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Förord 
Den undersökning som beskrivs i rapporten har genomförts inom projektet 
”Samhällsekonomisk analys av dagligvaruhandelns strukturomvandling”, som 
finansieras av VINNOVA. Vi vill tacka Göran Carlsson, Trollhättans kommun, 
Siv Reuterswärd, Östersunds kommun och Örjan Thorsén, Västerås kommun för 
hjälp med bakgrundsdata och val av undersökningsområden. Vi vill också tacka 
Janet Yakoub, VTI, som administrerade enkätundersökningen. 
 
Linköping i oktober 2001, 
 
Tomas Svensson Mattias Haraldsson 
Projektledare 
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1 Inledning 
I projektet Samhällsekonomisk analys av dagligvaruhandelns strukturomvandling 
undersöks hushållens inköpsmönster och preferenser avseende butiksstruktur med 
hjälp av enkätundersökningar. Undersökningarna syftar bl.a. till att avgöra om den 
pågående strukturomvandlingen, med allt fler externt lokaliserade stormarknader 
och ett uttunnat nät av butiker i bostadsområden, kan sägas vara samhälls-
ekonomiskt effektiv. Att allt fler utnyttjar stora butiker i städernas ytterområden 
för sina dagligvaruinköp är ett välkänt faktum. Vad som däremot inte har blivit 
klarlagt är om individer i allmänhet anser att utvecklingen är positiv eller om det 
är någon annan utvecklingsinriktning som egentligen efterfrågas. En förstudie 
med samma inriktning har presenterats tidigare, se Svensson (2001). Den studie 
som presenteras här baseras på ett betydligt större urval men frågeställningarna är 
desamma, även om enkätdesignen fått några smärre justeringar. 
 
 
1.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att kartlägga faktiska inköpsmönster och att 
beskriva och analysera hushållens preferenser angående dagligvaruhandelns 
utformning och strukturomvandling. 

En central forskningsfråga utgörs av om hushållens beteende verkligen 
avspeglar egentliga preferenser om hur dagligvaruhandeln borde vara utformad, 
eller om beteendet helt eller delvis påverkas av en uppgivenhet beträffande 
möjligheterna att med egna inköp påverka butiksnätets utformning. En 
närbesläktad problematik utgörs av skillnaden i preferenser mellan boende i 
samma bostadsområde. Om boende i samma område har vitt skilda uppfattningar 
om hur butiksnätet borde vara utformat, försvåras möjligheterna att åstadkomma 
effektiva lösningar som förmår att tillfredsställa efterfrågan.  

Den enkät som används har utformats för att ge svar på hur hushållen faktiskt 
handlar och vilka preferenser de har angående dagligvaruhandelns utformning. 
Inom ramen för den analys som presenteras här kommer fokus att riktas mot den 
andra frågeställningen, medan det faktiska inköpsmönstret beskrivs översiktigt. 
 
 
1.2 Metod och datainsamling 
Det datamaterial som använts i undersökningen har samlats in med hjälp av 
postenkäter. Enkäterna har riktats till boende i bostadsområden i Trollhättan, 
Vänersborg och Östersund. Enkätundersökningen utfördes under hösten 2000 och 
våren 2001. En enkätvariant återfinns som bilaga till rapporten. 

De enkäter som används består av tre delar. I den första delen finns frågor om 
s.k. socioekonomisk karakteristika, såsom kön, boende, inkomst m.m. Enkätens 
andra del handlar om respondentens nuvarande inköpsvanor. Enkätens tredje och 
sista del utgörs av hypotetiska frågor om val av inköpsandelar i en stormarknad 
och en bostadsområdesbutik.  

Den hypotetiska frågan i enkäterna har varierats. Förutsättningarna i frågan är 
bl.a. att det finns två butiker att välja mellan, dels en bostadsområdesbutik nära 
bostaden och dels en stormarknad några kilometer bort. För att avgöra huruvida 
avståndet till stormarknaden har någon betydelse för vilket alternativ som väljs 
har avståndet varierats. I hälften av enkäterna uppges stormarknaden ligga 10 
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kilometer från bostaden, medan avståndet endast är 5 kilometer i övriga enkäter. 
Det visar sig emellertid att det beskrivna avståndet till stormarknaden inte har 
någon signifikant betydelse för det hypotetiska valet av inköpsandelar.  

I enkäten får respondenterna ange de tre butiker, benämnda A, B och C, som 
hushållet i första hand anlitar för inköp av dagligvaror. Respondenterna uppmanas 
att ange butikernas namn och ungefärliga lokalisering. Avsikten är att hushållens 
”huvudbutik” anges som ”affär A” och ”kompletteringsbutiker”, i fallande 
betydelse för inköpen vad gäller inköpsbelopp, som ”affär B” och ”affär C”. A-
butiken ska alltså vara den som anlitas för den största andelen av inköpen, B-
butiken ska vara den butik där den näst största andelen inköp utförs o.s.v. Detta 
har i stort sett fungerat enligt intentionerna, men i några få fall har respondenterna 
valt en annan redovisningsordning vilket har korrigerats med en omsortering. 
 
 
1.3 Disposition 
Då undersökningen har genomförts i tre städer och dessutom i bostadsområden av 
delvis olika karaktär, kommer undersökningsområdena att beskrivas i ett 
inledande avsnitt. Beskrivningen ger en bild av demografisk sammansättning, 
boende, tillgång till bil samt inkomst, vilket är faktorer som bedöms ha relevans 
för inköpsbeteendet. Dessutom redovisas svarsfrekvenser för respektive område. 
Därefter följer ett avsnitt där hushållens befintliga inköpsmönster redovisas. Här 
visas hur mycket hushållen köper, vilka butikstyper som anlitas samt hur ofta de 
gör inköp. Dessutom redovisas vilka färdmedel som utnyttjas i samvand med 
inköp, när inköpen sker och vilka familjemedlemmar som deltar vid inköpen. I 
rapportens sista delar diskuteras svaren på de hypotetiska frågorna. I 
analysavsnitten bryts resultatet ned med hjälp av olika förklaringsvariabler.  
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2 Undersökningsområden 
2.1 Urval 
I detta avsnitt ges en beskrivning av de tre undersökta områdena. I Trollhättan 
skickades totalt 500 enkäter ut till slumpmässigt valda personer inom stadsdelarna 
Lextorp, Sylte och Kronogården. I Östersund skickades 500 enkäter ut till 
slumpmässigt utvalda personer i stadsdelen Odensala. I Västerås valdes 500 
personer i bostadsområdet Råby ut till att besvara enkäten. Valet av bostads-
områden i de olika städerna har skett i samråd med företrädare för respektive 
kommun. Urvalen i respektive ort utfördes som ett slumpmässigt urval om 2×250 
personer. Orsaken till detta var att enkäten utformades i två versioner, som 
vardera skickades till 250 respondenter. Urvalet riktades till individer, men 
styrdes så att endast en individ per hushåll fick en enkät.  
 

Tabell 2.1  Urval och svarsfrekvenser 

Stad Område  Befolkning Nettour
val 

Svarsfrekvens 

Västerås Råby 58001 491 54% 
Lextorp 42002   
Kronogården 44003   
Sylte 29004   

Trollhättan 

Totalt 11500 486 55% 
Östersund Odensala 56005 496 66% 
 
Som vi ser är svarsfrekvensen omkring 55 procent i Trollhättan och Västerås och 
66 procent i Östersund. I varje område har 500 personer valts ut, vilket innebär att 
Trollhättan, som är det större undersökningsområdet, har ett lägre procentuellt 
urval än de övriga två områdena. I Västerås och Östersund uppgår urvalsandelen 
till 9 procent och i Trollhättan har 4 procent av populationen valts ut att besvara 
enkäten. Fortsättningsvis kommer de tre undersökningsområdena att benämnas 
”Trollhättan”, ”Västerås” och ”Östersund” i rapporten. Det bör påpekas att 
urvalen inte är representativa för respektive ort, utan endast för de utvalda 
bostadsområdena. 

                                                 
1 Förslag till förnyelse av Råby centrum m.m., Västerås stad stadsbyggnadskontoret, maj 1998 
2 Översiktsplan Trollhättans tätort Lextorp, Rapport 10, 1995 
3 Översiktsplan Trollhättans tätort Kronogården, Rapport 8, 1995 
4 Översiktsplan Trollhättans tätort Sylte, Rapport 19, 1995 
5 Brev från Siv Reuterswärd, odaterat 
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2.2 Antal familjemedlemmar 
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Figur 2.1  Antal medlemmar i hushållet 
 
Antalet hushållsmedlemmar fördelar sig på liknande sätt i samtliga tre områden, 
med 2 som det vanligast förekommande antalet. En viss avvikelse kan observeras 
i Östersund, som förefaller ha en lägre andel hushåll med 3 medlemmar än vad de 
andra områdena har. Den utpräglade ”tvåtoppigheten” i Östersund påverkar starkt 
den totala fördelningen, som även den har två toppar, vid 2 respektive 4 personer. 

Enkäten skickades till individer i åldersintervallet 18–75 år. Åldersmässigt 
utgör respondenterna i Östersund det äldsta urvalet med en medelålder bland de 
svarande på 49 år, medan respondenterna i Trollhättan är yngst med en medelålder 
på 43 år. I Västerås är åldern på de svarande i genomsnitt 45 år.  
 

Tabell 2.2  Antal barn under 16 år per hushåll (%) 

 Trollhättan Västerås Östersund Totalt 
Totalt 0,68 0,49 0,64 0,60
 
Antalet barn under 16 år varierar betydligt mellan de tre städerna. Trollhättan och 
Östersund har båda genomsnittligt antal barn under 16 år på 0,6–0,7, medan 
antalet i Västerås är betydligt lägre, endast 0,49. 
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2.3 Inkomst  
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Figur 2.2 Inkomstfördelning 
 
De undersökta stadsdelarna i Trollhättan och Västerås har båda en relativt tydlig 
låginkomstprofil, med typvärdena i den lägre delen av inkomstintervallet. 
Inkomstfördelningen i Östersund har en helt annan profil än de båda andra 
städerna, med typvärdet i fördelningens högra del. Trollhättan och Västerås har 
genomsnittliga hushållsinkomster på 22 000 respektive 23 500 kr per månad, 
medan medelinkomsten bland de hushåll i Östersund som besvarat enkäten är 
betydligt högre, ca 31 000 kr per månad. Genomsnittet i hela materialet är 26 000 
kr per månad. Inkomstuppgifterna avser den samlade hushållsinkomsten före 
skatt. 
 
 
2.4 Boende och biltillgång 
Tabell 2.3  Boende (%) 

 Trollhättan Västerås Östersund Totalt 
Lägenhet 58,1 61,4 23,2 45,9 

Radhus 31,5 22,5 25,1 26,2 
Villa 8,2 12,4 49,8 25,3 

Annat 2,2 3,7 1,8 2,6 
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Som synes avviker Östersund även med avseende på bostad från de båda andra 
orterna, med en mycket stor andel som bor i villa och en motsvarande lägre andel 
i lägenhet. Orsaken är att enkäten i Östersund riktats till boende i ett område med 
stort inslag av villor. Uppdelningen är inte representativ för respektive ort, utan 
endast för de områden de representerar.  
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Boende i förhållande till inkomst
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Figur 2.3  Boende i förhållande till inkomst 
 
Det tydliga mönster som kan urskiljas i diagrammet är att det finns ett positivt 
samband mellan inkomstnivå och att bo i villa och att det finns ett negativt 
samband mellan inkomstnivå och att bo i lägenhet. Andelen som bor i radhus ökar 
med inkomsten upp till en nivå motsvarande ca 40 000 kr per månad och avtar 
därefter. Detta kan tolkas som att radhus upp till denna nivå kan ses som ett 
alternativ till villa, men att när inkomsterna blir högre så inriktas bostads-
konsumtionen mer ensidigt på villaboende. 
 

Tabell 2.4  Tillgång till bil (%) 

 Trollhättan Västerås Östersund Totalt 
Har tillgång till bil 76,05 81,13 95,71 85,13 

Saknar tillgång till bil 23,95 18,87 4,29 14,87 
Totalt 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Som vi ser har 85 procent av de som svarat på enkäten tillgång till bil, med en viss 
spridning mellan de tre undersökningsområdena. I Östersund har nästan 96 
procent tillgång till bil medan endast 76 procent av de tillfrågade i Trollhättan har 
tillgång till bil.  



 

VTI notat 62-2001 11 

Tillgång till bil i förhållande till inkomst
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Figur 2.4  Tillgång till bil i förhållande till inkomst 
 
Andelen av de tillfrågade hushållen som har tillgång till bil stiger med hushållens 
samlade inkomst, åtminstone på den nedre halvan av inkomstintervallet i tabellen. 
Att tillgången utvecklas på detta sätt visar att det finns en övre nivå, där inkomst 
inte längre har någon direkt påverkan på biltillgången. Av diagrammet att döma 
förefaller denna nivå vara ca 35 000 kr per månad i total inkomst för hushållet, där 
tillgången till bil stabiliseras samtidigt som den når gränsen för vad som är 
möjligt, d.v.s. 100 procent. Detta kan tolkas som att vid denna inkomstnivå har 
alla tillgång till bil. 
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Figur 2.5  Tillgång till bil förklarat med boendeform 
 
Biltillgången har ett starkt samband med boendeform. Det är helt klart att 
individer i mer ”fristående” bostäder i större utsträckning än andra har tillgång till 
bil. Villaägarna är således de som har bäst tillgång till bil, medan människor som 
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bor i lägenhet i större utsträckning saknar bil. Detta mönster speglar väl de 
förhållanden mellan å ena sidan inkomst och å andra sidan boendeform och 
tillgång till bil som redovisats ovan. Som vi sett föreligger det positiv korrelation 
mellan såväl inkomst och villaboende som mellan inkomst och tillgång till bil. 
 
 
2.5 Faktoranalys 
För att utröna om de socioekonomiska bakgrundsvariablerna kan sägas uttrycka 
några djupare liggande dimensioner, gjordes en ansats till att reducera ner antalet 
variabler med hjälp av faktoranalys. Faktoranalysen skapar linjärkombinationer, 
faktorer, av de ursprungliga variablerna, vilka förhoppningsvis kan ges en 
meningsfull tolkning. Vi ska här inte gå in på hur faktoranalysen går till rent 
matematiskt utan nöjer oss med att helt kort kommentera arbetsgången, med fokus 
på tolkningen av de faktorer som beräknats. Faktoranalysen kan inom ramen för 
forskningen kring dagligvaruhandelns omvandling ses som ett led i arbetet med 
att konstruera ett antal typrespondenter, som kan utgöra representativa, eller på 
annat sätt intressanta, grupper. Genom att undersöka hur sambandet mellan olika 
variabler ser ut så erhålls kunskap som är nödvändig för att konstruera realistiska 
typrespondenter. Som visats i Haraldsson (2001) så är utvärdering med hjälp av 
typrespondenter ett värdefullt hjälpmedel då modellresultat från logitmodeller ska 
presenteras. Då dessa inte enkelt kan redovisas i form av entydiga elasticiteter, 
d.v.s. klara relativa samband mellan förändringar i förklaringsvariabler och 
konsekvenser för den variabel som ska förklaras, krävs att valsimuleringar utförs 
med variabelvärden som är realistiska såväl individuellt som gemensamt. 
Faktoranalysens resultat hjälper till att konstruera typrespondenter utan inbördes 
inkonsistenta egenskaper. 
 

Tabell 2.5  Faktoranalys 

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Förklarad variation 
(%) 

Ålder 0,16 0,09 0,14 -0,85 77 
Totalt antal 0,29 0,13 0,23 0,74 69 
Inkomst 0,63 0,32 0,17 0,29 60 
Lägenhet -0,72 -0,05 -0,62 0,04 91 
Radhus -0,10 0,09 0,98 0,04 98 
Villa 0,92 0,00 -0,28 -0,08 94 
Man -0,11 0,32 -0,03 0,10 13 
Körkort 0,19 0,86 0,08 -0,09 79 
Bil 0,30 0,82 0,15 -0,06 79 
Förklarad variation (%) 22 18 17 15  
Kumulativ förklarad 
variation (%) 

22 41 58 73  

 
Varje cell visar korrelationen mellan respektive variabel och faktor. 
Kvadratsumman över varje rad visar hur stor andel av varje variabels variation 
som förklaras av faktorerna. Kvadratsumman över varje kolumn visar hur stor 
andel av den totala variationen som respektive faktor svarar för. Totalt sett 
förklarar de fyra faktorerna 73 procent av den totala variationen i materialet. 
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Kvadratsumman av respektive rad anger hur stor andel av variationen hos varje 
variabel som förklaras av de fyra faktorerna. Om varje variabel betraktas så 
framgår det att samtliga variabler utom man förklaras ganska bra av de beräknade 
faktorerna.  

För att försöka namnge faktorerna riktar vi in oss på varje rads största (till det 
absoluta beloppet) värde. Vi ser att såväl inkomst som villa har sina största värden 
i faktor ett. Faktor ett är således ett mått på graden av villaägarskap och inkomst 
och får höga värden om personen ifråga äger villa och/eller har en hög inkomst. 
Vi väljer att kalla denna faktor för välbärgad villaägare. Samma faktor är negativt 
korrelerad med variabeln lägenhet. Vid låga faktorvärden är det alltså istället 
frågan om en låginkomsttagare i lägenhet. Faktor två domineras av variablerna bil 
och körkort samt i någon mån av man. Denna faktor kan kallas (manlig) bilist. 
Faktor tre är endast kraftigt korrelerad med radhusvariabeln och är därför inte 
speciellt intressant. Vi kan ändå kalla den för radhusägare. Den fjärde faktorn är 
däremot mycket intressant då den är starkt positivt korrelerad med totalt antal 
familjemedlemmar, och starkt negativt korrelerad med respondentens ålder. 
Faktorn antar således höga värden om antalet familjemedlemmar är stort samtidigt 
som åldern hos respondenten är relativt låg. Denna faktor kan därför kallas 
barnfamiljen. Låga värden på faktorn konstituerar omvänt pensionärsparet. 
Självfallet är det möjligt att med utgångspunkt i dessa faktorer skapa andra, t.ex. 
den välbärgade barnfamiljen med villa. Höga värden på radhusägarfaktorn, 
tillsammans med relativt höga värden på faktor 1, torde innebära radhusägare med 
god inkomst. 

Det kan därför konstateras att det mycket väl går att konstruera representativa 
typrespondenter med hjälp av de karaktäristika som beskrivs av undersöknings-
materialet. Vi kommer i den fortsatta forskningen att använda resultaten från 
faktoranalysen vid analysen av hushållens inköpsmönster och preferenser om 
dagligvaruhandelns utformning. 
 
 
3 Inköpsmönster 
I detta kapitel beskrivs det faktiska inköpsmönstret i de undersökta områdena. 
Frågor som besvaras är bl.a. hur mycket hushållen handlar och hur detta fördelas 
på olika butikstyper, hur ofta inköpen sker, när inköpen sker etc. Dessutom 
redovisas vilka hushållsmedlemmar som deltar vid inköpen och vilka färdmedel 
som används. 
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3.1 Frekvens, volym och marknadsandelar 
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Figur 3.1  Fördelning inköpsbelopp 
 
Det genomsnittliga inköpsbeloppet i respektive butikskategori är 1885, 712 samt 
437 kr/mån. I termer av inköpsbelopp finns det således en tydlig skillnad mellan 
samtliga tre butikskategorier. Att A-butikerna står för de största inköpsbeloppen 
är en följd av frågekonstruktionen. Det är alltså inte rangordningen som sådan 
som är intressant utan snarare hur stor skillnaden mellan de olika butiks-
kategorierna är. Av beloppsfördelningarna ovan framgår att A-butiken står för en 
avsevärt mycket större del av inköpen än vad B- och C-butikerna gör. Skillnaden 
mellan B- och C-butikerna är däremot inte lika stor. Mönstret tyder på en klar 
funktionsuppdelning mellan butikstyperna där A-butiken används för den 
volymmässigt största delen av alla inköp. B- och C-butikerna används för 
kompletterande inköp där volymerna är betydligt mindre. 
 

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

241242,510

Antal inköp/mån

A
nd

el
 h

us
hå

ll 
(%

)

A-butik
B-butik
C-butik

 
Figur 3.2  Fördelning inköpsfrekvens 
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Beträffande inköpsfrekvensen kan det konstateras att det finns en tydlig skillnad 
mellan å ena sidan A-butiken och å andra sidan B- och C-butiker. Det 
genomsnittliga antalet inköp är markant högre i A-butiken än vad det är i de båda 
andra butikskategorierna. För hela materialet är den genomsnittliga inköps-
frekvensen 17,3 gånger per månad. Delas inköpsfrekvensen upp på de tre 
butikskategorierna blir resultatet 7,9 gånger per månad för A-butiker, 5,1 gånger 
per månad för B-butiker samt 4,3 gånger per månad i C-butiker. När det gäller 
inköpsfrekvens så finns det dock betydande skillnader mellan de tre städerna. Som 
framgår av tabellen nedan så är inköpsfrekvensen klart lägst i Trollhättan, något 
högre i Västerås och allra högst i Östersund. I en motsvarande undersökning i 
Linköping var den genomsnittliga inköpsfrekvensen 15,5 gånger per månad. 
(Svensson, 1998) och i en förstudie till denna undersökning, som genomfördes i 
Motala hösten år 2000, var den genomsnittliga inköpsfrekvensen 14,4 gånger per 
månad. 
 

Tabell 3.1  Inköpsfrekvens 

 Trollhättan Västerås Östersund Totalt 
A-butik 6,2 7,3 9,8 7,9 
B-butik 5,2 5,2 4,9 5,1 
C-butik 4,6 4,5 3,8 4,3 
Totalt 16,0 16,9 18,5 17,3 
 
Diagrammen över volym och frekvens ovan visar den principiella funktions-
uppdelningen mellan butikskategorierna. A-butik är huvudbutik både med 
avseende på inköpsbelopp och inköpsfrekvens. Det som skiljer B- respektive C-
butikerna åt är i första hand inköpsbeloppet. Antalet inköp i dessa båda kategorier 
är i princip detsamma, medan inköpsbeloppet är avsevärt högre i B-butiken. 
Uppdelningen är tydlig mellan ”huvudinköpsmarknaden” som består av A-
butikerna och ”kompletteringsmarknaden” som består av de inbördes mindre 
differentierade B- respektive C-butikerna. Tabellen visar återigen att Östersund är 
det avvikande undersökningsområdet. Östersund har den högsta inköpsfrekvensen 
både totalt sett och om man endast betraktar A-butiken. 

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 uppgifter som följer 
nedan är hämtade från enkätmaterialet. Någon ytterligare datakälla har inte 
utnyttjats. 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 o.s.v. ”A-marknaden” består framförallt av 
stora inköp i den butik som respektive hushåll har valt att utnyttja som 
huvudsakligt inköpsställe. ”C-marknaden” är en utpräglad kompletteringsmarknad 
med relativt små inköp per inköpstillfälle.  
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Tabell 3.2  Marknadsandelar 

 Trollhättan Västerås Östersund Totalt 
Inköpsandel  
A-butik 0,63 0,66 0,72 0,67 

Inköpsandel  
C-butik 0,24 0,23 0,20 0,22 

Inköpsandel  
C-butik 0,11 0,10 0,08 0,10 

 
Marknadsandelarna för de olika butikskategorierna framgår av tabellen ovan. 
Hushållen handlar klart mer än hälften av sina dagligvaror i A-butiken. Inköpen är 
alltså mycket starkt koncentrerade till en butik. Starkast är denna tendens i 
Östersund, där 72 procent av dagligvarorna köps i A-butiken. Trollhättan och 
Västerås har något mindre andel i A-butik, 63 respektive 66 procent. Den stora 
andelen inköp i A-butiken avspeglas givetvis i betydligt mindre andelar i de båda 
andra butikerna. Detta påverkar även färdmedelsval, ärendefördelning etc. 
Kompletteringsinköp görs i större omfattning i kombinationen med andra ärenden, 
med andra färdmedel än bil o.s.v. Det bör påpekas att hushållen mycket väl kan 
värdera förekomsten av kompletteringsbutiker högt, trots den låga inköpsandelen. 
Beroende på förutsättningarna kan betalningsviljan för att inte behöva utnyttja 
huvudbutiken för små, kanske hastigt aktualiserade, inköp vara mycket hög.  

Skillnaderna mellan städerna kan preliminärt förklaras utifrån skillnader i det 
faktiska butiksbeståndet. En jämförelse mellan städerna visar att Östersund har 
den lägsta andelen externa etableringar, medan utvecklingen i detta avseende har 
nått betydligt längre i Trollhättan och Västerås. Tidigare forskning visar att ett 
tillskott av externa enheter i regel bidrar till en ökad differentiering i det samlade 
butiksutbudet. Etableringar i externa lägen bidrar till en tydligare funktions-
uppdelning mellan olika butikstyper och en utvecklad butikshierarki. (Svensson, 
1998) I ljuset av denna kunskap är det naturligt att handeln i Östersund, som har 
ett relativt sett mindre differentierat butiksnät, är mer koncentrerad. I jämförelse 
med Trollhättan och Västerås kommer olika typer av inköp i Östersund 
(veckohandel, kompletteringsinköp) att utföras i samma butik i en större 
utsträckning. 
 
 
3.2 Vem i hushållet sköter inköpen? 
Tabell 3.3  Deltagande hushållsmedlemmar vid dagligvaruinköp (%) 

 A-butik B-butik C-butik 
En vuxen 56,98 61,41 63,85 
Båda vuxna 31,89 28,13 25,69 
En vuxen 
och barn 

2,58 2,58 2,39 

Hela familjen 6,57 6,52 5,50 
Övrigt 1,99 1,36 2,57 
 
Vilka alternativ som här är möjliga för hushållen att välja beror givetvis på 
hushållsammansättningen. Den största andelen av hushållen har angett att inköpen 
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utförs av en ensam vuxen, omkring 60 procent för respektive butikskategori. 
Andelen för båda vuxna är något större för A-butiker än för B- och, framförallt C-
butiker. Omvänt gäller att andelen för en vuxen är störst i C-butiken och lägst i A-
butiken. Tidigare forskning har visat att inköp i stormarknader utförs av relativt 
sett fler familjemedlemmar tillsammans, än inköp i andra typer av butiker. 
(Svensson, 1998).  

Ett intressant resultat erhålls om vi undersöker de hushåll som har uppgett att 
inköpen utförs av en ensam vuxen. Genom att utnyttja information om kön kan vi 
se om män eller kvinnor oftast utför dagligvaruinköpen. 

Tabell 3.4  Könsfördelning för inköp som utförs av en vuxen  

 Man Kvinna Totalt
Östersund 35,4 64,6 100,0
Västerås 51,0 49,0 100,0
Trollhättan 44,0 56,0 100,0
Totalt 42,6 57,4 100,0
 
I de familjer där en av de vuxna själv utför inköpen är det vanligast att kvinnan är 
den som gör inköpen. Att en ensam person utför inköpen kan naturligtvis bero på 
att hushållet endast består av en person, varför könsfördelningen mellan 
ensamhushåll i någon mån påverkar svaren. Fördelningen mellan ensamstående 
män respektive kvinnor i de undersökta områdena är emellertid 48 respektive 52 
procent, vilket inte är en tillräcklig skillnad för att förklara den observerade 
tendensen. Av tabellen framgår att det är stora skillnader mellan de tre 
undersökningsområdena. Genom att studera bakomliggande faktorer framkommer 
att skillnaden i stor utsträckning kan förklaras med hjälp av ålderssamman-
sättningen. I åldersgruppen 18–39 år är andelen jämn mellan män och kvinnor. I 
de äldre åldersgrupperna ökar andelen kvinnor som utför inköpen markant. 
Åldersmässigt utgör respondenterna i Östersund den äldsta undersökningsgruppen 
med en medelålder bland de svarande på 49 år.  
 
 
3.3 När sker inköpen? 
Givet att hushållen utför sina dagligvaruinköp som enskilda ärenden, d.v.s. åker 
från hemmet till butiken och därefter hem igen, är det uppenbart att det finns klara 
fördelar med en bostadsnära butikslokalisering. I realiteten är sambandet dock 
något mer komplicerat. Om inköpen exempelvis sker i samband med arbetet torde 
en lokalisering av butiken nära arbetsplatsen vara väl så attraktivt som om butiken 
låg nära bostaden. Tidigare resultat visar dock att kompletteringsbutiker som 
anlitas vid kombinationsärenden, t.ex. vid arbetspendling, oftast väljs bland de 
som ligger nära den egna bostaden. Svensson (1998).  
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När handlar Du?
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Figur 3.3  Ärendetyper 
 
I figuren ovan betyder alternativ 1 att inköp av dagligvaror sker som enskilt 
ärende, alternativ 2 att inköpen sker på väg hem från arbete/studier, alternativ 3 att 
dagligvarorna inhandlas i samband med andra inköp, alternativ 4 att dagligvarorna 
köps in i samband med andra ärenden och alternativ 5 att inköpen görs i andra 
sammanhang än de som omfattas av alternativ 1–4. Skillnaden mellan de olika 
butikstyperna är stor när det gäller frågan om när inköpen utförs. Samtliga butiker 
besöks till övervägande delen som ett enskilt ärende, d.v.s. dagligvaruinköp är 
resans enda syfte. Detta är dock mest framträdande hos A-butikerna, där mer än 
60 procent av alla inköp sker som enskilt ärende. Motsvarande andel för B- och 
C-butiker är drygt 35 procent. En inte obetydlig andel av inköpen utförs 
emellertid i samband med andra ärenden, varför det bör finnas en efterfrågan på 
butiker och butikslokaliseringar som underlättar inköp i kombination med andra 
ärenden. 
 
3.4 Färdmedel 
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Figur 3.4  Färdmedelsval 
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Figuren ovan visar hur inköpsresorna till de tre butikskategorierna fördelar sig på 
olika färdmedel. Tendensen i materialet är att andelen som använder bil i samband 
med sina dagligvaruinköp är störst i A-butiken. För övriga fordonsslag är 
tendensen den motsatta; såväl gång, cykel och buss uppvisar de högsta andelarna i 
C-butiken och de lägsta i A-butikerna. Som framgår av figuren dominerar 
bilandelen för samtliga butikskategorier. Men om gång- och cykelandelarna läggs 
samman tydliggörs det faktum att det är en relativt stor andel av respondenterna 
som inte använder bilen vid inköp, i synnerhet för kompletteringsinköpen i B- och 
C-butiker. För resor till C-butiken går eller cyklar närmare 40% av respon-
denterna. Figuren illustrerar också tydligt kollektivtrafikens ytterst marginella 
betydelse som färdmedel i samband med dagligvaruinköp. 
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Figur 3.5  Samband mellan färdmedelsval och inkomst 
 
Det existerar ett mycket tydlig samband mellan inkomst och val av färdmedel. I 
diagrammet ovan går det att utläsa att andelen som väljer att åka bil till sin A-
butik blir större och större i takt med att hushållets inkomster stiger. För 
gång/cykel och buss råder det omvända förhållandet; ju större inkomst hushållen 
har, desto lägre andel av inköpsresorna görs med dessa färdmedel. Andelen som 
åker buss är i princip obefintlig i inkomstkategorier från 20 000 kr per månad och 
högre. Till viss del beror detta samband på att hushållsinkomsten samvarierar med 
antalet hushållsmedlemmar. Fler hushållsmedlemmar betyder större inköps-
volymer och får därmed bilen att framstå som ett attraktivare alternativ. 
 
 
4 Närhet och p-plats 
Varje respondent har fått ange hur viktigt han eller hon anser att närhet till butik 
respektive god tillgång till parkeringsplatser vid butikerna är. 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 parkerings-
platser?”  
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Tabell 4.1 Betydelsen av närhet 

 Trollhättan Västerås Östersund Totalt 
Mycket viktigt 62,5 63,5 59,9 61,9 

Viktigt 28,1 25,2 32,7 29,0 
Liten betydelse 8,6 9,4 5,8 7,8 

Saknar betydelse 0,7 1,9 1,5 1,4 
 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
En klar majoritet av de tillfrågade anser att närhet till en dagligvarubutik är 
mycket viktig. Endast knappt 10 procent anser detta vara mindre betydelsefullt 
eller sakna betydelse. Utfallet belyser det förhållande att många hushåll anser att 
möjligheten att utföra kompletterande inköp i butiker i bostadens närhet är 
betydelsefull. När det gäller skillnaden mellan städerna är det svårt att se några 
tydliga mönster, vilket kan vara ett tecken på att de observerade differenserna 
egentligen beror på slumpmässig variation. 
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Figur 4.1  Närhet till butik i förhållande till inkomst 
Som det går att utläsa från tabellen ovan finns det ett uppenbart samband mellan 
inkomst och hur viktigt man anser det vara med närhet till butik. Det framgår att 
andelen individer som anser att det är mycket viktigt med närhet till butik faller 
med stigande inkomst. Detta samband existerar dock endast i den grupp som har 
starkast preferenser för ”närhet”, d.v.s. de som anser att närhet till butik är mycket 
viktigt. Andelarna som anser att närhet är viktigt eller har liten betydelse ökar med 
inkomsten. Det är intressant att det är en sådan skillnad i mönstret mellan de som 
anser att närhet till butik är viktigt och de som anser att det är mycket viktigt. 
Möjligtvis kan man här se en skillnad mellan de som anser att närhet till en butik 
möjliggör bekväma kompletteringsinköp och de som under rådande förutsätt-
ningar är helt beroende av en närbelägen butik för att kunna klara av sina 
dagligvaruinköp. 
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Tabell 4.2  Betydelsefullt med p-plats (%) 

 Trollhättan Västerås Östersund Totalt 
Mycket viktigt 31,5 30,7 35,5 32,8 

Viktigt 38,6 42,0 44,6 42,0 
Liten betydelse 25,5 21,2 15,9 20,5 

Saknar betydelse 4,5 6,1 4,0 4,8 
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Som framgår av tabellen anser majoriteten av de svarande att god tillgång till 
parkeringsplatser är viktigt eller mycket viktigt. Jämfört med de preferenser som 
redovisats avseende betydelsen av närhet till en butik förefaller tillgång till 
parkeringsplats emellertid mindre viktig. Intressant att notera är de skillnader som 
föreligger mellan de olika städerna. I samtliga fall anser huvuddelen av de 
svarande att tillgången till parkeringsplats är viktigt eller mycket viktigt. 
Trollhätteborna är dock inte lika beroende av parkeringsplats som genomsnittet 
medan boende i Östersund anser att tillgången till parkeringsplats är viktigare än 
vad den genomsnittlige respondenten gör.  
 

Tabell 4.3  Samband p-plats och närhet 

 Tillgång till p-plats 
 Mycket viktigt Viktigt Liten 

betydel
se 

Ingen 
betydel

se 

Totalt 

Mycket viktigt 40,8 37,9 16,8 4,5 100,0
Viktigt 18,5 53,8 25,3 2,4 100,0

Liten betydelse 23,9 35,8 32,8 7,5 100,0
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Ingen betydelse 25,0 8,3 16,7 50,0 100,0
 
Tabellen ovan visar att attityderna beträffande p-plats entydigt förklaras av hur 
viktigt närhet till bostadsområdesbutiken upplevs. Av de som anser att närhet är 
mycket viktigt anser den största gruppen också att tillgång till p-plats är mycket 
viktigt o.s.v. Samma mönster återfinns dock inte om man vänder på förhållandet, 
d.v.s. respondenternas värdering av god tillgång till parkeringsplats speglar inte 
direkt deras värdering av närhet till dagligvarubutik. 
 
 
5 Hypotetiska butiksval  
De uppgifter som redovisats ovan ger en god bild av hushållens faktiska 
inköpsbeteende. Vad som återstår att analysera är huruvida det faktiska beteendet 
avspeglar hushållens önskemål, eller om det enbart är en spegelbild av det 
existerande distributionssystemet med ett visst butiksnät. Kort sagt: skulle 
hushållen vilja utföra sina dagligvaruinköp på något annat sätt om de 
institutionella förutsättningarna var de rätta? Enkäten innehåller frågor som syftar 
till att bidra till en kartläggning av hushållens preferenser vad gäller dagligvaru-
handelns utformning, enligt diskussionen ovan. Det övergripande syftet är att 
klarlägga om det överhuvudtaget finns hushåll som uppfattar omvandlingen av 
dagligvaruhandeln som problematisk och, om de finns, omfattning och styrka av 
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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 problematiken.  

Huvuddelen av den ekonomiska och statsvetenskapliga forskningen om s.k. 
kollektiva nyttigheter och ”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. Problematiken 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 (t.ex. av en lokal kollektiv nyttighet) ska komma 
till stånd, är lägre än nyttoökningen av den potentiella konsumtionen för varje 
individ. Av olika skäl blockeras dock den potentiella nyttoökningen. Se Forsberg 
(1997) för en diskussion av olika ”dilemman” i samband med konsumenters 
valmöjligheter vid dagligvaruinköp. 

Analysen av hushållens inköpsvanor kan ske med stöd av en teoretisk modell 
som beskrivs av följande figurer: 

Figur 5.1  Hushållens val av butik 
 
Modellen, som är hämtad från Haraldsson (2000) c, Hellberg (2000) och 
Svensson (2001), beskriver situationen för ett hushåll. ”Kostnader för daglig-
varor” är de samlade hushållsekonomiska distributionskostnaderna som dels är 
direkta utgifter för inköpta varor, men också kostnader för att planera inköpen, ta 
sig till de olika butikerna, lagra varorna hemma m.m. I fortsättningen delas dessa 
kostnader upp i inköpskostnad och en generaliserad ”transportkostnad”, som här 
är en samlingsterm för övriga kostnadskomponenter. Diskussionen är principiell 
och kostnadskomponenter 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, d.v.s. linjen a utgår från 
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origo, vilket t.ex. innebär att transportkostnaderna antas vara noll. Linjens 
riktningskoefficient, eller derivata, bestäms av prisnivån i bostadsområdesbutiken.  

Antag att hushållet även kan köpa dagligvaror i en större butik som är 
lokaliserad utanför det egna bostadsområdet, t.ex. en stormarknad. Butiken är 
större än bostadsområdesbutiken och prisnivån är därför lägre. (Haraldsson, 
2000a). Men för att kunna utföra inköp i den stora butiken måste hushållet 
acceptera en viss transportkostnad, d.v.s. rörliga fordonskostnader, tidskostnader 
m.m. 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. 

Figurerna visar också två realistiska alternativ för vad som kan inträffa på 
marknaden när bostadsområdesbutiker får allt svårare att möta konkurrensen från 
externa etableringar. I den vänstra figuren läggs butiken ned. Konsumenterna får 
utnyttja en butik ”längre bort” och en viss transportkostnad tillkommer för inköp i 
den butik som ligger närmast bostaden. I den högra figuren är butiken kvar men 
transformeras till en mer utpräglad kompletteringsbutik med högre priser än i 
utgångsläget. ”Dilemmasituationen” kanske kan illustreras som att det finns en 
viss tillgänglighetskomponent som hushållen skulle vara beredda att betala för om 
utfallet av en sådan betalning kunde garanteras. I praktiken kommer inte ett 
rationellt hushåll att betala för en sådan komponent, beroende på att hushållet i 
normalfallet inte kan påverka butiksnätets utformning. I modellen kan denna 
tillgänglighetskomponent ses som ytterligare en kostnad som tillkommer när 
inköpen utförs i stormarknaden, vilket under vissa förutsättningar, se nedan, 
skulle kunna medföra högre inköpsvolymer i bostadsområdesbutiken.  

I principiell mening finns det ett stort antal alternativa möjligheter att 
formulera enkätfrågor som skulle kunna fånga upp den relevanta preferens-
strukturen. Allt från scenarioval, där butiksnätets struktur varieras, till direkta 
frågor som innehåller ett specificerat institutionellt arrangemang som 
subventioner, etableringsavgifter, kooperativa lösningar, medlemskap etc., som 
skulle kunna möjliggöra en ökad produktion av distributionstjänster i det egna 
bostadsområdet, om nu detta föredras.  

Det alternativ som valdes i föreliggande undersökning bygger dock på att 
hushållet genom det egna, visserligen hypotetiska, inköpsvalet kan bestämma hur 
butiksnätet ska vara utformat. Frågan är formulerad så att respondenten försätts i 
den situationen att det egna inköpsvalet bestämmer butiksnätets utformning. I 
motsats till verklighetens förhållande garanteras hushållet en viss servicenivå, i 
form av bostadsområdesbutiker när ”tillgänglighetskomponenten” internaliseras i 
det egna valet av butiker. Det enskilda hushållet kommer att utgöra hela efter-
frågesidan på marknaden. 

Fördelen med detta angreppssätt är att de mekanismer som används är de som 
medlemmarna i hushållet är vana vid från verkliga förhållanden, d.v.s. 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 
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strategiska 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 fråge-
konstruktioner 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 konsumenten kan endast erhålla nyttigheten ”närservice inom 
dagligvaruhandeln” i ökad omfattning genom att förändra sitt inköpsval. 

I det följande redovisas hur svaren har fördelat sig i den hypotetiska valfrågan. 
Utöver en översiktlig beskrivning görs också försök att förklara varför individer 
väljer som de gör. En enkel ansats är att förklara valen med geografisk indelning. 
Som visats ovan är de tre undersökta områdena ganska olika vad gäller boende, 
inkomst m.m. och därför kan förklaringsvariablerna ”Trollhättan”, ”Västerås” och 
”Östersund” fånga upp en betydande andel av den variation som kan observeras i 
materialet. Att använda respektive undersökningsområde som förklaringsvariabel 
måste emellertid anses som ett något oegentlig förfarande. Mycket av den 
variation som kan observeras mellan olika tätorter och bostadsområden har inte 
sitt ursprung i specifikt geografiska faktorer, utan olikheter i andra avseenden. 
Mot bakgrund av den enkätindelning som redovisas ovan är det därför rimligt att 
försöka förklara valen med socioekonomiska variabler och variabler som 
beskriver individernas faktiska inköpsmönster, och endast låta områdestillhörighet 
fånga upp en annars oförklarad variation.  

Metodmässigt sker analysen i två etapper. I en första fas studeras materialet 
med hjälp av diagram och korstabeller. Denna analys ger en god bild av de 
skillnader som finns mellan olika segment. För att få en mer kvantitativt 
formulerad förklaring estimeras i nästa fas linjära regressionsmodeller, där andel 
inköp i den hypotetiska bostadsområdesbutiken används som beroende variabel. 
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Den hypotetiska valfrågan i enkäten är konstruerad på följande sätt: 
 
Hur Du väljer att göra dina inköp: Vad konsekvenserna 

blir för bostadsområdet 
 

 Alternativ 1 
Alla inköp i stormarknaden. Ditt bostadsområde blir helt 

utan affär 

 Alternativ 2 
Tre fjärdedelar av inköpen i 
stormarknaden, resten (en 
fjärdedel) i butiken i Ditt 
bostadsområde. 

I Ditt bostadsområde finns 
en servicebutik med litet 
sortiment anpassat för 
kompletterande inköp. 
Varor som kostar t.ex. 
1000 kronor att köpa i 
stormarknaden, kostar 
1300 kronor i 
servicebutiken, d.v.s. 30% 
mer. 

 Alternativ 3 
Hälften av inköpen i 
stormarknaden, hälften i 
butiken i Ditt bostadsområde. 

I Ditt bostadsområde finns 
en liten dagligvarubutik 
som har en variant av alla 
dagligvaror du behöver. 
Varor som kostar t.ex. 
1000 kronor att köpa i 
stormarknaden, kostar 
1250 kronor i butiken i 
bostadsområdet, d.v.s. 
25% mer. 

 Alternativ 4 
En fjärdedel av inköpen i 
stormarknaden, resten (tre 
fjärdedelar) i butiken i Ditt 
bostadsområde. 

I Ditt bostadsområde finns 
en dagligvarubutik som har 
flera varianter av alla 
dagligvaror du behöver. 
Varor som kostar t.ex. 
1000 kronor att köpa i 
stormarknaden, kostar 
1200 kronor i butiken i 
bostadsområdet, d.v.s. 
20% mer. 

 Alternativ 5 
Alla inköp i affären i 
bostadsområdet. 

I Ditt bostadsområde finns 
en fullsorterad 
dagligvarubutik med alla 
dagligvaror du vill ha. Varor 
som kostar t.ex. 1000 
kronor att köpa i 
stormarknaden, kostar 
1150 kronor i butiken i 
bostadsområdet, d.v.s. 
15% mer. 
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Alla alternativ är sammankopplade med ett viss utfall för butiker i det egna 
bostadsområdet. Bostadsområdesbutiken varierar i storlek, d.v.s. sortimentsbredd, 
och prisnivå i jämförelse med en stormarknad. Respondenten representerar hela 
efterfrågesidan på den lokala marknaden i bostadsområdet och kommer genom det 
egna hypotetiska inköpsbeslutet att bestämma det lokala butiksutbudet. Till 
skillnad mot verkliga förhållanden garanteras respondenten en högre kvalitet på 
det lokala utbudet av butiker om han/hon väljer att utföra en större del av inköpen 
i bostadsområdesbutiken. Som framgår av frågan representerar varje alternativ en 
viss inköpsandel i bostadsområdesbutiken: 0, 25%, 50%, 75% och 100% för 
alternativ, eller scenario, 1 till 5.  
 

Tabell 5.1 Total fördelning av valda andelar (%) 

Inköp bostadsområdes –
butik (%) 

Trollhättan Västerås Östersund Totalt 

0 10,31 11,15 3,12 7,83 
25 34,73 23,08 21,81 26,22 
50 17,56 14,62 15,58 15,90 
75 13,74 20,77 23,05 19,45 
100 23,66 30,38 36,45 30,60 

Totalt 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Genom att betrakta den totala fördelningen framgår att de två populäraste 
scenarierna är 2 och 5, alltså två ganska extrema former. Det kan därför direkt slås 
fast att preferensstrukturen är polariserad. Polariseringen går också igen i 
fördelningen för de tre olika undersökningsområdena. Detta innebär följaktligen 
att bland de boende i ett och samma bostadsområde är skillnaden betydande vad 
gäller preferenser för hur dagligvaruhandelns butiksnät ska vara utformat. Det 
finns också en betydande geografisk skillnad i preferenserna. Notera exempelvis 
att 36 procent av Östersundsrespondenterna har valt alternativ 5, d.v.s. de önskar 
handla allt i bostadsområdesbutiken. I stort sett ingen önskar däremot att utföra 
samtliga inköp i en stormarknad. Trollhättan verkar vara det mest stormarknads-
tillvända området av de tre (ca 35 procent i alt 2).  

De tillfrågade önskar i genomsnitt handla 59 procent av sina dagligvaror i 
bostadsområdesbutiken, men variationen mellan städerna är relativt kraftig. De 
boende i Östersund skulle vilja handla hela 67 procent i genomsnitt medan de som 
bor i Trollhättan vill handla 51 procent i bostadsområdesbutiken. Samman-
fattningsvis kan det därför konstateras att hushållens preferenser är heterogena 
och att förhållandevis många efterfrågar bostadsområdesbutiker av hög kvalitet. 
Det är ca en tredjedel av respondenterna som vill utföra tre fjärdedelar eller mer 
av sin inköp av dagligvaror i stormarknaden. 

Nedan diskuteras olika faktorer som kan påverka den valda inköpsandelen. 
Faktorerna hämtas från socioekonomiska bakgrundsvariabler och variabler som 
beskriver det faktiska inköpsmönstret, enligt respondenternas svar.  
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5.1 Vem utför inköpen? 
Tabell 5.2  Vem utför inköpen i A-butik (%) 

Inköp i 
bostadsområdesbutik (%) 

En el. flera 
vuxna 

Vuxna tillsammans 
med barn 

Totalt 

0-25 32,12 54,55 34,23 
50 15,99 12,99 15,71 

75-100 51,88 32,47 50,06 
Totalt 100,00 100,00 100,00 

 
Om man grupperar alternativen så att en grupp består av de alternativ där en eller 
flera vuxna men inga barn handlar, och en annan grupp består av de alternativ som 
består av vuxna och barn framkommer mönstret ovan. De som har med barn till 
affären tenderar att välja scenarier där en stor andel av inköpen görs i 
stormarknaden, medan det omvända gäller i hushåll där endast vuxna deltar vid 
inköpen. 
 
 
5.2 Inköpsfrekvenser 
Tabell 5.3  Frekvens A-butik 

Inköp i 
bostadsområdesbutik (%) 

1-3 (ofta) 4-6 (sällan) Totalt 

0-25 33,01 40,48 34,13 
50 14,61 23,02 15,87 

75-100 52,39 36,51 50,00 
Totalt 100,00 100,00 100,00 

 
Hur ofta ett hushåll handlar påverkas av en lång rad faktorer. Inköpsfrekvensen 
påverkas av hur noga hushållet planerar sina inköp och sina måltider, vilka 
lagringsmöjligheter de har, etc. Ju oftare man handlar, desto mindre måste det 
genomsnittliga inköpsbeloppet bli givet en bestämd total konsumtion. Med 
utgångspunkt i den teoretiska modellen kan vi därför förvänta oss att hög 
inköpsfrekvens leder till att en relativt sett stor del av inköpen görs i bostads-
områdesbutiken. Givetvis påverkas dessa möjligheter av de förutsättningar som 
ges av det aktuella butiksnätet. Som vi kan se i tabellen ovan överensstämmer 
denna hypotes också med verkligheten. De som handlar ofta i sin A-butik, väljer 
alternativ med stor andel inköp i bostadsområdesbutiken. De som handlar sällan 
väljer alternativ med större delen av inköpen i stormarknaden. 
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5.3 Närhet och parkeringsmöjligheter 
Tabell 5.4  Viktigt med närhet 

Inköp i 
bostadsområdesbutik (%) 

Mycket 
viktigt 

Viktigt Liten/ingen 
betydelse 

Totalt 

0-25 21,54 43,67 87,01 33,97 
50 15,58 20,41 3,90 15,91 

75-100 62,88 35,92 9,09 50,12 
Totalt 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Självklart bör det finnas en slags ”bekvämlighetsdimension” i inköpsmönstret. 
Det kan inte uteslutas att två hushåll som i de flesta rent distributionsekonomiska 
avseenden är lika väljer att utföra olika andelar av sina inköp i respektive 
butikstyp, eftersom de skiljer sig åt värderingsmässigt. De som värderar 
bekvämlighet såsom närhet m.m. högt torde också ha en betalningsvilja för den 
service som butiker i bostadens närområde kan tillhandahålla. Som framgår av 
tabellen ovan så väljer de som tycker att närhet till butik är viktigt att utföra en 
stor del av sina inköp i bostadsområdesbutiken. De som däremot inte anser att 
närhet är så betydelsefullt väljer istället scenarion med en stor andel av inköpen i 
stormarknaden. 

Den goda tillgången till (gratis) parkeringsplats brukar anges som en av de 
externa etableringarnas stora fördelar. De butiker som är lokaliserade i mer 
centrala lägen eller i bostadsområden har oftast ett mer begränsat antal 
parkeringsplatser. Alternativt hänvisas kunderna i dessa butiker till allmänna 
parkeringsplatser som inte enbart utnyttjas av butikens kunder. Det finns därför en 
viss orsak att tro att de som värderar tillgång till parkering högt, i stor utsträckning 
skulle välja att handla i stora externt lokaliserade butiker. Av tabellen nedan 
framgår dock att så inte är fallet. 
 

Tabell 5.5  Viktigt med P-plats 

Inköp i 
bostadsområdesbutik (%) 

Mycket 
viktigt/viktigt 

Liten/ingen 
betydelse 

Totalt 

0-25 30,57 44,13 34,01 
50 17,20 12,21 15,93 

75-100 52,23 43,66 50,06 
Totalt 100,00 100,00 100,00 

 
De som anser att parkeringsplats är viktigt väljer alternativ 4 och 5 i högre 
utsträckning än de som inte anser att p-platstillgång är så viktigt. Detta innebär att 
de som anser att tillgång till parkeringsplats är viktigt eller mycket viktigt köper 
mer i bostadsområdesbutiken än vad de som värderar parkeringsplatstillgång lägre 
gör. Detta resultat kan tyckas vara förvånande eftersom en av stormarknadernas 
stora fördelar utöver pris m.m. brukar anses vara den goda tillgången till 
parkeringsplatser. Men detta förhållande kan förmodligen återigen bero på att i 
praktiken är många respondenter missnöjda med utbudet på parkeringsplatser vid 
de bostadsområdesbutiker de faktiskt utnyttjar. En uppfattning som mycket väl 
kan samexistera med starka preferenser för bostadsområdesbutiker i allmänhet.  
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5.4 Ålder 
Det finns egentligen inga direkta distributionsekonomiska anledningar till att olika 
ålderskategorier skulle skilja sig åt i inköpsmönster, allt annat lika. Olika 
åldersgrupper skiljer sig däremot åt med avseende på familjestorlek, antal barn, 
bostadsform, billtillgång etc., vilket naturligtvis slår igenom. I viss utsträckning 
kan således skillnaden mellan olika åldersgrupper förklaras av andra icke 
åldersrelaterade variabler såsom antal hushållsmedlemmar, tillgång till bil etc. Ur 
detta perspektiv kan ”ålder” ses som en sammanfattande variabel som innehåller 
information om flera andra socioekonomiska faktorer. 
 

Tabell 5.6  Ålder 

Inköp i 
bostadsområdesbutik (%) 

15-45 45- Totalt 

0-25 42,82 26,79 34,25 
50 16,41 15,63 15,99 

75-100 40,77 57,59 49,76 
Totalt 100,00 100,00 100,00 

 
De yngre respondenterna tenderar att i större utsträckning välja de scenarier där de 
antingen handlar mycket i stormarknaden eller gör motsvarande inköp i 
bostadsområdesbutiken. De ”äldre” (45 år och uppåt) tenderar däremot att mer 
entydigt välja scenarier där en stor del av inköpen görs lokalt i bostads-
områdesbutiken. Bortsett från att åldern i detta fall speglar andra relevanta 
förklaringsfaktorer kan det tänkas att vi faktiskt kan observera en preferens-
skillnad mellan äldre och yngre respondenter, där de äldre genomgående har 
starkare preferenser för bostadsnära dagligvaruinköp. Om detta är fallet måste 
emellertid ytterligare en fråga ställas, nämligen om preferensskillnaden beror på 
den faktiska åldern, d.v.s. varierar över livscykeln, eller beror på generations-
skillnader. I det senare fallet skulle varje generations preferenser vara tämligen 
stabila.  

Andel inköp i bostadsområdesbutiken
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Figur 5.2  Andel inköp i bostadsområdesbutiken 
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För att ytterligare belysa hur ålder påverkar ställningstagandet till den hypotetiska 
frågan vägdes de andelar som anges i respektive alternativ samman till en 
genomsnittlig inköpsandel. Då denna plottas mot åldersvariabeln erhålls det 
mönster som kan observeras i diagrammet ovan. Bortsett från kraftig variation i 
åldersintervallets extrempunkter är det uppenbart att inköpsandelen i bostads-
områdesbutiken stiger med ökande ålder om hela intervallet betraktas. Nedbrutet 
på mindre intervall kan ytterligare intressant information erhållas. Det ena är att 
de allra yngsta respondenterna också skulle välja att göra en större andel av sina 
inköp nära bostaden. Det andra är att ett trendbrott tycks inträffa kring 45-års 
åldern. Då denna ålder är passerad tycks benägenheten att göra sina daglig-
varuinköp i bostadsområdesbutiken öka kraftigare än vid lägre åldrar. Möjligtvis 
kan detta ha att göra med att antalet småbarn, eller kanske hemmavarande barn, 
minskar. 
 
 
5.5 Färdmedelsval 
Hushållens transportkostnader påverkas i allra högsta grad av vilket färdmedel 
som utnyttjas, varför detta kan antas påverka valet av inköpsandel. Naturligtvis 
bestäms färdmedelsvalet på en grundläggande nivå av vilka transportslag varje 
hushåll har möjlighet att utnyttja. På en högre nivå handlar det istället om att välja 
mellan de färdmedel som man har tillgång till.  

Val av
färdmedel

Tillgång till
färdmedel

 
Figur 5.3  Färdmedelsval 
 
Hushållens tillgång till bil bör därför vara en mycket betydelsefull faktor med 
stort inflytande över fördelningen mellan inköp i stormarknad respektive 
bostadsområdesbutik. Som framgår av tabellen nedan är det stor skillnad mellan 
respondenter som har, respektive inte har, tillgång till bil. Nästan 10 procent-
enheter fler av bilisterna väljer att handla 75–100 procent av sina dagligvaror i 
stormarknaden jämfört med de som saknar tillgång till bil. Som en spegelbild av 
detta förhållande är det betydligt färre av de som har tillgång till bil som väljer att 
handla 0, 25 eller 50 procent av dagligvarorna i bostadsområdesbutiken. Men 
även om de relativa skillnaderna är påtagliga så visar tabellen att närmare hälften 
av de som har tillgång till bil föredrar att utföra tre fjärdelar eller mer av inköpen i 
den hypotetiska bostadsområdesbutiken. Bilinnehav är inte någon vattendelare i 
detta sammanhang utan en stor del av den efterfrågan som möter bostadsområdes-
butiken utgörs av konsumenter som har tillgång till bil. I Östersund, där 
preferenserna för bostadsområdesbutiken är relativt sett starkast, har endast 4 
procent av respondenterna angivit att de saknar tillgång till bil. 
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Tabell 5.7  Tillgång till bil 

Andel inköp bostads- 
områdesbutik (%) 

Har tillgång till bil Saknar tillgång till bil Totalt 

0-25 35,02 29,60 34,21 
50 16,32 13,60 15,91 

75-100 48,66 56,80 49,88 
Totalt 100,00 100,00 100,00 

 
På en annan nivå handlar det om att välja bland de färdmedel som står till buds. 
 

Tabell 5.8  Hur tar Du dig till affär A? 

Inköp bostads –
områdesbutik 

(%) 

Gång/ 
cykel/ 
buss 

Bil Totalt 

0-25 18,73 41,40 34,13 
50 13,86 16,49 15,75 

75-100 67,42 42,11 50,12 
Totalt 100,00 100,00 100,00 

 
Här har gång, cykel och buss samgrupperats som ett alternativ till bil som 
huvudsakligt färdmedel till A-butiken. Som synes har de som åker bil till sin A-
butik en betydligt högre benägenhet att välja scenario 1 och 2. De som inte åker 
bil tenderar däremot att välja inköp i bostadsområdesbutiken i högre utsträckning. 
Det är rimligt att anta att den generaliserade kostnaden, eller den sammanlagda 
resursuppoffringen, för att ta sig till stormarknaden är högre för de hushåll som 
saknar bil. Att äga en bil är kostsamt i sig men att givet tillgången till bil utföra en 
extra resa är en mindre kostnad i sammanhanget. Om vi antar att transport-
kostnaden till stormarknaden är lägre för bilisten än för hushåll som utnyttjar 
andra färdmedel, så är det att lönsamt för bilhushållet att åka till stormarknaden 
och handla vid lägre inköpsvolymer än vad som är fallet för det billösa hushållet. 
Men som framgår av tabellen är andelen av hushållen som oftast använder bil vid 
inköp i A-butiken och som väljer tre fjärdedelar eller mer av inköpen i den 
hypotetiska bostadsområdesbutiken, i paritet med motsvarande andel som väljer 
något av de två stormarknadsinriktade alternativen. Det kan återigen konstateras 
att många hushåll som använder bil vid inköp föredrar den hypotetiska bostads-
områdesbutiken framför stormarknadsalternativen. 
 
 
5.6 Boendeform 
Precis som med ålder är det möjligt att bostadstypen påverkar inköpsmönstret 
både direkt och indirekt. Direkt kan det påverka hur mycket som köps vid varje 
tillfälle genom att förvaringsutrymmet är olika stort i olika bostadstyper. 
Exempelvis kanske villaägaren har en extra frysbox, vilket den som bor i lägenhet 
troligtvis inte har plats med. Generellt gäller att marklägenheter och friliggande 
bostäder är bättre anpassade för att underlätta hushållens hantering av dagligvaror, 
vilket ger en viss effekt på hur stora volymer dagligvaror som respektive hushåll 
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köper in. Svensson (1998). Indirekt påverkar bostaden inköpsmönstret genom att i 
viss utsträckning spegla andra förklaringsfaktorer, såsom antal hushålls-
medlemmar, inkomst, tillgång till bil m.m. Dessutom är olika bostadstyper lokali-
serade på skiftande sätt i förhållande till olika butikskategorier, vilket också bör 
påverka butiksval och inköpsmönster i övrigt. 

Tabell 5.9  Boende 

Inköp i 
bostadsområdesbutik (%) 

Lägenhet Radhus Villa Annat Totalt 

0 9,90 8,00 4,25 4,55 7,83 
25 22,14 28,44 31,60 22,73 26,22 
50 15,10 18,67 14,15 18,18 15,90 
75 20,57 16,00 20,28 27,27 19,45 
100 32,29 28,89 29,72 27,27 30,60 

Totalt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Tabellen visar emellertid att bostadstypen endast i mycket ringa utsträckning 
påverkar det valda inköpsmönstret. Det enda framträdande mönstret är att 
alternativ 2, som är ett scenario där ¾ av inköpen sköts i stormarknaden väljs av 
villaägare i större utsträckning än av boende i andra bostadstyper. Att inga andra 
tydliga mönster framträder beror förmodligen på att villaandelen är hög i det 
område där preferenserna för bostadsområdesbutiker är som starkast, d.v.s. 
Östersund. 
 
 
5.7 Inköpsvolym 
I tabellen nedan har val av inköpsandel i bostadsområdesbutiken ”korsats” mot 
inköpsvolym i A-butik. I tabellen har de ursprungliga alternativen grupperats så 
att den ena gruppen innebär att 0–25 procent av alla dagligvaror köps i 
bostadsområdesbutiken, medan den andra gruppen innehåller alternativen 50–100 
procent i bostadsområdesbutiken. 
 
Tabell 5.10  Inköpsvolym A-butik 

Andel av inköp i bostadsområdesbutik 
(%) 

1–600 601–2500 2501– Totalt 

0–25 28,28 31,60 41,60 34,05 
50–100 71,72 68,40 58,40 65,95 
Totalt 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Hushåll som handlar för stora belopp väljer alternativen med stor andel inköp i 
stormarknaden, medan de som handlar mindre volymer hellre väljer alternativ 
med mer inköp i bostadsområdesbutiken. En trolig orsak till det observerade 
mönstret är att prisdifferensen mellan de två butikstyperna inte motiverar en 
inköpsresa till stormarknaden om inte beloppen överstiger en viss nivå. 
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5.7.1 Antal familjemedlemmar 

Tabell 5.11  Totalt antal hushållsmedlemmar 

 Totalt antal    
Inköp i 

bostadsområdes
butik (%) 

1-2 3-4 5- Totalt 

0-25 26,56 44,64 49,18 34,39 
50 16,60 15,36 13,11 15,92 

75-100 56,85 40,00 37,70 49,70 
Totalt 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Inköpsvolymen är naturligtvis beroende av hur många personer hushållet består 
av. Följaktligen bör ett högt antal hushållsmedlemmar medföra en större 
benägenhet att handla mycket i stormarknaden och lite i bostadsområdesbutiken. 
Hushåll med många personer handlar helt enkelt mer och kommer därför att 
hamna ovanför den brytpunkt där stormarknadsinköp är hushållsekonomiskt 
lönsamma mer frekvent än vad mindre hushåll gör. Även inköp av 
kompletteringskaraktär kan i stora hushåll uppgå till så stora belopp att en resa till 
stormarknaden kan motiveras ekonomiskt. 

Som framgår av tabellen ovan bekräftas detta av den empiriska under-
sökningen. Stora familjer väljer i första hand att handla huvuddelen av sina 
dagligvaror i den hypotetiska stormarknaden, medan mindre hushåll är mer 
benägna att välja inköp i bostadsområdesbutiken. 
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Figur 5.4  Andel inköp i bostadsområdesbutik mot antal familjemedlemmar 
 
Ett alternativt sätt att framställa sambandet mellan antal hushållsmedlemmar och 
vald inköpsfördelning är ett diagram som ovan. I detta syns det tydligt att andelen 
inköp i bostadsområdesbutiken minskar då antalet familjemedlemmar ökar. 
Kraftigast är minskningen om familjen innehåller många barn under 16 år. 
Allmänt sett gäller således att fler personer leder till att en större andel av inköpen 
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utförs i stormarknaden och denna tendens accentueras om hushållet består av 
många barn under 16 år. 
 
5.7.2 Inkomst 
Om andelen som köps i den hypotetiska bostadsområdesbutiken grupperas i två 
kategorier, och de lägsta inkomstklasserna slås samman ges nedanstående 
mönster. Som synes så är andelen som köps i bostadsområdesbutiken negativt 
beroende av inkomsten, d.v.s. de som har lägre inkomst handlar mer i bostads-
områdesbutiken och vice versa. Det bör observeras att de båda staplarna alltid 
summerar till 100 procent. Självklart är det möjligt att det finns en negativ 
inkomstelasticitet för den service som bostadsområdesbutiken tillhandahåller men 
en annan orsak till att hushåll med högre inkomst i större utsträckning väljer 
stormarknaden kan vara att de som regel har en högre tillgång till bil. För hushåll 
som saknar bil kan resan till stormarknaden bli komplicerad, tidsödande och kräva 
mycket planering, medan hushåll med bil på ett enkelt sätt kan ta sig till och från 
stormarknaden. Saknar man bil är det alltså troligt att stormarknadens lägre priser 
inte väger upp de insatser som krävs för att ta sig dit. Ytterligare en orsak till det 
observerade mönstret skulle kunna vara att högre inkomst leder till en högre 
konsumtion av dagligvaror, vilket enligt den teoretiska modellen gör inköp i 
stormarknaden mer troligt. En ytterligare bidragande orsak är givetvis att antalet 
hushållsmedlemmar är positivt korrelerad med den sammanlagda hushålls-
inkomsten. 
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Figur 5.5  Andel inköp i bostadsområdesbutik mot inkomst 
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5.8 Ärendetyper 
Tabell 5.12  När utförs inköp i A-butik 

Andel av inköp 
bostadsområdes

butik (%) 

Åker bara för 
att handla 

I samband 
med andra 

ärenden 

Totalt 

0-25 39,01 24,92 33,90 
50 13,96 18,86 15,73 

75-100 47,04 56,23 50,37 
Totalt 100,00 100,00 100,00 

 
Den teoretiska modellen antyder att inköp i stormarknaden per automatik innebär 
längre och mer kostsamma resor. I princip är detta naturligtvis riktigt, men 
verkligheten kan ändå vara något mer komplex. I själva verket torde det vara 
relativt vanligt förekommande att inköpsresor sker i samband med andra 
aktiviteter/resor, varför avståndet mellan hemmet och butiken inte i alla fall är det 
mest relevanta. Istället är det inköpens tillskott av transporter till en redan 
befintlig transportkedja som ska beaktas. I tabellen ovan har valet i den 
hypotetiska frågan jämförts med när respondenten uppger att han/hon gör sina 
inköp i A-butiken. Det visar sig att det sammanhang i vilket inköpen görs också 
påverkar i vilken utsträckning bostadsområdesbutiken väljs. De som åker iväg 
enbart för att handla (i A-butiken) väljer i större utsträckning alternativ 1 el. 2, 
d.v.s. de väljer att köpa mindre än hälften av sina dagligvaror i bostads-
områdesbutiken. De som handlar i samband med arbete eller ärenden tenderar 
däremot att hellre välja alternativ 4 el.5, vilket innebär att de köper övervägande 
delen av dagligvarorna i bostadsområdesbutiken och endast en mindre del i 
stormarknaden. Vad kan orsakerna till detta vara? Möjligtvis kan det förhålla sig 
så att stormarknaderna i regel är lokaliserade på ett sätt som inte gör det naturligt 
att samordna inköpsresan med t.ex. arbetspendling. Många hushåll väljer 
dessutom butiker i närområdet för inköp av dagligvaror i samband med 
kombinationsärenden. Svensson (1998). 
 
 
5.9 Regressionsanalys 
Utöver de korstabuleringar som redovisats ovan har svaren på den hypotetiska 
frågan studerats med hjälp av linjär regression. Anledningen är att 
regressionsanalysen gör det möjligt att på en mer precis nivå ange vilka skillnader 
som föreligger mellan olika grupper och dessutom hur stora dessa är. Kors-
tabellerna ger en bra indikation på vilka samband som finns, men antalet 
kategorier som kan studeras är begränsat. En nackdel med korstabellerna är också 
att man där använder sig av en klassindelning av en ursprungligen kontinuerlig 
variabel. Svaren på den hypotetiska valfrågan anges som fasta alternativ av 
enkättekniska skäl, men egentligen är det frågan om att välja hur stor andel man 
vill köpa i bostadsområdesbutiken. Med regressionsanalys tas hänsyn till den 
ordningsinformation som svaren innehåller, information som åtminstone delvis 
går förlorad då svaren uttrycks som fasta svarsalternativ. Frågan är vilken 
fördelning man kan anta för andelen inköp i bostadsområdesbutiken. Som vi sett 
är de två vanligaste värdena 0,25 respektive 1, vilket innebär att vi på aggregerad 
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nivå har en tvåtoppig fördelning. I princip skulle den observerade tvåtoppigheten 
kunna bero på att det i urvalet finns två skilda subpopulationer med olika 
fördelningar som när de plottas tillsammans ger det mönster som kan observeras i 
figuren. 

I enkäten ombads respondenterna att besvara hur stor andel av sina inköp som 
de skulle förlägga till bostadsområden om alla andra gjorde likadant. Syftet med 
frågan var att undersöka vilket inköpsmönstret skulle vara om varje individs 
beteende faktiskt påverkade butiksstrukturen fullt ut. Analysen av denna fråga 
utfördes med två olika angreppssätt. Ovan har vi visat hur val av inköpsandel 
påverkas av enstaka förklaringsvariabler. På en djupare nivå antas svaret på frågan 
vara en funktion av olika bakgrundsvariabler. Även denna analys har emellertid 
utförts mot begränsade delmängder av förklaringsvariabler. Variablerna har i 
princip grupperats såsom socioekonomiska variabler samt variabler som beskriver 
inköpsmönster. Den första ansatsen är alltså att skatta en regressionsmodell där 
andel inköp i bostadsområdesbutiken förklaras av socioekonomiska bakgrunds-
variabler. Dessutom ligger det nära till hands att svaret på frågan i betydande 
utsträckning speglar det faktiska inköpsbeteendet. En alternativ ansats är därför att 
ansätta en regressionsmodell där förklaringsvariablerna huvudsakligen består av 
uppgifter om hur inköpen företas idag, d.v.s. ”revealed preference data”.  
 

Tabell 5.13  Regression med socioekonomiska förklaringsvariabler 

Variabel Konstant Ålder Antal 
familjemedlemmar 

Trollhättan 

Koeff. 0,757 0,0023 -0,0038 -0,181 
t-värde 12,856 2,827 -4,069 -5,98 
Variabel Västerås Villa Tillgång till bil 
Koeff. -0,120 -0,052 -0,074 
t-värde -4,033 -1,778 -2,158 
R2-adj 0,085 
F-värde 13,084 
 
Modellvalet utfördes genom att eliminera icke-signifikanta variabler en åt gången. 
Modellen som redovisas i tabellen ovan innehåller samtliga variabler som visade 
sig påverka valet av inköpsandel. Som synes är förklaringsgraden låg, vilket 
innebär att endast en mindre del av variationen i uppgiven inköpsandel förklaras 
av de ingående variablerna. I modellen har antal vuxna och antal barn summerats 
till totalt antal familjemedlemmar. Självklart kan variablerna användas var och för 
sig. Det visar sig att antalet familjemedlemmar, oavsett om det är barn eller 
vuxna, alltid påverkar inköpsandelen nedåt, d.v.s. större familjer väljer att utföra 
en mindre andel av sina totala dagligvaruinköp i bostadsområdesbutiken. Om 
magnituden i förändringen beaktas kan det observeras att antal barn ger ett större 
utslag än vad antal vuxna gör. Givet familjestorleken väljer familjer med fler barn 
under 18 år en mindre andel i bostadsområdesbutiken. Modellen visar att äldre 
människor tenderar att välja en större andel i bostadsområdesbutiken än vad yngre 
gör. Dessutom är benägenheten att välja bostadsområdesbutiken lägre hos de som 
bor i villa samt de som har bil. Så här långt kan vi konstatera att små hushåll vars 
medlemmar har en hög medelålder uppvisar den största viljan att handla i 
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bostadsområdesbutiken, en tendens som accentueras om de inte bor i villa samt 
saknar bil.  

Om de dummyvariabler (d.v.s. variabeln kan anta värdet 0 eller 1 vilket 
uttrycker skillnaden mellan respektive kategorivariabel och ett referensalternativ 
som i modellen utgörs av ”Östersund”) som uttrycker undersökt område beaktas 
visar det sig att invånarna i Västerås och Trollhättan i mindre utsträckning än 
invånarna i Östersund skulle välja att handla i bostadsområdesbutiken. En 
förklaring till denna skillnad skulle kunna vara den befintliga butiksstrukturen i de 
undersökta städerna. I Västerås och Trollhättan har en relativt omfattande 
omstrukturering skett till förmån för stormarknader i externa lägen, en utveckling 
som inte nått lika långt i Östersund. En hypotes kan vara att stormarknader och 
externa köpcentra vinner acceptans efter att de har etablerats och att kunderna inte 
ens om de hade möjlighet skulle återgå till det mer traditionella mönstret där 
dagligvaruinköp utförs i bostadsnära lägen. Hushållen är ”inställda” på ett visst 
inköpsmönster som har anpassats efter det rådande butiksutbudet, med befintliga 
prisskillnader, och kan inte förändra detta utan vissa omställningskostnader.  

För att om möjligt öka förklaringsgraden infördes i modellen olika 
interaktionstermer, variabler som uttrycker en kombination av egenskaper. Ett 
stort antal kombinationer testades men utfallet blev tämligen magert. Ett tydligt 
mönster som visade sig var emellertid att de hushåll där respondenten har relativt 
hög ålder, samtidigt som kvinnan i hushållet själv utför huvuddelen av inköpen, 
föredrar bostadsområdesbutiken relativt sett. Slutsatsen av detta är att hushåll med 
hög ålder och ”traditionell” arbetsfördelning mellan könen tenderar att välja 
bostadsområdesbutiken i en utsträckning som är relativt sett hög. Det bör dock 
påpekas att inga respondenter över 75 år förekommer i urvalen. 
 

Tabell 5.14  Regression förklarad av befintligt inköpsmönster m.m. 

Variabel Konstant Gång A-butik Gång B-butik Bil C-butik 
Koeff. 0,571 0,144 -0,102 -0,086 
t-värde 7,659 3,536 -2,524 -2,866 
Variabel Hur ofta A-

butik 
Trollhättan Västerås Bor i villa 

Koeff. 0,00398 -0,131 -0,0787 -0,0726 
t-värde 1,743 -3,517 -2,105 -1,893 
Variabel Kvinna handlar 

själv 
Ålder Totalt antal 

medl. i hush. 
Koeff. 0,088 0,00265 -0,0204 
t-värde 3,064 2,697 -1,844 
R2-adj 0,128 
F-värde 8,646 
 
De som svarat att de oftast åker bil till sin C-butik väljer en mindre inköpsandel i 
bostadsområdesbutiken. Möjligtvis kan denna grupp ses som en ganska extrem 
bilistgrupp som tar bilen till C-butiken, som ofta kan betraktas som en utpräglad 
kompletteringsbutik. En annan tolkning är att C-butiken används för att göra 
kompletterande inköp på väg hem från jobbet el dyl. och att valet av bil inte direkt 
beror på att det behövs för transporten av dagligvaror, utan snarare att inköpsresan 
ingår i en kedja av aktiviteter.  



 

38 VTI notat 62-2001 

Av de båda variablerna Trollhättan och Västerås framgår även här att båda 
dessa städer skiljer sig markant från Östersund när det gäller invånarnas 
inställning till bostadsområdesbutiker. Vi kan se att invånarna i Västerås och 
Trollhättan i mindre utsträckning än boende i Östersund väljer bostadsområdes-
butiken. Mest utpräglad är denna tendens i Trollhättan. Boende i villa har en 
jämförelsevis låg benägenhet att välja bostadsområdesbutiken. De hushåll där 
kvinnan ensam gör huvuddelen av inköpen har angivit en högre andel inköp i 
bostadsområdesbutiken än vad den genomsnittlige respondenten har gjort. 
Slutligen kan vi se att ålder och antal familjemedlemmar påverkar valet av 
inköpsandel. De äldre väljer att handla mycket i bostadsområdesbutiken, medan 
familjer/hushåll med många medlemmar skulle välja att endast handla en mindre 
andel i bostadsområdesbutiken och utföra huvuddelen av sina inköp i 
stormarknaden. 
 
 
6 Diskussion och slutsatser 
I undersökningen har en rad samband mellan olika variabler och hushållens 
preferenser för olika butikstyper redovisats, utöver kartläggningen av det faktiska 
inköpsmönstret. I tabellen nedan görs ett försök att sammanfatta analysen av 
utfallet för den hypotetiska frågan om inköpsandelar i en bostadsområdesbutik 
respektive en stormarknad. 
 
Tabell 6.1  Påverkan på vald andel inköp i bostadsområdesbutik 
Variabel Teoretisk 

modell 
Korstabell/ 
Diagram 

Regression 
Socioekon. 

Regression 
Inköpsmönster 

Man  -  - 
Ålder  + + + 
Körkort -    
Tillgång till bil - - -  
Radhus relativt 
lägenhet 

-    

Villa relativt 
lägenhet 

-  - - 

Antal hushålls 
Medlemmar 

- - - - 

Antal barn  
<16 år 

- -   

Frekvens + +  + 
Inköpsvolym - -   
Åker bil till 
butiken 

- -  - 

Närhet + +   
P-plats  +   
Västerås 
relativt 
Östersund 

 - - - 

Trollhättan 
relativt 
Östersund 

 - - - 

 
Oavsett vilken metod som används för att analysera datamaterialet kan samma 
slutsatser dras. Den metod som har använts är att en ekonomisk-teoretisk modell 
har tjänat som utgångspunkt för analysen som har genomförts med hjälp av 
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korstabellering/diagram och regressionsmodeller. Regressionsmodellerna har 
bestått av dels enbart socioekonomiska förklaringsvariabler, dels socio-
ekonomiska variabler i kombination med variabler som beskriver det faktiska 
inköpsmönstret. Resultaten från de regressioner som utförts överensstämmer väl 
med de slutsatser som kan dras genom enkla tabeller och diagram. Detta indikerar 
att slutsatserna är stabila., d.v.s. oberoende av den specifika analysmetoden. Det 
förekommer inga motsägelser mellan resultat från de alternativa analysmetoderna. 
Det bör också påpekas att flera av de tomma cellerna i kolumnerna för 
regressionsanalyserna beror på hög korrelation mellan olika förklaringsvariabler, 
t.ex. mellan inköpsvolym och antal hushållsmedlemmar. Analysen av det 
empiriska materialet stödjer de hypoteser som kan formuleras med utgångspunkt i 
den teoretiska modellen. 

Det finns en tendens i materialet att kvinnor föredrar bostadsområdesbutiker i 
större utsträckning än män, i synnerhet gäller detta om det är kvinnan som själv 
utför alla inköp i hushållet. Den valda inköpsandelen ökar också med 
respondentens ålder. Körkort, tillgång till bil och bilanvändning i samband med 
huvudsakliga inköp, medför att stormarknadsinköp blir relativt sett enklare att 
utföra och stärker preferenserna för den typen av butiker. Men bilinnehavarna är i 
majoritet också bland de som har starka preferenser för bostadsområdesbutiker. 
Även boende i markplanet, villa, radhus etc., underlättar hantering av större 
varuvolymer och stärker preferenserna för stormarknader. Antal hushålls-
medlemmar och hemmaboende barn samvarierar med inköpsvolymer, givetvis, 
och gör stormarknader och bilbaserade dagligvaruinköp mer attraktiva. Vill 
hushållet handla ofta t.ex. för att få färskare varor, mindre volymer att hantera per 
inköp eller för att slippa planera stora inköp, framstår en högkvalitativ bostads-
områdesbutik som en bra lösning.  

I regressionsmodellerna, där påverkan från andra faktorer kan kontrolleras, 
kvarstår skillnaden i preferenser mellan de tre undersökta områdena, där den höga 
andelen inköp i den hypotetiska bostadsområdesbutiken i Östersundsmaterialet är 
den mest iögonfallande skillnaden. Uppenbarligen beror detta på skillnader i 
faktiska butiksutbud, erfarenheter av tidigare omvandlingar inom dagligvaru-
handeln, inriktning på den lokala debatten m.m. Detta är faktorer som inte har 
behandlats inom ramen för undersökningen på ett mer djupgående och 
systematiskt sätt, men som av allt att döma medverkar till utformningen av 
individernas preferenser vad gäller dagligvaruhandelns utformning. 

Vad som också förtjänar att kommenteras ytterligare är den skillnad i 
preferenser som finns mellan individer boende i samma bostadsområden. Detta 
kan göras genom att återigen se på utfallet av valfrågan, vilket framgår av följande 
tabell som har redovisats tidigare som tabell 5.1. 
 
Inköp bostadsområdes –

butik (%) 
Trollhättan Västerås Östersund Totalt 

0 10,31 11,15 3,12 7,83 
25 34,73 23,08 21,81 26,22 
50 17,56 14,62 15,58 15,90 
75 13,74 20,77 23,05 19,45 
100 23,66 30,38 36,45 30,60 

Totalt 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Som framgår av frågans konstruktion medför de olika andelarna helt olika 
scenarier för dagligvaruhandelns utformning. Andelen 50% kan ses som något av 
en skiljelinje. Lägre andelar innebär att respondenten föredrar ett butiksutbud helt 
dominerat av stormarknader (0%) eller där stormarknaderna kompletteras i 
marginell omfattning av små servicebutiker med höga priser, 30% över priserna i 
stormarknaderna. Andelarna 75% och 100% medför en helt annan butiksstruktur 
där bostadsområdesbutiker utgör kärnan i butiksutbudet kompletterat av externa 
etableringar, kanske för inköp av vissa utpräglade lågprisvaror. Som framgår av 
tabellen föredras det sistnämnda alternativet av den största andelen av 
respondenterna i både Västerås och, framförallt, Östersund.  

Men vad som också framgår av tabellen är att dessa olika uppfattningar om 
dagligvaruhandelns utformning varierar mellan grannar i samma bostadsområden. 
Detta innebär att de konsumenter som efterfrågar högkvalitativa bostads-
områdesbutiker får svårt att påverka butiksnätets utformning i praktiken. För att 
alternativ 4 och 5, som innehåller någorlunda stora bostadsområdesbutiker med 
brett sortiment och priser som är 15–20% högre än i stormarknader, ska kunna 
realiseras förutsätts en tillräckligt ”tät” lokal avsättningsmarknad i respektive 
bostadsområde, d.v.s. ett tillräckligt stort antal hushåll som föredrar just de 
alternativen. Om undersökningens resultat kan generaliseras kommer en sådan 
situation aldrig att uppstå p.g.a. skillnaderna i preferenser mellan de boende i 
samma område. Externa etableringar med hela städer, och kanske flera städer, 
som avsättningsmarknad kommer att ”dränera” den lokala marknaden i varje 
bostadsområde eller stadsdel. Det faktiska butiksutbudet kan bli en kompromiss 
som egentligen efterfrågas av en minoritet av konsumenterna på marknaden. Ett 
antal bostadsområdesbutiker kan vara kvar på marknaden men blir för små, få och 
dyra för att svara upp mot den ”närbutiksorienterade” delen av efterfrågan, 
samtidigt som stormarknaderna inte kan exploatera stordriftfördelar i den 
omfattning som efterfrågas av andra konsumenter. Motsvarande forskningsresultat 
har redovisats tidigare för individers preferenser angående graden av biltill-
gänglighet och bilanpassning i innerstäder och bostadsområden. Grudemo och 
Svensson (2000) och Svensson (2000)a och b. 

Ett sätt att lindra denna matchningsproblematik skulle kunna vara att i stads-
planeringen erbjuda en större variation mellan olika bostadsområden vad gäller 
t.ex. lokal service som dagligvarubutiker eller graden av bilanpassning och låta 
marknaden (individer och hushåll) styra utfallet. Av resultaten framkommer också 
att vissa faktorer som antal hushållsmedlemmar och antal hemmavarande barn 
medför att hushållen strävar efter att rationalisera inköpsarbetet i så hög 
utsträckning som möjligt p.g.a. stora varuvolymer med tunga kassar etc. Dessa 
förhållanden innebär att hushållen försöker förbättra ”logistiken” d.v.s. 
transporter, lagring, sortimentssammanställning, varuhantering m.m., vilket kan 
underlättas genom att använda bil och samordna inköpen med stora volymer och 
regelbundna frekvenser, kort sagt ett mer stormarknadstillvänt inköpsbeteende. 
Det är möjligt att prisskillnaderna till stormarknadernas fördel inte är den enda 
betydelsefulla faktorn i just detta avseende utan att det också rör sig om rationell 
logistik på hushållsnivå för att spara tid (och pengar). Svensson (1998). 

Men samtidigt förändras dessa förutsättningar under livscykeln. För unga 
individer, individer i hushåll där barnen har flyttat hemifrån eller i hushåll med en 
individ är förutsättningarna annorlunda och ”rationaliseringstrycket” är lägre. 
Dessa förhållanden borde innebära ökade preferenser för bostadsområdesbutiker. 
Detta sammantaget talar för en större variation när det gäller utformningen av 
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bostadsområden. Om val av butik påverkas av ”sociala dilemman” är dock 
problemen svårare än så att lösa. Om grannarnas efterfrågan håller närbutiken 
kvar på marknaden kan det vara lönsamt för mig att utnyttja stormarknadens lägre 
priser och ändå ha närbutiken kvar. Om alla agerar på samma sätt försvinner stora 
delar av närbutikens avsättningsmarknad. Detta talar för att det behövs 
institutionella arrangemang som i dagsläget inte existerar i det svenska 
sammanhanget. 

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 att utföras i samarbete 
med berörda kommuner.  

Vad gäller de områden som mer specifikt har behandlats i studien bör 
perspektivet både breddas och fördjupas. Det föreligger ett tydligt behov av att 
precisera den relevanta problematiken i ekonomisk-teoretiska termer för att kunna 
skärpa problemformuleringar och fokusera analysen. En sådan konkretisering 
kommer att påverka datainsamlingen positivt. 

Kartläggningen av hushållens inköpsmönster bör kompletteras med en mer 
stringent efterfrågeanalys som förmår att modellera hushållens faktiska val av 
butiker, färdmedel, inköpsvolymer, frekvenser m.m. De ”revealed preferences” 
som ges av hushållens faktiska inköpsvanor behöver utsättas för en mer 
djupgående analys. Om solida efterfrågemodeller/analyser kan genereras kommer 
behovet 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 (2001). 

Det är nödvändigt att foga in de samhällsekonomiska konsekvenserna i ett mer 
heltäckande perspektiv för att kunna analysera olika distributionssystems 
samhällsekonomiska effektivitet, med t.ex. varierande lokaliseringar av butiker. 
En strategi som kan väljas här är att bygga upp generella rumsliga optimerings-
/beräkningsmodeller som förmår att beskriva kostnadsbilden för alternativa 
utformningar av distributionen av dagligvaror i städer. Därmed kan t.ex. den 
Internetbaserade 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 
utförligt än vad som görs i föreliggande rapport. I det undersökningsmaterial som 
ligger till grund för studien kan ingen sådan grupp med säkerhet identifieras. 
Undersökningsmetodiken måste modifieras avsevärt för att den problematiken ska 
kunna hanteras.  

Konsekvenserna av den ”uttunningsproblematik” som individernas 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 
koncentration av både köpcentra och ”upplevelsecentra”. 

Forskningsresultat tyder dock på att det finns en uppdämd efterfrågan på 
bostadsområden som kan erbjuda en mer omfattande lokal serviceproduktion än 
vad som normalt är fallet, se t.ex. Jansson (1996) och Grudemo och Svensson 
(2000). Det är uppenbart att fungerande dagligvarubutiker är en central ingrediens 
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i lokala stadsdelscentra, som skulle kunna erbjuda ett alternativ till de 
konsumtionsmöjligheter som i princip förutsätter biltransporter. Det är därför 
angeläget att bredda perspektivet och analysera flera av stadsmiljöns kvalitets-
dimensioner än närhet och tillgång till dagligvarubutiker. 
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T1                                                                                                 
FRÅGEFORMULÄR 
 
Först kommer några frågor om Dig och Ditt hushåll. 
 
 
1.   Man                     Kvinna 
 
2. Hur gammal är Du?  ………år   
 
3. Har någon i Ditt hushåll körkort för bil?            Ja                        Nej 
 
4. Äger eller disponerar Ditt hushåll bil för privat bruk?        Ja          Nej 
 
 
5. Hur bor Du / Ni? 
 
  I lägenhet i flerfamiljshus    I radhus, kedjehus, parhus         I villa  
  
   Annat, nämligen…………………………… 
 
 
6 a) Hur många personer 16 år eller äldre bor i ditt hushåll, inklusive dig själv? 
 

 1 person   2 personer   3 personer   4 personer eller fler 
 
 
6 b) Hur många barn under 16 år bor i ditt hushåll? 
 

 0       1        2       3       4 eller fler      
 
 
7. Hur stor inkomst (lön, studielån, pension, bidrag o. dyl.) före skatt har Ditt  
hushåll ungefär idag? 
  
   0-10 000 kr/månad 
   10 001-17 000 kr/månad 
   17 001-23 000 kr/månad 
   23 001-30 000 kr/månad 
   30 001-40 000 kr/månad 
   40 001-50 000 kr/månad 
     mer än 50 000 kr/månad 
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Nu kommer några frågor om hur Du/Ditt hushåll gör inköp av dagligvaror. Med 
dagligvaror menar vi livsmedel, tvättmedel, hushållspapper och liknande varor. 
 
I vilka affärer handlar Du / Ditt hushåll oftast dagligvaror?  
 
Ange de tre vanligaste affärerna med namn och var de ligger. Om Du handlar i 
färre än tre affärer så fyll bara i de rader och kolumner som gäller för de 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                             
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                             
101-300 kr                             
301-600 kr                        
601-1000 kr                             
1001-1500 kr                             
1501-2500 kr                             
2501-3500 kr                             
3501-4000 kr                                                                             
Mer än 4000 kr                            
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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                   
På väg hem från arbetet / studierna                   
I samband med andra inköp                                                  
I samband med andra ärenden                   
Annat nämligen……………………………………                   
 
 
8d) Vem handlar oftast? 
 
                                                                   affär A      affär B    affär C 
Du själv                   
Make, maka, sambo                   
Båda vuxna                   
En vuxen och barn                                                                
Hela familjen                                                                         
Någon annan, nämligen…………………….                          
 
 
 
 
 
8e) Hur tar Du dig / Ni er oftast till  
 
  affär A       affär B     affär C 
Gående                 
Med cykel                     
Med bil                 
Med buss                     
Annat, nämligen ..........................                  
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9) Nu kommer några frågor om hur Du/Ditt hushåll skulle vilja göra inköpen av 
dagligvaror. Du behöver inte tänka på hur Du/Ni gör inköpen av dagligvaror 
idag eller hur det ser ut i Ert bostadsområde. 
 
Tänk dig in i följande situation: 
Du kan välja att handla i två affärer. Det finns en stormarknad 10 km från Din 
bostad. Vid stormarknaden finns det gott om parkeringsplatser. Från Din stads 
centrum går det också bussar till stormarknaden varje halvtimme.  
Du kan också handla i en butik i Ditt bostadsområde. Men hur denna butik 
kommer att se ut vad gäller pris och sortiment bestäms av hur Du handlar. Alla 
andra i bostadsområdet kommer att handla som Du och då påverkas affären 
enligt tabellen nedan. Den butik som eventuellt finns i bostadsområdet kommer 
i samtliga fall att ha parkeringsplatser och ligga 300 meter från Din bostad.   

 
Försök att tänka dig in i situationen och hur Du skulle välja om alternativen var 
verklighet. Sätt kryss för det alternativ som du föredrar. 
 
Hur Du väljer att göra dina inköp: Vad konsekvenserna blir för 

bostadsområdet 
 

 Alternativ 1 
Alla inköp i stormarknaden. Ditt bostadsområde blir helt utan affär 

 Alternativ 2 
Tre fjärdedelar av inköpen i 
stormarknaden, resten (en 
fjärdedel) i butiken i Ditt 
bostadsområde. 

I Ditt bostadsområde finns en 
servicebutik med litet sortiment 
anpassat för kompletterande inköp. 
Varor som kostar t.ex. 1000 kronor att 
köpa i stormarknaden, kostar 1300 
kronor i servicebutiken, d.v.s. 30% mer.

 Alternativ 3 
Hälften av inköpen i 
stormarknaden, hälften i 
butiken i Ditt bostadsområde. 

I Ditt bostadsområde finns en liten 
dagligvarubutik som har en variant av 
alla dagligvaror du behöver. Varor som 
kostar t.ex. 1000 kronor att köpa i 
stormarknaden, kostar 1250 kronor i 
butiken i bostadsområdet, d.v.s. 25% 
mer. 

 Alternativ 4 
En fjärdedel av inköpen i 
stormarknaden, resten (tre 
fjärdedelar) i butiken i Ditt 
bostadsområde. 

I Ditt bostadsområde finns en 
dagligvarubutik som har flera varianter 
av alla dagligvaror du behöver. Varor 
som kostar t.ex. 1000 kronor att köpa i 
stormarknaden, kostar 1200 kronor i 
butiken i bostadsområdet, d.v.s. 20% 
mer. 

 Alternativ 5 
Alla inköp i affären i 
bostadsområdet. 

I Ditt bostadsområde finns en 
fullsorterad dagligvarubutik med alla 
dagligvaror du vill ha. Varor som kostar 
t.ex. 1000 kronor att köpa i 
stormarknaden, kostar 1150 kronor i 
butiken i bostadsområdet, d.v.s. 15% 
mer. 
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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? 

 
 Jag tycker att det är mycket viktigt 

 
 Jag tycker att det är viktigt 

 
 Jag tycker att det har liten betydelse 

 
 Jag tycker att det inte har någon betydelse alls 

 
 

Motivera gärna ditt svar! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
11) Hur viktigt tycker Du att det är att affärer i bostadsområden som säljer dagligvaror 
har rymliga parkeringsplatser? 
 

 Jag tycker att det är mycket viktigt 
 

 Jag tycker att det är viktigt 
 

 Jag tycker att det har liten betydelse 
 

 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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