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1 Inledning

1.1 Bakgrund

I projektet Samhällsekonomisk analys av dagligvaruhandelns omvandling har

en förstudie genomförts som redovisas i föreliggande rapport. I projektet genom-

förs analyser och utvärderingar av dagligvaruhandelns pågående strukturomvand-
ling i riktning mot fler externa etableringar, färre fullsorterade butiker i stadsdels-

centra och bostadsområden och ett ökat bilberoende. Forskningen inom projektet

har hittills utförts inom tre sammanhängande områden:

dagligvaruhandelns institutionella inramning, politik och samhällsplanering

konstruktion av rumsliga optimeringsmodeller med utvärdering av olika

butiksnäts samhällsekonomiska effektivitet

0 enkätbaserade kartläggningar av hushållens inköpsmönster kombinerade med

sk. stated-preference undersökningar som kartlägger och analyserar individers

preferenser vad gäller dagligvaruhandelns utformning

Det är inom ramen för det sistnämnda forskningsområdet som förstudien har

genomförts.

1.2 Syfte
Syftet med förstudien är att pröva om den tillämpade metoden för datainsamling

kan användas i huvudundersökningen och hur metoden bör förbättras. Datain-

samlingen avser att ge underlag för analyser av två forskningsproblem:

0 hushållens faktiska inköpsvanor vad gäller dagligvaror

0 individers preferenser angående dagligvaruhandelns utformning

Förutom en diskussion och utvärdering av de prövade metoderna för datain-

samling kommer resultaten från förstudien att redovisas i rapporten. Hushållens

faktiska inköpsvanor kommer endast att beskrivas översiktligt.

Kartläggningen av individernas preferenser kommer dock att kombineras med

en förklarande ansats. En mer utförlig problemformulering och diskussion av

detta område återfinns i den del av rapporten där resultaten presenteras.
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1.3 Metod och datainsamling

Data har framförallt samlats in med hjälp av postenkäter. (Enkäten återfinns i

bilaga 1). Enkäten skickades ut till 400 slumpmässigt utvalda individer 18-75 år

gamla och boende inom ett avgränsat geografiskt område i Motala tätort (stads-
delarna Charlottenborg och Holm). Utskicken av enkäter genomfördes under

våren och försommaren år 2000. Efter två påminnelser var svarsfrekvensen ca

56%, vilket innebär att undersökningen baseras på svar från drygt 220 individer.

Svarsfrekvensen är oväntat låg. Tidigare erfarenheter pekade mot en förväntad

svarsfrekvens på ca 70%. Det finns förmodligen flera orsaker till den låga svars-

frekvensen. Undersökningstidpunkten, enkätens utformning och det faktum att

butiksstrukturen i Motala i dagsläget kan betecknas som stabil, kan vara relevanta

faktorer i sammanhanget. Ingen systematisk bortfallsanalys har dock genomförts.

Enkäten är indelad i tre avsnitt. De första frågorna gäller s.k. socioekonomiska

bakgrundsfrågor om kön, boende, inkomst etc. Därefter följer att antal frågor om

respondentens inköpsvanor. Frågorna är kopplade till tre olika dagligvarubutiker,

A, B och C som respondenten själv får ange som de tre butiker hushållet oftast ut-

nyttjar. Sedan följer den del av enkäten som ställer frågor om hushållens pre-

ferenser vad gäller dagligvarubutikers lokalisering. Dessa frågor kommenteras

längre fram i rapporten i samband med resultatredovisningen. Data om butikerna

är hämtade från Konsumentverkets matkostnadsundersökningar och egna fält-

studier.

1.4 Disposition
Efter inledningen följer ett avsnitt som översiktligt beskriver dagligvarumarkna-
den i undersökningsområdet, vad gäller konsumenter som efterfrågar och butiker

som säljer dagligvaror. Därefter redovisas resultaten av kartläggningen av hus-

hållens inköpsvanor. Redovisningen avser vilka butikstyper som anges som A-, B-

och C-butiker, de olika butikstypernas marknadsandelar, inköpsfrekvenser, in-

köpsbelopp, ärendetyp vid inköpsresor, hur många i hushållet som utför inköpen

samt vilka transportmedel som hushållen väljer vid inköpsresor. För vissa variab-

ler kommer redovisningen att avse dels vad som gäller totalt, dels uppdelat på

olika butikstyper. Avsnittet om faktiska inköpsvanor avslutas med en samman-

fattning.

Rapportens andra del diskuterar värderingsfrågorna, vilket inleds med en för-

djupad problemdiskussion och granskning av de relevanta forskningsfrågorna.

Därefter redovisas hur värderingsfrågorna i enkäten är konstruerade. Rapporten

fortsätter med en presentation av hur frågorna har besvarats och om utfallet kan

förklaras med hjälp av olika förklaringsvariabler. Rapporten avslutats med en

sammanfattande diskussion av resultaten och vad som bör föras vidare till den

fortsatta forskningen.

Undersökningen är en förundersökning med ett relativt litet urval. De redo-

visade resultaten ger en god bild av förhållandena inom undersökningsområdet,

men kan definitivt inte sägas vara representativa för en större p0pulation, Lex.

boende i hela Motala.
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2 Dagligvarumarknaden i undersökningsområdet

2.1 Konsumenter

Enkäterna skickades till individer boende i Charlottenborg och Holm i Motala

tätort. I hela kommunen bor drygt 40 000 invånare, varav drygt 30 000 bor i

tätorten Motala. Enkäten har besvarats av 125 män och 99 kvinnor. Andelen

kvinnor, ca 43%, är densamma i svarsgruppen som i hela urvalet och den skeva

könsfördelningen bland de som har svarat beror således inte på någon skillnad

mellan kvinnor och män vad gäller svarsbenägenhet. Skillnaden beror på att

urvalet är förhållandevis litet och/eller att det bor fler män än kvinnor i undersök-

ningsområdet.

Genomsnitts- och medianålder bland de som har besvarat enkäten är ca 47 år.

Alla åldersklasser mellan 18-75 år, med undantag för 26 år, finns representerade i

materialet. Ca 5% av individerna som har besvarat enkäten är mellan 70-75 år.

Knappt hälften, 45%, av individerna bor i hushåll med två medlemmar. En

sjättedel av individerna bor i enpersons hushåll och samma relativa andel gäller

för hushåll med tre medlemmar. Resterande 22% tillhör stora hushåll med fyra

eller fler medlemmar. Omkring 72% tillhör hushåll där det inte finns några barn

under 16 år. Bara 3% av individerna tillhör hushåll där det finns tre eller fler barn

under 16 år.

Den genomsnittliga hushållsinkomsten före skatt uppgår till ca 25 000 kronor

per månad, enligt de besvarade enkäterna. Den enskilt största inkomstklassen, sett

till antalet, är de 25 % som har angivit en hushållsinkomst före skatt i intervallet

30 000-40 000 kronor per månad. Det är också av intresse att notera att närmare

50% av individerna uppger att de bor i hushåll med en sammanlagd inkomst före

skatt som är högst 23 000 kronor per månad.

Vad gäller boendeform dominerar villaboendet kraftigt. Omkring 63% av indi-

viderna i materialet bor i friliggande villor, 23% bor i lägenhet i flerfamiljshus och

drygt 13% bor i radhus, kcdjehus eller parhus.

Hela 95% av de individer som har svarat på enkäten har körkort och i stort sett

lika många, 93%, uppger att hushållet äger, eller disponerar på annat sätt, en eller

flera bilar för privat bruk. Detta innebär att bilinnehavet i undersökningsområdet

är mycket högt. I tidigare undersökningar av inköpsvanor och bilresande har mot-

svarande siffra uppmätts till 70-80%. Dessa undersökningar har genomförts i

stora och medelstora städer. I Stockholm beräknas att bara 45% av hushållen har

tillgång till bil. Storstaden Stockholm respektive mindre städer som Motala, utgör

två extrempunkter vad gäller hushållens bilinnehav i svenska städer och tätorter.

Beskrivningen av hushållen i undersökningsområdet kan sammanfattas med

hjälp av ett typhushåll som, utgående från de förhållanden som diskuteras ovan,

består av ett medelålders par, boende i villa utan hemmaboende barn, där båda har

körkort och hushållet har minst en bil och med en sammanlagd hushållsinkomst

som kan karaktäriseras som en medelinkomst.

2.2 Butiksutbudet
Antalet dagligvarubutiker i Motala är förhållandevis lågt. Detta beror framförallt

på etableringen av externa enheter i industriområdet Bråstorp, beläget ca 2,5 km

norr om stadskärnan. Om huvudvägarna utnyttjas är det genomsnittliga avståndet

från undersökningsområdet till Bråstorp ca 5 km. Alla som bor i Motala tätort har

relativt korta avstånd till de externa enheterna i Bråstorp, eftersom Motala är en
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liten stad. I Bråstorp finns både ICA Maxi och kooperationens Robin Hood,

butiker med heltäckande dagligvarusortiment. Det samlade butiksutbudet i Motala

har givetvis påverkats i hög grad av stormarknadsetableringama, men har i dags-

läget anpassats till rådande förhållanden. Den forcerade strukturomvandling med

omfattande butiksnedläggningar som följde efter stormarknadsetableringama har

klingat av. De externa butikernas stora betydelse för hushållen i undersökningen

är påtaglig. I nära häften av de fall med öppna svarsalternativ där hushållen kan

ange en valfri dagligvarubutik förekommer en butik i Bråstorp.
I Motala finns även den lokala butikskedjan Östenssons Livs AB som har tre

butiker i staden. Östenssons tillhör det sk. tredje blocket (Axfood mil.) inom

svensk dagligvaruhandel. Många hushåll i undersökningsområdet gör inköp av

dagligvaror i Östenssons butiker vid Verkstadstorget, ca 2,5 km från området, och

i centrala Motala, drygt 3 km från undersökningsområdet om huvudvägarna an-

vänds. Östenssons har också en butik i västra delen av Motala som utnyttjas i

marginell omfattning av de boende i undersökningsområdet.

I undersökningsområdet finns ett mindre stadsdelscentrum, Charlottenborgs

centrum. Här finns dock en större dagligvarubutik, ICA Rimi, som är ICA

gruppens s.k. lågprisprofll där butikerna kännetecknas av påvra inredningar, breda

men grunda sortiment och förhållandevis låga priser. Det bör dock påpekas att

begreppet lågprisbutik kan vara något missvisande inom dagligvaruhandeln

eftersom butikens storlek, allt annat lika, är avgörande för prisnivån. Detta innebär

att stora externa enheter av stormarknadskaraktär med breda och djupa sortiment

mycket väl kan ha lägre priser än mindre proñlerade lågprisbutiker .

(Haraldsson, ZOOOa) Charlottenborgs centrum ligger vid undersökningsområdet

nordöstra gräns, vilket innebär att det finns hushåll i undersökningen som bor så

långt som ca 2 km fågelvägen från centrumet.

Tillsammans med ett fåtal övriga butiker utgör butikerna ovan i princip alla de

som förekommer i enkätsvaren. Det kan t.ex. noteras att det i stort sett inte är

något hushåll i materialet som köper dagligvaror i en butik som är belägen längre

bort än ca 3 km, fågelvägen, från undersökningsområdets geografiska mittpunkt.
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3 Inköpsmönster
I föreliggande avsnitt kommer hushållens inköpsvanor att redovisas, vilket mot-

svaras av svaren på fråga 8 i enkäten, se bilagan.

3.1 A-, B- och C-butiker

Individerna uppmanas att ange de tre butiker, affär A, affär B och affär C, som

hushållet i första hand anlitar för inköp av dagligvaror, med namn och ungefärlig

lokalisering. I de flesta fall, vilket också visas av tidigare undersökningar, be-

svaras frågan med att hushållens huvudbutik anges som affär A och komp-

letteringsbutiker , i fallande betydelse för inköpen vad gäller inköpsbe10pp, som

affär B och affär C . Endast 5% av hushållen har angivit ett högre inköps-

belopp per månad för B-butiken än för A-butiken, och 8% har angivit ett högre

belopp för C-butiken än för B-butiken.

Alla individer har angett en A-butik, ca 93% har angett A- och B-butik och i

omkring 75% av enkäterna återfinns tre angivna butiker. Den genomsnittliga kon-

sumtionen av dagligvaror i materialet uppgår till drygt 3000 kronor per månad och

hushåll, vilket förefaller vara en rimlig siffra med hänsyn tagen till hushållens

sammansättning. Det förefaller som om den tillämpade frågetekniken med tre

butiker i stort sett täcker alla inköp av dagligvaror. De angivna inköpen i tredje-

butiken uppgår endast till ca 11% av hushållens totala inköp av dagligvaror.

3.2 De externa etableringarnas marknadsandel

Som framgår ovan är de externa enheterna i Bråstorp tunga beståndsdelar i

Motalas dagligvaruhandel. Materialet möjliggör en beräkning av marknad och
marknadsandelar för olika typer av butiker. Marknaden definieras här som de

totala inköp av dagligvaror som görs av hushållen i undersökningen. Alla upp-

gifter som följer nedan är hämtade från enkätmaterialet. Någon ytterligare data-

källa har inte utnyttjats. För urvalets del uppgår denna marknad till ca 8 miljoner

kronor på årsbasis. (Det bör dock återigen påpekas att detta är en förundersökning

med ett litet urval, alla andelar som redovisas här är ungefärliga.) De externa en-

hetemas andel av denna marknad uppgår till 55 %.

Marknaden kan sedan delas upp efter A-butiker, B-butiker och C-butiker.

Denna uppdelning kan tolkas som att andelen kompletteringsinköp ökar när vi rör

oss från A-butik till B-butik osv. A-marknaden består framförallt av stora inköp

i den butik som respektive hushåll har valt att utnyttja som huvudsakligt in-

köpsställe. C-marknaden är en utpräglad kompletteringsmarknad med relativt

små inköp per inköpstillfälle. A-marknaden utgör 66% av totalmarknaden, B-

marknaden utgör 23% och C-marknaden, som anges ovan, utgör 11% av den

totala marknaden i undersökningen. Detta påverkar även färdmedelsval, ärende-

fördelning etc., se nedan. Kompletteringsinköp görs i större omfattning i kombi-

nationen med andra ärenden, med andra färdmedel än bil osv.

Denna uppdelning av dagligvarumarknaden är givetvis inte unik för under-

sökningsområdet. När externa enheter tillkommer på en lokal marknad ökar i

regel differentieringen bland det samlade butiksutbudet. Funktionsuppdelningen

mellan olika butiker blir tydligare i något som kan kallas för en butikshierarki

(Svensson, 1998). Detta gör att nischemas betydelse ökar och butiker som

förmår att exploatera dessa nischer har goda möjligheter att vara lönsamma trots

att de kan vara relativt små och utsatta för konkurrens från externa enheter. Detta
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kan dock innebära att butikerna måste transformeras och anpassa realkapital och

bemanning efter nya förutsättningar.

Externa etableringar erövrar i regel huvudsakliga inköp från de butiker som var
de största på marknaden innan stormarknademas tillkomst. Dessa butiker på-

verkas därför i stor omfattning av nya externa etableringar, i form av vikande för-

säljning och tappade marknadsandelar och läggs ned eller transformeras i syfte att

erövra andra nischer på marknaden.

I materialet är därför de externa enheternas marknadsandel som störst på A-

marknaden med 63%, för att därefter falla till 42% på B-marknaden och 27% på

C-marknaden. När inslaget av kompletteringsinköp ökar väljer hushållen att i

högre grad anlita butiker i närområdet. De längre, och därmed dyrare, transpor-

terna till de externa enheterna kräver en viss inköpsvolym för att bli hushållseko-

nomiskt lönsamma att genomföra. Det bör dock noteras att stormarknademas

ställning på marknaden i undersökningsområdet är förhållandevis stark på alla

delmarknader . (Jämför med undersökningen i Svensson, 1998). Det är bara på

den omsättningsmässigt sett tunna C-marknaden som en enskild butik i närom-

rådet förmår att vara i paritet med de externa enheterna vad gäller marknads-

andelar. Vad som i övrigt bör framhållas är att den innerstadsbaserade dagligvaru-

handeln svarar för måttliga 7% av hushållens samlade inköp av dagligvaror.

3.3 Inköpsfrekvenser

Nedan följer en kort sammanställning av angivet inköpsmönster vad gäller

frekvenser, belopp, ärendetyp, vem som utför inköpen i hushållet samt färd-

medelsval. Redovisningen är uppdelad på de tre olika butikskategorierna.

Tabellerna ger information om hur stor andel av hushållen som gör inköp i A-, B-

och C-butik som har markerat de olika valalternativen. I tabellen närmast nedan

kan, som exempel, utläsas att drygt 47% av hushållen harangett att de gör inköp i

respektive A-butik en gång per vecka. Vad som bör hållas i minnet är att alla

hushåll inte använder någon B-, eller C-butik, se ovan, och att en faktisk butik

som fungerar som A-butik för ett hushåll kan vara ett annat hushålls B-butik osv.

Följande tabell visar hur ofta hushållen gör sina inköp i A-, B- och C-butiker:

Tabell 3.1 Inköpsfrekvenserför respektive butikskategori, andelar i procent.

        

Hur ofta? A-butik B-butik C-butik

<1 gång per 0 1,5 10,8

månad

1 gång per månad 0,9 11,2 18,0

2-3 gånger per 9,4 24,3 29,9

månad

1 gång per vecka 47,3 36,9 24,6

2-4 gånger per 36,6 24,3 15,6

vecka

5-7 gånger per 5,8 1,9 1,2

vecka

Summa 100 100 100

     

8 VTI notat 6-2001



Inköpsfrekvensernas fördelning ger en tydlig bild av de olika butikernas funktion.

Omkring hälften av hushållen gör inköp i sin huvudbutik en gång per vecka. Som

framgår av tabellen utgör frekvensen en gång per vecka en brytpunkt. Andelarna

för de lågfrekventa inköpen, d.v.s. mer sällan än en gång per vecka, ökar från A-

till C-butik och andelarna för de högfrekventa inköpen, en gång per vecka eller

oftare, faller.

Genom att omkoda klasserna i tabellen ovan kan genomsnittliga inköps-

frekvenser beräknas. De sex klasserna i tabellen har kodats om till följande in-

köpsfrekvenser: 0,5, 1, 2,5, 4, 10 och 20 gånger per månad. För hela materialet

gäller att den genomsnittliga inköpsfrekvensen är ca 14,4 gånger per månad eller

3,6 gånger per vecka. I en motsvarande undersökning i Linköping var mot-

svarande siffra 15,5 gånger per månad. (Svensson, 1998). Delas inköpsfrekvensen

upp mellan de olika butikstyperna blir resultaten 7,0 gånger per månad för A-

butiker, 4,6 gånger per månad för B-butiker och 2,8 gånger per månad för C-

butiker. Beräkningarna har beaktat att inte alla hushåll har angett någon B-butik

och/eller C-butik.

3.4 Inköpsbelopp

Följande tabell visar inköpsbeloppens fördelning för de olika butikskategoriema:

Tabell 3.2 Fördelning av inköpsbelopp per månadför respektive butikskategori,
andelar iprocent.

            

Inköpsbelopp per A-butik B-butik C-butik

månad i kronor

1-100 0,9 3,5 7,5

101-300 2,7 19,8 32,5

301-600 7,7 24,3 38,1

601-1000 8,2 28,7 11,9

1001-1500 21,8 15,3 8,1

1501-2500 28,2 6,9 1,2

2501-3500 17,7 0,5 0

3501-4000 7,3 1 0,6

Mer än 4000 5,5 0 0

Summa 100 100 100

     

Butikemas olika funktioner för hushållens inköp av dagligvaror illustreras tydligt

av tabellen där mindre kompletteringsinköp görs i större utsträckning i B- och,

framförallt, i C-butiker än i A-butiker. Det inköpsintervall som anges av den

största andelen av hushållen faller successivt från A-butiker över B-butiker till C-

butiker. Det genomsnittliga inköpsbe10ppet per månad och inköpsaktivt hushåll

för de tre olika butikskategoriema är 1987 kr för A-butiker, 752 kr för B-butiker

och 464 kronor för C-butiker; där hänsyn har tagits till hur många hushåll som

faktiskt använder de olika butikskategoriema. Av detta följer tex. att det genom-

snittliga inköpsbe10ppet i A-butiker är drygt 164% högre än motsvarande belopp i

B-butiker. Detta innebär också att det genomsnittliga inköpsbe10ppet per in-

köpstillfälle är betydligt högre, drygt 70%, i A-butiker än i C-, och B-butiker, trots

den högre inköpsfrekvensen i A-butiker.
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Samma information som återfinns i tabellen ovan kan också illustreras grafiskt

vilket gör att mönstret framgår något tydligare:

     

;G

,E +A-butik

'8 + B-butik
.C

7, C-butik
B
2

<

 

1 3 5 6 7 8

Inköpsbelopp

   

Figur 3.1 Fo'rdelning av inköpsbelopp per månadför respektive butikskategori.

InköpsbeIOppen (1-9) motsvaras av de nio klasser som återfinns i tabellen ovan.

Trots att materialet är förhållandevis begränsat år mönstret vad gäller inköps-

elo pens ördelning mellan de olika klasserna och butikstypema tydligt. Om-

kring tre fårdedelar av samtliga hushåll utnyttjar alla tre butikskategoriema.

utikskategorierna har olika funktioner och uppfyller olika behov vad gäller hus-

ållens inköp av dagligvaror, från huvudsakliga och högfrekventa inköp av dag-

igvaror i en A-butik till lågfrekventa, kompletterande, inköp i en C-butik. Av

injeprofilerna i figuren framgår att A- och C-butiker har mer tydliga funktioner

som källa för olika typer av inköp, samtidigt som B-butikerna utgör något av en

mellanform. I ett principiellt perspektiv som bortser från att en och samma butik

kan vara både A- och B-butik för olika hushåll etc., är konkurrensytoma mellan

de olika butikskategoriema begränsade beroende på den långt drivna funktions-

uppdelningen. Om butiksutbudet tillåter anvander hushållen olika butiker för olika

typer av inköpsbehov.

3.5 Ärendetyp
Följande tabell visar i vilken utsträckning som hushållen utför dagligvaruinköpen

som enskilt ärende respektive i kombination med några andra årendetyper, för-

delat på de olika butikskategoriema:
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Tabell 3.3 Ärendetyp i A-, B- och C-butik, andelar iprocent.

        

Ärendetyp A-butik B-butik C-butik
Enskilt ärende 74,4 42,4 41,0

Till/från 12,1 22,9 23,6

arbetet/studier

I samband med 4,0 13,7 12,4

andra inköp

I samband med 9,4 19,5 19,3

andra ärenden

Övrigt 0 1,5 3,7

Summa 100 100 100

     

Att notera är den stora skillnaden mellan A-butik å den ena sidan och B-, samt C-

butiker å den andra. Inköpen i A-butiken utförs av en stor majoritet av hushållen

som enskilt ärende. För B- och C-butiker gäller att andelarna för olika kombina-

tionsärenden är betydligt större än för A-butikerna, även om enskilt ärende fort-

farande anges som huvudsaklig ärendetyp av drygt 40% av de hushåll som

använder B- och C-butiker. Det större inslaget av kombinationsärenden medför

dock inte att butiker långt från bostaden, t.ex. vid arbetsplatsen, används i någon

större omfattning för kompletterande inköp. Detta gäller visserligen i marginell

utsträckning för dagligvarubutiker i innerstaden, men i regel är förhållandet det

motsatta: marknadsandelarna för de bostadsnära butikerna ökar om komplette-

ringsinköpen jämförs med de övriga inköpen trots det stigande inslaget av kombi-

nationsärenden. Detta faktum kommer att diskuteras mer utförligt i rapportens

andra del.

3.6 Vem i hushållet gör inköpen?
Hushållen fick ange vem/vilka i hushållet som oftast utför inköpen av dagligvaror.

Resultatet återfinns i följande tabell:

Tabell 3.4 Deltagande hushållsmedlemmar via' dagligvaruinköp, andelar i pro-

        

cent

Inköpsaktiv/a A-butik B-butik C-butik

En vuxen 58,0 58,4 62,5

Båda vuxna 31,3 29,7 27,3

En vuxen och 1,8 4,5 3,6

barn

Hela familjen 8,0 6,9 4,2

Övrigt 0,9 0,5 2,4
Summa 100 100 100

 

 

   

Vilka alternativ som här är möjliga för hushållen att välja beror givetvis på hus-

hållsammansättningen. Den största andelen av hushållen har angett att inköpen

utförs av en ensam vuxen, omkring 60% för respektive butikskategori. I materialet

består ca 16% av hushållen av en person. Andelen för både vuxna respektive hela

familjen, är något större för A-butiker än för B- och, framförallt C-butiker.

Tidigare forskning har visat att inköp i stormarknader utförs av relativt sett fler
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familjemedlemmar tillsammans, än inköp i andra typer av butiker. (Svensson,

1998). Av alla hushåll i materialet är ca 28% barnfamiljer, dvs. det bor barn under

16 år i hushållet. Som tidigare har visats är de externa enhetemas marknadsandel

som störst på A-marknaden med 63%, för att därefter falla till 42% på B-

marknaden och 27% på C-marknaden .

Materialet möjliggör också vissa jämförelser mellan kvinnor och män vad

gäller vem i hushållet som utför inköpen av dagligvaror. Bland de som har be-

svarat enkäten är 44% kvinnor och 56% män. För de inköp som utförs av en

ensam vuxen är dock de relativa andelama helt andra än vad som skulle gälla vid

en heltjämn fördelning som tar hänsyn till sammansättningen av kvinnor och män

i materialet. I närmare två tredjedelar av hushållen, ca 63%, utförs inköpen i

samtliga butikskategorier av enkvinna.

3.7 Färdmedelsval

Vilka färdmedel som hushållen använder sig av vid inköp i respektive butikstyp

framgår av följande tabell:

Tabell 3.5 Färdmedelsfördelning, andelar iprocent.

        

Färdmedel A-butik B-butik C-butik

Gående 7,6 10,2 1 1,4

Cykel 5 ,8 12,7 18,0

Bil 85,3 75,1 69,5

Buss 0,9 1,5 1,2

Övrigt 0,4 0,5 0
Summa 100 100 100

     

Som framgår av tabellen är bilandelen hög för alla kategorier. I jämförelse med

tidigare undersökningar är bilandelen här mycket hög, framförallt vad gäller

kompletteringsinköpen i B- och C-butiker. (Svensson, 1998). En viktig orsak till

detta förhållande är givetvis att hela 93% av hushållen i materialet har tillgång till

minst en bil för privat bruk. En annan viktig faktor bakom den höga bilandelen är

de externa enheternas stora betydelse på alla delmarknader. Stormarknader är i

princip enbart utformade för bilbuma kunder, men när omfattningen av bil-

baserade inköpsresor ökar kan detta ge spridningseffekter i form av ökat bil-

resande även till andra typer av butiker. Den bildominans som beskrivs i tabellen

ovan var inte lika påtaglig innan stormarknadsetableringarna. (Se Forsberg et al.

1994, som undersöker dessa förhållanden i Motala). Det finns dock en tydlig trend

att bilandelen faller till förmån för gång och cykel när mindre komplette-
ringsinköp i mer närbelägna butiker ska utföras. Omkring 30% av hushållen som

gör inköp i C-butiker går eller cyklar till butiken.

För inköpsresor till A-butiker är bilen det överlägset vanligaste färdmedlet.

Detta gäller även om A-butiken finns i det egna bostadsområdet. Avståndet till

butiken har dock en viss betydelse för färdmedelsvalet i förväntad riktning. För A-

butiker inom det egna bostadsområdet är bilandelen ca 70% och för de externa

etableringarna är bilandelen ca 96%, vilket döljs av tabellens genomsnittssiffror

ovan. Den höga bilandelen innebär att i praktiken använder alla bil för inköpsresor

till stormarknadema i Bråstorp. Det kan också konstateras att i princip använder

ingen kollektiva färdmedel för att åka och handla dagligvaror. A-butiker i inner-
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staden har en lägre bilandel än genomsnittet, 56%, vilket dock återspeglas i höga

andelar för cykel och gång. Kollektivtrañkens andel är ytterst marginell.

3.8 Hushållens inköpsmönster- en sammanfattning
Kartläggningen av inköpsmönstret kan sägas ha fungerat väl. De externa en-

heternas stora betydelse för hushållens inköp av dagligvaror framträder tydligt.

Beskrivningen visar att hushållen använder olika inköpsställen för olika typer av

inköp. De externa enheternas marknadsandel är högst på A-marknaden som

kännetecknas av regelbundna stora, eller huvudsakliga, inköp. När inslaget av

kompletterande inköp ökar används butiker i bostadens närhet i stigande omfatt-

ning.

Funktionsuppdelningen, eller differentieringen, mellan olika butikskategorier

strukturerar sedan alla de dimensioner i inköpsmönstret som har redovisats ovan.

När kompletteringsinköpens betydelse ökar minskar inköpsvolymema, givetvis,

inköpen sker inte lika ofta, inköpsresorna kombineras i större utsträckning med

andra ärenden, bilandelen minskar etc., i jämförelse med inköpen i A-butiker.

Funktionsuppdelningen är dock inte fullständig. Faktiska butiker kan ha olika

funktioner för olika hushåll och är samtidigt mer eller mindre specialiserade.

Detta är viktiga förhållanden att beakta i t.ex. stadsplaneringen. Butikens funk-

tion för hushållens inköp kommer att återspeglas i inköpsmönstret. Hushållens bil-

användning, som ett exempel, är högre vid inköp i A-butiker. Även om alla A-
butiker i undersökningen var lokaliserade i de stadsdelar där hushållen bor skulle

förmodligen enstor andel av hushållen använda bil vid inköpen.
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4 Distributionskostnader och hypotetiska butiks-
val

Den enkät som användes i undersökningen innehåller frågor om hur hushållen

skulle vilja utföra sina inköp av dagligvaror. Dessa frågor är framförallt baserade

på val mellan olika scenarion eller alternativ. Den återstående delen av rapporten

kommer att ägnas åt den delen av undersökningen.

4.1 Hushållens distributionskostnader

Kartläggningen av hushållens inköpsvanor talar för en preliminär tolkning av in-

köpens fördelning mellan olika butiker som kan sammanfattas i följ ande figurer:

Kostnader för Kostnader för

dagligvaror dagligvaror

  

     

"
q* q Volym q q Volym

 

Figur 4.1 Hushållens val av butik.

Modellen, som är hämtad från Haraldsson(2000)c och Hellberg(2000), kommer

att utvecklas vidare i den fortsatta forskningen.

Modellen beskriver situationen för ett hushåll. Kostnader för dagligvaror är

de samlade hushållsekonomiska distributionskostnadema som dels är direkta ut-

gifter för inköpta varor, men också kostnader för att planera inköpen, ta sig till de

olika butikerna, lagravarorna hemma mm. I fortsättningen delas dessa kostnader

upp i inköpskostnad och en generaliserad transportkostnad , som här är en sam-

lingsterm för övriga kostnadskomponenter. Diskussionen är principiell och kost-
nadskomponenter etc., kommer inte att bestämmas kvantitativt. Relationer mellan

olika faktorer i modellen är också godtyckliga. Volym står för volymen inköpta

dagligvaror. Linjen a beskriver hur kostnaderna för att köpa dagligvaror i en

bostadsområdesbutik ökar med stigande inköpsvolym. För enkelhetens skull antas

att inga andra kostnader än kostnader för inköpta varor är relevanta vad gäller

inköp i bostadsområdesbutiken, dvs. linjen a utgår från origo, vilket t.ex. innebär

att transportkostnaderna antas vara noll. Linjens riktningskoefflcient, eller deri-

vata, bestäms av prisnivån i bostadsområdesbutiken.

Antag att hushållet även kan köpa dagligvaror i en större butik som är

lokaliserad utanför det egna bostadsområdet, tex. en extern etablering. Butiken är

större än bostadsområdesbutiken och prisnivån är därför lägre. (Haraldsson,
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ZOOOa). Men för att kunna utföra inköp i den stora butiken måste hushållet accep-

tera en viss transportkostnad, dvs. rörliga fordonskostnader, tidskostnader mm.

Hushållens kostnader för inköp i den stora butiken visas av linjen b. Linjen skär
kostnadsaxeln i en punkt över origo beroende på transportkostnaden som för

enkelhetens skull betraktas som fast och oberoende av inköpsvolymen upp till ett

visst kapacitetstak. Om hushållet väljer att färdas till den större butiken måste hela

transportkostnaden bäras. Alternativt kan hushållet avstå från att handla i den

stora butiken och hela transportkostnaden kan undvikas. Transportkostnaden visas

av avståndet mellan origo och linjen b vid inköpsvolymen noll. Linjen b har en

flackare lutning än linjen a, vilket beror på den lägre prisnivån i den större

butiken.
Modellen visar ett hushålls valsituation när det gäller vilken butik som ska

användas vid ett inköpstillfälle. Om den önskade inköpsvolymen är större än q är

det hushållsekonomiskt lönsamt att använda den stora butiken, är inköpsvolymen

mindre är det lönsamt att använda bostadsområdesbutiken. Inköpsvolymen i den

stora butiken kommer att begränsas av hushållets transport- och varuhanterings-

kapacitet, varomas hållbarhet, bostadens lagringskapacitet och i vilken omfattning

hushållet väljer att planera inköpen. Behov av kompletterande inköp kommer att

uppstå pga. att vissa fårskvaror har begränsad hållbarhet och att oplanerade

eller oförutsägbara behov eller önskemål uppstår som motiverar mindre inköps-

volymer, vilket gör att kompletteringsbutiken i närområdet används.

Av modellen framgår att q utgör en brytpunkt och att inköpsvolymer som

ligger något under eller något över denna kvantitet i stort sett medför samma

distributionskostnader för hushållet, trots att det är två olika butiker som används

som dessutom kan vara lokaliserade med ett förhållandevis långt mellanliggande

avstånd. Detta innebär att stora förändringar av hushållens inköpsbeteende kan i

princip inträffa utan att hushållens distributionskostnader behöver förändras i

någon större omfattning. Förändringarna kan dock ge stora återverkningar på det

samlade butiksutbudet.

4.2 Distributionskostnader och förändringar i butiksnätet

Modellen som beskrivs i figur 4.1 kan också användas i ett mer dynamiskt

perspektiv. Antag att bostadsområdesbutiken är den enda existerande butiken i

utgångsläget och att hushållet gör alla inköp av dagligvaror där. Antag vidare att

en ny större butik etableras i ett externt läge där hushållet kan utföra inköp till de

kostnader som beskrivs av linjen b. Det finns skäl att förmoda att en sådan

nyetablering driver fram en ökad differentiering vad gäller hushållens inköps-

mönster. Hushållet kan reducera sina kostnader genom att utföra större inköp i

den stora butiken, men har fortfarande möjlighet att utföra kompletterande inköp i

bostadsområdesbutiken. De lägre distributionskostnader som nu är möjliga för

inköpsvolymer över brytpunkten q är givetvis av godo för hushållet.

Men i praktiken är ofta den situation som beskrivs ovan inte stabil. Hushållens

förbrukning av dagligvaror är en trögrörlig del av den privata konsumtionen som i

huvudsak bestäms av hushållens sammansättning, dvs. i första hand antalet hus-

hållsmedlemmar. Detta innebär på kort sikt att nyetableringar av butiker medför

att andra butiker drabbas av försäljningsminskningar som i stort sett är lika stora

som de nya butikernas försäljning.
Översätts dessa förhållanden till modellen ovan kommer därför bostadsom-

rådesbutikens vikande försäljning, och minskande lönsamhet, att ge upphov till
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vissa konsekvenser. I figur 4.1 finns två realistiska alternativ illustrerade. I den

vänstra delen av figuren försvinner butiken i det egna bostadsområdet och ersätts

av en annan butik längre bort som försöker att exploatera den uppkomna

kompletteringsmarknaden i flera bostadsområden. Här antas att prisnivån i den

nya butiken är densamma som i butiken som läggs ned, och hushållens kostnader i

samband med inköp i den nya butiken beskrivs av linjen a*, vilken inkluderar en

fast transportkostna .

I den högra delen av figuren transforrneras butiken i bostadsområdet till en

mindre kompletteringsbutik med högre priser än tidigare. Hushållens kostnader

för att göra inköp i butiken beskrivs av linjen a°, där den brantare lutningen beror

på den högre prisnivån. Båda dessa förändringar gör att den inköpsvolym som nu

minst krävs för att inköp i den externa etableringen ska bli hushållsekonomiskt

lönsamma att genomföra förskjuts till lägre nivåer,q* respektive q .

Av modellen framgår vidare att förändringarna i butiksutbudet gör att alla

inköp i relativt små volymer, dvs. under brytpunkten q, blir dyrare för hushållet att

genomföra i jämförelse med situationen när den gamla bostadsområdesbutiken

fanns kvar som alternativ. Den ökande differentieringen, eller funktionsuppdel-

ningen, bland dagligvarubutiker som har diskuterats tidigare, är en följd av att det

etableras successivt allt större butiker med geografiskt utbredda avsättnings-

marknader, vilket i sin tur är beroende av hushållens rörlighet. (Svensson, 1998).

4.2.1 Butiker och tillgänglighet

Frågan är dock vad de samhällsekonomiska konsekvenserna blir av dessa föränd-

ringar. Om jämförelsealtemativen är en bostadsområdesbutik respektive en extern

etablering och transformerade bostadsområdesbutiker, ska kostnadsbesparingar
i samband med inköp i den externa etableringen ställas mot de dyrare komplette-

ringsinköpen. Om analysen är partiell i den meningen att den externa etableringen

kan uppfattas som given och det samhällsekonomiska värdet av bostadsom-

rådesbutiken ska beräknas, bör detta värde kunna approximeras med de kostnads-

ökningar som drabbar hushållet vid kompletteringsinköp under brytpunkten q.

Denna kostnad visar vad respektive hushåll maximalt vill betala för att bostads-

områdesbutiken ska vara kvar med samma utformning som tidigare, om hushållets

inköpsbeslut bestäms av dessa snäva distributionsekonomiska förhållanden.

Det bör dock vara så att dessa kostnader varierar kraftigt mellan olika hushåll.

Vissa hushåll kan relativt enkelt modifiera sina inköpsvanor för att kompensera de

negativa konsekvenserna av förändringen. Hushåll som uppfattar de tillkommande

kostnaderna för ytterligare inköp i den externa etableringen som relativt små

drabbas marginellt av kostnadsökningar på kompletteringsmarknaden . För

andra hushåll betyder de ändrade förutsättningarna betydande kostnadsökningar.

Vad som är speciellt intressant för den fortsatta diskussionen är att inget hus-

håll, oavsett kategori, har något rationellt hushållsekonomiskt skäl i normalfallet

för att låta risken för att bostadsområdesbutiken ska försämras i någon dimension

styra det egna beslutet om val av inköpsställe. Anledningen till detta är att det

egna inköpsbeslutet har försumbara konsekvenser för det faktiska utfallet, vad

gäller dagligvarumarknadens utformning på sikt. Hushållet kan inte ensamt hålla

kvar en bostadsområdesbutik på marknaden genom att förlägga en större andel av

inköpen i butiken. Att betala i dessa former för en viss nivå vad gäller produk-

tion av distributionstjänster i det egna bostadsområdet, är inte rationellt om inte

utfallet kan specificeras och garanteras. I annat fall löper hushållet stor risk att
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enbart bära högre kostnader utan något i utbyte. Möjligen kan denna tillgänglig-

hetskomponent ses som en form av kollektiv nyttighet som en reguljär mark-

nadslösning inte förmår att producera. Om denna komponent vore internaliserad i

hushållets val av inköpsställe kan den kanske i modelltermer betraktas som ytter-

ligare en kostnad som är förknippad med inköp i den externa etableringen i figur

4.1, och som skulle förskjuta brytpunkten q till högre inköpsvolymer.

Om det finns någon substans i diskussionen ovan medför detta att hushållens

faktiska inköpsmönster och val av butiker inte oförbehållet kan tolkas som en

direkt yttring av hushållens egentliga preferenser. Beskrivning och analys av in-

köpsmönstret behöver kompletteras med någon form av stated preferences , dvs.

där hushållen ges möjlighet att uttrycka de egentliga preferensema om hur daglig-

varuhandeln ska vara utformad.

4.3 Val av butik genom hypotetiska frågeställningar

Den enkät som även användes för att kartlägga hushållens inköpsmönster, redo-

visat i den första delen av denna rapport, innehöll frågor som syftade till att bidra

till en kartläggning av hushållens preferenser vad gäller dagligvaruhandelns ut-

formning, enligt diskussionen ovan. Det övergripande syftet, utöver att testa olika

undersökningsmetoder, var att försöka klarlägga om det överhuvudtaget finns hus-

håll som uppfattar omvandlingen av dagligvaruhandeln som problematisk och, om

de finns, omfattning och styrka av dessa preferenser. Det är givetvis nödvändigt

att i ett första steg genomföra en sådan kartläggning innan det är relevant att

diskutera olika institutionella arrangemang för att lindra den eventuella problema-

tiken.

Huvuddelen av den ekonomiska och statsvetenskapliga forskningen om s.k.

sociala dilemman avser hur identifierade problem kan fångas teoretiskt och

empiriskt/analytiskt samt hur institutioner (kan) utvecklas för att hantera dessa

dilemman. Se vidare i t.ex. Ostrom(2000), som också innehåller ett stort antal

referenser. Ett socialt dilemma kan i korthet beskrivas som att det finns en

grupp av individer som genom någon form av kollektiv samordning skulle kunna

öka sin nytta eftersom det individuella bidraget, eller kostnaden, som krävs för att

en viss produktion ska komma till stånd, är lägre än nyttoökningen av den

potentiella konsumtionen för varje individ. Av olika skäl, t.ex. de som diskuteras

ovan i anslutning till butiksval, blockeras dock den potentiella nyttoökningen. Se

Forsberg (1997) för en utförlig diskussion av sociala dilemman vad gäller

konsumenters valmöjligheter vid dagligvaruinköp.

I principiell mening finns det ett stort antal alternativa möjligheter att formu-

lera enkätfrågor som skulle kunna fånga upp den relevanta preferensstrukturen.

Allt från scenarioval, där butiksnätets struktur varieras, till direkta frågor som

innehåller ett specificerat institutionellt arrangemang som subventioner, etable-

ringsavgifter, kooperativa lösningar, medlemskap etc., som skulle kunna möjlig-

göra en ökad produktion av distributionstjänster i det egna bostadsområdet, om nu

detta föredras.

Det alternativ som valdes i föreliggande undersökning bygger dock på att hus-

hållet genom det egna, visserligen hypotetiska, inköpsvalet kan bestämma hur

butiksnätet ska vara utformat. Frågan är formulerad så att respondenten successivt

försätts i den situationen att det egna inköpsvalet bestämmer butiksnätets ut-

formning. I motsats till verklighetens förhållande garanteras hushållet en viss

servicenivå, i form av bostadsområdesbutiker, om tillgänglighetskomponenten

VTI notat 6-2001 17



intemaliseras i det egna valet av butiker, eftersom det enskilda hushållet kommer

att utgöra hela efterfrågesidan.
Fördelen med detta angreppsätt är att de mekanismer som används är de som

medlemmarna i hushållet är vana vid från verkliga förhållanden, dvs. när utfallet

kopplas till en viss fördelning av inköp mellan olika butiker. Om frågan hade

baserats på institutionella lösningar som t.ex. subventioner och etableringsavgifter

är risken större att den hade uppfattats som orealistisk och att graden av strategi-

ska svar hade ökat. Det kan vara svårare att länka den typen av mekanismer till

hushållets egna kostnader och intäkter. Ett hushåll gynnas självfallet av att få

tillgång till en bostadsområdesbutik gratis . Genom de frågekonstruktioner som

presenteras nedan finns det få skäl för respondenten att ta med den typen av

strategiska avvägningar när frågorna ska besvaras. Det är dock så att den valda

konstruktion innehåller endast en institutionell lösning, i den meningen att konsu-

menten kan endast erhålla nyttigheten närservice inom dagligvaruhandeln i

ökad omfattning genom att förändra sitt inköpsval.

4.3.1 Val av butik utan information om konsekvenser

Frågorna inleds med en beskrivning av de butiker som respondenten kan välja att

använda för sina dagligvaruinköp. Frågorna är nu ställda till respondenten direkt

som enskild individ till skillnad från kartläggningen av inköpsvanor som avser

hushållets inköpsmönster. Valet står mellan en butik i det egna bostadsområdet

som har funnits i flera år och en nyetablerad stormarknad. Nedan följer ett

exempel från en enkätvariant:
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Nu kommer några frågor om hur Du/Ditt hushåll skulle villa göra inköpen
av dagligvaror. Du behöver inte tänka på hur Du/Ni gör inköpen av

dagligvaror idag eller hur det ser uti Ert bostadsområde.

Du har i utgångsläget två affärer att välja på där båda affärerna har alla
varor som behövs. Affärerna är en affär i bostadsområdet som har funnits i

flera år, 300 meter från Din bostad, och en ny stormarknad 10 km från Din

bostad. Affären i bostadsområdet har en rymlig parkeringsplats. Vid

stormarknaden finns det gott om parkeringsplatser. Från Din stads

centrum går det också bussar till stormarknaden. Alternativen är påhittade,
men försök att tänka dig in i situationen och hur Du skulle välia om

alternativen var verklighet!

Enkäten testades i olika varianter där avståndet till stormarknaden och före-

komsten av parkeringsmöjligheter i anslutning till bostadsområdesbutiken variera-

des, vilket kommenteras senare. Därefter anges att prisskillnaden mellan de båda

butikerna är 20%, vilket även illustreras i en tabell med ett antal absoluta belopp.

Sedan får respondenten ange önskad fördelning av inköp mellan de två butikerna i

följande fråga:

9 a) Hur skulle Du göra inköpen under en månad, om Du hade dessa två
butiker att välja mellan? Markera det alternativ som passar bäst in på hur

Du skulle göra.

1 ,D Jag skulle köpa allt i stormarknaden och inget i affären i bostads-

området

2,|:| Jag skulle köpa nästan allt i stormarknaden och endast göra mindre

kompletteringsinköp i affären i bostadsområdet

3,|:| Jag skulle köpa ca tre fjärdedelar i stormarknaden och resten i

affären i bostadsområdet

4,l:| Jag skulle köpa hälften i stormarknaden och hälften i affären i

bostadsområdet

5,i:l Jag skulle köpa ca en fjärdedel i stormarknaden och resten i affären

i bostadsområdet

6,|:| Jag skulle köpa allt i affären i bostadsområdet
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Numreringen av de fasta alternativen är infogad här för att underlätta för den fort-

satta framställningen. Hur frågan besvarades för hela materialet framgår av
följande flgur:

 

Andelar i procen

    

Figur 4.2 Val av butik utan information om konsekvenser, andelar av individerna
iprocent.

De ungefärliga procentandelarna för de olika alternativen från ett till sex är som

följer: 3%, 9%, 7%, 0%, 9% och 10%. Det framgår tydligt att alternativ två

Jag skulle köpa nästan allt i storrnarknaden och endast göra mindre komplette-

ringsinköp i affären i bostadsområdet , är det i särklass mest populära alternativet.

Om de olika alternativen kvantifleras, se avsnitt 4.4.3, och multipliceras med den

fördelning som ges av tabellen, dvs. andel individer som väljer respektive alter-

nativ, erhålls en genomsnittlig marknadsandel för de båda butikerna som uppgår

till 31% av inköpen för bostadsområdesbutiken och 69% av inköpen för stormark-

naden. Om de av hushållen angivna faktiska inköpsvanorna granskas framgår att

motsvarande marknadsandel för butiker som ligger i undersökningsområdet, eller

vid dess gränser, uppgår till ca 33%, beräknad som andel av totala utgifter för

dagligvaror. Det genomsnittliga avståndet till dessa butiker, beräknat från om-

rådets geografiska mittpunkt, är dock betydligt större än 300 meter, det rör sig

snarare om drygt två kilometer.

4.3.2 Val av butik med information om konsekvenser

Efter det genomförda valet ovan, försätts respondenten i den situationen att det

egna valet av butiker kommer att bli avgörande för vad som händer med butiks-
nätet genom att alla andra hushåll i området kommer att fördela inköpen som

respondentens hushåll. Därefter beskrivs konsekvenserna av de olika inköps-

andelama. Ambitionen är att konsekvensbeskiivningarna ska vara så realistiska

och fokuserade som möjligt. Eftersom storrnarknaden är den tillkommande

utiken är det fullt rimligt att utgå från att bostadsområdesbutiken kommer att på-

verkas i negativ riktning, om inte alla i bostadsområdet förlägger alla sina inköp

av dagligvaror i butiken i bostadsområdet. Denna del av enkäten återges i det

följande:
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Antag nu att alla andra i bostadsområdet kommer att göra sina inköp på
exakt samma sätt som Du, oavsett vilket alternativ Du väljer. Stormark-

naden påverkas inte av hur de boende i Ditt bostadsområde handlar efter-
som många andra också handlar i stormarknaden. Hur de boende i Ditt
bostadsområde handlar kommer däremot att påverka affären i bostads-
området på följande sätt:

  

Hur inköpen görs: Vad konsekvenserna blir för

affären i bostadsområdet
Alla inköp i stormarknaden Affären i bostadsområdet

läggs ned och

bostadsområdet blir helt utan

  

affär

Nästan alla inköp i stormarknaden, bara Affären i bostadsområdet

mindre kompletteringsinköp i affären i läggs ned och

bostadsområdet bostadsområdet blir helt utan
añär

Tre fjärdedelar av inköpen i Affären i området läggs ned
stormarknaden och ersätts av en servicebutik

med litet sortiment och höga

priser. Priserna ligger 35%
över priserna i stormarknaden.

Hälften av inköpen i stormarknaden Affären i området läggs ned

och ersätts av en butik med

ungefär hälften så stort
sortiment. Priserna ligger 30%
över priserna i stormarknaden.

En fjärdedel av inköpen i stormarknaden Affären i området är kvar med
fullt sortiment men priserna

stiger till 25% över priserna i
stormarknaden

Alla inköp i affären i bostadsområdet Affären i området påverkas
inte utan är kvar som förut

      

Poängen med beskrivningen är att respondenten nu genom sitt val mellan de två

butikerna kommer att avgöra graden av närservice vad gäller försäljning av dag-

ligvaror i det egna bostadsområdet, och att hushållet måste betala för ökad service

genom att utföra en större andel av inköpen i bostadsområdesbutiken till priser

som är högre än priserna i stormarknaden. Nyttan, eller intäkterna, av en sådan

förändring kan dock garanteras vad gäller önskvärda konsekvenser för sortiment

och prisnivå i bostadsområdesbutiken. Efter konsekvensbeskrivningen tillfrågas

respondenten på nytt vilken fördelning av inköpen mellan stormarknaden och

bostadsområdesbutiken som skulle väljas, på samma sätt som i den föregående

delen. Utfallet av detta val, samt den redan presenterade fördelningen i figur 4.2,

återges i följande figur:
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Inköpsandel

 

Före

I Efter

       

Figur 4.3 Val av butik före respektive efter information om konsekvenser, an-
delar av individerna i procent.

De ungefärliga procentandelarna för de olika alternativen ett till sex efter in-

formation av valets konsekvenser är 8%, 37%, 16%, 8%,13% och 16%. Vad som

nu sker är en rörelse i materialet till förmån för bostadsområdesbutiken. Den

genomsnittliga marknadsandelen ökar från 31% till knappt 37%. Skillnaden

mellan de två utfallen är statistisk signifikant (p<0,05 enligt Wilcoxon Signed

Ranks test, se Aczel, 1996). Omkring 37% av individerna väljer nu att utföra

minst hälften av sina inköp i bostadsområdesbutiken, i jämförelse med ca 29%

innan konsekvensbeskrivningen. Hypotesen om social dilemman inom området

stärks därmed av undersökningsresultaten.

Studeras förändringennärmare framgår att det finns två motverkande rörelser i

materialet. Två tredjedelar av respondenterna förändrar inte sitt val överhuvud-

taget, drygt 11% väljer att öka sin inköpsandel i stormarknaden och 22% väljer att

öka andelen i bostadsområdesbutiken. Att respondenter väljer att minska andelen

inköp i bostadsområdesbutiken kan möjligen bero på att de konsekvenser som för-

väntades av valet i före fallet var för optimistiska vad gäller närbutikens

kvalitet. Andelsförskjutningen i riktning mot ökad inköpsandel i bostadsområdes-

butiken är också i genomsnitt starkare, dvs. större förändring per individ.

De marknadsandelar som beräknas ovan bygger implicit på antagandet att

alla hushåll gör lika stora inköp av dagligvaror, vilket givetvis inte är fallet. Hus-

hållens genomsnittliga konsumtion av dagligvaror per månad i undersökningen

uppgår till ca 3045 kr. Genom att beräkna varje hushålls månatliga utgifter för

dagligvaror och sedan ta hänsyn till hur hushållet (respondenten) väljer inköps-

andelar ges ett mått som, till skillnad från enbart andelama ovan, viktar de olika

valen med hänsyn till hur stora utgifter som de olika andelama kan sägas

representera. I öre fallet uppgår de genomsnittliga inköpen i bostadsområdes-

butiken till ca 875 kr per månad och hushåll, i efter fallet ökar denna siffra till

1107 kr. Skillnaden är en ökning med 232 kr till bostadsområdesbutikens förmån,

vilket motsvarar 8% av den genomsnittliga konsumtionen av dagligvaror i under-

sökningsmaterialet. Utgifterna för inköp i bostadsområdesbutiken i efter fallet
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utgör ca 37% av utgifterna totalt sett. (Vilket innebär att de två metoderna för att

beräkna marknadsandelar ger i stort sett samma resultat.)

Om resultaten vore generaliserbara, vilket de inte är pga. undersökningens be-

gränsade omfattning, och effekterna summeras till att gälla för hela städer, kan

förändringens omfattning illustreras. I en medelstor svensk stad med 45 000 hus-

håll motsvarar Ökningen, 232 kr per månad och hushåll, marknadsunderlaget för

12 mindre butiker med en årsomsättning på 10 miljoner kr. Det totala marknads-

underlaget, 1107 kr per månad, motsvarar ca 60 butiker av samma typ, eller 30

butiker med 20 miljoner kr i årsomsättning osv.

4.3.3 Kan valet av butik förklaras?

Det är angeläget att försöka finna orsaker till det val av inköpsandelar i de olika

butikerna som individerna gör i samband med de hypotetiska frågorna i enkäten. I

materialet finns det två huvudtyper av faktorer som skulle kunna användas i detta

syfte, dels de socioekonomiska bakgrundsfaktorema kön, boende, inkomst etc.,

dels de variabler som beskriver hushållens faktiska inköpsmönster enligt vad de

själva har angivit i enkäten.

Valet av inköpsandelar, dvs. val av alternativ ett till sex redovisade ovan, kan

transforrneras till en semikontinuerlig variabel. För alla alternativ, utom för alter-

nativ två, är inköpsandelen i bostadsområdesbutiken respektive stormarknaden

explicit angiven. Alternativ två har kodats som en inköpsandel på 0,1 för bostads-

områdesbutiken och, följaktligen, 0,9 för stormarknaden. Den valda inköpsan-

delen kan därför anta värdena 0, 0,1, 0,25, 0,5, 0,75 och 1. Detta gör det möjligt

att ansätta linjära regressionsmodeller i syfte att filtrera fram vilka faktorer som

kan förklara respondenternas val.

Genom en sådan transformering av valalternativen utnyttjas den information

som ges av rangordningenoch den kvantitativa skillnaden. Alternativt kan varje

valalternativ betraktas som ett specifikt fall och analyseras med hjälp av modeller

för diskreta val och/eller korstabellering. En sådan ansats kommer att prövas

senare i projektet med ett större undersökningsmaterial.

I en första fas analyserades de valda inköpsandelama i före respektiveefter

fallet separat. Ett stort antal modellspecifikationer har testats, där urvalets be-

gränsade storlek givetvis utgör ett problem, vilket bör uppmärksammas när

resultaten tolkas. Den tillämpade metoden var att först anpassa en totalmodell där

alla potentiella förklaringsvariabler användes, och sedan genom stegvis elimine-

ring ta bort de variabler som ej kunde estimeras med signifikanta koefficienter.

Signifikans omkring 10%-nivån valdes som tröskelvärde.

Vad som framkommer är att de socioekonomiska förklaringsfaktorerna som

finns i materialet (kön, ålder, körkort, biltillgång, boendefonn, antal hushållsmed-

lemmar, antal barn och inkomst) och som borde kunna medverka till att förklara

skillnader mellan individer vad gäller preferensstrukturer, i regel inte har en signi-

fikant inverkan på valet av inköpsandel när de två hypotetiska frågorna analyseras

var för sig. Vid vissa modellspecifikationer har dock ålder och inkomst en signi-

fikant inverkan i den meningen att med stigande ålder och inkomst minskar in-

köpsandelen i bostadsområdesbutiken. Resultaten tyder på att dessa samband

skulle ha varit tydligare i ett större urval.

Variabler som beskriver hushållens faktiska inköpsmönster kan dock användas

som förklaringsvariabler vid regressionsanalyser. Dessa variabler är inte för-

klaringsvariabler i egentlig ekonomisk-teoretisk mening utan baseras på den
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rimliga hypotesen att hushållens faktiska inköpsbeteende ( revealed preferences )

har en nära koppling med hur svaren på de hypotetiska frågorna utfaller ( stated

preferences ). Nedan presenteras en modell där inköpsandelen i bostadsområdes-

butiken i före fallet, dvs. innan konsekvensbeskrivningen ges, är den beroende

variabeln:

Tabell 4.1 Regressionsmodell, inköpsandel i bostadsområdesbutiken i före

          

fallet

Variabel Konstant Frekvens Bil Bil A-butik B-butik

A-butik A-butik C-butik storm. storm.

Koeff. 0,631 0,008 -0,187 -0,073 -O,236 -0,160

t-värde 9,22 2,18 -3,46 -1,99 -5,5 6 -4,31

Rz-adj. 0,4
F-värde 22,31

   

Som framgår av tabellen är samtliga estimerade koefficienter signifikanta. t-testet

avgör om det samband som anges av den estimerade koefflcienten är statistiskt

säkerställt. Som riktmärke kan sägas att ett absolut t-värde som är större än 2 ger

signifikans på minst 5%-nivån. F-testet används för att testa nollhypotesen att

ingen av förklaringsvariablema i modellen har någon effekt på den beroende

variabeln. F-testet anger här signifikans på 1%-nivån för modellen i sin helhet.

Den justerade förklaringsgraden är 0,4 vilket med ledning från tidigare studier av

liknande material måste betecknas som tillfredsställande. (Svensson, 1998).

Den beroende variabeln är inköpsandelen i bostadsområdesbutiken, som kan

anta ett visst antal värden mellan noll och ett, se ovan. Frekvens A-butik be-

skriver hur många gånger per månad som hushållen gör inköp i den faktiska A-

butiken. Bil A-butik är en sk. dummyvariabel som antar värdet ett om respek-

tive hushåll oftast använder bil vid inköp i A-butik och värdet noll om något annat

färdmedel används. Bil C-butik är motsvarande dummyvariabel för C-butik.

Resterande variabler är dummyvariabler med värdet ett om nuvarande A- respek-

tive B-butik är en extern etablering, och värdet noll om någon annan butikstyp

används som A- och B-butik.

Av modellen framgår att inköpsfrekvens i nuvarande A-butik har en positiv

effekt på inköpsandelen i bostadsområdesbutiken, övriga variabler medför en

minskande inköpsandel. Inköpsfrekvensen har dessutom den i särklass svagaste

absoluta effekten på inköpsandelen i bostadsområdesbutiken bland modellens för-

klaringsvariabler. Dummyvariablerna kan givetvis också tolkas utifrån nollalter-

nativet, dvs. om något annat transportmedel än bil, framförallt cykel och gång, an-

vänds vid inköp i A- och B-butiker och om nuvarande A- och B-butiker inte är

stormarknader, ger detta en positiv effekt på den valda inköpsandelen i bostads-

områdesbutiken.
Nedan följer en modell där inköpsandelen i bostadsområdesbutiken i efter

fallet, dvs. efter konsekvensbeskrivningen i enkäten, är den beroende variabeln:

24 VTI notat 6-2001

 



Tabell 4.2 Regressionsmodell, inköpsandel i bostadsområdesbutiken 1' efter
fallet.

           

Variabel Konstant Bil Bil A-butik B-butik

A-butik C-butik storm. storm.

Koeff. 0,793 -0,171 -0,102 -0,237 -0,182

t-värde 10,32 -2,20 -1,91 -4,08 -3,3 3

RZ-adj. 0,2
F-värde 10,46

   

Av tabellen framgår att förklaringsgraden nu halveras och att inköpsfrekvens i A-

butik har bortfallit som förklaringsvariabel p.g.a. bristande signifikans. Övriga

variabler har ungefär samma effekt på den beroende variabeln, inköpsandel i

bostadsområdesbutiken, som tidigare.
Försök har också gjorts att analysera skillnaden mellan de valda andelama

före respektive efter med hjälp av regressionsmodeller. Inga statistiska sam-

band mellan testade förklaringsvariabler och skillnaden i valen kan dock säker-

ställas. Urvalet är litet och spridningen av den beroende variabeln är relativt be-

gränsat. En klar majoritet har ju valt att inte förändra sin inköpsandel vilket

givetvis innebär att den registrerade skillnaden för dessa hushåll blir noll.

En central slutsats från resultaten ovan är att det framförallt är respektive hus-

hålls faktiska inköpsvanor i dagsläget som avgör svaren på de två hypotetiska

frågorna om val av inköpsandel, när de två analyseras var för sig.

En faktor som har en signiñkant inverkan på valet av inköpsandel år vilket

transportmedel som hushållet använder oftast vid inköp i den nuvarande A-

butiken. I följande tabell återfinns detta samband där den beroende variabeln är

vald inköpsandel i bostadsområdesbutiken (och stormarknaden) i efter fallet:

Tabell 4.3 Inköpsandel i bostadsområdesbutiken 1' efter fallet och färdsätt till
nuvarande A-butik.

         

Färdmedel Inköpsandel

0 0,1 0,25 0,5 0,75 1

Gående, 3% 8% 12% 10% 16%

Cykel 1% 6% 12% 14% 10%

Bil 100% 95% 86% 76% 72% 74%

Buss 1% 4%

Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100%

      

Av tabellen framgår att av de som anger att de skulle göra hälften eller mer av in-

köpen i närbutiken, går eller cyklar ca en fjärdedel i dag när huvudinköpen av

dagligvaror ska genomföras. Det framgår också att i princip alla hushåll som

väljer att köpa allt eller nästan allt i stormarknaden använder bil vid inköp i nu-

varande A-butik.

En metod som kan användas för att i viss mån kompensera för att urvalet är

förhållandevis begränsat är att använda s.k. pooled regression models, se Greene

(1997) och Gujarati (1995). Detta innebär att de valda inköpsandelarna i före

och efter fallet ovan, kombineras till en beroende variabel och att en dummy-

variabel som ges värdet noll för före fallet och ett för efter fallet tillförs mo-
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dellen. Detta innebär följaktligen att antalet observationer dubbleras i jämförelse

med de regressionsmodeller som presenteras ovan. I ett första steg användes

enbart de socioekonomiska bakgrundsvariablerna som förklarande faktorer. För-

klaringsgraden är låg men några variabler kan uppvisa en signifikant påverkan på

valda inköpsandelar, enligt följande tabell:

Tabell 4.4 Regressionsmodell (pooleaD, inköpsandel i bostadsområdesbutiken
som beroende av socioekonomiskafaktorer.

          

Variabel Konstant Kön Inkomst Antal Före/ efter

Koeff. 0,556 -0,067 -0,033 -0,050 0,073

t-värde 10,53 -2,15 -2,22 -3,10 2,35

R 2 -adj. 0,07
F-värde 7,84

   

Kön är en dummyvariabel med värdet ett om enkäten har besvarats av en man

och noll om det är en kvinna som besvarat frågorna. Inkomst är den samlade

hushållsinkomsten före skatt. Koefficienten har skalats upp och uttrycker föränd-

ringen av inköpsandelen om inkomsten ökar med 10 000 kr. Antal är antalet

hushållsmedlemmar och före/efter är den dummyvariabel som beskrivs ovan.

Resultaten tyder på att den valda inköpsandelen i bostadsområdesbutiken faller

med inkomst och antalet hushållsmedlemmar. Andelen är också lägre om enkäten

har besvarats av en man, i jämförelse med om enkäten har besvarats av en kvinna.

Samtliga koefficienter är signifikanta på 5%-nivån och F-värdet är signifikant på

1%-nivån.

I ett andra steg skattades en totalmodell där de socioekonomiska variablerna

kombinerades med variabler som beskriver det faktiska inköpsmönstret. Problem

med bl.a. hög korrelation mellan variabler medförde dock att resultaten inte blev

konsistenta med modellen ovan. I följande tabell återges den modell som blir

resultatet av den stegvisa elimineringen:

Tabell 4.5 Regressionsmodell (pooleaQ, inköpsandel i bostadsområdesbutiken
som beroende av socioekonomiskafaktorer och faktiskt inköpsmönster.

              

Variabel Konstant Ålder Före/efter Frekvens
A-butik

Koeff. 0,452 -0,024 0,084 0,010

t-värde 6,83 -2,23 2,92 2,78

Variabel Cykel A-butik Cykel C-butik Gång A-butik Gång C-butik

Koeff. 0,232 0,078 0,154 0,113

t-värde 3,44 2,02 2,48 2,37

Variabel A-butik B-butik

storm. storm.

Koeff. -0,212 -0,162

t-värde -5,59 -4,85

Rz-adj. 0,31
F-värde 16,03
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Som framgår av tabellen är ålder den enda kvarstående socioekonomiska

variabeln med en signifikant inverkan på inköpsandelen. Med stigande ålder

minskar inköpen i bostadsområdesbutiken. Koefficienten har skalats upp och be-

skriver konsekvensen av tio års åldersskillnad. Gång- och cykelvariablema är

dummyvariabler med värdet ett om respektive färdmedel är det som oftast an-

vänds vid inköp i respektive butikstyp, i annat fall har variabeln värdet noll.

Variablema här blir givetvis spegelbilder av bilvariablerna tidigare. Om hus-

hållet oftastgår eller cyklar vid de faktiska inköpen ökar den valda andelen i

bostadsområdesbutiken. Dessutom innehåller modellen två dummyvariabler med

värdet ett om den nuvarande A-, respektive B-butiken är en stormarknad, och

värdet noll om det är andra butikstyper som används. Om stormarknader används

som A- och/eller B-butiker minskar den valda inköpsandelen i den hypotetiska

bostadsområdesbutiken. Samtliga koefficienter är signifikanta på 5%-nivån och F-

värdet är signifikant på l%-nivån.

Genom att använda pooled regressions kan samband mellan valda in-

köpsandelar och socioekonomiska förhållanden påvisas. Fortfarande gäller att det

faktiska inköpsmönstret har en större absolut inverkan än de socioekonomiska

variablerna, men även kön, inkomst, antal hushållsmedlemmar och ålder påverkar

svaren på de hypotetiska frågorna. I större material bör denna typ av faktorer

kunna användas mer framgångsrikt som förklaringsvariabler i regressions-

modeller.

Ett ytterligare sätt att granska materialet är att dela det i två delar, där de som

väljer att göra minst hälften av inköpen i bostadsområdesbutiken i efter fallet ut-

gör en del och de som väljer att göra minst tre fjärdedelar av inköpen i stormark-

naden utgör den andra delen. Om differensen mellan de relativa frekvensfordel-

ningarna testas framgår att skillnaden vad gäller könsfördelning, körkortsinnehav,

biltillgång, boendeform och inkomst är signifikant mellan de två grupperna,

(Wilcoxon Signed Ranks test). I det följande redovisas detta Översiktligt.

 

Könsfördelning

 

Män

.Kvinnor

       

Figur 4.4 Könsfördelningen ide två grupperna, andelar iprocent.

Delgrupp ett, som utgör 62,5% av det totala antalet hushåll i materialet, är de som

föredrar stormarknaden relativt sett, och delgrupp två är de som föredrar bostads-
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områdesbutiken. Som har angetts tidigare är andelen män bland respondenterna i

hela materialet ca 56%, vilket innebär att skillnaden i preferenser mellan män och

kvinnor, där kvinnor väljer en relativt större inköpsandel än männen i bostadsom-

rådesbutiken, kan förväntas vara ännu större i ett material med jämn könsfördel-
ning. Här är kvinnoandelen 40% i stormarknadsgruppen och 51% i gruppen

som föredrar bostadsområdesbutiken.

 

Tillgång till bil

'IN
man
7 *i

      

Figur 4.5 Tillgång till bil i de två grupperna, andelar iprocent.

De som har tillgång till bil är i stor majoritet i båda grupperna. De billösas andel

är 5% i grupp ett och ökar till ca 12% i grupp två. Variabeln körkortsinnehav

öljer i stort sett tillgån en till bil och visas därför inte här.

 

EJ Grupp 1

I Grupp 2

   

Lägenhet Radhus m.m. Villa

   

Figur 4.6 Boendeformer i de två grupperna andelar i procent.

Andelen boende i villa är högre bland de som föredrar stormarknaden och andelen

boende i lägenhet är högre bland de som föredrar bostadsområdesbutiken. Villa-
andelen är 68% och lägenhetsandelen är 17% i stormarknadsgruppen . Motsvar-
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ande andelar i den andra gruppen är 54% och 32%. Medelinkomsten per hushåll

före skatt är 27 000 kr i gruppen som föredrar stormarknaden och 22 000 kr i den

andra gruppen.

Om de som väljer att göra alla inköp i bostadsområdesbutiken grupperas

isolerade förstärks några av de tendenser som registreras ovan. Gruppen utgör ca

17% av det totala antalet hushåll i materialet. Kvinnoandelen ökar till drygt 55%,

vilket motsvarar en förväntad andel på närmare 70% i ett urval med jämn köns-

fördelning. Körkortsinnehav och biltillgång faller något till ca 87%. För inkomst

och ålder sker en svag dragning mot lägre nivåer.

En ytterligare dimension att gruppera materialet efter är att jämföra de som

väljer att öka andelen inköp i bostadsområdesbutiken i efter fallet relativt före

fallet, med de som väljer att ange samma inköpsandel eller öka andelen inköp i

stormarknaden. Resultatet här följer dock i stort sett samma mönster som ges av

redovisningen ovan. Kvinnoandelen bland de som ökar inköpen i bostads-

områdesbutiken är tio procentenheter högre än i den andra gruppen. Körkorts-

innehavet ligger på samma nivå i de båda grupperna medan biltillgången är några

procentenheter lägre bland de som ökar andelen inköp i närbutiken. Vad gäller

boendeformen är lägenhetsandelen tio procentenheter lägre och villaandelen

motsvarande nivå högre i den grupp som inte förändrar inköpsandelen eller ökar

andelen inköp i stormarknaden. Genomsnittsåldern är något lägre i den grupp som

ökar inköpsandelen i bostadsområdesbutiken.

4.3.4 Olika enkätvarianter och betydelsen av p-plats och avstånd till

stormarknaden

Enkäten testades i fyra olika varianter där två förhållanden varierades: avståndet

till stormarknaden (10 eller 5 kilometer från bostaden) samt om bostadsområdes-

butiken har parkeringsplats ( affåren i bostadsområdet har en rymlig parkerings-

plats - affären i bostadsområdet har ingen parkeringsplats ) enligt följande

matris, där svarsfrekvensen för respektive variant anges inom parentes:

Tabell 4. 6 Olika enkätvarianter samt svarsåekvenser.

       

Parkeringsplats Ej parkeringsplats

10 km till Variant 1 Variant 3

stormarknad (62%) (50%)

5 km till Variant 2 Variant 4

stormarknad (58%) (52%)

 

För samtliga varianter gäller att förändringen mellan före och efter motsvarar

den som kan registreras för hela materialet, dvs. en förskjutning mot ökad inköps-

andel i bostadsområdesbutiken. Skillnaden mellan de två fördelningarna är dock

bara signifikant för variant ett och variant två. Det är framförallt variant ett som

bidrar till signifikansen för hela materialet, men även för variant två är skillnaden

signifikant (p<0.05). Resultaten av de statistiska testen tyder dock på att med ett

större urval har de två övriga varianterna möjlighet att ge signifikanta skillnader.

Som framgår av tabellen är också svarsfrekvensen som högst för variant ett och

variant två. Alternativen där bostadsområdesbutiken saknar parkeringsplats har

lägre svarsfrekvens. De förhållandevis stora skillnaderna vad gäller svarsfrekven-

ser för de olika varianterna är svåra att förklara. Det förefaller som osannolikt att
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utformningen av de hypotetiska frågorna i enkätens andra del kan påverka svars-

frekvensen i så hög omfattning, även om möjligheten inte kan uteslutas. Om

utformningen av de hypotetiska frågorna påverkar svarsfrekvensen är risken stor

att det föreligger systematiska skillnader mellan de som har besvarat enkäten och

individerna i bortfallet. Detta måste beaktas i de fortsatta undersökningarna.

Frågan är hur skillnaderna mellan varianterna vad gäller differensen mellan

svarsfördelningarna för före respektive efter fallen i respektive enkätvariant

kan tolkas? De kan tyda på att rymliga parkeringsplatser vid bostadsområdes-

butiken gör att fler kan tänka sig att öka sin andel av inköpen i butiken för att er-

hålla en viss servicenivå vad gäller dagligvaror i det egna bostadsområdet. De

faktiska inköpsvanoma redovisade ovan och de andelar som ges i figuren nedan,

visar tydligt bilens stora betydelse för hushållens dagligvaruinköp i det undersökta

området.

Respondenterna fick besvara frågorna Hur viktigt tycker Du att det är att det

finns en affär som säljer dagligvaror i närheten av din bostad? respektive Hur

Viktigt tycker Du att det är att affärer i bostadsområden som säljer dagligvaror har

rymliga parkeringsplatser? med svarsalternativen mycket viktigt , viktigt ,

liten betydelse , ingen betydelse alls vilket motsvarar alternativ ett till fyra i

figuren nedan.

 

Närhet och p-plats

 

Närhet till butik

I P-plats vid butik

       

Figur 4. 7 Betydelsen av närhet till butik och p-plats vid butik.

Totalt sett anser ca tre fjärdelar att det är viktigt eller mycket viktigt med butiker i

närheten och en lika stor andel anser att det är viktigt eller mycket viktigt att

butiken har rymliga parkeringsplatser. Om de olika valen kombineras fram-

kommer att kombinationen viktigt med både närhet och p-plats är den som har

valts av den största andelen individer, 24%, därefter följer mycket viktigt med

närhet och viktigt med p-plats, 14%, och mycket viktigt med både p-plats och

närhet, 12%. Av det totala antalet individer har ca 45% valt samma svarsalternativ

för de två frågorna, 24% av individerna anser att p-plats är relativt sett viktigare

än närhet och ca 30% anser att närhet är viktigare än p-plats.
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4.4 Sammanfattning och metodkritik
Försöken att ställa hypotetiska frågor till individer om val av inköpsandelar i olika

butiker har genererat några intressanta resultat. Trots en klar majoritet för ett alter-

nativ, eller scenario, är den kartlagda preferensstrukturen relativt heterogen.

Omkring en tredjedel av individerna i materialet väljer att utföra minst hälften av

inköpen i den hypotetiska bostadsområdesbutiken. Detta innebär att det finns

hushåll/individer som bor grannar i samma bostadsområde, men som har vitt

skilda uppfattningar om hur dagligvaruhandelns butiksnät bör vara utformat. En

(helt hypotetisk givetvis) omflyttning av individer efter preferensstruktur skulle

kunna innebära att det skapades bostadsområden där närbutiker skulle kunna möta

en större lokal avsättningsmarknad.

Resultaten visar generellt att ytliga registreringar och identifiering av ett visst

dominerande beteende, döljer det faktum att variationerna är stora mellan hus-

hållen vad gäller dels faktiskt inköpsmönster, dvs. butiksval, färdmedelsval, in-

köpsfrekvenser etc., dels åsikter om hur dagligvarumarknaden borde vara ut-

formad.

Ur det perspektivet följer resultaten här det som framkom i projektet Balans i

avvägningen mellan biltillgänglighet och god miljö där det kunde visas att indi-

vider har vitt skilda uppfattningar om hur biltrafiken i bostadsområden bör vara

organiserad. (Se b1.a. Grudemo och Svensson, 2000, och Svensson, 2000a och b.)

Ett effektivitetsproblem kan här identifieras som härrör från stadsplaneringens

nivelleringstendens där utformningen av bostadsområden etc., gynnar den

genomsnittliga uppfattningen, samtidigt som andra individer och grupper av

individer uppfattar de faktiska förhållandena som problematiska. Fungerande

bostadsområdesbutiker kräver en tillräckligt stor lokal kundkrets samtidigt som

stormarknader attraherar kunder från en hel stad eller tätort. Resultatet blir att det

lokala marknadsunderlaget dräneras i varje bostadsområde när en stor andel av

hushållen väljer stormarknaden för en stor andel inköpen. De kunder som fort-

farande föredrar bostadsområdesbutiker blir utspridda över hela staden och varje

lokal avsättningsmarknad blir uttunnad. Därmed inte sagt att problemen enkelt

kan lösas genom mer differentierade bostadsområden och varierande utformningar

av t.ex. transportsystem och lokal närservice.

Av de skriftliga motiveringar och kommentarer som respondenterna har angett

i enkäterna framkommer att det i första hand är snäva distributionsekonomiska

överväganden som prisskillnader, tidsinsats, avstånd mm., som avgör hur respon-

denterna väljer i samband med de hypotetiska frågorna. I den meningen har

enkäten fungerat eftersom detta ger möjlighet att öka precisionen i analysen i

jämförelse med en situation där valet också hade bestämts av andra ospecificerade

och implicita faktorer.

Undersökningen ger ett visst stöd för att det skulle kunna finnas ett socialt

dilemma i den meningen att förekomsten av en betalningsvilja för att förbättra

tillgängligheten till dagligvarubutiker har identifierats. I den hypotetiska frågan

ökar andelen inköp i bostadsområdesbutiken när individerna garanteras en viss

servicenivå direkt kopplad till inköpsbeteendet.

Genom att jämföra faktiska förhållanden på dagligvarumarknaden i undersök-
ningsområdet med den angivna preferensinriktningen, framkommer att strukturen

på marknaden vad gäller butiksnät etc., motsvarar den som efterfrågas av ca 35-

40% av hushållen. En ungefär lika stor andel av hushållen har betydligt svårare att
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i realiteten kunna förverkliga det inköpsmönster som de har valt i samband med

de hypotetiska frågorna.

Resultaten visar att kön, inkomst, antal hushållsmedlemmar och ålder i viss

utsträckning kan användas som förklaringsfaktorer i regressionsmodeller som för-

söker förklara de valda inköpsandelama i de hypotetiska frågorna. Högre inkomst

och ålder, fler hushållsmedlemmar samt om respondenten är en man, medför en

högre inköpsandel i stormarknaden. Variabler som beskriver det faktiska inköps-

mönstret har dock en högre förklaringsgrad i modellteknisk mening och en

större absolut inverkan på den beroende variabeln.

Genom att dela upp individerna i olika grupper, efter hur stora inköpsandelar

som väljs i de olika hypotetiska butikstyperna, framkommer att kvinnoandelen är

högre, bilinnehavet något lägre, lägenhetsboendet är högre och genomsnittsin-

komsten lägre i den grupp som väljer att göra minst hälften av inköpen i bostads-

områdesbutiken.

Den tillämpade metoden för att samla in data om hushållens preferenser bör

dock kunna förbättras avsevärt i kommande undersökningar. För det första måste

undersökningar med ett betydligt större urval genomföras. Det är angeläget att

kontrollera om förundersökningens preliminära resultat och registrerade tendenser

kan återfinnas i ett större material. Frågetekniken med före och efter val som

har tillämpats är problematisk. Skillnaden mellan de två fallen är svårtolkad. I

efter fallet väljer respondenten egentligen ett scenario för dagligvaruhandelns

utformning, samtidigt som frågan är utformad som ett val mellan två butiker där

en av butikerna, bostadsområdesbutiken, i de flesta fall kommer att förändras

enligt konsekvensbeskrivningen. Detta innebär bl.a. att det alternativ som attra-

herar den största andelen av individerna, dvs. alternativ två, inte kommer att kvar-

stå på sikt eftersom butiken i området läggs ned. Denna brist i frågetekniken

kommer att korrigeras.

Ett annat, mer oväntat, problem är att valen i de hypotetiska frågorna harpå-

verkats av om den som har besvarat enkäten verkligen deltar i hushållets in-

köpsarbete. Urvalet är dragit på individnivå och enkäten har i de flesta fall be-

svarats av adressaten. Detta har utfallit så att i ca 40-45% av observationerna är

den individ som har besvarat frågorna den som oftast utför inköpen. Men i övriga

fall har följaktligen respondenten markerat något av deandra alternativen ( maka,

make, sambo , båda vuxna , en vuxen och barn , hela familj en ).

I gruppen av individer som har valt att utföra större delen av inköpen i stor-

marknaden, se ovan, har ca 20% av enkäterna besvarats av individer i hushåll där

den andre vuxne individen ensam utför inköpen i den faktiska A-butiken. Mot-

svarande andel i den mer närbutiksinriktade gruppen är 11%. Ser vi på andelen

enkäter som har besvarats av en man i hushåll där kvinnan ensam utför inköpen är
andelen i stormarknadsgruppen 17%. Motsvarande andel i den andra gruppen är

7%. Det finns en tendens att välja en större andel av inköpen i stormarknaden

relativt bostadsområdesbutiken, om respondenten inte själv deltar i hushållets

inköpsarbete. Uppenbarligen kan inte hushållet ses som en homogen beslutsenhet

i dessa avseenden, vilket bör uppmärksammas tydligare i datainsamling och ana-

lys vid kommande undersökningar.
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5 Fortsatt forskning
Forskningen inom problemområdet kommer att fortsätta enligt de riktlinjer som

kortfattat anges i inledningsavsnittet till denna rapport. På kort sikt kommer

liknande undersökningar som den som har presenterats här, men med större urval,

att utföras i samarbete med berörda kommuner.

Vad gäller de områden som mer specifikt har behandlats i förstudien bör

perspektivet både breddas och fördjupas, utöver de mer direkta förbättringar som

anges ovan. Det föreligger ett tydligt behov av att precisera den relevanta proble-

matiken i ekonomisk-teoretiska termer för att kunna skärpa problemformuleringar

och fokusera analysen. En sådan konkretisering kommer även att påverka datain-

samling etc., positivt.

Kartläggningen av hushållens inköpsmönster bör kompletteras med en mer

stringent efterfrågeanalys som förmår att modellera hushållens faktiska val av

butiker, färdmedel, inköpsvolymer, frekvenser mm. De revealed preferences

som ges av hushållens faktiska inköpsvanor behöver utsättas för en mer djupgå-

ende analys. Om solida efterfrågemodeller/analyser kan genereras kommer be-

hovet av stated preference undersökningar, som i preliminär utformning har

genomförts i denna förstudie, att kunna preciseras. Ett första steg i denna riktning

presenteras i Haraldsson och Svensson(2000)b.

Det är nödvändigt att foga in de samhällsekonomiska konsekvenserna i ett mer

heltäckande perspektiv för att kunna analysera olika distributionssystems sam-

hällsekonomiska effektivitet, med tex. varierande lokaliseringar av butiker. Den

strategi som kommer att väljas här är att bygga upp generella rumsliga optime-

ringsmodeller som förmår att beskriva varierande utformningar av distributionen

av dagligvaror i städer. Därmed kan t.ex. den Intemetbaserade dagligvaruhandeln

analyseras vad gäller samhällsekonomisk potential och effektivitet. Denna del av

forskningsområdet diskuteras i Haraldsson(2000)a och b.

Förhållanden för de grupper av konsumenter som av olika skäl inte kan välja

fritt bland utbudet av dagligvarubutiker bör lyftas fram och analyseras mer utför-

ligt än vad som görs i föreliggande rapport. I det undersökningsmaterial som

ligger till grund för förstudien kan ingen sådan grupp identifieras med säkerhet.

Undersökningsmetodiken måste modifieras avsevärt för att den problematiken ska

kunna hanteras.

Konsekvenserna av den uttunningsproblematik som individemas ökade

mobilitet har medverkat till är dock inte avgränsade till enbart dagligvaruhandel,

utan rör ett mycket bredare spektrum av städers, stadsdelars och bostadsområdens

kvaliteter. Den utbredda bilanvändningen medför att den lokala marknaden för

butiker, postkontor, restauranger och nöjen, offentlig service, fritidsaktiviteter

m.m., tunnas ut. Den mobilitet som baseras på bilen gynnar en extern koncentra-
tion av t.ex. köpcentra eller upplevelsecentra .

Forskningsresultat tyder dock på att det finns en uppdämd efterfrågan hos indi-

vider på bostadsområden som kan erbjuda en mer omfattande lokal service-

produktion än vad som normalt är fallet, se tex. Jansson(l996) och Grudemo och

Svensson(2000). Det är uppenbart att fungerande dagligvarubutiker är en central

ingrediens i lokala stadsdelscentra, som skulle kunna erbjuda ett alternativ till de

konsumtionsmöjligheter som i princip bara kan utnyttjas av bilbuma hushåll och

individer. Det är därför angeläget att bredda perspektivet och analysera flera av

stadsmiljöns kvalitetsdimensioner än närhet och tillgång till dagligvarubutiker.
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Väg- och transport-
'forskningsinstitutet Bilaga 1

Sid 1 (8)

Bästa Motalabo!

De förändringar som i dag sker inom detaljhandeln är en omdebatterad fråga. Små

dagligvarubutiker försvinner och ersätts av stora butiker, tex. stormarknader i städernas
utkanter. Statliga myndigheter och kommuner arbetar därför med hur planeringen av
detaljhandeln ska vara utformad. Men det saknas kunskaper om hur handelns
konsumenter gör sina inköp och vad konsumenter tycker är bra och dåligt. Väg- och

transportforskningsinstitutet (VTI) i Linköping genomför därför ett projekt för att

försöka ta reda på detta. Det är därför som Du har fått denna enkät.

Du har fått enkäten genom ett slumpmässigt urval bland boende i några stadsdelar i

Motala. Adresserna är hämtade ur Sema Group Infodata AB:s adressregister.

Det är naturligtvis helt frivilligt att besvara enkäten, men varje uteblivet svar minskar
undersökningens värde. Därför vore vi mycket tacksamma om Du ville besvara enkäten

och skicka in den i det portofria svarskuvertet, helst inom en vecka. Allt Du behöver

göra är att svara på frågeformulärets frågor, oftast endast genom att fylla i ett kryss.

Svaren behandlas givetvis helt konf1dentiellt och ingen kommer att kunna utläsa vad

just Du har svarat. De påskrivna numren används endast för att se till att påminnelser

bara skickas till de som inte har svarat. En inkommen enkät med överstruket nummer
kan vi tyvärr inte använda. Om Du av någon anledning ändå inte vill medverka i

undersökningen vore det bra om Du skickade in enkäten blank.

Ring gärna om något är oklart. Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar!

Tomas Svensson, projektledare
tel: 013-20 40 69

 

lå âWå SS-EN [809001

En: 'W'

   

'dish National Road and Transport Research Institute -=-

adress/ Besöksadress/ Telefon/ Telefax/ E-post/ Postgiro/

2/ address Vis/ting address Telephone Telefax E-mai/ Postal giro accoun;

ns väg- och transport- Olaus Magnus väg 37 013-20 40 00 013-14 14 36 vti@vti.se 5 98 01-1

iingsinstitut

31 95 Linköping

Linköping int +46 13 20 40 00 int +46 13 14 14 36
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Sid 2 (8)

1

FRÅGEFORMULÄR

   

Först kommer några frågor om Dig och Ditt hushåll.

1. :I Man U Kvinna

2. Hur gammal är Du? ....... ..år

3. Har någoniDitt hushåll körkortför bil? EI Ja EI Nej

4. Äger eller disponerar Ditt hushåll bil för privat bruk? EI Ja EI Nej

5. Hur bor Du / Ni?

Dllägenhetiflerfamiljshus EI lradhus,kedjehus,parhus EJ lvilla

El Annat, nämligen ............................... ..

6. Hur många personer består Ditt hushåll av, inklusive dig själv?

D 1 person E' 2 personer E' 3 personer E' 4 personer eller fler

varav D 1 EI 2 D3 U4 eller fler är barn under 16 år

7. Hur stor inkomst (lön, studielån, pension, bidrag o. dyl.) före skatt har Ditt

hushåll ungefär idag?

El 0-10 000 kr/månad
El 10 001-17 000 kr/månad
El 17 001-23 000 kr/månad
El 23 001-30 000 kr/månad
El 30 001-40 000 kr/månad
El 40 001-50 000 kr/månad

El mer än 50 000 kr/månad
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Nu kommer några frågor om hur DulDitt hushåll gör inköp av daglig-
varor. Med dagligvaror menar vi livsmedel, tvättmedel, hushållspapper

och liknande varor.

I vilka affärer handlar Du I Ditt hushåll oftast dagligvaror?

Ange de tre vanligaste affärerna med namn och ungefärlig lokalisering.

Om Du handlar i färre än tre affärer så fyll bara i de rader och kolumner
som gäller förde affärer du använder.

Affär A: ..................................................................................... ..

Affär B: ...................................................................................... ..

Affär C: ...................................................................................... ..

Nu kommer några frågor om de affärer Du valt som affär A, affär B och
affär C.

8 a) Hur ofta handlar Du /Ditt hushåll dagligvaror i

affär A affär B affär C

5-7 gånger per vecka

2-4 gånger per vecka

1 gång per vecka

2-3 gånger per månad

1 gång per månad

E
I
E
I
E
I
E
I
E
I
E
I

D
E
I
E
I
E
I
E
I
E
J

D
D
E
I
E
I
E
J
E
I

Mer sällan än 1 gång per månad

8 b) För hur mycket handlar Du / Ni dagligvaror totalt per månad i

affär A affär B affär C

1-100 kr [I EI D
101-300 kr EI El EI
301-600 kr EI EI El
501-1000 kr El EI EI
1001-1500 kr El E] C]
1501-2500 kr EI EI EI
2501-3500 kr EI EJ EI
3501-4000 kr EI EJ EI
Mer än 4000 kr EI El EI
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8 c) När Du / Ditt hushåll handlar dagligvaror, sker det oftast på vägen eller

är det Ditt/ Ert enda ärende?

affär A affär B affär C

Åker bara för att handla livsmedel

och sedan hem igen D E' E'

På väg hem från arbetet/ studierna E' :I :I

I samband med andra inköp D E] D

i samband med andra ärenden E' E' EI

Annat nämligen ........................................ .. D EI El

8d) Vem handlar oftast?

affär A affär B affär C

Du själv

Make, maka, sambo

Båda vuxna

En vuxen och barn

Hela familjen

U
D
D
E
I
E
I
E
I

D
D
D
D
E
I
E
I

E
I
E
I
E
I
E
H
I
I
E
I

Någon annan, nämligen ....................... ..

8e) Hur tar Du dig/ Ni er oftast till

affär A affär B ffär C9:

Gående El |:| El

Med cykel EI EI III
Med bil EI EI El
Med buss El El El

Annat, nämligen ........................ .. D E' :I
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Nu kommer några frågor om hur Du/Ditt hushåll skulle vilja göra in-
köpen av dagligvaror. Du behöver inte tänka på hur DulNi gör inköpen

av dagligvaror idag eller hur det ser ut i Ert bostadsområde.

Du har i utgångsläget två affärer att välja på där båda affärerna har alla
varor som behövs. Affärerna är en affär i bostadsområdet som har
funnits i flera år, 300 meter från Din bostad, och en ny stormarknad 10

km från Din bostad. Affären i bostadsområdet har en rymlig
parkeringsplats. Vid stormarknaden finns det gott om parkeringsplatser.
Från Din stads centrum går det också bussar till stormarknaden.
Alternativen är påhittade, men försök att tänka dig in isituationen och

hur Du skulle välja om alternativen var verklighet!

Prisskillnaden mellan de båda affärerna är 20%. l tabellen nedan kan Du se

exempel på skillnaden i kronor, beroende på hur mycket varor Du köper:

           

Inköp i stormarknaden Vad samma varor kostar i Skillnad i kronor

affären i bostadsområdet
500 kr 600 kr 100

1000 kr 1200kr 200

1500 kr 1800 kr 300

2000 kr 2400 kr 400

2500 kr 3000 kr 500

3000 kr 3600 kr 600

3500 kr 4200 kr 700

4000 kr 4800 kr 800

o.s.v.

    

9 a) Hur skulle Du göra inköpen under en månad, om Du hade dessa två

butiker att välja mellan? Markera det alternativ som passar bäst in på hur Du

skulle göra.

D Jag skulle köpa allt i stormarknaden och inget i affären i bostadsområdet

D Jag skulle köpa nästan allt i stormarknaden och endast göra mindre

kompletteringsinköp i affären i bostadsområdet

EI Jag skulle köpa ca tre fjärdedelar i stormarknaden och resten i affären i

bostadsområdet

D Jag skulle köpa hälften i stormarknaden och hälften i affären i bostads-

området

D Jag skulle köpa ca en fjärdedel i stormarknaden och resten i affären i

bostadsområdet

D Jag skulle köpa allt i affären i bostadsområdet
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Antag nu att alla andra i bostadsområdet kommer att göra sina inköp på
exakt samma sätt som Du, oavsett vilket alternativ Du väljer. Stormark-

naden påverkas inte av hur de boende i Ditt bostadsområde handlar

eftersom många andra också handlar i stormarknaden. Hur de boende i

Ditt bostadsområde handlar kommer däremot att påverka affären i

bostadsområdet på följande sätt:

  

Hur inköpen görs: Vad konsekvenserna blir för affären i

bostadsområdet
Alla inköp i stormarknaden Affären i bostadsområdet läggs ned och

bostadsområdet blir helt utan affär

 

Nästan alla inköp i stormarknaden, bara Affären i bostadsområdet läggs ned och

 

mindre kompletteringsinköp i affären i bostadsområdet blir helt utan affär
bostadsområdet
Tre fjärdedelar av inköpen i Affären i området läggs ned och ersätts

stormarknaden av en servicebutik med litet sortiment och

höga priser. Priserna ligger 35% över
priserna i stormarknaden.

 

Hälften av inköpen i stormarknaden Affären i området läggs ned och ersätts

av en butik med ungefär hälften så stort
sortiment. Priserna ligger 30% över
priserna i stormarknaden.

 

En fjärdedel av inköpen i stormarknaden Affären i området är kvar med fullt

sortiment men priserna stiger till 25%

över priserna i stormarknaden

 

Alla inköp i affären i bostadsområdet Affären i området påverkas inte utan är
kvar som förut

   

9 b) Om nu konsekvenserna av dina inköp blir enligt ovan, hur skulle Du

då göra inköpen? Ditt val kommer att bestämma vad som händer med

butiken i bostadsområdet, enligt beskrivningen ovan.

Markera det alternativ som passar bäst in på hur Du skulle göra.

D Jag skulle köpa allt i stormarknaden och inget i affären i bostadsområdet

D Jag skulle köpa nästan allt i stormarknaden och endast göra mindre

kompletteringsinköp i affären i bostadsområdet

D Jag skulle köpa ca tre fjärdedelar i stormarknaden och resten i affären i

bostadsområdet

D Jag skulle köpa hälften i stormarknaden och hälften i affären i bostads-

området

D Jag skulle köpa ca en fjärdedel i stormarknaden och resten i affären i

bostadsområdet
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D Jag skulle köpa allt i affären i bostadsområdet

Motivera gärna ditt val!

10) Hur viktigt tycker Du att det är att det finns en affär som säljer dagligvaror

i närheten av din bostad?

D Jag tycker att det är mycket viktigt

EI Jag tycker att det är viktigt

D Jag tycker att det har liten betydelse

D Jag tycker att det inte har någon betydelse alls

Motivera gärna ditt svar!

11) Hur viktigt tycker Du att det år att affärer i bostadsområden som säljer

dagligvaror har rymliga parkeringsplatser?

D Jag tycker att det är mycket viktigt

D Jag tycker att det är viktigt

D Jag tycker att det har liten betydelse

El Jag tycker att det inte har någon betydelse alls
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Motivera gärna ditt svar!

Övriga synpunkter kan lämnas nedan eller på enkätens baksida

Tack för Din medverkan!
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