels er vor

overenskomst tidsbestemt efter den i forvejen gasldende lukkelov,

og yderligere er der mangel pa arbejdskraft, idet vore fagud0vere

i meget stor udstraskning overflyttes til industrien, som tilbyder

bedre arbejdstider.

Vi opfordrer handelsministeren til overfor den nedsatte kom-

mission, der skal se pa hele lukkelovs-komplekset, at henstille,

at den specielt vil tage hensyn til de 0nsker, vi tidligere har

givet udtryk for, samt ved undersogelser at fa dokumenteret den

for fagets vilkar sa alvorlige sendring.

P. L. V.

(sign.) J. Thystrup ,
oldermand
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VES^SJiELLANDSCENTRET,
CENTERFORENINGEN

Slagelse, den 21. januar 1971

Handelsministeriet.

Butikslukketider_i_forbindelse med_arsskiftet.

Under forudsstning af, at den nuvaerende lukkelov fortsat

bevares, vil vi gerne fremlasgge et forslag til ministeriets over-

vejelse.

I forbindelse med arsskiftet er der givet ret vide mulighe-

der for at holde butikkerne abne. Dette er imidlertid naeppe helt

i overensstemmelse med publikums indkobsvaner og ikke heller pa

linie med butikspersonalets ansker, hvorfor det kan vasre natur-

ligt at S0ge bestemmelserne korrigeret.

Vi vil derfor foresla til overvejelse, at man pa nytsarsaf-

tensdag indfarer samme lukketid som pa juleaftensdag kl. 14.00,og

at man pa dagen forud udvider abningstiden til kl. 20.00.

Det er vor bestemte opfattelse, at en sadan ordning af alle

parter vil vaere at foretraekke fremfor den nugasldende.

Vi imadeser gerne ministeriets udtalelse til ovenstaende.

Med venlig hilsen

Centerforeningen.

(sign.) A. Smidt
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DANMABKS DAME-
OG HERREFRIS0RMESTRE3
F^LLESORGANISATION

Randers, d. 15. marts 1971.

Hr. handelsminister Knud Thomsen.

Danmarks Dame- og Herrefris0rmestres Paellesorganisation

har pa sit delegeretm0de d. 14. og 15. marts 1971 0nsket at

give udtryk for falgende:

I forbindelse med oplsegget til en ny lovgivning vedr0ren.de

lukkeloven har vi givet udtryk for fagets anske om at bibeholde

den gamle lukkelov.

Vi har mattet konstatere, at sk0nt vi gav tilsagn om at

bidrage til dispensations-ordningen, har man stillet vor branche

i en meget alvorlig situation.

Man har delt faget op i 2 grupper - vserksteds-forretninger

og salgs-forretninger. Dette er i sig selv en uoverskuelig hand-

ling, som faget ingen mulighed har for at indfri. Dels er vor

overenskomst tidsbestemt efter den i forvejen gaeldende lukkelov,

og yderligere er der mangel pa arbejdskraft, idet vore fagud0vere

i meget stor udstrsekning overflyttes til industrien, som tilbyder

bedre arbejdstider.

Vi opfordrer handelsministeren til overfor den nedsatte kom-

mission, der skal se pa hele lukkelovs-komplekset, at henstille,

at den specielt vil tage hensyn til de 0:nsker, vi tidligere har

givet udtryk for, samt ved unders0gelser at fa dokumenteret den

for fagets vilkar sa alvorlige sndring.

(sign.) J. Thystrup
formand
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CENTRALUDVALGET
FOR IS- & KON-
FEKTUREHANDLERE

Kabenhavn, den 30. juni 1971

Hr. handelsminister
Knud Thornsen.

Da der nu er gaet et ar,efter at ministeriets bekendtgarelse

af 17-6-70 er tradt i kraft, er der gode muligheder for at bed0m-

me virkningerne af samme.

Centraludvalget tillader sig derfor at komme tilbage til

vareomradet vedr. lukkelovens §§ 3 og 4, idet det forlabne ar har

vist, at vort varesortiment ikke daskker publikums behov. Vi 0nsker

derfor vort vareomra.de udvidet med: Kaffe- The og Tobaksvarer, alt

i ubrudt originalpakning, ligesom besternmelsen "Aviser og Program-

mer" anskes udvidet til: Aviser, Ugeblade og Programmer.

Vor branche er hardt trasngt af undersalg pa alle omrader,

ligesom de bebudede store udvidelser af telefonkioskerne, med

starten af en del kiosk-butikker med abningstid til kl. 22.00,

vil pafare os en ubillig konkurrence, idet vi ikke er i stand til

at betjene publikum med f.eks. tobaksvarer. Omtalte og andre bu-

tiksformer farer et stort udvalg i konfekturevarer, hvor man,ma-

ske nok mest i de mindre Tobaks- og Kioskforretninger, lader hant

om bestemmelserne vedr. ubrudt originalpakning. Om tilsynet med

dette fra myndighedernes side skyldes manglende mandskab eller

vilje, eller maske begge dele, skal vasre usagt, her papeges kun

de beklagelige fakta, idet bemaerkes, at sundhedsmyndighedernes

hyppige tilsyn og skarpe krav til vore forretninger intet lader

tilbage at 0nske. Det kan oplyses, at sundhedsstyrelsen har resol-

veret, at avissalg i konfektureforretninger kun tillades, hvor

det kan etableres som selvbetjeningsafdeling.

Det er nasppe ministeren ukendt, at en stor del af landets

tobaksautomater star tomme, idet det ikke alene er meget kostbart,

om overhovedet muligt, at forsikre sadanne, hvorfor hensynet til

kunderne krasver, at sa mange af servicebutikkerne som mulig er i

stand til at honorere publikums 0nsker. Vi er sa ubeskedne ogsa.

at regne vore forretninger med under begrebet service-butikker.
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Mange konfektureforretninger har i det forl0bne ar mattet

lukke pa grund af den store og ikke altid lige fair konkurrence.

Centraludvalget synes derfor, det ma vaere nserliggende, at

vi opnar den anskede udvidelse af vort varesortiment og saledes

ikke have n0dig at sende kunderne til vore konkurrenter,kioskerne.

Habende pa Deres velvilje og forventende et gunstigt svar,

forbliver vi

med venlig hilsen

(sign.) Aage Bruun Frode Ejlertsen A. Kosfoed Jensen
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CENTRUMPORENINGEN

Kgs. Lyngby, den 21. marts 1972

Lukkelovsudvalget.

Angaende det i TV-avisen S0ndag den 23. januar d.a. omtalte for-
slag, som forbrugerradet ville fremsastte for det af handelsmini-
steren nedsatte lukkelovsudvalg om gennemf0relse af en fors0gs-
ordning med ophasvelse af lukkeloven.

Vi vil i Lyngby Centrumforening gerne pr0ve at gennemf0re et

evt. fors0g efter de retningslinier og i den udstraskning, som

lukkelovsudvalget evt. kunne tsnke sig at fa belyst.

VI mener, f0lgen.de g0r Kgs. Lyngby velegnet som fors0gsomra.de:

Kgs. Lyngby er et abent center med alle typer forretninger,

varehuse, supermarkeder og et stort antal specialforretninger, der

giver den rigtige indbyrdes konkurrence i alle brancher.

Kgs. Lyngbys handlende er uenige ang. lukkeloven. Ca. 50% er

for en ophasvelse eller en vassentlig liberalisering af den nuvae-

rende lov, og de sidste 50% er absolut tilheengere af den eksiste-

rende lukkelov. Det vil kunne give en korrekt bed0mmelse af et

fors0g.

Kgs. Lyngbys kundeunderlag er et bredt udsnit af den danske

befolkning, arbejdere, funktionaerer og erhvervsdrivende.

Kgs. Lyngby er udpeget til at blive regionalcenter for K0ben-

navns nordregion med et kundeunderlag pa ca. 200.000.

Kgs. Lyngbys beliggenhed g0r, at evt. graensehandel ikke kan

pavirke en forsogsordning.

I hab om, at vort forslag har udvalgets interesse, star Cen-

trumf oreningens bestyrelse til radighed med yderligere oplysnin-

ger.

Med venlig hilsen
pa bestyrelsens vegne

(sign.) J. Gregersen
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MERRY WEKDE1B0E,
3TEN0GRAF FRU

Kabenhavn, den 19. September 1972

Hr. professor M. Koktvedgaard.

Da jeg idag laeser i POLITIKEN, at lukkelovskommissionen ar-

bejder med en betaenkning om lukkeloven og i den forbindelse fore-

tager forskellige unders0gelser, tillader jeg m:_g at skrive til

Dem.

Det er allerede flere ar siden, at jeg som tillidsmand i

forsvarsministeriet forelagde forbrugernes vanskeligheder ved at

fa kobt det nadvendige med den ggeldende lukkelov. Men Henry Gran

var efter min opfattel.se kun interesseret i at forkorte butiksper-

sonalets arbejdstid.

Forholdet er jo det, at der i Kabenhavn findes flere tusinde,

der er ansat under staten. For 20 ar siden var kontortiden i mini-

sterierne fra 10 - 17, om lcmlagen 10 - 17, dog havde vi en ord-

ning, hvor vi kun skulle arbejde hele dagen hveranden lardag. Ef-

terhanden har staten arrangeret det saledes, at personalet har

lordagsfrihed, men kun ved at vi nu har betydelig laengere arbejds-

tid de avrige 5 dage. Bade i ministerierne og statsinstitutionernei

KJabenhavn er arbejdstiden 8ir time pr.dag. I ministeriebygningerne

er arbejdstiden fra 8.45 til 17.00. Da Slotsholmen - og for0vrigt

ogsa f.eks. Kastellet - ligger ret langt fra eksisterende forret-

ninger (og is^r f0devareforretninger).. Dette bevirker, at man som

regel ikke kan handle om morgenen, bortset fra indk0b af brod,

idet de fleste forretninger forst abner kl. 9- Efter arbejdstidens

cph0r kan man udnytte et kvarter til :Lndk0b, hvis man vil handle

pa vej hjem, ellers kan de fleste forst na hjem efter forretnin-

gernes lukketid.

Selv har jeg boet i Valby i mange ar og aldrig naet hjem far

efter kl. 17.30. Nu er jeg flyttet til den indre by, hvorfor jeg

ved hjaelp af en bus kan na hjem 10 - 15 minutter for lukketiden.

Disse forhold bevirker, at statens personale ofte slet ikke

far K0bt den nodvendige mad, og andre gange ma kobe dyrt.

St0rre anskaffelser som beklasdning og mabler kan som regel kun

henlaegges til l0rdage pa grund af lukkevirvaret om fredagen.
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Jeg ville tro, at forretningsfoik ved en analyse ville udta-

le, at der ikke er megen handel efter kl. 18.00 om fredagen. Men

dette sker kun for den almindelige detailhandler, fordi de hand-

lende lukker sa forskelligt, at man ikke har lyst til at l0be

forgaeves efter en lang Eirbejdsdag.

0m lardagen har et stort flertal af de statsansatte travlt

med at na alle n0dvendige indk0b, ligesom de ma prave pa at ria at

orientere sig og evt. indk0be st0rre forn0denheder, sasom harde

hvidevarer, taj, m0bler etc.

Jeg forstar godt, at forretningspersonalet 0nsker kortere

arbejdstid, og jeg under dem det ogsa.

Men jeg tillader mig at henstille til Dem, at De og de 0vrige

medlemmer af lukkelovskommissionen vil vasre opmasrksom pa, at en

kortere butiksabning bar medf0re nedsat arbejdstid for de statsan-

satte. Det tilf0jes, at jeg ikke er alene om disse problemer, der

bliver st0rre og st0rre ar for ar. Der er mange viktualiehandlere

og slagtere, der har lukket mandag, tirsdag eller onsdag, ligesom

de lukker kl. 18.00 fredag og kl. 13.00 l0rdag. Der er ogsa frugt-

og gr0nthandlere, der har ugentlige lukkedage - fornylig er en

frugtforretning oph0rt med at have abent om l0rdagen, til trods

for at forretningen altid var stuvende fuld l0rdag.

En pastand om, at der ikke er behov for lang abningstid om

fredagen, kan modbevises ved blot at se pa det store antal for-

brugere, der handler i HB og Irma indtil kl. 20.00 fredag og

kl. 14.00 l0rdag. Selv handler jeg heist i detailforretningerne

og ikke i ksedef orretningerne, men de selvsteendige forretningsf oik

0delaegger ofte selv deres forretninger ved de kortere lukketider,

sa man af tidn0d tvinges til at handle i ksedeforretningerne.

I hab om, at kommissionen ogsa vil tasnke pa forbrugerne

sender jeg

mange venlige hilsener

(sign.) Merry Wendelboe
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C EMRALFORENINGEN
AP BENZINFORHAND-
LERE I DANMARK

Kabenhavn, den 4. december 1972

Hr. handelsminister Erling Jensen

Handelsministeriet.

Vedr. eendring af lukkeloven, lov nr. 264 af 10. .juni 1970.

Det er af dagspressen fremgaet, at ministeren overvejer i

indevaerende folketingssamling at foretage nogle asndringer i luk-

keloven, medens en mere gennemgribende revision formentlig afven-

ter en afslutning af lukkelovskommissionens arbejde.

Udenfor almindelig butiksabningstid kan der fra servicesta-

tioner udover benzin, olie, gas og lignende samt reservedele, til-

bekuar til motork0ret0jer og andre varer, der har en naturlig for-

bindelse med motork0ret0jets anvendelse eller vedligeholdelse,for-

handles aviser.

I den almindelige butiksabningstid kan der efter revisionen

af naeringsloven forhandles alle varegrupper, og efterhanden har

de stationer, der tidligere blev drevet pa handvaerksneeringsbrev

opnaet det samme vareudvalg, som de stationer, der tidligere blev

drevet pa handelsnasringsbrev.

Dermed er et af formalene med liberaliseringen af nsringslo-

ven opnaet inden for vort omrade.

Det betyder, at f0lgende varegrupper nu er almindelige pa

servicestationer:

Tobaksvarer.

Ohokolade- og sukkervarer og is.

Pocket-books.

Kuglepenne, lim, tape.

Tsendstikker, lightere m/tilbeh0r, elementer samt elektriske
pasrer og sikringer, film.

Kamme, solbriller, damestr0mper, plasticregnhaetter og
frakker, sssbe, barbersager, vat, f 0rstehj?elpsartikler og
hygiejniske artikler, alkoholfri drikkevarer og kaffe.
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Hvic dissre VJ.: - crupper onskes forhandlet uden for almindelig

butiksabningstid, rca der indrettes en speciel kiosk, og sa kan man

endda ikke have kaffen med, for den ma uden for almindelig butiks-

abningstid kun forhandles af bagerforretninger.

Indrelning af et specielt kiosk"! okale enten i del egentlige

salgslokale eller helt udenfor er kostbart og : rratione.lt og meci-

farer samtidig, at del arbejde, der kunne klares af en person,

skal der nu to til.

L0nningerne pa servicestationerne er om aftenen og i week-

enden som falge af f orskudttidstillagg og holddrifttillaeg kommet op

pa et sadant niveau, at abningstiden uden for almindelig butiksab-

ningstid delvis bliver direkte tabsgivende, idet avancen pa motor-

braendstof og de andre varegrupper, der kan forhandles uden etable-

ring af kiosk, ikke kan daekke arbejdsl0nnen.

Dette har - ikke mindst efter at branchen for et ars tid si-

den blev overenskomstdaskket, medfort en indskraenkning af abnings-

tiden, og der er nasppe tvivl om, at denne udvikling vil fortsastte

med tiltagende vanskeligheder for bilisterne bade med hensyn til

k0b af motorbrasndstof og for afhjaelpning af smamangler f.eks. ud-

skiftning af lygtepaarer, vinduesviskerblade m.m.

Det er vor opfattelse, at en aendring af lukkelovens § 2

pkt. 5, saledes der efter ordene: "fra benzinsalgssteder af" til-

fajes "kioskvarer, kaffe" vil skabes mulighed for et rentabelt

salg pa servicestationerne, saledes at det vil vaere muligt i et

rimeligt omfang at holde servicestationerne abne om aftenen og i

weekends, hvilket selvsagt vil have betydning bade i forhold til

lokale kunder og ikke mindst for bilturisterne. Dertil kommer, at

det er betydningsfuldt ogsa for forbrugerne at vide, at de naevnte

varer kan fas pa. servicestationerne, hvis man kommer i bekneb i

den almindelige butikslukketid.

Med den foreslaede asndring af lukkeloven vil de danske ser-

vicestationers vareudvalg i langt hojere grad komme til at ligne

det vareudvalg, bilisterne kender pa servicestationerne i udlandet.

Den nuvaerende formulering af lukkelovens § 2 og 3 og den der-

til knyttede bekg. om vareomradet af 17. j"uni 1970 bygger stadig

pa den skarpe brancheopdeling, der var gaeldende under den gamle

naeringslov og tager slet ikke hensyn til den betydelige branche-

glidning, der er sket i de senere ar.



627 VII - 13

En asndring af lukkeloven med det foreslaece indhold vil ikke

foregribe de beslutninger, der skal tages, nar lukkelovskommissio-

nens forslag - om maske flere ar - foreligger; asndringen vil deri-

mod betyde, at det salg, der allerede lovligt kan forega, g0res

lettere og mindre omkostningskraevende, nar kravet om specielt

kiosklokale frafaldes og dertned ogsa behovet for dobbelt perso-

naledaekning. Dermed kan ikke alene de he It store, men ogsa. de mel-

lemstore servicestationer g0re den lange abningstid rentabel.

Organisationen skal derfor indtrsengende henstille, at mini-

steren snarest frems^tter forslag til asndring af lukkeloven i

overensstemmelse med ovenstaende.

Med venlig hilsen

(sign.) Helge Kruse
Formand

(sign.) Preben Nielsen
Direkt0r
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E. SKARMARK, FOTOHANDLER

Roskilde, den 12. februar 1973-

Angaende: Sommertid, Paskeferie og Juleaften.

Sommertid: Denne lille ting dukker op med uregelmasssige mellemrum,

dog mest ved forarstide.

Sommertid var vel nassten det eneste gode,tyskerne indforte

under krigen. Andre lande benytter det stadig, f.eks. England,

Italien, Island og sikkert flere, men det ved jeg intet om. Man

lod dette gode forsvinde, fordi landmsendene matte vente med at

h0ste, indtil duggen forsvandt, og man saledes matte vente en

time! Senere kom undskyldningen med togenes k0replan. Hvordan

mon andre lande klarer det?

Sommertid er en god ting. Dobbelt sommertid endnu bedre. Man

har ingen glaede af, at det er lyst kl. 3-4 om morgenen, men det

ville forlaenge ens dag med denne ene eller to timer. Isaer i vore

dage, hvor mange har langt hjem fra arbejde, ville det vaere meget

behageligt at fa lasngere aften. Der findes ogsa mange mennesker

(f.eks. undertegnede), der lever af butikshandel,og deraf i for-

vejen er sent hjemme.

Kort sagt: Lad os fa Sommertid igen, til glaede for alle. Hvem

mon ville have ubehag af det?

Paskeferie: Lad Paskel0rdag blive butikslukkedag. Det ville vsre

pa. sin plads, at butiksfolk havde mulighed for en kort ferie, og

denne kunne bekvemt opnas ved at lukke denne dag. Sma forretnin-

ger, hvor der kun er een person, har INGEN mulighed for at holde

ferie. Dette er en mulighed, der ikke ville genere forbrugerne.

I forvejen er omsaetningen staerkt dalende denne dag, idet mange

tager pa ferie i udland eller korer til deres sommerhuse. Hvad

gar D_e_ mon?

Kort sagt: Paskel0rdag lukkedag til glaede for alle butiks-

folk. Nasppe generende for forbrugerne.

Juleaften: Lad ogsa denne dag vaare butikslukkedag. Det har vi i

forvejen hvert 6. ar. Og det generer bestemt ingen.
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Alle butiksfolk kommer hjem denne dag sent om eftermiddagen.

Det er en tra3t og uoplagt Far eller Mor, der nu skal julehygge

for familien. Eller maske er der butiksfolk, der ligesom de fleste

andre i samfundet har en gammel far og/eller mcr boende et andet

sted i landet. Skal disse mermesker da vasre darligere stillet end

de fleste andre? De skulle bare vide., hvor meget VI glseder os

over, at julen falder pa. en S0ndag af og til. Hvorfor ikke hvert

ar?

Kort sagt: Lad Juleaftensdag vaeî e butikslukkedag hvert ar,

til glasde for mange, ingen til fortrasd.

Venlig hilsen

(s ign.) E. Skarmark,
fotohandler
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KOMMISSIONEN VEDR0RENDE
KVINDERNES STILLING I
SAMFUNDET

K0benhavn, den 12. marts 1973.

Handelsministeriet.

Det under kommissionen vedr. kvindernes stilling i samfundet

nedsatte udvalg om familieforholdene har i 1970 afgivet vedlagte

betaenkning vedr. familiens og b0rnenes tilpasning (nr. 575) og

har her pa side 18 bl.a. fremsat f0lgende synspunkt:

Endelig vil gode indkebsmuligheder naer hjemmet pa. tider, der
tilgodeser familiernes behov, vasre en vsesentlig hjaelp savel for
en husmoder som for en kvinde med udearbejde.

I Kvindekommissionen udarbejdes nu en slutrapport over kom-

missionens virksomhed og hvad der videre er sket pa de felter, der

er behandlet i kommissionens betsenkning. Til brug herfor vil man

vsre taknemmelig for en udtalelse fra ministeriet til belysning

af, om der for sa vidt angar detailhandelens abningstider kan pa-

vises sndringer eller forventes en udvikling af betydning for

dette spargsmal.

Med venlig hilsen

(sign.) Edel Saunte

HANDELSMINISTERIET

Kebenhavn, den 23. marts 1973

Lukkelovskommissionen.

Under d.d. har man tilskrevet Kommissionen vedr. kvindernes

stilling i samfundet, Slotsholmsgade 12, 1216 K., saledes:
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11 I skrivelse af 12. marts 1973 - j.nr. NOG F 733 - har kommis-

sLonen udbedt sig en udtalelse fra handelsministeriet under hen-

visning til f0lgende i betasnkning vedr0ren.de familiens og b0rne-

nes tilpasning (1970 nr. 575) side 18 fremsatte bemaerkninger:

"Endelig vil gode indk0bsmuligheder naer hjemmet pa tider, der til-

godeser familiernes behov, vsre en va^sentlig hjaslp savel for en

husmoder som for en kvinde med udearbejde." Udtalelsen udbedes

til belysning af, om der for sa vidt angar detailhandelens ab-

ningstider kan pavises sendringer eller forventes en udvikling af

betydning for dette sp0rgsma.l.

I denne anledning skal man meddele, at de almindelige butiks-

lakketider efter lukkelov nr. 264 af 10. juni 1970 er de samme,

som efter den tidligere lukkelov af 27. maj 1950. Loven har imid-

lertid udvidet kredsen af erhvervsdrivende, der falder uden for

lukkeloven. Det gcfilder bl.a. fris0:rforretninger, dog at det er

en forudssetning, at der ikke fra forretningen sker salg af varer.

Ligeledes er vareomradet udvidet for de butikker, der ma holdes

abne i den almindelige butikslukketid. Det ga3lder saledes blad-

kiosker, konfekturebutikker, bagerbutikker, br0dudsalg, smarre-

br0dsbutikker og blomsterbutikker, og der gaslder ingen begraens-

ning med hensyn til abningstiden.

Endelig er der givet kommunalbestyrelsen adgang til i visse

nasrmere angivne tilfaelde at fastssstte udvidede abningstider for

butikker.

Det tilfojes, at man har orienteret lukkelovskommissionen om

kvindekommissionens skrivelse og ministeriets svar. "

./. Hvilket nerved meddeles, idet man vedlasgger fotokopi af skri-

velsen fra kvindekommissionen.
P. M. V.
E.B.

(sign.) P. Thorell
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DEN DANSKE BAGER-
STANDS F^LLESORGANISATION

K0benhavn, den 22. marts 1973

Handelsministeriets
lukkelovskommission.

Den danske bagerstands faellesorganisation tillader sig denne

direkte henvendelse til lukkelovskommissionen, da det pa et made

i vor hovedorganisation Handvagrksradet blev klart, at bagerstan-

dens interesser pa dette lovomrade afviger sa staerkt fra den al-

mindelige indstilling i radet, at vort fag ikke kan forvente at

fa sine interesser varetaget af Handvasrksra.dets repraesentant i

kommissionen.

Faellesorganisationen ansker indledningsvis at give udtryk

for sin tilfredshed med, at branchen er holdt fri af de i lukke-

loven gaeldende klokkeslet for abning og lukning af detailvirksom-

heder.

De frie forhold, vi har haft at arbejde under, har gavnet

vore virksomheder og har vasret til glasde for vore kunder.

Dog, vort forhold til lukkeloven er ikke lutter idyl; -

pa et enkelt punkt ansker vi asndringer.

I § 3 bestemmes, at loven ikke gaelder for bl.a. bagerbutik-

ker, safremt der fra vedkommende lokale - ogsa i den almindelige

abningstid - alene fares sadanne varer, som handelsministeren

fastsaetter.

I dette forhold ansker fsellesorganisationen som sit principi-

elle standpunkt at give udtryk for, at der overhovedet ikke bar

findes andre begraensninger i vort varesortiment end sadanne, som

har en sundhedsmaessig begrundelse.

Vi finder det ganske urimeligt, at hensynet til andre bran-

cher, som ikke ansker at betjene publikum pa "skasve" tider, stil-

ler sig hindrende i vejen for vore muligheder for at yde vore kun-

der en effektiv betjening.
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Efter at publikum er blevet bekendt med, a.t den typiske ba-

gerforretning siden 17. juni 1970 (handelsministeriets bekendtg0-

relse) fosver en temmelig omfattende gruppe af handelsvarer, for-

venter dette publikum efter de erfaringer, vi har h.0stet, at kun-

ne blive betjent med praktisk talt alle f0de- eg drikkevarer samt

tobaksvarer.

Dette publikums0nske vil vi gerne rnedvirke til at opfylde.

For kunderne og for os vil en sadan adgang til at forhandle

et virkelig bredt udsnit af daglige forbrugsvarer betyde en styr-

kelse af bagerforretningens status som nserhedsbutik - en status,

som i0vrigt allerede er ganske vel befaestet, jvf. Danmarks Stati-

stiks detailomsaetningsindextal fra juni 1970 til dato.

Det turde v^re overfl0digt over for lukkelovskornmissionen at

redegare nasrmere for betydningen af nasrhedsbutiksbegrebet.

Med venlig hilsen

(sign.) N. Restrup Carstensen
formand
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A/S P. THOMSENS MAGASINER

Kobenhavn, den 1. maj 1973.

Handelsministeriets
1. afd. 4 kontor
(lukkeloven).

Vedr. lukkeloven.

I forbindelse med behandlingen af de problemer, der er ved-

r0rende den eksisterende lukkelov og asndring af den, er der et

forhold, 30m overhovedet ikke kommer frem og det tiltrods for, at

det er af meget vaesentlig betydning for at kunne skaffe personale

til daskning af butiksabningstiderne.

En butiksansat kvinde med mindre barn er henvist til privat

dagpleje, fordi alle institutioner lukker senest kl. 17.15 og

naesten ingen, om overhovedet nogle, har abent pa lardage.

Privat dagpleje er sikkert udmaerket, men det er helt afgjort

mindre stabilt, set i forhold til offentlige institutioner, som

ikke bliver "traette" af born eller 0nsker lang sommerferie eller

lignende.

Det er i dag umadelig svasrt at skaffe arbe jdskraf t til butik-

kerne, faglaert som ufaglaert (1) og dette nssnger sammen med for-

skellige forhold, bl.a. arbejdstiden i relation til egen og fa-

miliens fritid. Dette gâ lder for alle aldersklasser. For yngre

kvinder gslder det isaer lukketiden pa daginstitutioner, vuggestu-

er, b0rnehaver og fritidshjem, og det ma erindres, at skoleb0rn

er udelukket fra fritidshjem pa lordage, hvor skolerne jo ogsa

er lukkede.

Hvor skal tilgangen til butiksfaget komme fra under disse

vilkar?

Lukkelovskommissionen anmodes om at medtage problemet vedr.

institutionernes abningstider og dettes lasning i sin betssnkning.

Med venlig hilsen

A / S P. TH0M3ENS MAGASINER

(sign.) Hg. Johansen
direkt0r
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FORENINGEN AF KIOSKEJERE I DAMAEE og
STOKK0BENHAVNS KIOSKEJERFORENING

Kabenhavn, den 8. juni 1973

Lukkelovskommissionens
sekretariat.

Undertegnede organisationer skal nerved tillade os at frem-

sende til den aerede kommission, forslag til aendring af § 1 i

handelsministeriets bekendtgarelse nr. 286 af 17. juni 1970 an-

gaende bladkiosker.

Lukkelovsrevisionen af 10. juni 1970 tilled bladkiosker et

starre vareudvalg end tidligere. Imidlertid blev ogsa bladsalg

libsraliseret, saledes at ogsa bagerforretninger, brodudsalg,kon-

fektureforretninger og sm0rrebr0dsforretninger matte forhandle

aviser. Det har for vor branche betydet en masrkbar nedgang i om-

saetning, eksempelvis kan naevnes, at vor andel i omsaetningen af

sandagsaviser er faldet fra 70°/o til M%.

Lette er en direkte falge af den kraftige udvidelse af blad-

salgssteder, der har fundet sted, pa, 10 ar en fordobling, hvoraf

de 25^ alene hidr0rer fra den nuvaerende lukkelovs ikrafttraeden.

Det er derfor bydende nedvendigt for kiosker at fa udvidet

vareomradet, hvis branchen fortsat skal vasre de servicestationer,

vi gerne vil vssre, og som forbrugerne ikke kan undvaere.

Vi 0nsker meget gerne foretraede for den aerede kommission,

hvor vi kan begrunde vort vedlagte forslag.

Med venlig hilsen

Foreningen af Kioskejere i Danmark Stork0benhavns Kiosk-
ejerforening

(sign.) B. Beukel Anker Hansen
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BILAG TIL FORENINGEN A.P KIOSKEJERE
I DANMARK og STORK0BEMHAVNS
KIOSKEJERFORENINGS SKRIVELSE AF 8. JUNI 1973

Forslag til asndring af § 1 i handelsministeriets bekendtgarelse

nr. 286 af 17. juni 1970 angaende bladkiosker.

Aviser, tidsskrifter og Danmarks Radios grundb0ger samt

trykte skrifter iavrigt, hvis pris ikke overstiger kr. 35.00

incl. moms, turistkort, frimeerker, papirvarer, kontorartikler,

spillekort, skrivematerialer, lim, tape og bogomslag,

tasndstikker, cigar- og cigarett^ndere med tilbehar,stearin-

lys, cykle- og lommelygter, elementer samt elektriske paerer og

sikringer,

film og blitzpaerer,

karome, solbriller, damestromper, sn0reband, plasticregn-

hastter og frakker, farstehjaslpsartikler, hygiejniske artikler,

toiletartikler, leget0j og souvernirgenstande,

chokolade- og sukkervarer, kaffe og the, is, alt i original-

pakninger,

frisk frugt,

alle former for br0d, alt i originalpakning,

tobaksvarer, piber og rygeartikler,

0l og alkoholfrie drikke,

bandkassetter, TV-kassetter og grammofonplader.
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FORBRUGERRADET

K0benhavn, den 29. juni 1973

Formanden for Lukkelovskommissionen,
professor, dr.jur. Mogens Koktvedgaard.

./• Til Deres orientering fremsendes kopi af skrivelse vedr0rende

I0rdagslukning, som den 15. ds. er sendt til handelsstandsforenin-

gen i falgende layer: Skive, Struer, Lemvig, Ikast, Silkeborg,

Mariager, Hadsund, Nykabing M., Holstebro, Viborg og Ringk0bing.

Skrivelsen er endvidere sendt til handelsminister Erling

Jensen.

Med venlig hilsen

(sign.) Helle Munch-Petersen
kontorchef

K0benhavn, den 15- juni 1973

Forbrugerradet har bemarket sig, at reprassentanter for 11

midt- og vestjydske byers handelsstandsforeninger pa et m0de

den 24. maj enedes om at starte en fors0gsordning med l0rdagsluk-

ning i samtlige pa, m0det reprassenterede byer samt et antal andre

byer med virkning fra den 1. September d.a.

Aftalen opgives at skulle konfirmeres pa et m0de i august,

og if0lge avisreferater er der grund til at antage, at fors0gs-

ordningen vil blive udvidet til 8 maneder om a.ret, d.v.s. sommer-

saesonen undtaget, og derved antage permanent karakter.

Forbrugerradet skal nerved udtrykke sin skarpeste misbilli-

gelse af den foreslaede dx'astiske indskrasnknirg af den ugentlige

abningstid. Forbrugerradet vil i konsekvens heraf henstille, at

Deres forening nsegter at deltage i en ordning med I0rdagslukning

fra 1. September. Ordningen vil i givet fald blive gennemf0rt
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som et diktat. Mar. har hverken radfort sig i Forbrugerradet, han-

delsministerium eller lukkelovskommission. Heller ikke pa lokalt

plan er forbrugerne blevet hort, nar bortses fra tilfasldige ikke-

reprsssentative undersogelser.

Detailhandelen er et servicefag og ma holde abent pa. tids-

punkter, hvor forbrugerne har tid og mulighed for at foretage vur-

dering af vareudbud og sammenligne pris og kvalitet, et synspunkt

som savel De samvirkende danske K0bmandsforeninger, en raekke kaede-

forretninger som FDB tilslutter sigl

I modssetning til de lost underbyggede pa.star.de om forbruger-

nes manglende interesse i lordagsabning burde man se pa. kendsger-

ninger. O^saetningstal fra detailhandelen fortasller, at mellem 20

og 25?° af ugens indkob foretages pa den halve l0rdag, ja enkelte

stormagasiner beretter om indtil 75% af ugens omsaetning fra fre-

dag eftermiddag til lardag ved lukketid.

Forbrugerradet er ikke meget for at tvinge butikker til at

holde abent. Radet mener, den enkelte handlende frit b0r bestemme

abning og lukning efter lokale forhold. Handelsstandsforeninger-

nes aktion er efter Forbrugerradets opfattelse den bedste argumen-

tation for lukkelovens ophaevelse. Friheden til frit at bestemme

abningstider har ikke medfort kaotiske forhold i Sverige, men

tvasrtimod givet bade forbrugere og handlende st0rre frihed og de

ansatte kompensation for ubekvem arbejdstid.

Forbrugerradet ma stemple Handelsstandsforeningens initiativ

som et anslag mod erhvervsfrihed - et forsog pa at kngegte den

frie konkurrence - et indgreb overfor forbrugernes frie valgmulig-

heder. Dette sker pa et tidspunkt, hvor vi h0rer, at detailhande-

len lever under knivskarp konkurrence.

Det forekommer Forbrugerradet at vasre et lidet gennemtaenkt

forslag - derfor henstiller vi til Dem og Deres organisation at

tasnke Dem grundigt om, inden De gar ind i - eller videre med

denne sag.

Med venlig hilsen

(sign.) Lis Groes
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KOLDING TOBAKS-
HANDLERFORENING

Kolding, den 8. September 1973

Er. handelsminister Erling Jensen,

Christiansborg.

Som et bidrag til diskussionen om lukkeloven og til vejled-

ning for ministeren skal vi meddele, at vi ikke har noget imod,

at der stadig kan vsre aabent i forretningerne l0rdag formiddag,

dog med den aendring, at der bliver aabningstid til kl. 12.00 mod

nu til kl. 14-00, idet alle forretninger landet over maaske med

undtagelse Kebenhavn alligevel lukker kl. 12.00 og har gjort

i en aarreekke.

Derimod ville vi gerne kvittere fredag aften, saaledes at

der var aabningstid denne aften til kl. 17.30 som ugens farste 4

dage, idet der alligevel ikke laengere er nogen saerlig handel den-

ne aften. Men hvis der skal vaere en ugentlig aftenaabningstid,

saa maa det i hvert fald vaere som nu fredag aften og ikke torsdag

aften, som nogle har foreslaaet, idet det ville veere uheldigt

efter en torsdag med aabningstid til kl. 20.00 da at skulle ud i

en hel lang dag igen til kl. 17-30 fredag. Saa er det langt bedre

med aabningstid fredag aften, da er der kun faa timer l0rdag for-

middag at vasre i forretningerne i. Dette gaelder baade personale

og forretningshavere.

Vi haaber, at du vil tage ovennEevnte med i dine overvejel-

ser, og det skulle glsede os meget, hvis det endelige resultat

blev,som af os 0nsket.

Med venlig hilsen

(sign.) Hans Skandrup
formand




