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Abstract  
Title: Sustainable Shopping Journeys – Developing Cities and Retail in collaboration 

Language: Swedish 

This thesis is focused on the objective: How can the city's transport system and land use be 

coordinated and stakeholder collaboration be developed, to make the proportion of 

environmentally sustainable shopping trips increase?  

Trading and transportation in the town has been developed so that consumer’s traffic 

dependence has increased and the elderly, children and people without cars have got poorer 

accessibility to basic services. The consequences in terms of increased car use is negative for 

environmentally sustainable development. The premise of this thesis is three questions;  

1. What knowledge is there in Sweden and internationally on travel and shopping habits?  

2. What is the individual's behavior and what determines the choice of travel mode when 

doing purchasing trips?  

3. How does corporations and national, regional and local public agencies coordinate 

their decision-making?  

The aim of the thesis is to analyze and discuss how trade and the transportation system can be 

coordinated and developed to contribute to attractive and environmentally sustainable trade 

structures. Given this aim it was an important focus of the thesis to study and analyze how the 

forms of collaboration between stakeholders can be developed 

A review and analysis is made of the theoretical and practical aspects of individuals' behavior 

and how collaboration in decision-making can be developed and enhanced. The driving forces 

behind the emergence of today's trading structures are analyzed as well as their ability to 

influence society's conditions for increased durability.  

The state of knowledge is reported when it comes to travel- and purchasing-habits in Sweden 

and internationally, as well as the observed and projected impacts on traffic and the 

development of sustainability. Case studies from semi-central business establishments in 

Nacka, Falun and Umeå with 578 interviews of consumers and nine interviews with 

stakeholders handling trade in the case study locations, is reported. Results from a Web Panel 

with 1 839 web interviews with the same issues as in the case studies, but across the country, 

is described.  

The final chapters discusses the three questions and the objective and in the final discussion is 

the most important points highlighted regarding the development of trade in a sustainable and 

attractive city. A methodology for creating a sustainable trade policy in a municipality as well 

as a detailed account of the current state description, case studies and web-based survey is 

reported in the appendices.  

 

Keywords 
Sustainable trade policy, stakeholder involvement, FMCG (Fast moving consumer goods), 

Shops with Consumer goods, governance, traffic-dependence and short-range structure. 
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Förord 
Avsikten med föreliggande arbete är att inventera kunskapsläget och att komma ett steg 

framåt avseende processerna kring handelns utveckling i svenska städer i riktning mot 

hållbara handelsmönster. Det är samhällsplanerarens perspektiv som är utgångspunkten.  

Min bakgrund är att efter några år som trafikkonsult i Stockholm ha arbetat 10 år som 

ansvarig för trafiksektionen på Umeå kommun. Därefter har jag arbetat på Vägverket och nu, 

efter omorganisationen, på Trafikverket i totalt 14 år. Här har jag en period varit chef för 

utformnings- och trafikplaneringsfrågor och under hela perioden arbetat med projektledning 

och expertstöd kring tätortsfrågor. Under det arbetet har jag bl. a. varit projektledare för 

framtagandet av handboken TRAST (Trafik för en attraktiv stad) liksom för projektet Den 

Goda Staden. Under alla mina år med trafikplanering i tätort har jag iakttagit hur handeln och 

servicen i städerna förändrats, hur grannskapsmodellen har upplösts och hur litet som har 

gjorts för att stödja kommunerna i sitt fortsatta stadsutvecklingsarbete avseende trender inom 

handel och service. Efter att ha lyckats få igång några utvecklingsprojekt inom temat har jag 

till slut fått möjlighet att själv på allvar tränga in i ämnet. Efter en inledande period av 

litteraturstudier och kontakter med kunniga i området runt om i landet landade jag i att min 

första ansats, som var att koncentrera arbetet till markanvändningsdelarna av ämnet och dess 

konsekvenser på trafikplaneringen, behövde utvidgas till att också omfatta processer och 

metodfrågor. 

Vad gäller markanvändningsdelarna har jag samlat in kunskap om res- och inköpsbeteenden 

för olika typer av handelsstrukturer och handelslokaliseringar. Jag har därvid kunnat 

konstatera att det finns en omfattande svensk och internationell baskunskap om beteenden 

men påtagliga brister i analys för att skapa bättre utbudsstrukturer. Vad gäller processer och 

metodfrågor har det blivit allt tydligare under arbetets gång att kommunerna mer och mer får 

inse att man nu lever i en aktörssamverkansdominerad tid. I stort sett alla större 

utvecklingsprojekt i kommunerna baseras numera på samverkan och medfinansiering. De blir 

resultatet av olika organisationers olika värdegrunder och förutsättningar, i bästa fall 

samordnade på ett konstruktivt sätt.  Det är inte ovanligt att resultatet har inneburit att 

demokratiska värden har gått förlorade. När projekten inte drivits i samverkan så är det inte 

ovanligt att man under processens gång har stött på oförenliga uppfattningar och värderingar 

vilket försvårat och ofta stoppat genomförandet av projekten. Därför har jag valt att 

komplettera arbetet med analyser av hur aktörssamverkan kan fungera för att inte förlora de 

demokratiska kvaliteterna. 

Arbetet har genomförts vid institutionen för samhällsplanering och miljö på KTH och 

finansierats av Trafikverket. Handledare har varit professorerna Göran Cars och Janne 

Sandahl. Tony Svensson vid Sweco har bidragit med resonemang kring relationen mellan 

markanvändning och handeln kopplat till hållbarhet. I arbetet med litteratursökningar har 

Trafikverkets bibliotek gjort ett omfattande arbete och då särskilt Kerstin Magnusson. Arbetet 

att intervjua de 46 största kommunerna har Rezgar Ahmadi hjälpt till med. I arbetet med 

fallstudierna har först Åsa Nilsson, Trafikverket, varit aktiv i diskussion kring upplägg och 

genomförande. Sedan har Rune Broo och Intermetra Business & Market Research Group AB 

gjort en betydande insats med bearbetning av intervjuerna på fallstudieorterna och med 

webbenkäten. Karin Brundell-Freij på WSP har hjälpt till med regressionsanalysen avseende 

rangordningen mellan förstahandsbutiken och andrahandsbutiken. De fyra studenter som 

genomförde intervjuerna på fallstudieorterna var Malin Thorén, Matilda Sundberg, Jacob 

Rommel och Jakob Wärnhjelm.  Matilda var också behjälplig med sammanställningsarbete 
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och analys. Till projektet har en referensgrupp varit knuten bestående av Christer Ljungberg 

på Trivector, Tomas Svensson på VTI, Fredrik Bergström, tidigare på HUI och nu på WSP, 

Karoline Kristo på WSP, Anders Hagson på Chalmers, Lena Dübeck på Boverket, Inga-Maj 

Eriksson på Trafikverket, Lars Backemar på JR Kvartersfastigheter och Alexander Dufva, 

tidigare Örebro kommun och nu WSP. Referensgruppen har bidragit med kloka synpunkter, 

även om de inte alltid varit lätta. Fredrik Bergström har grundligt granskat materialet inför det 

slutseminarium som hölls i december 2013. Värdefulla synpunkter har också kommit från 

professor Folke Snickars i samband med hans granskning. Slutligen har Lisbeth Wärnhjelm, 

min fru, varit helt obegripligt tålmodig och uppmuntrande under arbetets gång. 
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Sammanfattning 
Inledning 
Handeln och trafiksystemet i staden har utvecklats på ett sätt som innebär att hushållens 

bilberoende ökat. Konsekvenserna av det ökande bilanvändandet är negativ miljöbelastning. 

Denna avhandling fokuserar hur stadens trafiksystem och markanvändning kan samordnas 

och aktörernas samverkan utvecklas för att andelen hållbara inköpsresor ska öka. 

Utgångspunkten för avhandlingen är tre frågor; 

1. Vilken kunskap finns det i Sverige och internationellt om res- och inköpsvanor? 

2. Hur ser individens beteenden ut och vad avgör valet av färdsätt vid inköpsresor? 

3. Hur ser företagens och myndigheternas beslutsprocesser ut? 

Syftet med avhandlingen är att analysera och diskutera hur handel och trafiksystem kan 

koordineras och utvecklas för att bidra till attraktiva och miljömässigt hållbara 

handelsstrukturer. Utifrån det syftet har jag analyserat hur formerna för samverkan mellan 

aktörerna kan utvecklas. 

Vi kan idag se olika trender i utvecklingen av handel.  

 Stormarknader, butiker i stora köpcentra eller externa handelsplatser, lågprisbutiker 

och service- och trafikbutiker svarar för en allt större del av detaljhandels-

försäljningen.  

 Butikerna blir allt större, i synnerhet i externa lägen. Det gäller både för dagligvaror 

och sällanköpsvaror.  

 Alltmer av handeln koncentreras till de regionala centralorterna.  

 Upplevelsen av knapphet på tid innebär att många konsumenter efterfrågar mindre 

inköpsställen, mer tillgängliga från bostaden eller arbetsplatsen. 

 Efterfrågan på effektiv och trygg e-handel ökar.  

 Den bostadsnära handeln möter hård konkurrens, både avseende pris och sortiment, 

från de stora butikerna men slutsatsen behöver inte vara att denna handel slås ut. Dess 

överlevnadschans ligger i att anpassas till konsumenternas efterfrågan och i 

samordning med e-handeln.  

Resultat från ingående studier 
Avhandlingen har byggts upp på empiriska studier som kopplats till teori om 

handelsutveckling, konsumentbeteenden och samverkansprocesser och därefter lagts till grund 

för analyser och slutsatser.  

Webbpanel  

För att studera konsumentbeteenden har en webbpanel använts som är ägd av Intermetra och 

Trafikverket, med deltagare representativt spridda över landet. Jag ville på så sätt se om de 

slutsatser som dokumenterats i olika forsknings- och utvecklingsprojekt kunde verifieras men 

också fördjupa kunskapen för min analys av handelspreferenser och inköpsbeteenden. I 

webbpanelen genomfördes 1 839 intervjuer. 

 

Avsikten med den genomförda kunskapsinsamlingen var att ge underlag till en jämförelse av 

kundbeteende relaterat till boendeort, inkomstnivå, ålder, kön och familjesituation mellan 

olika delar av landet och i städer av olika storlekar. Resultatet kunde på det sättet utgöra en 

bas för mina analyser.  
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Flertalet intervjuade redovisar en samstämd uppfattning när det gäller vad som är viktigt vid 

val av dagligvarubutik: Det är viktigt att kunna nå butiken lätt med bil och parkera där, men 

inte på långt när lika viktigt att kunna gå, cykla eller färdas med kollektivtrafik dit. Motivet 

till att ta bilen anges främst vara tidsbrist, stor inköpsmängd och långt avstånd. Varornas 

kvalitet, sortiment och gratis parkering är viktiga aspekter för val av butik. 

Tre av fem av de som har längre än 600 m till den oftast besökta dagligvarubutiken handlar 

som mest två gånger i veckan. Bor man nära är det vanligt att handla oftare. I genomsnitt 

handlar man drygt tre gånger i veckan i första- och andrahandsbutiken. Hälften har en tredje 

butik som de besöker minst en gång i veckan. Sällanköpsbutiker besöker man mellan två och 

tre gånger i månaden i genomsnitt. För att välja bort bilen vill man bo närmare men bättre/fler 

bussförbindelser tycker man också är viktigt. 

Ju större stad desto närmare har konsumenterna till den närmaste dagligvarubutiken. Om 

butiken ligger upp till 600 m från hemmet går nästan hälften men var tredje tar ändå bil. Med 

längre avstånd ökar snabbt andelen som tar bil och när det är mer än två kilometer tar fyra av 

fem bilen. Två av fem uppger att de kan tänka sig runt 1 kilometer som längsta acceptabla 

avstånd att gå till butiken.  

Fördjupade studier har gjorts avseende ortsstorlek, ålder, kön, inkomst, hushållssituation och 

bostadstyp. 

Fallstudier 

Med stöd i webbpanelen och för att erhålla en ökad förståelse för köpvanor och 

handelspreferenser genomfördes tre fallstudier. Fallstudieorterna valdes för att spegla 

förhållanden i städer med olika storlek och i olika delar av landet (Nacka, Umeå och Falun). 

Fallstudierna avsåg handelsetableringar som ligger i anslutning till bostadsområden och utgör 

exempel på kortdistansstrukturer (med kortdistansstrukturer avses en markanvändning som 

möjliggör korta avstånd mellan bostäder och arbete, handel och service). De har god tillgång 

till gång- och cykelförbindelser, har gott om parkering och god anslutning till huvudnätet för 

biltrafik. Fallstudierna utgör alltså ett underlag för analyser av miljömässigt hållbara 

inköpsresor, som komplement till webbpanelen. Fallstudiernas intervjuer genomfördes juni 

2011. Sammantaget har 578 intervjuer bearbetats och analyserats. Intervjuerna genomfördes 

utanför tre köpcentra, i anslutning till en dagligvarubutik. I Umeå (Kronoskogsvägen 18) och 

Nacka (Sickla köpkvarter, Siroccogatan 4) en ICA Kvantum-butik och i Falun (Norra 

Järnvägsgatan 25) en Willys-butik.  

Nästan hälften av de som bor inom en 600 m radie till de studerade dagligvarubutikerna har 

promenerat till butiken i fråga. Knappt en av tre i samma grupp har tagit bilen. Andelen som 

har kört bil till butiken ökar kraftigt om man har mer än 600 m till butiken. 80 % av de som 

har 2-5 km till den här butiken har tagit bilen. Har man 6-10 km är andelen 87 % och avstånd 

på mer än 10 km gör att bilandelen ökar ytterligare. 

 

I alla tre fallstudieorterna kom runt 20 % av de intervjuade till fots till butiken och kring 60 % 

med bil. Användningen av kollektivtrafik som färdmedel är låg i samtliga fallstudieorter men 

högst i Nacka. Cykling som färdsätt är betydligt lägre i Nacka än i övriga orter och i 

webbundersökningen. Umeåborna accepterar längre gångavstånd och 57 % kan tänka sig att 

cykla 2 km eller mer. I Falun är motsvarande siffra 42 % och i Nacka är andelen 35 %.  

 

Intervjupersonerna i Falun och Umeå prioriterar i högre utsträckning än de i Nacka 

servicekvaliteten och i något lägre grad öppettiderna. I Nacka, där man ofta pendlar till/från 
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arbetet är det vanligare att kombinera inköp av dagligvaror och sällanköpsvaror än i Falun och 

Umeå. 

Aktörsintervjuer 

Med stöd i kunskap om inköpsbeteenden fördjupades avhandlingsarbetet med riktade 

aktörsintervjuer. Nio intervjuer gjordes med aktörer kring handelsfrågor i de tre fallstäderna 

Umeå, Falun och Nacka. Det var planerare, förtroendevalda, fastighetsägare och 

butiksansvariga. Syftet var att få förståelse för faktorer som intervjupersonerna bedömer är 

viktiga för att förklara de handels- och inköpsmönster som föreligger.  

En skillnad utmärker svaren på de tre orterna. I Nacka, som del av ett storstadsområde, 

bejakar man mångfalden av olika handelsetableringar och planerar sina nya etableringar från 

fall till fall i hård konkurrens från kringliggande kommuner och handelsetableringar. I den 

större staden Umeå, som utgör en regional kärna, finns en större trygghet att kunna behålla 

den befintliga butiksstrukturen. Offentliga samråd sker lagstadgat kring översiktsplan och 

andra plandokument. Annars tar man nya projekt från fall till fall, delvis medvetet för att 

förstärka konkurrensneutraliteten. Det finns också en grundstabilitet i stadens struktur i form 

av primära och sekundära centrumplatser som varit stabila under lång tid. Det förstärker 

tryggheten. I den mindre staden Falun är det tydligt att man vill värna om handelsaktörerna 

från kommunens sida. Man agerar i samråd med dem långt före formella planprocesser. Här 

finns en medvetenhet om att underlaget är begränsat och att handelsföretagen kan välja en 

grannkommun för sin utveckling om förutsättningarna inte är de rätta i den egna kommunen.  

Kunskapen hos handelsaktörerna kring konsumenternas värderingar bygger ofta på empiriska 

iakttagelser om beteende snarare än teoretisk kunskap om vad människor har för värderingar. 

Här blir frågan om skillnader mellan tyckande och verklig handling väsentlig. Här finns en 

fortsatt grund till kommunikation med konsumenterna, dels avseende hur man faktiskt agerar 

medan man påstår att man kan göra annorlunda men också i form av incitament för att agera 

mer hållbart. Skillnader mellan vad man tycker och hur man gör innebär att fastighetsägare 

och handlare ofta inte är medvetna om att de hos konsumenterna kan ha stöd för åtgärder. De 

bygger istället oftast sina beslut på hur konsumenterna faktiskt gör idag men har begränsad 

förståelse för vad som föranleder detta beteende. 

Det är också tydligt att faktorer rörande attraktivitet som faktiskt värderas högt vid val av 

butik delvis underskattas av både planerare, förtroendevalda och butiksansvariga. 

Multikriteriemetodik 

Ett fjärde underlag för avhandlingen avser en multikriteriemetodik för att analysera 

långsiktiga möjligheter för att etablera handelsområden. Metodik för att ta fram en hållbar 

handelspolicy har utvecklats och provats i Norrköping, Katrineholm och Filipstad. Avsikten 

var att se hur metodiken fungerade i städer av olika storlek. Metodiken bygger på att 

aktörerna inledningsvis samlas och utvecklar en gemensam referensram avseende stadens 

fysiska förutsättningar och konsumentbeteenden kopplade till inköpsresor. Därefter beskrivs 

de olika aktörernas beslutskriterier och de viktas gentemot olika tänkbara scenarier. Varje part 

identifierar de frågor som de anser är de viktigaste ur eget perspektiv. Dessa frågor (kriterier) 

prioriteras sedan mot varandra och läggs som underlag till en multikriterieanalys. Det är varje 

part som prioriterar de olika kriterierna mot varandra. Den gemensamma diskussionen 

koncentreras till hur man ska se på de olika parternas syn som en del av helheten.  

Med hjälp av ett analysverktyg, som utgår från parternas viktigaste beslutskriterier, arbetas ett 

förhållningssätt fram. Metodens kvalitet avgörs helt av de ingående kriteriernas vikt och 
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påverkan.  Analysen kan bidra till att strukturera samtal om konsekvenser av olika 

utvecklingsalternativ och belysa underliggande värderingar. Den kan också bidra till att 

effektivisera beslutsgången genom att dokumentera avvägningar och belysa 

utbytesförhållanden mellan kriterier. Slutligen kan den bidra till att skapa en gemensam syn 

kring vilka handlingsalternativ som bör väljas. Denna typ av metodik är ett stöd i planeringen 

men ger aldrig i sig själv det slutgiltiga svaret. Metodiken är avsedd att tillämpas på 

översiktlig nivå, denna typ av öppenhet fungerar inte som en del av beslutsprocessen kring en 

viss etablering för ett visst företag.  

En förutsättning för att den avslutande beslutsprocessen ska fungera är att bevekelsegrunderna 

är synliga. Då blir den demokratiska processen också möjlig. Under denna process kan ny 

information komma som nödvändiggör anpassning av kriterier och bedömningar. 

Sammantaget uppstår en dynamik där beslutsfattarnas värderingar formuleras och 

handlingsalternativen som bäst motsvarar värderingarna identifieras.  

När sedan handlingsalternativ har beslutats kan inte samma transparens och öppenhet 

åstadkommas., eftersom varje enskilt etableringsbeslut bygger på affärsmässiga överväganden 

som man av förklarliga skäl inte vill offentliggöra. 

Några handelsteorier 

Till det empiriska materialet har kopplats relevant teoribildning. Inom ramen för 

avhandlingen har teoribildning inom tre områden studerats; handelsutveckling, 

konsumentbeteenden och samverkansprocesser.  

Teorier om handelsutveckling har studerats i syfte att se om samband finns avseende 

lokalisering och markanvändning kopplat till trafikarbete och miljömässig hållbarhet. 

Avseende skilda lokaliseringar av handelsetableringar och deras alstring av trafik behöver 

både urban form och sociala faktorer behandlas. Omfattningen av betydelsen av de olika 

påverkande faktorerna är mindre betydelsefull än att de finns med i överväganden avseende 

etablerandet av nya handelsområden. Ökad täthet ger mindre biltrafikarbete och 

förutsättningar för ökad kollektivtrafik. Samtidigt finns flera andra faktorer som påverkar 

resandet både avseende reslängd och frekvens. Dessa behöver tas med i strategier för ökat 

hållbart inköpsresande.  

Handelsetableringar i tätorten ger mindre utsläpp per besökande bil eftersom bilresorna blir 

kortare men utsläppen sker oftare inom tätort. Externa etableringar ger oftast ökade 

avgasutsläpp i medelstora och små städer och ökad drivmedelsförbrukning jämfört med om 

inköpen görs på andra ställen. Effekten blir större ju längre utanför tätorten etableringen 

ligger. Det beror på att etableringarna oftast inte ligger på vägen mellan arbetet och hemmet 

så som de ofta gör i större städer och storstadsområden. Det innebär att i storstäder blir antalet 

kedjade inköpsresor med liten eller ingen ruttavvikelse stor och miljöeffekten liten. 

Effektsamband kring olika handelsstrukturers trafikgenererande effekt är svåra att 

generalisera. Geografiska och markanvändningsrelaterade faktorer kan innebära att effekterna 

är olika från en plats till en annan.  

När det gäller konsumentbeteenden har möjligheten att få individen att lämna ett invant, tryggt 

sätt att agera för att prova ett nytt studerats. Individen skapar genom sina val en efterfrågan 

och alstrar resor och transporter. Effektiva policys för att begränsa bilanvändandet får inte 

bara inkludera instrumentella funktioner (användandet möjliggör aktiviteter) utan också 

symboliska (man utrycker sig själv och sin sociala position) och affektiva (djupare icke-

instrumentella behov och önskemål). Vid implementering behövs också åtgärder som 
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kompenserar för förlusten av symboliska och affektiva värden. Eftersom dessa värden ser 

olika ut för olika målgrupper så behöver åtgärderna vara tydligt målgruppsorienterade. 

Hela processen kring inköpsresandet behöver konstrueras så att individen automatiskt faller in 

i en vana som stärker hållbarheten i staden, alternativt tvingas att välja mellan två alternativ 

beroende på behov, där det ena automatiskt ger mindre konsekvenser i form av mindre 

biltrafikarbete. Denna nya vana bör upprepas under stabila vardagsomständigheter för att ge 

reell respons. 

Slutligen studerades aktörernas samverkansprocesser bl.a. utgående från utvärderingen av 

forskningsprojektet Den Goda Staden. Orsakerna bakom biltrafikökningen diskuteras och 

vilka påverkansmöjligheter som kan finnas. Vad som behövs för en utvecklad och 

effektiviserad samverkan beskrivs. Nyckelaktörerna i utvecklingen av stadens handel är 

individerna, företagen och myndigheterna. Företagen utgörs i det här sammanhanget av 

fastighetsägarna och/eller byggföretagen som möjliggör lokaler. Det är också affärsidkarna, 

både som del i stora handelskedjor och som egna handelsföretag. Den tredje nyckelaktören är 

myndigheten. Här är det kommunen med sin tjänstemannaberedning och sin demokratiska 

process ledd av den politiska ledningen. Det är också Trafikverket som ofta ansvarar för 

huvudnäten för biltrafik och har ansvar för anslutningar men också för ett miljömässigt 

hållbart tänkande kring trafik och transporter. De tre nyckelaktörerna är i sin verksamhet 

ömsesidigt beroende av varandra men har också tydliga intressemotsättningar. Sammantaget 

avgör samverkan mellan nyckelaktörerna vilken omfattning alstringen av resor och 

transporter kopplade till handel har och hur miljömässigt hållbara de blir. 

Fördjupande analyser 
En utvärdering av de intervjuades rangordning mellan sin förstahandsbutik och sin 

andrahandsbutik utifrån en rad kvalitetskriterier har gjorts med hjälp av regressionsanalys och 

neurala nätverk. Sammantaget ger analysen av det empiriska materialet stöd för utvecklandet 

av en butiksorganisation med närbelägna dagligvarubutiker. Analysens resultat visar också att 

det är viktigt att det är lätt att hitta i butiken och att brett sortiment och goda 

parkeringsmöjligheter behöver finnas.  

Skillnader mellan uppgivna preferenser och verkligt beteende har analyserats. När avståndet 

ökar från intervallet 200-600 m till 600-1000 m ökar andelen som inte kan tänka sig att gå 

från 9 % till 34 %. Andelen som kan tänka sig att gå men inte går är störst för intervallet 200-

600 m (44 %). Andelen som kan tänka sig att gå och faktiskt går är störst i intervallet 0-200 m 

(72 %) och minskar till 48 % i intervallet 200-600 m och till 29 % i intervallet 600-1000 m. 

Andelen som inte kan tänka sig att cykla ligger på 20 % upp till 1000 m. Sedan stiger andelen 

till 31 % i intervallet 1-2 km och fortsätter att växa. Andelen som kan tänka sig att cykla men 

inte gör det är kring 50 % ända upp till 1000 m. Andelen som kan tänka sig att cykla och 

faktiskt gör det ligger på ca 30 % ända upp till 2 km.  

I avhandlingen redovisade studier kring markanvändning visar att ökad bebyggelsetäthet ger 

mindre biltrafikarbete och ökad potential för kollektivtrafik samtidigt som det finns flera 

andra faktorer som påverkar valet av färdmedel. Det är främst reslängd, resfrekvens och 

resekomfort. Både sociala faktorer och urbana formfaktorer behöver hanteras. Det är 

gynnsamt från miljömässig hållbarhetssynpunkt med hänsyn till biltrafikresande att lokalisera 

handelsetableringar för dagligvaror så att de ligger med korta avstånd till så stor del av 

kundkretsen som möjligt och med god tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. 

Om inköpsresorna då genomförs med bil blir de korta. Ett lokaliseringsmönster med längre 

avstånd ökar andelen inköpsresor med bil. 
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Studier av valet av dagligvarubutik utifrån konsumenternas värdering av ett antal kriterier 

gjordes både i fallstudieorterna och i webbpanelstudien. Varornas kvalitet, sortimentet och 

parkeringsmöjligheterna vägde tyngst för valet av butik. En indelning i åldersgrupper visar att 

servicekvalitet är viktig för de äldre konsumenterna. När en indelning gjordes utifrån vilken 

typ av handelsetablering man besökte, visade det sig att betydelsen av tillgänglighet för 

gående och cyklister är större för valet av den mest besökta butiken för de som oftast besöker 

halvcentrala handelsetableringar eller centrum. Hälften till två tredjedelar av dessa 

konsumenter gör sina inköpsresor utan bil. Studierna visar också att en normal konsument 

handlar dagligvaror 3-4 gånger i veckan och sällanköpsvaror 2-3 gånger i månaden. Färdsättet 

och längden för dessa inköpsresor är avgörande för hur miljömässigt hållbart staden utvecklas 

avseende handel. I majoriteten av de svenska kommunerna är dessutom utbudet av 

sällanköpsvaror litet eller obefintligt eftersom sällanköpshandel inte finns i kommunen. Då 

blir inköpsresorna till närmaste större stad eller större handelsetablering ofta långa. Om 

inköpsresor avseende sällanköp och dagligvaror kan samordnas minskas antalet inköpsresor.  

Slutsatser från studierna 
Fallstudierna i mitt projekt liksom resultaten i webbpanelen har för mig förstärkt bilden av att 

bostadsnära handelsområden har en stark hållbarhetspotential och dessutom är efterfrågade av 

konsumenterna. Den pågående tillväxten av internethandel av dagligvaror liksom nya 

lösningar för service med hemkörning visar att det redan pågår ett utvecklingsarbete av 

marknadens organisationer. Denna utveckling har hittills drivits av marknadskrafterna. 

För att stadsutvecklingen i Sverige ska möjliggöra en större andel miljömässigt hållbara 

inköpsresor behövs ändrade förhållningssätt till interaktion mellan aktörer men också till 

markanvändning och trafikplanering. När en aktörer skapar förbättrade förutsättningar för sin 

verksamhet kan det både förbättra och försämra för övriga aktörer. Om förhållandena och 

konkurrenskraften i en externetablering förbättras ökar svårigheterna för näraliggande 

halvcentrala handelsetableringar och ibland även för centrum. Därmed försämras 

möjligheterna för kommunen och Trafikverket att arbeta för ökad miljömässig hållbarhet och 

kortdistansstrukturer. Effekterna av en aktörs agerande ger sig till känna genom förändrade 

villkor för övriga aktörer. Denna iakttagelse leder till slutsatsen att det finns behov av ett 

forum som möjliggör samverkan mellan de olika aktörerna. Resonemangen leder till att en 

rutin behöver användas som beaktar de olika aktörernas villkor och förutsättningar. 

Multikriteriemetodiken möjliggör detta. 

För att processen ska leda till ett resultat som har en bred acceptans hos de tre nyckelaktörerna 

individer, företag och myndigheter, behöver den genomföras enligt ett mönster som gör det 

möjligt för deltagande organisationer att samverka sinsemellan men också att återförankra 

sina uppfattningar i de egna organisationerna. Nyckelaktörerna är oftast sammansatta så att 

från myndighetssidan behöver både kommunerna och Trafikverket delta och från 

företagssidan både fastighetsägare/byggare och handlare. Kunskap om individernas val är en 

utgångspunkt och dessa val skiljer sig åt beroende på bl.a. ålder, familjesituation och 

inkomstklass. Metoden för denna process kan grovt delas i två delar: 

– en fysisk del som beskriver faktorer omfattande systemet av rumsliga strukturer som 

stödjer och påverkar ett hållbart res- och handelsmönster  

– en processrelaterad del som analyserar och bestämmer beslutskriterier och en god 

planerings- och samverkansprocess.  

Dessa delsystem samverkar och påverkar varandra på olika sätt. Processen har prövats genom 

undersökningar i Filipstad, Katrineholm och Norrköping. En skillnad mellan större och 
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mindre städer ligger i att sällanköpshandeln i de små städerna minskar och därmed ofta 

genererar längre bilresor till större städer/handelsplatser utanför den egna kommunen. I de 

större städerna genererar dagligvaruhandeln större biltrafikarbete. Processen behöver anpassas 

efter stadens storlek och karaktär.  

Avhandlingsarbetets teoretiska genomgång och empiriska studier har genererat tre 

grundläggande synsätt på stadsstrukturers utveckling. För det första behövs en fortsatt 

innerstadsutveckling mot ökad förtätning och attraktivitet. I storstäder handlar det om en 

polycentrisk struktur där flera centrum behöver hanteras. I flertalet av Sveriges kommuner är 

en monocentrisk uppbyggnad tillräcklig och här kan konkurrens från olyckligt placerade 

externa handelsetableringar innebära en stor andel inköpsresor med bil. För det andra behöver 

halvcentrala handelsetableringar (etablering för dagligvaru- eller sällanköpshandel som ligger 

i anslutning till samlad bebyggelse, i ett tätortsnära men biltrafikorienterat läge med möjlighet 

till gång-, cykel- och kollektivtrafik) utvecklas och göras mer mångfunktionella, där flera 

ärenden kan klaras av vid varje inköpsresa. Återigen gäller det de större städerna i Sverige. I 

små kommuner är det tillräckligt med stadens centrum. För det tredje behöver befintliga 

externetableringar vidareutvecklas till stadsdelar där bostäder och andra arbetstillfällen ges 

större plats och tillgängligheten för hållbara färdsätt utvecklas. Detta kan ske i kommuner som 

ökar i antal invånare och i antal arbetstillfällen. I övriga kommuner utgör externetableringarna 

en utmaning från miljömässig hållbarhetssynpunkt och är en svår konkurrent till stadens 

stadsdelshandel och centrumhandel. 

Tre vägar att uppnå mer hållbara mönster för handelsresor har genererats i avhandlingsarbetet. 

De berör markanvändning och samverkan. Hur vi i planeringen förhåller oss till dessa vägval 

kommer att bli avgörande för svensk stadsutvecklings möjligheter att bli mer miljömässigt 

hållbar avseende frågor kopplade till handel. 

Genom samverkan och beteendepåverkan kan andelen människor som verkligen gör som de 

säger att de kan tänka sig att göra ökas, nämligen att gå, cykla eller åka kollektivt vid kortare 

inköpsresor. I samverkan behöver samtliga aktörer ingå som har en vital roll avseende 

utveckling av handel. De behöver delta och ges möjlighet att påverka upplägg av metodik för 

framtagandet av kommunens handelspolicy. Vidare behöver skapandet av olika scenarios ske 

inom ramen för aktörssamverkan för att sedan efter utvärdering av konsekvensbeskrivningar 

där scenarierna jämförs, landa i en gemensam rekommendation. Här läggs en grund för 

fortsatt trafikplanering och markanvändningsplanering. Samtidigt behöver också invånarnas 

beteenden och attityder kartläggas och en plan skapas för att skapa förutsättningar för en 

förändring av attityderna mot ett mer miljömässigt hållbart beteende.  

 

Kortdistansstrukturerna behöver säkras eller ökas i omfattning med hjälp av aktörssamverkan 

där man i nära samråd säkrar en stabil och förtroendeskapande process. Grunden för 

trafikplaneringen och markanvändningsplanering som beskrevs under föregående stycke 

konkretiseras här. En formfaktoranalys behövs där man ställer olika tänkbara 

lokaliseringsalternativ mot stadens markanvändning och funktion. Platser i staden där 

befolknings- och arbetsplatstätheten är hög markeras. Vidare kartläggs områden med 

funktionsblandning, servicenoder, platser som är bytespunkter mellan gång- cykel och 

kollektivtrafik samt tillgängligheten till huvudnätet för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. 

Lokaliseringsalternativen värderas mot denna kartläggning och processen alstrar en 

optimering av lokalisering av handelsetableringar utifrån ett miljömässigt 

hållbarhetsperspektiv. De privata aktörernas behov av lönsamhet eller ekonomisk hållbarhet 

är en viktig del i en vital handelsstruktur. Därför är ekonomiskt grundade underlag en 

avgörande del i beslutsprocessen. 
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Den snabbt ökande internethandelns potential till trafikarbetesminskning behöver tillvaratas. 

Här krävs återigen aktörssamverkan där samtliga aktörer med stöd av experter, som kan 

internethandelns förutsättningar, lägger upp en planering. Betydelsefullt är också att 

godstransportsektorn är representerade i samverkan så att leveranserna av internetköpta varor 

kan minimeras genom samordning av leveranstidpunkter och att, så långt möjligt, leverans till 

lokala handelsetableringar premieras ekonomiskt för att minimera de tunga transporterna. Om 

internethandel eller annan hemsändning ska få en större omfattning måste dock sannolikt 

hushållens möjligheter att ta emot varorna förbättras, även när hushållen är obemannade. I 

första hand bör upphämtning av beställda varor göras på vägen hem från arbetsplats eller 

under annan daglig resa. I sista hand skall leveransen ske till bostaden och här uppstår då 

svårigheten att de boende måste vara på plats för att ta emot varor. En utveckling av låsbara 

upphämtningsställen kan lösa en del av problemen. 

 

I ovanstående tre aktiviteter kan sammantaget en väsentlig miljöbesparing göras. Också med 

stora marginaler på grund av osäkerheter i beräkningarna minskas utsläppen med 

storleksordningen 160 000 – 170 000 ton CO2/år. Det motsvarar en hundradel av det totala 

utsläppet från biltrafiken och är ungefär lika mycket som Trafikverket bedömde att man 

sparade på olika åtgärder i trafiksystemet under 2012. Denna siffra blir större om andelar av 

de tveksamma påverkas att börja handla över internet och göra hållbara inköpsresor. 

Samtidigt kan utsläppen som följd av godsleveranser öka om inte en aktiv logistik tillämpas.  

Ett mer systematiskt arbete med hållbarhetsfrågorna är nödvändigt och då kan dagens av 

aktörssamverkan präglade tid utnyttjas. Här har kommunerna och Trafikverket i kraft av sina 

åtaganden avseende nationella och lokala mål om hållbarhet ett motiv att bli betydligt mer 

aktiva i samverkan med marknadens organisationer för att få till stånd en utveckling som 

förstärker staden attraktivitet. 

 

 

  



11 
 

 
 

English Summary 
Introduction 
Trade and transport systems in urban areas have developed in such a way that there has been 

an increase in the dependency of households on the use of the car. The impact of this increase 

in car usage imposes a significantly negative burden on the environment. This thesis focuses 

on how the transport system and land use in towns and cities can be coordinated, and how the 

interaction among players can be developed so that the proportion of sustainable shopping 

journeys increases. 

The basic starting point for the thesis comprises three questions: 

4. How much knowledge is there in Sweden and internationally on travel and shopping 

habits? 

5. How do individuals behave, and what determines the choice of transport mode for 

shopping trips? 

6. What do the decision-making processes of companies and authorities look like?  

The purpose of the thesis is to analyse and discuss how trade and transport systems can be 

coordinated and combined in order to contribute towards attractive and environmentally 

sustainable trade structures. On the basis of this, I have analysed how the forms of interplay 

between the players can be developed. 

We can today see various trends in the development of trade:  

 Hypermarkets, stores in large shopping centres or external retail trading centres, low-

price shops and service and transport shops account for an increasingly large 

proportion of retail market sales.  

 The shops are becoming increasingly larger, particularly in external locations. This 

applies in the case of shops for both daily commodities as well as to infrequently 

purchased commodities.  

 A growing proportion of all trade is focused on regional centres.  

 The experience of a shortage of time means that many consumers prefer smaller retail 

trading areas that are more accessible from the home or work. 

 The demand for efficient and secure e-trading is increasing.  

 Although neighbourhood shops are meeting stiff competition – as regards both price 

and product range – from the larger shops, the conclusion is not necessarily that this 

type of commerce is beeing knocked out. Its chances for survival lie in it being able to 

adapt itself to the demands of the consumers, and in coordination with e-trade.  

Results of ingoing studies 
The thesis has been based on empirical studies that have been linked to theories on the 

development of commerce, consumer habits and interaction processes, and has subsequently 

been used to serve as the basis for analyses and conclusions.  

Web panel  

In order to study consumer behaviour, use has been made of a web panel that is owned by 

Intermetra and the Swedish Transport Administration, with participants representatively 

distributed throughout the country. I want in this way to see whether the conclusions that are 

documented in various research and development projects can be verified, but also to deepen 
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the knowledge for my analysis of trading preferences and purchasing behaviour. A total of 1 

839 interviews were conducted in the web panel. 

 

The intention of the knowledge bank that has been built up was to provide basic input for a 

comparison of customer behaviour related to place of residence, level of income, age, gender 

and family situation between different parts of the country, and cities of different sizes. The 

outcome could in this way serve as a basis for my analyses.  

The majority of those people interviewed had a similar opinion as to what is important when 

it comes to their choice of grocery store: It is important to be able to reach the shop easily by 

car and to be able to park there, but by no means as important to be able to walk, cycle or 

reach it by public transport. The reason for driving there by car is primarily shortage of time, 

large quantities of shopping and long distance. The quality and range of products, and free 

parking are important aspects as regards choice of shop. 

Three out of every five interviewees with a distance of more than 600 m to the store they shop 

at most often go there at most twice a week. If they live closer, it is common for them to shop 

there more frequently. On average they go shopping just over three times a week in first- and 

second-choice stores. Half of them have a third shop that they visit at least once a week. 

Infrequent purchase shops are visited on average between two and three times a month. An 

important reason for people being able to go shopping without taking their car is if they live 

nearer but better or more bus connections are also important. 

The larger the town, the closer the consumers live to their nearest store. If the store is situated 

up to 600 m from home, almost half the consumers walk, although every third person still 

takes their car. The proportion of people who travel to the shop by car increases rapidly with 

increasing distance, and when the distance exceeds 2 km, four out of five people take their 

car. Two out of every five people state that they consider about 1 km as being the longest 

acceptable distance to walk to the shop.  

More detailed studies have been made with regard to size of town, age, gender, income, 

domestic situation and type of housing. 

Case studies 

With the support of the web panel, and in order to be able to acquire a greater understanding 

of shopping habits and shopping preferences, three case studies were performed. The studies 

were chosen to reflect the conditions in towns of varying size and in different parts of the 

country (Nacka, Umeå and Falun). The case studies are related to pronounced, semi-central 

retail trading establishments that are located adjacent to housing areas and serve as examples 

of short-distance structures (short-distance structure in this context is understood to entail a 

land use that gives a short distance between housing and work, trade and service). They have 

good access to pedestrian and cycle communications, have good parking facilities and good 

connections to the trunk network for car traffic. In other words, the case studies provide basic 

input for analyses of environmentally sustainable shopping trips as a complement to the web 

panel. The case study interviews were conducted in June 2011. Altogether, 578 interviews 

have been processed and analysed. The interviews were conducted outside three shopping 

centres, adjacent to a supermarket. In Umeå (Kronoskogsvägen 18) and Nacka (Sickla 

köpkvarter, Siroccogatan 4) an ICA Kvantum store and in Falun (Norra Järnvägsgatan 25) a 

Willys’ store.  
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Nearly half the interviewees who lived within a 600 m radius of the supermarkets had walked 

to the stores in question. Fewer than one out of three people in the same group had driven by 

car. The proportion of car drivers increases significantly if the distance to the store is over  

600 m. 80 % of those who lives over 2-5 km from the store  uses their cars. With 6-10 km, the 

proportion is 87 %, and for distances of over 10 km the proportion of car drivers increases 

still more. 

 

In all three case studies, some 20 % of those interviewed walked to the store and 

approximately 60 % drove. The use of public transport as a mode of transport is low in all the 

case studies, with the highest use in Nacka. Cycling as a form of transport is considerably 

lower in Nacka than in the two other case studies. The people living in Umeå accept longer 

walking distances, and 57 % can imagine cycling 2 km or more. In Falun, the corresponding 

figure is 42 % and in Nacka it is 35 %.  

 

The interviewees in Falun and Umeå give a higher priority than those in Nacka to the quality 

of service and, to a somewhat lower extent, to opening hours. In Nacka, where people often 

commute to and from work, it is more common to combine the purchase of daily commodities 

and infrequently purchased commodities than in Falun and Umeå. 

Player interviews 

With the support of knowledge concerning purchase behaviour, the level of detail in the work 

on the thesis was increased by means of targeted actor interviews. Nine interviews were 

conducted with actors in trade in the three case studies Umeå, Falun and Nacka. These 

interviews were with planners, elected political representatives, property owners and store 

managers. The purpose was to gain an understanding of factors that the interviewees consider 

to be important for explaining the trade and purchasing patterns that exist.  

One difference is apparent between the responses given in the three places. In Nacka, as part 

of a metropolitan area, there is an acceptance for the diversity of different retail trading 

establishments and they plan their establishments from cases to case in stiff competition with 

surrounding municipalities and retail trading establishments. In the larger city of Umeå, which 

constitutes a regional nucleus, there is a greater security in being able to retain the existing 

store structure. Public consultation takes place as defined by law concerning comprehensive 

plans and other plan documents. Otherwise, new projects are established from case to case, 

partly on purpose in order to strengthen competitive neutrality. There is also a fundamental 

stability in the city structure in the form of primary and secondary centre locations that have 

remained stable over a long period of time. This strengthens security. In the smaller town of 

Falun, it is clear that the municipality wishes to take care of the retail trading actors. 

Consultations are held with them long before formal planning processes begin. Here there is 

an awareness that the number of customers is limited and that retail trading companies can 

choose a neighbouring municipality for their development if the preconditions are not right in 

the municipality.  

The knowledge among retail trading actors concerning consumer values is often based on 

empirical observations of behaviour rather than on theoretical knowledge of what values 

people have. Here, the question of differences between believing and real action is important. 

Also, there is continued reason for communication with the consumers on the one hand 

regarding how we really act while claiming that we act differently, and on the other in the 

form of incentives to act in a more sustainable way. Differences between what we think and 

what we do mean that property owners and shopkeepers are often unaware of the fact that 

they may have support for their actions among the consumers. They instead frequently base 
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their decisions on what the consumers in fact do today, but have a limited understanding as to 

the reason for this behaviour. 

It is also clear that factors concerning the attractiveness, which are in fact valued high in the 

choice of store, are in part underestimated by planners, elected political representatives and 

store managers. 

Multi-criteria methodology 

A fourth empirical basis for the thesis concerns a multi-criteria methodology for analysing the 

long-term potential for establishing retail trading areas. The methodology for creating a 

sustainable trade policy has been developed and tested in Norrköping, Katrineholm and 

Filipstad. The intention was to see how the method worked in different-sized cities. The 

method is based on the fact that the actors initially collect and develop a common frame of 

reference for the physical preconditions of the city and consumer behaviour in connection 

with shopping trips. This is followed by descriptions of the decision-making criteria of every 

actor, and these are weighted in relation to various conceivable scenarios. Each actor 

identifies those questions that they consider to be the most important from their own points of 

view. These questions (criteria) are then prioritised against each other and used as basic input 

for a multi-criteria analysis. It is every single actor who prioritises the various criteria against 

each other. The joint discussion is focused on how to look at the various views of the different 

actors as part of the entity.  

With the aid of an analysis tool, which is based on the most important decision-making 

criteria, a basic approach is worked out. The quality of the method is determined entirely by 

the importance and impact of the input criteria.  The analysis could contribute towards 

structuring discussion on the consequences of different development alternatives and 

shedding light on underlying values. It could also contribute towards increasing the efficiency 

of the decision-making process by documenting various weightings and clarifying the 

exchange conditions between criteria. Finally, it could contribute towards establishing a 

common view as to which alternative actions should be chosen. This type of method serves as 

support in planning, but never provides the final answer in itself. The method is intended to be 

applied on a general level. This type of transparency does not function as part of the decision-

making process around a certain establishment for a specific company.  

A precondition for the final decision-making process to function is that the motives are 

visible. The democratic process will then also be possible. During this process, new 

information may appear that necessitates the adaptation of criteria and assessments. 

Altogether, a dynamic is created in which the values of the decision-makers are formulated 

and the alternative measures that best suit the values are identified.  

Then, once the measures have been decided, it will be impossible for the same transparency 

and openness to be created. Each individual establishment decision is based on professional 

considerations which, for understandable reasons, do not need to be disclosed. 

Some theories about shopping 

To the empirical material has been linked relevant theoretical discussions. Within the 

framework of the thesis, theories have been studied within three areas: trade development, 

consumer behaviour and interaction processes.  

Theories on trade development have been studied with the aim of finding out whether a 

connection exists between localisation and land use coupled with work on traffic and 

environmental sustainability. As regards individual localisations of retail trading 
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establishments and their traffic generation, both urban form and social factors need to be 

addressed and processed. The extent of the importance of the various factors of influence is of 

less importance then the fact that they are included in the considerations relating to the 

establishment of new retail trading areas. Greater housing density gives less vehicle mileage 

and better preconditions for an increase in public transport. At the same time, there are a 

number of other factors that have an impact on travel with regard both to journey length and 

frequency. These need to be included in strategies for increasingly sustainable shopping trips.  

Retail trading establishments in heavily built-up areas give fewer emissions per visiting car 

since the car trips will be shorter but the emissions take place inside the built-up areas. 

External establishments often generate increased exhaust fumes in medium-sized and small 

towns and increased fuel consumption compared with if the purchases are made in other 

places. The effects will be greater the further outside the built-up area the establishment is 

located. This is because the establishments are not often situated en route between work and 

home, as they often are in larger towns and metropolitan areas. This means that in large cities, 

the number of chained purchasing trips with little or no deviation from the route will be 

substantial, and the environmental impact limited. It is difficult to generalise on the outcome 

with respect to the traffic-generating effect of different trade structures. Geographical and 

land-use related factors could mean that the effects are different from one place to another.  

When it comes to consumer behaviour, the possibility of persuading an individual to 

relinquish a well-proven, secure way of acting in order to test a new one has been studied. 

Through their choices, individuals create a demand and generate travel and transportation. 

Effective policies to limit car usage must not only include instrumental functions (the use 

makes activities possible) but also symbolic (you express yourself and your own social 

standing) and affective (deeper, non-instrumental needs and wishes). During implementation, 

measures are needed that compensate for the loss of symbolic and affective values. Since 

these values appear to be different for different target groups, the measures need to be clearly 

target group-oriented. 

The entire process surrounding travel for purchase reasons needs to be designed so that 

individuals automatically fall into new habits that strengthen the sustainability of the city, or 

are alternatively forced to choose between two alternatives depending on their needs. One of 

these alternatives gives automatically fewer consequences in the form of less vehicle mileage. 

This new habit should be repeated under stable weekday conditions and give some form of 

positive response. 

Finally, studies were made of the actors’ interaction processes, starting, among other things, 

with an evaluation of the research project entitled The Good City. The reasons behind the 

increasing car traffic and the possibilities that exist for stopping the trend are discussed. A 

description is given of what is needed in order to bring forward more developed and more 

effective interaction/interplay between actors. The key players in the development of the 

cities’ trade are the individuals, the companies and the authorities. The companies consist in 

this context of the estate agents and/or building companies that make premises available. It is 

also the businessmen, both as a part of large chain stores and as their own trading companies. 

The third key player is the authorities. Here it is the municipality with its administrators and 

its democratic process led by the political management. It is also the Swedish Transport 

Administration that is often responsible for the trunk networks for car traffic and which has 

the responsibility for connections but also for environmentally sustainable thinking in 

connection with traffic and transportation. The three key players are in their activities 

mutually dependent on each other, but also have clear conflicts of interest. Altogether, the 



16 
 

 
 

interplay between the three key players determines the extent that the generation of travel and 

transport connected with trade has, and how environmentally sustainable the travel and 

transport will be. 

Depth analyses 
An evaluation of the interviewees’ ranking between their first-choice store and their second-

choice store based on a series of quality criteria has been made with the aid of regression 

analysis and neural networks. Altogether, analysis of the empirical material gives support for 

the development of a store organisation with nearby commodity shops. The results of the 

analysis also show that it is important that it is easy to find items in the shop and that a wide 

product range and good parking facilities are needed.  

Differences between specified preferences and real behaviour have been analysed. When the 

distance increases from the range of 200-600 m to 600-1000 m, the proportion of shoppers 

who cannot contemplate walking increases from 9 % to 34 %. The proportion who could 

imagine walking, but do not walk, is greatest for the 200-600 m range (44 %). The proportion 

who could contemplate walking and actually walk is largest in the range of 0-200 m (72 %) 

and decreases to 48 % in the range of 200-600 m, and to 29 % in the range of 600-1000 m. 

The proportion who cannot contemplate cycling is 20 % up to 1000 m. After this the 

proportion increases to 31 % in the range of 1-2 km and then continues to grow. The 

proportion that could imagine cycling, but do not cycle, is approximately 50 % all the way up 

to 1000 m. The proportion who could imagine cycling and in fact cycle is about 30 % all the 

way up to 2 km.  

In the studies presented in the thesis concerning land use, it is shown that increased building 

density gives less car traffic mileage and a greater potential for public transport at the same 

time as there are other factors that influence the choice of transport mode. The most important 

factors are travel distance, travel frequency and travel comfort. Both social factors as well as 

urban form factors need to be dealt with. It is beneficial from the environmental sustainability 

point of view, with consideration to car driving, that commercial establishments for 

commodities should be localised so that they are situated with a short distance to as large a 

proportion of the customers as possible. They should also have good access to public transport 

and pedestrian and cycle routes. If the shopping trips are then conducted by car, they will be 

shorter. A localisation pattern with longer distances increases the proportion of shopping trips 

by car. 

Studies about the choice of retail commodity stores based on consumer assessment of a 

number of criteria were made both based on the case study places as well as on the web panel 

study. The quality and range of the products, as well as parking facilities, weighed heaviest 

with respect to the choice of store. A subdivision into age groups shows that service quality is 

important in the case of older consumers. When a subdivision was made on the basis of which 

type of retail trading establishment consumers visited, it proved that the importance of 

accessibility for pedestrians and cyclists is greater for the choice of the most frequently used 

store among those who often visit semi-central retail trade establishments or centres. Fifty per 

cent to two thirds of these consumers also make their shopping trips without a car. The studies 

also show that a normal consumer buys daily commodities 3-4 times a week and infrequently 

purchased commodities 2-3 times a month. The mode of transport and length of these 

shopping trips are decisive for how environmentally sustainable the city development is with 

respect to trade. Furthermore, in the majority of Swedish municipalities the range of 

infrequently purchased commodities is small or negligible since there is no trading in 
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infrequently purchased commodities within the municipality. This means that the shopping 

trips have to be made to the nearest large town or major retail trading centre. If shopping trips 

for daily commodities and infrequently purchased commodities can be coordinated, the 

number of trips can be reduced.  

Conclusions from the studies 
Both the case studies in my project as well as the results in the web panel have for me 

strengthened the picture that near-housing retail trading areas have a strong sustainability 

potential and are at the same time popular with consumers. The current growth in Internet 

trading with consumer goods as well as new solutions for service and home delivery show 

that development work is already under way on the part of the market organisations. This 

development has so far been driven by the market organisations. 

  

In order for urban development in Sweden to facilitate a larger share of environmentally 

sustainable shopping trips, a changed approach is needed for interaction between actors, but 

also for land use and traffic planning. When a player creates better conditions for his 

operations, it can both improve and impair the situation for other players. If the conditions and 

competitiveness in an external establishment are improved, the difficulties for more closely 

located semi-central retail trading establishments, and sometimes even for the city-centre, 

increase. The possibilities for the municipality and the Swedish Transport Administration to 

work for increased environmentally sustainability and short-distance structures become 

worse. The effects of a player’s actions make themselves felt in the form of changed 

conditions for other players. This observation leads to the conclusion that there is a need for a 

forum that makes it possible for interplay between the various players. This way of reasoning 

leads to the conclusion that a procedure needs to be applied that considers the terms and 

condition of the different players. Multi-criteria methodology makes this possible. 

In order for the process to lead to a result that has a wide acceptance among the three key 

actors, i.e. individuals, companies and authorities, it needs to be carried out according to a 

pattern that makes it possible for participating organisations to cooperate between themselves 

but also to re-establish the views in their own organisations. The key actors are often 

composed so that on the authority’s side, both the municipalities and the Swedish Transport 

Administration need to take part and on the company’s side both estate agents/builders and 

tradespeople. Knowledge of the individuals’ choices is a basic starting point, and these 

choices differ depending, among other things, on age, family situation and income category. 

The method for this process can be divided roughly into two parts: 

– a physical part that describes factors making up the system of spatial structures that 

support and influence a sustainable travel and trading pattern  

– a process-related part that analyses and determines the decision criteria’s and a good 

planning and interplay process.  

These sub-systems interact and influence each other in different ways. The process has been 

tested in Filipstad, Katrineholm and Norrköping. One difference between larger and smaller 

town’s lies is the fact that infrequently purchased commodity trading in the small towns is 

decreasing, which therefore often generates longer car journeys by consumers to larger 

towns/retail trade centre’s outside their own municipalities. In the larger cities, commodity 

trade generates greater car traffic mileage. The process needs to be adapted to suit the size and 

character of the town.  
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The theoretical review and empirical studies of the thesis work have generated three basic 

views regarding the development of the urban structure. On the one hand, continued inner-city 

development is needed towards greater building density and attractiveness. In large cities it is 

a question of a polycentric structure in which several centres need to be dealt with. In most of 

Sweden’s municipalities, a monocentric structure is sufficient, and here competition from 

unsuitably located external retail trade establishments may entail a large number of shopping 

trips by car. Furthermore, semi-central retail trade establishments (establishments for daily 

commodities or infrequently purchased commodities that are located adjacent to a part of the 

city but in a traffic-oriented location with facilities for pedestrian, cycle and public transport) 

need to be developed and made more multi-functional, where several errands can be attended 

to on each shopping trip. This refers to the larger cities in Sweden. In small municipalities it is 

enough with the town centre. Finally, existing external establishments need to be further 

developed into urban districts where housing and other work opportunities are afforded 

greater space and the accessibility for sustainable transport modes is developed. This can be 

done in municipalities that are developing in terms of number of inhabitants and number of 

job opportunities. In other municipalities, the external establishments are a challenge from the 

point of view of environmental sustainability and are a difficult competitor to the city’s urban 

district retail trading and trading in the city-centre. 

Three ways of achieving a more sustainable pattern for shopping trips have been generated in 

the work on the thesis. They concern land use and interplay. How we deal with these choices 

of direction will be decisive for the possibility of Swedish urban development to be more 

environmentally sustainable with respect to issues linked with trade. 

Through interplay and behavioural influence, the proportion of people who actually do what 

they say they are thinking of doing could increase, namely to walk, cycle or to use public 

transport for shorter shopping trips. In this interplay, all players need to be included who have 

a vital role with respect to the development of trade. They need to take part and be given the 

opportunity to influence the structure of methods for development of the municipalities’ 

trading policy. Furthermore, the creation of different scenarios needs to take place within the 

framework of player interaction in order later – after the evaluation of impact assessments in 

which the scenarios are compared – to arrive at a joint recommendation. Here, a foundation is 

laid for continued traffic planning and land use planning. At the same time, the behaviour and 

attitudes of the inhabitants need to be mapped, and a plan made to create preconditions for a 

change in attitude toward a more environmentally sustainable form of behaviour.  
 

The short-distance structures need to be secured or increased in extent with the aid of 

interaction between actors in which they, in close consultation, guarantee a stable and trust-

building process. The basis for the traffic planning and land use planning that is described 

under the previous paragraph is concretised. A form factor analysis is needed in which 

different conceivable localisation alternatives are compared with the city’s land use and 

function. Places in the city where the population and workplace density are high are marked. 

Furthermore, areas with mixed functions, service nodes, places that are interchange points 

between pedestrian, cycle and public transport, and with accessibility to the trunk networks 

for cycle, pedestrian, public transport and car traffic, are identified. The localisation 

alternatives are assessed against this inventory and the process generates an optimisation of 

retail trade establishments on the basis of an environmentally sustainable perspective. The 

needs the private actors have for profitability or economic sustainability is an important aspect 

of a vital trade structure. Therefore, economically-founded basic input is a decisive part of the 

decision-making process. 
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The potential offered for traffic mileage reduction by the rapidly developing Internet trade 

needs to be optimised. Here, interaction between players is again required in which all players 

– with the support of experts who know the conditions relating to Internet trade – establish a 

planning process. It is also important that the goods transport sector is represented in the 

interplay so that the deliveries of products purchased on the Internet can be minimised by the 

coordination of delivery times and so that deliveries to local retail trade establishments are as 

far as possible financially rewarded in order to minimize the amount of heavy transport. 

However, if Internet trading or other forms of home trading and delivery are to gain a greater 

share of the market, the possibilities for households to receive the deliveries will have to be 

improved, even when the households are unmanned. In the first place, it should be possible 

for the products that have been ordered to be picked up on the way home from work or during 

the course of another daily journey. At the last pass, the deliveries should be made to the 

home, and here there are difficulties in that the residents must be at home in order to receive 

the deliveries. A development of lockable collection points could solve some of the problems. 

 

In the three activities described above, significant environmental savings can be made. 

Furthermore, and with large margins as a consequence of uncertainties in the calculations, 

reductions in emissions can be achieved in the order of 160 000 – 170 000 tons of CO2/yr. 

This is equivalent to a hundredth of the total emission from car traffic in Sweden and is 

roughly equal to the amount judged by the Swedish Transport Administration as being saved 

through various measures carried out in the traffic system during 2012. This figure would be 

greater if some of the doubtful consumers could be persuaded to begin trading over the 

Internet and to make sustainable shopping trips. At the same time, the emissions emanating 

from goods deliveries could increase unless an active form of logistics is applied.  

A more systematic approach needs to be taken to the work on sustainability issues. For that it 

would be possible to utilise the time that is today devoted to interaction between actors. Here, 

the municipalities and the Swedish Transport Administration, in the capacity of their 

undertakings with respect to national and local goals on sustainability, have a motive to be 

more active in collaboration with market organisations in order to create a form of 

development that strengthens the attractiveness of towns and cities. 
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1. Inledning 

Problem 
Det problem som denna avhandling studerat är bristen på samordning mellan stadens 

trafiksystem1 och markanvändning samt bristen på samverkan mellan aktörerna avseende 

handeln i svenska städer. Handeln har utvecklats till förmån för bilburna konsumenter och 

tillgängligheten har minskat för människor utan tillgång till bil.  

Stadsborna har blivit mer bilberoende för sina inköp och delar av stadens befolkning (äldre, 

barn och människor utan bil) har fått försämrad tillgänglighet till basservice. Samtidigt har 

konsekvenserna av det ökade användandet av bilen blivit en del i den pågående diskussionen 

om klimatförändringar och nödvändigheten att i större utsträckning sträva efter den hållbara 

staden2. I EU:s Grönbok om handel (1996) ställs frågan hur man kan förena de motstridiga 

intressena miljöhänsyn, ökande privatbilism till följd av fler inköpsresor med bil och behoven 

hos individer utan bil. Boverket (2004) konstaterar att handeln är en förutsättning i våra 

stadskärnor men att den är nödvändig också bostadsnära. Den kan också, i balanserade 

proportioner, vara lämplig i externa lägen (Boverket, 2004) eftersom all handel inte är lämpad 

för de centrala kvarteren. Men inte ens i mindre svenska städers centrala stadsdelar har 

människor längre en självklar tillgång till dagligvaruhandel. 

Handel och service har alltid utvecklats i staden. Under de senaste decennierna har 

utvecklingen varit intensiv. Ifrån ett läge då grannskapen, industriområdena och stadskärnan 

utgjorde staden både upplevelsemässigt och strukturellt är den svenska staden på väg mot en 

helt annan struktur. Grannskapen upphör alltmer att vara stadsdelar med komplett basservice 

på gång- och cykelavstånd och ersätts av bostadsområden utan service och handel. När de 

boende behöver service och varor så inhämtar man det ofta på vägen från arbetet och/eller i 

samlade insatser, utgående från bostaden, på stora handelsetableringar. Stadskärnan är inte 

längre det självklara centret för handel och service utan stadskärnans dragningskraft blir mera 

en kombination av attraktioner. Det kan handla om upplevelser, sociala möten, kultur eller 

kommersiella funktioner. Stormarknader och andra externa handelsplatser med låga priser och 

sammanhållna kommersiella miljöer konkurrerar om stadsbornas gunst, när det gäller inköp. 

Här kan konsumenten lättare jämföra en typ av vara i flera butiker, hitta låga priser och 

komma till ett köpbeslut. Kompletteringshandeln sker i allt större utsträckning i trafikbutiker 

(bensinmackar) med öppettider som ingen grannskapsbutik kan konkurrera med. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande arbete har varit att studera hur stadens trafiksystem och 

markanvändning kan samordnas samt aktörernas samverkan utvecklas, för att andelen 

                                                           
1 Trafiksystemet bildas av trafikinfrastrukturen och den person- och godstrafik som använder infrastrukturen 

samt av de system som styr trafiken. Människornas och näringslivets verksamhet skapar trafik, varför 

planeringen av markanvändningen och trafiksystemet bör gå hand i hand. 
2 Enligt den kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland 1987, är hållbar utveckling "en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 

De tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, sociala och miljömässiga - ska samstämmigt och 

ömsesidigt stödja varandra. Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 erkändes begreppet 

hållbar utveckling som en överordnad princip för FN:s arbete. I den hållbara staden kan de olika dimensionerna 

ofta vara motstridiga. Därför behöver man vara tydlig med vilken av dimensionerna som motiverar en åtgärd.  

Begreppet ”den hållbara staden” används i denna avhandling med innebörden ”en stad som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 
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miljömässigt hållbara inköpsresor ska öka. Studier har genomförts avseende hur handelns 

utveckling samspelar med den fysiska samhällsplaneringen samt hur 

konsumentpreferenser och konsumentbeteenden påverkar handelns utveckling.  

 

Givet detta syfte har ett viktigt fokus i avhandlingen varit att studera och analysera hur former 

för samverkan mellan olika aktörer kan utvecklas. Dagligvaruhandel alstrar betydligt mer 

trafik än sällanköpshandel. Av detta skäl ägnas dagligvaruhandeln särskild uppmärksamhet i 

avhandlingen.  En fråga som på senare tid diskuterats i kommunal markanvändningsplanering 

är fördelar och nackdelar av att skapa halvcentrala3 handelsetableringar. Denna företeelse 

studeras men också andra lösningar som kan bidra till att minimera biltrafikarbete. 

De frågeställningar som strukturerat denna avhandling är följande; 

1. Vilken kunskap finns det i Sverige och internationellt om res- och inköpsvanor? 

2. Hur ser individens beteenden ut och vad avgör valet av färdsätt vid inköpsresor? Här 

avses beteenden som orsakar val av färdsätt och på så sätt påverkar möjligheten att 

skapa miljömässig hållbarhet. 

3. Hur ser företagens och myndigheternas beslutsprocesser ut? Här är det aktörernas sätt 

att fatta beslut som påverkar inköpsmönster och miljömässig hållbarhet samt utgör en 

förutsättning för handelsutbudet. 

Litteraturstudier lägger en grund för analysen av hur dagens situation har uppkommit. 

Fallstudier och en webbpanelstudie görs för att illustrera dagens situation. Litteraturstudier, 

fallstudier och webbpanelstudien ger svar på frågeställningarna. Angreppssätt diskuteras som 

ger möjlighet till samordning av olika organisationers drivkrafter. Frågan om hur 

hållbarhetsaspekterna ska kunna integreras i stadsutvecklingen just avseende handel, 

behandlas i de avslutande kapitlen. 

Avgränsningar 
Arbetet har inriktats på att ge faktaunderlag och idéer för de analyser som måste göras lokalt 

när en handelspolicy skall skapas i kommunen. En trend i stadsutvecklingen har under 

arbetets gång blivit allt tydligare. Processen i stadsutvecklingen förändras från att styras av 

kommunen via planmonopolet till att i allt högre utsträckning domineras av samplanering i 

aktörssamverkan. I städer där en aktiv aktörssamverkan stimuleras skapas en utvecklingskraft. 

I många kommuner är man dock fortfarande obekväm med denna samplanering.  

I mitt arbete har jag dels analyserat res- och inköpsvanor hos konsumenterna och dels några 

av de processer som tillämpas i stadsutvecklingen. Fokus har varit på medelstora städer med 

utblick mot storstadsområden. Små städer berörs i liten omfattning. Rena modellstudier har 

begränsats så att de modeller eller processer som beskrivs ska betraktas som exempel. De är 

dock baserade på empiriskt underlag. I analyserna görs inga marknadsberäkningar. Det finns 

en potential i utvecklandet av marknadsmodeller avseende handelns utveckling och 

konsekvenser av nyetableringar men det ryms inte inom ramen för denna studie. 

Multikriterieanalys berörs som ett sätt att arbeta för att nå samförstånd men inte heller här 

fördjupas de vetenskapsteoretiska aspekterna. I bilaga 3 beskrivs en tänkbar framtidsbild av 

hur tätorter kan utvecklas utifrån den referensram som skapas av detta material. Den bilden 

bygger helt på min egen bakgrund som kommunal planerare kompletterad med erfarenheterna 

                                                           
3  Med halvcentral handelsetablering avses i detta arbete en etablering med mer än 400 m² BTA för dagligvaru- 

eller sällanköpshandel som ligger i anslutning till samlad bebyggelse, i ett tätortsnära men biltrafikorienterat läge 

med goda möjlighet till gång-, cykel- och kollektivtrafik från näraliggande bostadsområden. I begreppet 

inkluderas inte stadscentrum men biltrafikorienterade stadsdelscentrum. Kan vara både singelbutiker och 

mångfunktionella handelsetableringar. 
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från detta projekt och en tillämpning i Katrineholm, Norrköping och Filipstad inom projektets 

ram. 

Tidsramen för detta avhandlingsarbete har inte möjliggjort någon tydlig egen före-efter-studie 

av effekterna av en handelspolicy framtagen enligt det föreslagna arbetssättet eftersom en 

sådan planerings- och genomförandeprocess tar lång tid i anspråk. Analyserna baseras istället 

på befintlig dokumentation i olika verkliga fall samt det som framkommit inom ramen för de 

tre fallstudier som genomförts i projektet (Umeå, Falun och Nacka) och de tre 

tillämpningsexemplen i Katrineholm, Norrköping och Filipstad.  

Utgångspunkten för detta avhandlingsarbete har varit samhällsplanerarens förhållningssätt 

som huvudsakligen är kvalitativt men där resonemang ibland har förstärkts av kvantitativa 

data och samband. Inte desto mindre utgör den insamlade empirin ett omfattande material 

som kan ligga till grund för statistiska analyser i betydligt större utsträckning än här har 

gjorts. Ett sådant arbete får lämnas till fortsatt forskning.  

Det regionala perspektivet kommer ofta upp i olika resonemang och är allt viktigare i svensk 

stadsutveckling. Detta arbete koncentreras dock på det lokala perspektivet (i kommunernas 

huvudtätort) och regionala samband berörs endast sekundärt. 

Disposition 
Arbetet har delats in i fyra delar; 

A. I kapitel 2 behandlas teori avseende beslutsfattande och konsumentbeteende samt 

markanvändnings- och trafiksystemfrågor. Här belyses också frågan om möjligheter 

att samordna handel och trafiksystem. Inledningsvis diskuteras hur individen kommer 

fram till ett beslut om färdmedelsval vid inköpsresor. I kapitlet inleds också ett 

resonemang kring hur aktörernas olika beslutskriterier kan omhändertas i processen 

med hjälp av multikriterieanalysmetodik. 

B. I kapitel 3 görs en genomgång av hur dagens situation uppkommit avseende 

lokalisering av handeln samt miljö- och konsumenteffekter av olika utbudsstrukturer. 

Arbetet har genomförts genom en litteraturstudie samt genom forskar- och 

planerarkontakter. Materialet har sedan kompletteras med intervjuer i ett antal 

kommuner. Här förs också ett resonemang kring ekonomiska drivkrafter och dess 

påverkan på beslut och etableringsprocesser. Strategier för ökad bilsnålhet diskuteras. 

C. I kapitel 4 redovisas fallstudier och resultat från en webbpanel som belyser 

konsumentpreferenser och konsumenttrender inom handeln. I kapitlet redovisas 

resultat från bearbetningar av det empiriska materialet med hjälp av artificiella neurala 

nätverk och regressionsteknik. En analys av skillnader mellan verkligt beteende och 

vad intervjupersonerna säger sig kunna göra redovisas. Här ingår också 

aktörsintervjuer med nyckelaktörerna i de tre fallstudieorterna. 

D. Kapitel 5 och 6 är avslutande kapitel. Materialet analyseras och diskuteras. Hur kan 

stadens trafiksystem och markanvändning samordnas, samt hur kan aktörernas 

samverkan utvecklas, för att andelen miljömässigt hållbara inköpsresor ska öka. I 

kapitel 5 fokuseras på aktörernas agerande. Särskilt intresse ägnas åt betydelsen av 

korta distanser mellan bostad och dagligvaruhandel.  Utrymme ges också åt 

samordningsfrågor. I kapitel 6 diskuteras vägen framåt mot en större andel hållbara 

inköpsresor. 

Ambitionen har varit att hålla huvudtexten kortfattad. Kompletterande och fördjupande 

material redovisas i bilagor. I bilaga 1 görs en fördjupad och bredare framställning av teorier 

och om utvecklingen av handelsstrukturerna fram till nuläget. Bilaga 2 redovisar fördjupade 
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analyser av det empiriska materialet i webbpanelen och fallstudierna. I bilaga 3 beskrivs en 

metodik för en process som kan bidra till en miljömässigt hållbar utveckling. Bilaga 4 är en 

begreppslista med definitioner. Bilaga 5,6 och 7 är frågeformulär för fallstudier, webbpanel 

och aktörsintervjuer. I bilaga 7 redovisas frågan som användes för att analysera rangordning 

mellan förstahandsbutik och andrahandsbutik. Slutligen innehåller bilaga 8 en redovisning av 

bakgrundsvariablerna för webbundersökningen och fallstudierna. 

Metodansats 
I denna avhandling har jag använt en kombination av deduktion (när jag ur en teori eller 

modell formulerar hypoteser som jag sedan testar empiriskt) och induktion (utifrån empiri 

generaliserar jag inom en teoretisk referensram). Jag har utgått från teorier om beteenden och 

ställt dem mot resultaten i min webbpanelstudie och fallstudierna. Jag har också sett mönster i 

mina empiriska resultat som jag omsatt i generaliseringar kring markanvändning och 

utveckling av handelsstrukturer. I slutkapitlet har jag vägt samman de olika resonemangen.  

 

Metodiken kallas abduktion. Begreppet abduktion används av Alvesson & Kärreman (2007) 

som ett sätt att beskriva formulerandet av ny teori utifrån glappet mellan etablerad teori och 

empirisk observation. Johansson (2002) beskriver abduktion som en tänkbar eller sannolik 

beskrivning av hur något har gått till utifrån tillgängliga observationer. Arkeologin är ett 

sådant exempel. Gemensamt för de två användningssätten av abduktion är att det innebär att 

någon form av förklarande påstående formuleras utifrån de observationer som gjorts i ljuset 

av den kunskap som finns tidigare 

Forskning enligt principen för abduktion behöver inte verifiera eller falsifiera en befintlig 

teori. Den behöver inte heller utifrån empiri bygga den oemotsägliga teorin. Istället kan 

teoretiserandet vara en sorts disciplinerad imagination (Weick, 1989). Då utgör empirin 

underlag för att skapa nya föreställningar och sätter samtidigt ramarna för hur det görs. Teori 

och empiri blir varandras ”dialogpartner” (Alvesson & Kärreman, 2007). En viktig del i 

forskningen blir då problematiseringen av befintlig kunskap. Slutsatserna dras inte genom 

deduktion eller induktion utan genom abduktion. 
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2. Teori och 

litteraturgenomgång 
Syftet med detta avsnitt är att lägga en teoretisk grund för analyserna av empirin och för den 

analys och de förslag som redovisas i det avslutande kapitlet.  

Utgångspunkten är frågeställningen hur stadens trafiksystem och markanvändning kan 

samordnas samt hur aktörernas samverkan kan utvecklas, för att andelen miljömässigt 

hållbara inköpsresor ska öka. 

Inledningsvis redogörs för individens sätt att bestämma sig för färdmedelsval och för 

organisationernas beslutsprocesser avseende handelsutveckling. Målet om en hållbar 

utveckling aktualiserar ett förändringsbehov. Hur ska individer förmås att lämna ett invant, 

tryggt sätt att agera för att prova ett nytt? Sedan diskuteras hur aktörernas beslutsprocesser ser 

ut bl.a. utgående från utvärderingen av projektet Den Goda Staden. Det var ett projekt som 

syftade till att utveckla formerna för samverkan mellan olika aktörer i trafikplaneringen. 

Orsakerna bakom biltrafikökningen och olika påverkansmöjligheter diskuteras. Vad som 

behövs för en utvecklad och effektiviserad samverkan beskrivs. Slutligen redovisas olika 

samband avseende det fysiska rummet. Både trafiksystemrelaterade frågeställningar och 

markanvändning redovisas. Här diskuteras täthetens roll för ökad hållbarhet liksom olika 

andra formfaktorers påverkan på trafikarbete och resbeteende. 

Individens sätt att besluta sig om färdmedelsval vid 

inköp 
För att förstå vad som sker under individens process att besluta sig om färdmedelsval vid 

inköpsresor diskuteras här individens mognad till beslut. Först diskuteras hur attityder bildas 

och utvecklas till intention och handling. Därefter behandlas hur invanda beteenden kan 

förändras.  

Attityder och planering 
I en undersökning inom EU 2011 avseende attityder kring miljön redovisas hur invånare i 

unionen blivit mer medvetna om miljön och miljöhoten (TNS Opinion & Social, 2011). 

Gemene man har blivit mer medveten om miljömässig hållbarhet, inte minst genom 

massmedias rapportering om klimatförändringar och beskrivningar om ozonskiktets uttunning 

liksom avgashalternas tillväxt. Det innebär att den enskilde i större omfattning än tidigare har 

börjat reflektera över miljökonsekvenser och det egna rörelsemönstret. En dominerande del av 

inköpsresorna i Sverige görs idag och lång tid framöver med bil. I flera storstadsområden runt 

om i världen har biltrafikarbetet börjat minska (Newman & Kenworthy, 2011). 

Folkhälsoinstitutet konstaterar att det finns vetenskapligt stöd för ett samband mellan 

stillasittande beteenden och ohälsa. Framför allt gäller det ökad risk for dödlighet från hjärt- 

och kärlsjukdomar, endometriell cancer, samt i viss grad även för diabetes typ 2 (Faskunger, 

2012). Andelen vuxna med fetma har fördubblats sedan 1990 och fetman ökar mer hos 

människor med kortare utbildning enligt Folkhälsomyndigheten (Heimerson et.al, 2014). 

Ändå ökar regelbunden motion på fritiden och då menar Folkhälsomyndigheten med motion 

en medveten fysisk handling i avsikt att förbättra kondition och styrka (Heimerson et.al, 

2014).  Allmänheten har fått en ökad medvetenhet om betydelsen av fysisk aktivitet för hälsan 

(Faskunger & Schäfer, 2005) och mer kunskaper om stödjande miljöer för fysisk aktivitet. 
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Drygt hälften av den vuxna befolkningen uppnådde år 2005 30 min. måttlig fysisk aktivitet 

per dag. Även om andelen som anger att de motionerar regelbundet har ökat, har den totala 

energiförbrukningen genom fysisk aktivitet minskat i befolkningen jämfört med tidigare 

årtionden. Det kan främst förklaras av stillasittande arbeten, mer bilåkning och att människor 

använder dator mer och ser mer på tv och video på fritiden (Faskunger & Schäfer, 2005).  

Den angelägna frågan är hur stor del av människors vardagsförflyttningar, inkluderande 

inköpsresor, som sker på ett sätt som förbättrar eller försämrar hälsan. EU har tagit fram 

riktlinjer om fysisk aktivitet (EU:s arbetsgrupp för idrott och hälsa, 2008). På samhällsnivå 

måste folkhälsosektorn arbeta för att förändra normer och attityder och utveckla samhällsstöd 

för hälsofrämjande fysisk aktivitet för vissa befolkningsgrupper eller hela befolkningen. 

Normerna kan definieras som deskriptiva normer (ökad synlighet för fysisk aktivitet), 

subjektiva normer (ökad social acceptans för fysisk aktivitet) och personliga normer (ökat 

personligt engagemang för att vara mer fysiskt aktiv) (EU:s arbetsgrupp för idrott och hälsa, 

2008). 

En attityd kan definieras som ”en psykologisk tendens som uttrycks genom att utvärdera en 

specifik enhet med någon grad av gillande eller ogillande” (Eagly & Chaiken, 1993). Det är 

alltså en inställning till något man tänker på, eller åtminstone registrerar perceptuellt. 

Figur 2.1: Teoretisk modell över processer som föregår en attityd, och responser som följer av en 

attityd. Källa: Eagly & Chaiken (1993) och Bohner & Wänke (2002). 

 

 

       

 

 

 

 

Figur 2.1 illustrerar hur attityden bildas till ett attitydobjekt, t.ex. bilkörning till butiker. De 

kognitiva processerna handlar om personens kunskap, uppfattningar och erfarenheter. De 

affektiva processerna handlar om positiva eller negativa känslor som förknippas med 

attitydobjektet och som kan alstras av attitydobjektet. Slutligen är beteenden relaterade till 

attitydobjektet, de utgör de beteendemässiga processerna. Attityden leder sedan i sin tur både 

till kognitiv, affektiv och beteendemässig respons. En vanlig uppfattning är att attityden 

påverkar beteendet men av figur 2.1 framgår att också vårt beteende, hur vi agerar, påverkar 

vad vi tycker. I verkligheten är det svårt att åtskilja vad som föregår attityden och vad som 

blir resultatet av den (Nilsson & Martinsson, 2012). Ett exempel kan vara bilkörning. Om en 

person har kört bil (beteendemässig process) så påverkar det attityden till bilkörning. 

Personen kan då ha fått erfarenheter av bilkörning som är positiva och lockar till mer 

bilkörning. Erfarenheterna får då konsekvenser både på hur personen fortsättningsvis agerar 

och känner samt vad personen vet om bilkörning (beteendemässig, affektiv och kognitiv 

respons). 

Ajzen (1991) har utvecklat en teori om planerat beteende (TPB, Theory of Planned 

Behaviour), se figur 2.2. Här beskriver han hur det är nödvändigt att ta hänsyn till andra 

faktorer som påverkar våra handlingar än attityder, nämligen normer (hur man uppfattar att 

man borde göra och tror att andra förväntar sig att man ska göra) och uppfattad kontroll (tron 

att man faktiskt kan utföra handlingen). Syftet med teorin är att förutsäga beteenden som 

Affektiva processer 

Beteendemässiga processer Beteendemässig respons 

Affektiv respons 

Kognitiv respons 

 

Attityd 

 

Kognitiva processer 
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kontrolleras av individen, dvs. sådana handlingar som individen väljer att utföra. Enligt teorin 

är kunskap om personens intention en nyckel till att förutsäga beteendet. 
 

Figur 2.2: Teorin om planerat beteende (TPB). Källa: Ajzen (1991).  

 

  

 

 

 

 

Utifrån Eagly & Chaiken, Bohner & Wänke samt Ajzen kan förberedelsen till att välja bilen 

som färdsätt vid en inköpsresa se ut på följande sätt. Personen vet att det saknas livsmedel och 

vet också var en attraktiv dagligvarubutik ligger (kognitiv process). Det känns som om den 

ligger för långt borta för att gå och dessutom är det trevligt att ta en tur i den välskötta och 

exklusiva bilen (affektiv process). Tidigare bilturer har lämnat en stimulerande känsla av 

bilfärden (beteendemässig process) även om det kanske skulle vara bättre för hälsan att gå 

eller ta cykeln (subjektiv norm). Det roligaste skulle vara att ta bilen även om det känns litet 

trist att det är dåligt för miljön men framförallt för att personen i sitt vardagsdagsliv får för 

litet motion. När personen tänker på den alltmer utbredda bilden i samhället att det är viktigt 

att utgå från ett hänsynstagande till miljön så känns bilresan inte så bra (subjektiv norm). 

Samtidigt vet personen att resan går förbi en gata där många människor rör sig, varav många 

bekanta. Personen är stolt över sin bil och vill gärna visa upp hur välskött och snygg den är 

och att den är en del av personens livsstil (subjektiv norm). Slutligen vet personen att bilen är 

tankad, att personen har rätt ont om tid och att det är fint väder vilket gör det troligt att många 

bekanta är ute så att effekten av uppvisningen blir stor (uppfattad kontroll). Sammantaget blir 

intentionen att besöka dagligvarubutiken med bilen och resan genomförs. 

När personen parkerat och går mot affären ser personen några bord vid entrén till 

dagligvarubutiken. Det bjuds på en kopp kaffe och en kaka, flera bekanta är där. Personen blir 

nyfiken och går dit. Fastighetsägaren, en person från butiken och en från kommunen står och 

delar ut en färgglad broschyr. På några affischer står en beskrivning hur man antingen på 

datorn eller i affären kan boka en matkasse, helt efter egna önskemål. Första tiden kostar det 

inget extra med hemkörning och man bestämmer bara en leveranstid. Samtidigt står i 

broschyren att olika provsmakningstillfällen ordnas av festmat som inte är belastande om man 

vill ha en frisk livsstil. 

Efter hemkomsten känner personen att också om bilturen var trevlig så var frågan om miljön 

och hälsan litet som en glädjedödare. En känsla att nästa inköpsresa skall ske till fots sprider 

sig (beteendemässig process). Att få de tunga matvarorna hemlevererade automatiskt verkar 

lockande. 

Det beskrivna skeendet kan illustreras som i figur 2.3 som är min utveckling utifrån de 

tidigare figurerna. Personen vet var en bra butik ligger, tycker att det är för långt och att det är 

trevligt att använda den fina bilen. Personen har då en attityd. Trots tankar om hälsa och miljö 

så överväger känslan av att visa upp den fina bilen samtidigt som personen har ont om tid och 

en intention har skapats som leder till beteendet att ta bilen. Påverkan vid butiken skapar en 

känsla (affektiv process) som påverkar attityden. Informationen ger också en påverkan på den 

uppfattade kontrollen eftersom man bjuds på gratis hemkörning men också en attraktion att 
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delta i provsmakningstillfällena. Därför bildas en intention att göra nästa inköpsresa till fots i 

samband med ett provsmakningstillfälle. 

Figur 2.3: Min utveckling av teorin kring attityder och planerat beteende. Källa: Utveckling utifrån 

Eagly & Chaiken (1993) och Bohner & Wänke (2002) samt Ajzen (1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att förändra invanda beteenden 
Campbell (1996) menar att det faktum att dagens vardagsliv inte har lika mycket av naturlig 

legitimitet genom att traditioner följs, inte samtidigt innebär att individen är friare i sina 

reflektioner och friare i sina val. Fortsättningsvis skapar varje människa sin egen värld full av 

vanor och traditioner. Heijs (1999) menar att de flesta rutinhandlingar, särskilt de som 

försiggår i vardagslivet, inte föregås av reflektioner alls. De utförs omedvetet och automatiskt. 

Redan 1992 menade Dittmar (1992) att användandet av materiella saker, som bilar, fullbordar 

tre funktioner. Det är de instrumentella (användandet möjliggör aktiviteter), de symboliska 

(man utrycker sig själv eller sin sociala position) och de affektiva (djupare icke-instrumentella 

behov och önskemål, som t.ex. känslor framkallade av att köra den egna bilen). Linda Steg 

(2005) studerar detta närmare och ser via intervjuer att de intervjuade gör tydlig skillnad 

mellan instrumentella värden och symboliska eller affektiva. Hon drar slutsatsen att 

människor inte bara kör bil för att de måste och anser att det i någon mening är lönsamt och 

rationellt, utan också för att de tycker om det. Symboliska och affektiva värden bidrar tydligt 

till valet att ta bilen (Mokhtarian & Salomon, 2001). Detta är en av förklaringarna till att 

försöken att minska bilanvändandet har gett så dåliga resultat. Det kan också vara en 

förklaring till det starka motstånd som finns mot policys som avser att begränsa biltrafik.  

Effektiva policys för att begränsa bilanvändandet behöver inte bara inkludera instrumentella 

frågor utan också symboliska och affektiva. Vid implementering behövs också åtgärder som 

kompenserar för förlusten av symboliska och affektiva värden. Eftersom dessa värden ser 

olika ut för olika målgrupper så behöver de vara tydligt målgruppsorienterade (Steg 2005). 

När det finns en önskan hos organisationerna i staden att påverka individer till ett mer 

miljövänligt beteende avseende inköpsresor behöver de enligt Eagly och Kulesa (1997) 

använda följande strategi; 

1. Formulera starka argument. Det krävs för att förändra människors attityder om det 

finns omfattande befintliga associationer kring attitydobjektet. 

Affektiva processer 

Subjektiv norm 
Uppfattad kontroll 

Kognitiva processer 

 

Intention 
 

   Attityd 

 

Beteende 
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2. Använda omfattande material som stämmer överens med mottagarens interna 

attitydstruktur, men som syftar till förändring åt det miljövänliga hållet. 

3. Förändringen bör innehålla mycket ny erfarenhet av attitydobjektet, antingen direkt 

eller indirekt. Attityden, som skapas av de nya och gamla associationerna, kommer då 

att baseras mer på de nya associationerna än de äldre. 

4. Upprepning av de nya associationerna kan också vara viktigt, speciellt sådana 

upprepningar som tangerar affektiva, kognitiva och beteendemässiga associationer. I 

exemplet innebär de affektiva associationerna att personen känner positiva känslor av 

att göra inköpsresan till fots. De kognitiva att personen vet att det han gör är bra för 

miljön och för personens egen hälsa. De beteendemässiga associationerna är att 

personen efter några inköpsresor till fots är van att göra på det sättet och därför har 

lätta att fortsätta med det beteendet. 

Denna typ av strategi behövs särskilt om personer skall påverkas som har tänkt och har 

erfarenhet av attitydobjektet inköpsresan, dvs. har en relativt stark intern attitydstruktur. Med 

intern attitydstruktur avses att personerna har gjort ett antal inköpsresor, har funderat på olika 

sätt att genomföra resorna och därför har stabila, tydliga och egna uppfattningar om hur en 

inköpsresa skall genomföras. 

Avseende inköpsresor kan exempelvis proceduren enligt strategin bli följande. Information 

går ut till de boende i ett område i staden med en beskrivning av vinsterna för miljön och 

hälsan att genomföra inköpsresor av dagligvaror utan bil. Informationen innehåller 

erbjudanden att transportera hem varorna gratis under en period med angiven längsta 

leveranstid. Perioden behöver vara några veckor så att de boende kan upprepa beteendet några 

gånger och vänja sig. Samtidigt beskrivs också alternativen och rymlig cykelparkering säkras 

nära entréer. Efter prövoperioden blir hemkörningen inte gratis men följer en differentierad 

taxa som möjliggör lägre pris för längre väntetid (vilket möjliggör effektivare och samlade 

godstransporter). 

Också Verplanken & Wood (2006) studerar hur man kan förändra invanda beteenden. De 

menar att först måste man analysera om det beteende som man vill påverka är invant. Om så 

är fallet (vilket är vanligt med vardagssysslor) behöver man genomföra följande steg för att 

etablera en ny vana: 

1. Ändra sammanhangets antydningar som utlöser befintliga vanor. Behov associerade 

till vardagssysslor tillfredsställs på sätt som upprepas och blir vanor. Om 

vardagssysslorna ändras till sin struktur förändras behovens struktur och därmed 

utlöses inte samma vana. 

2. Etablera drivkrafter och avsikter som stöder ett nytt beteende 

3. Stödja upprepning av de nya vanorna under stabila omständigheter så att associationer 

skapas i minnet mellan miljöns karaktär och den nya vanan. 

Verplanken & Wood samt Eagly och Kulesa har strategier som är likartade och förstärker 

varandra. Verplanken & Wood beskriver också ett första steg som enligt min bedömning är 

viktigt. Sammanhanget måste ses över och förändras så att målgruppen inte får antydningar 

som utlöser färdsättsalternativ som är negativa för den miljömässiga hållbarheten. Se tabell 

2.1. 

Jelsma (2003) menar att man måste ändra på attityder och värderingar som handlingarna 

baseras på om man ska kunna åstadkomma ett annat beteende. Han beskriver ett exempel med 

två typer av vattenspolande toaletter där den ena tvingar användaren att ta ställning till om 

man ska välja knapp för snålspolning eller knapp för mer omfattande spolning. På den andra 

kan man bara trycka på en knapp och sedan stänga av spolningen med samma knapp. I det 

första fallet tvingas användaren ta ett beslut. I det andra fallet kan man vara passiv och låta bli 
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att stänga av. Den första situationen var mer framgångsrik avseende att spara vatten. Jelsma 

(2003) menar att användarprocessen måste vara närmare kopplad till konsekvensen av 

användandet. Jelsma pekar på att målgrupperna inte passivt skall kunna välja fel utan att 

aktivt behöva ta ställning. Relaterat till Verplanken & Wood så ska sammanhangets 

antydningar inte göra det lättare att välja en bilresa vid sina inköp. Incitamentet för att gå skall 

vara lockande. Det kan t.ex. vara att denna resa är en del i en kedjeresa. 

 

Tabell 2.1: Processen i påverkan mot ett mer miljövänligt beteende. Källa: Efter Eagly & 

Kulesa (1997) och Verplanken & Wood (2006).  

 

Eagly & Kulesas steg Verplanken & Woods 

steg 

Mina bearbetade processteg 

anpassade för inköpsresor 

 Ändra sammanhangets 

antydningar 

Skapa en kultur där inköpsresor till 

fots ger status. 

 Etablera drivkrafter som 

stöder det nya beteendet 

Skapa incitament för målgruppen i 

form av belöningar eller rabatter. 

Formulera starka argument  Förklara på ett pedagogiskt sätt 

varför det är bra både för den 

enskildes hälsa och för samhället. 

Skapa och använd material som 

stämmer med mottagarens interna 

attitydstruktur 

 Broschyrer om erbjudanden och 

service, som delas ut och 

texter/illustrationer på hemsidor 

behöver anpassas efter olika 

åldersgrupper och kön. 

Möjliggör mycket ny erfarenhet 

som kan påverka 

attitydbildningen 

 Lockande erbjudanden om att prova 

de nya lösningarna (t.ex. hemleverans 

av tunga matvaror eller 

internetbeställningar av mat) som 

möjliggör färre bilresor. 

Upprepa de nya associationerna Stöd upprepning under 

stabila omständigheter 

Incitament för målgrupperna att 

upprepa de nya vanorna behövs. Det 

kan vara att hemleveransen är 

kostnadsfri tio gånger. 

 

Således skulle skapandet av hela processen kring inköpsresandet konstrueras så att individen 

automatiskt faller in i en vana som stärker hållbarheten i staden alternativt tvingas att välja 

mellan två alternativ beroende på behov, där det ena automatiskt ger mindre konsekvenser i 

form av mindre biltrafikarbete. Denna nya vana bör upprepas under stabila 

vardagsomständigheter och då ge reell respons. I modellen från figur 2.3 skapas via affektiva 

och kognitiva processer en attityd som genererar en intention (Det är mer status och mer 

tidseffektivt att gå till den närbelägna handelsetableringen. Dessutom har jag ännu några fria 

hemleveranser att utnyttja för det tunga. Alltså bestämmer jag mig för att gå också denna 

gång.). När upprepningarna skapat en vana blir det lätt att falla in i ett mer miljömässigt 

hållbart beteende näst intill automatiskt. Den gamla vanan känns mer omständlig med en 

längre bilresa, mer släpande och totalt sett mer tidsåtgång.  
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Hur ser aktörernas beslutsprocesser ut och hur kan 

samverkan utvecklas och effektiviseras? 
I detta avsnitt beskrivs först nyckelaktörerna avseende stadens handel och hur de är beroende 

av varandra. Därefter diskuteras hur förändringar kan genomföras utifrån aktörernas 

förutsättningar. Samverkan mellan olika förvaltningar eller professioner horisontellt berörs 

liksom mellan olika nivåer i den svenska planeringsorganisationen, dvs. vertikal samverkan. 

Avslutningsvis diskuteras samordning utifrån projektet ”Den Goda Staden” och kapitlet slutar 

med en beskrivning av hur multikriterieanalysteknik kan användas för att nå ett samordnat 

agerande.. 

Nyckelaktörer och ömsesidiga beroenden 
Nyckelaktörerna i utvecklingen av stadens handel är individerna, företagen och 

myndigheterna, se figur 2.4. Individen skapar genom sina val en efterfrågan och alstrar resor 

och transporter. Företagen utgörs i det här sammanhanget av fastighetsägarna och/eller 

byggföretagen samt affärsidkarna, både som del i stora kedjor och som egna handelsföretag. 

Den tredje nyckelaktören utgörs av myndigheten. Här är det kommunen med sin 

tjänstemannaberedning och sin demokratiska process ledd av den politiska ledningen. Det är 

också Trafikverket som ofta ansvarar för huvudnäten för biltrafik och har ansvar för 

anslutningar men också för ett miljömässigt hållbart tänkande kring trafik och transporter. De 

tre nyckelaktörerna är i sin verksamhet ömsesidigt beroende av varandra men har också 

tydliga intressemotsättningar. Sammantaget avgör samverkan mellan nyckelaktörerna vilken 

omfattning alstringen av resor och transporter kopplade till handel får och hur miljömässigt 

hållbara de blir. 
 

Figur 2.4: Nyckelaktörerna avseende handel och handelsutveckling. Nyckelaktörerna är inbördes 

beroende av varandra och skapar tillsammans förutsättningarna för miljömässigt hållbara inköpsresor 

och transporter. Samtidigt har nyckelaktörerna intressemotsättningar. Källa: Egen figur. 
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Aktörerna i utvecklingsprocessen kring stadens handel har genom decennierna haft olika 

förhållningssätt till beslutsprocesserna. 70-talets proteströrelser ökade t.ex. kravet på 

medborgarinflytande i planeringen (Taylor, 2005). 80-talets försämrade offentliga finanser 

minskade möjligheterna för vidare offentlig utbyggnad. Ekonomins liberalisering och 

internationalisering har gett städer och regioner en annan roll i den ekonomiska utvecklingen 

(Cars & Engström, 2008). Från att ha varit en toppstyrd verksamhet där de offentliga 

organisationerna har haft en tydlig roll och ansvar, har ett beroendeförhållande mellan det 

offentliga och det privata stärkts. Maktens tyngdpunkt har därmed förskjutits från offentliga 

organ till privata (Cars, 1992; von Sydow, 2004). Denna förändring har också 

uppmärksammats i internationella sammanhang och då beskrivits som en övergång från 

”government” till ”governance” (Cars &von Sydow, 2001; Healey, 2007). Planering under 

”government” innebar stora möjligheter för de formellt utsedda planerarna och politiker att 

styra utvecklingen. ”Governance” innebär i högre grad ett informellt nätverkande, förhandling 

och dialog mellan olika berörda parter och intressen. I ”governance” är ofta samverkan en 

förutsättning för att uppnå önskvärda mål. 

 

Ett till nätverkande och dialog kopplat begrepp är kommunikativ planeringsteori som har sin 

grund i en deltagande demokrati, vilket innebär att människor tillsammans i en öppen 

diskussion kan enas om det som reglerar våra liv i samhället. Den kommunikativa 

planeringsteorin har utsatts för kritik. En invändning är att det är en idealistisk modell över 

mänskligt beteende som saknar känsla för hur förutsättningarna för planering faktiskt ser ut i 

realiteten avseende maktförhållanden och betydelsen av känslor hos olika personligheter 

(Brand & Gaffikin, 2007). Flyvbjerg (2002) menar att den kommunikativa planeringsteorin 

har misslyckats att hantera maktfrågan i den realpolitiska verklighet som karaktäriserar 

dagens situation och som styr utvecklingen i en annan riktning än vad demokratiskt legitima 

beslut anger. Han anser att det beror på tilltron till kommunikativ rationalitet. Den 

kommunikativa planeringsteorins förespråkare reagerar mot en objektivistiskt orienterad teori 

om planering för ett allmänintresse eller en beskrivning och analys av stadens funktionella 

karaktär. Samtidigt så riskerar den kommunikativa planeringsteorins strävan efter koncensus 

att ignorera eller hålla tillbaka de konflikter och alternativa uppfattningar som utgör en 

demokratis grundläggande förutsättningar (Mouffe, 2000; Hillier, 2003). Därför syns nu en 

uppmjukning av koncensusfrågan (Hoch 2007). Stadens funktionella karaktär präglas av en 

mångfald och ett utestängande av alternativa uppfattningar kan innebära ett alltför inskränkt 

förhållningssätt och en risk för splittring. Healey framhåller (2003) att också om man ska 

eftersträva så breda och inkluderande processer som möjligt så måste det inte alltid leda till 

överenskommelser utan det kan innebära ett klarläggande av olika ståndpunkter. Det växande 

medvetandet kring det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan olika privata och offentliga 

aktörer har ökat fokus på frågor om interaktion och kommunikation. 

Det finns förespråkare för ett nytt paradigm baserat på kommunikativt handlande (Innes, 

1995). Skapandet av miljömässigt hållbara inköpsresor är ett exempel på en process med flera 

aktörer och intressen. Om aktörerna ömsesidigt ser nyttor med att sträva efter en miljömässigt 

mer hållbar situation avseende inköpsresor finns drivkraft för att skapa ett gemensamt 

utvecklingsprogram och genomföra det. Då kan motivation genereras för att ägna tid och 

pengar åt samverkan och kommunikation med berörda under utvecklingsprocessen. Annars 

finns en risk att interaktionen mellan aktörerna präglas av intressemotsättningar som leder till 

låsningar.  
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Förändringsprocesser 
För att nå en gemensam vision om handelsutvecklingen i en stad behövs en grundläggande 

respekt och förståelse mellan aktörerna för varandras drivkrafter. En utgångspunkt för den 

kommunikativa planeringsteorin är en socialkonstruktivistisk kunskapsteori. All kunskap 

betraktas som socialt konstruerad genom sociala processer och genom sammanhanget. 

Kunskaper konstrueras utifrån olika syften, värderingar och maktrelationer (Healey, 2007). På 

så sätt kan en aktör förstå en annan aktörs grundvärderingar som utgår från ett annat 

sammanhang. Det förhållningssättet utgör en tydlig reaktion mot den rationella planeringens 

tilltro till objektiv kunskap och idén att den rationella planeringen skulle vara värderingsfri. 

Ett viktigt inslag i den kommunikativa planeringsteorin är betydelsen av att uppmärksamma 

den mångfald av perspektiv som präglar ett sammanhang där flera olika intressenter är 

involverade. Genom att rama in dessa perspektiv i ett gemensamt sammanhang kan man lägga 

grunden till att utveckla gemensamma förhållningssätt och ömsesidig förståelse för varandras 

synsätt (Innes, 1995; Healey, 2007). Genom ett reflekterande synsätt till det som styr våra 

uppfattningar, kan vi gå bortom låsta intressekonflikter och meningsmotsättningar. Det är en 

av de viktigaste utgångspunkterna för den kommunikativa planeringsteorin (Healey, 1997). 

Detta förhållningssätt gäller också för samverkan mellan planerare, arkitekter och 

miljöhandläggare samt handlare och fastighetsägare/ etablerare.       

Utgångspunkten för resonemangen i detta kapitel är en handelsstruktur byggd på en lång 

tradition och utveckling. Här finns planeringsvärdegrunder som styr planerarnas synsätt. Det 

finns handelsorganisationer som är strukturerade efter ett system som delvis idag har andra 

förutsättningar. Den enskilde konsumenten är van att tillgodose behov av handel och service 

på vissa sätt. Samtliga tre grupper är stigberoende. När Pierson (2000) går igenom 

karaktärsdragen för stigberoende och beskriver den trygghet som finns i organisationer som 

håller sig till de rutiner man tidigare haft framgång med så framstår tydligt svårigheterna i att 

bejaka förändring. Han beskriver bl.a. att; 

 En stor initial investering blir mer ekonomisk om produktionen pågår en längre tid. 

 När ett upplägg är inövat finns koordinationsvinster som kan tas in genom att öka 

skalan och därmed avkastningen. 

 Efter varje förändring förekommer först inlärningseffekter som kan vara hämmande 

men sedan stabiliseras processen. Att då byta inriktning innebär ett omtag. 

 Både policys och institutioner skapas ofta för att kunna klara sig mot förändringstryck. 

Ofta beror det på att förtroendevalda vill skapa stabilitet då de vet att de själva kan bli 

utbytta vid nästa val. 

 Politiska aktörer binder sig i förhållningssätt för att vara trovärdiga. 

 

Stigberoendet gör att förändringsprocesser, inte minst inom handeln, blir svåra. Här tillför 

Friedmanns syn på transformerande processer idéer till hur förändringar kan hanteras 

(Friedmann, 2011).  För att bädda för ett föränderligt samhälle menar Friedmann (2011) att vi 

behöver arbeta med socialt lärande. När han utvecklar sin transformationsteori, menar han att 

det handlar om att förändra existerande relationer av makt. Följande processer bedömer 

Friedmann är viktiga för att lyckas; socialt lärande, självförstärkande, nätverkande och 

byggande av koalitioner, strategiskt handlande och ansikte mot ansikte-dialog. 

En transformerande teori enligt Friedmann (2011); 

 Fokuserar på strukturerande problem i det kapitalistiska samhället i ett globalt 

perspektiv. 

 Erbjuder en kritisk tolkning av existerande realitet med koncentration på de negativa 

sidorna i ett system. 



33 
 

 
 

 Kartlägger med bas i ett historiskt perspektiv tänkbara framtidsperspektiv utifrån 

situationen att ingenting görs åt nuvarande svårigheter. 

 Beskriver önskade resultat av en förändrad praktik. 

 Föreslår en strategi för att klara av det förväntade motståndet i en förändring 

När handelns förändringsprocesser betraktas utifrån Friedmanns transformerande teori 

framtonar följande bild. Inledningsvis behövs det sociala lärandet, nätverkandet, byggandet av 

koalitioner och ansikte-mot-ansikte-dialogen för att de olika aktörerna skall skapa en 

gemensam referensram och förstå varandra. Då finns också förutsättningar att diskutera 

framtidsvisioner. Handelns utvecklingsprocesser och förutsättningar behöver då ses i ett större 

perspektiv, inte bara lokalt. De krafter i samhället som interagerar i handelsfrågor behöver 

synliggöras och utgöra bas för utvecklandet av en gemensam utvecklingsstrategi. Här utgör en 

kritisk tolkning av nuläget och konsekvenserna av att inte utveckla ett förändrat 

förhållningssätt ett motiv till förändring. I majoriteten av de svenska städerna är 

sällanköpshandeln på tillbakagång och i de små orterna är den på väg att upphöra. Istället 

koncentreras den till större attraktiva handelsetableringar (Rämme et al., 2010) Ett sätt att 

bibehålla den är ökande internethandel och lokala små butiksytor som utgör en länk till 

internethandel. En tydlig beskrivning av önskade resultat av en förändring behövs och den ska 

handelsaktörerna gemensamt ha utvecklat. Avslutningsvis behövs en särskild aktivitet kring 

hur ett förväntat motstånd skall hanteras. 

Planering, myndighetspolicys och administration är alltmer utmanat av komplexa 

förhållanden, fragmentering, osäkerhet, globala processer och enskilda intressen. I sina 

resonemang kring samarbetsinriktad styrning4 menar Innes och Booher (2010) att med insikt 

om denna komplexitet kan många av svårigheterna mötas. Till skillnad mot traditionell 

myndighetsutövning behöver samverkan utgå från flexibilitet. I tabell 2.2 redovisas några 

möjligheter till förändrade synsätt. Denna flexibilitet är en förutsättning för att följa de snabba 

förändringarna i människors efterfrågan och vardagsvanor samt att kunna organisera och 

reglera handel och service. Innes och Booher (2010) resonerar kring organisationens 

spänstighet i form av hur många förändringar systemet klarar utan att förlora förmågan till 

funktionskontroll. De menar att traditionella myndighetsledare med hjälp av 

samarbetsinriktad styrning kan komma att upptäcka nya möjligheter till övergripande 

ledarskap genom att bidra till en övergripande styrning (metagovernance).  

I en analys av ett antal planeringsprocesser i Storbritannien landar Haughton et al. (2010) i att 

planeringsdokuments kvalitet förbättrats under senare år men att det ofta går sämre att 

genomföra innehållet i dem. Planeringsfrågorna är komplexa, inte minst de avseende 

infrastruktur, och kräver samverkan horisontellt mellan olika sektorer och vertikalt mellan 

nationella myndigheter som ofta finansierar delar av infrastrukturen och de lokala 

myndigheterna. Samverkan är besvärlig av en rad skäl som de olika tidsskalorna i planering 

på olika nivåer, det politiska systemets kortsiktiga förhållningssätt och organisationers behov 

av trovärdighet i finansieringsfrågor (Haughton et al., 2010). Haughton ger också exempel på 

hur begreppet hållbar utveckling utgör en tacksam politisk retorik, men när det handlar om 

större investeringar består de drivande argumenten till slut om huruvida investeringen alstrar 

fler arbetstillfällen eller inte. Den kopplingen finns också i Sverige där det i en enkätstudie 

(Vägverket, 2003) till kommunerna med svar från 223 kommuner (77 %) framkommer att 

etablerandet av externa handelsplatser fortsätter. Motiven är att näringsidkare och 

                                                           
4 Kommunikativ planering eller på engelska ”collaborative governance”. En form av styrning där aktörerna, 

representerande olika intressen, tillsammans arbetar fram policys eller rekommendationer till beslutsfattare. 

Beslutsfattarna frångår sedan i sitt slutgiltiga beslut i princip inte aktörernas rekommendationer. 



34 
 

 
 

fastighetsägare/ etablerare har önskat det. Det är ekonomiska motiv som prispress och 

konkurrens med näraliggande kommuner i form av utflöde av köpkraft, som motiverar 

kommunernas planeringsstrategi.  

Tabell 2.2: Analys av potential avseende inköpsresor utifrån idéer om traditionell och 

samarbetsinriktad styrning (collaborative governance). Efter Innes & Booher (2010).  

 

Styrnings-

dimension enligt 

Innes & Booher 

Traditionell 

styrning enligt 

Innes & Booher 

Samarbets-

inriktad styrning 

enligt 

Innes & Booher 

Min analys av potential och exempel avseende 

samarbetsinriktat skapande av fler miljömässigt 

hållbara inköpsresor 

Struktur Top-down 

hierarkier 

Ömsesidiga 

beroenden i nätverk 

och kluster 

Möjliggörandet av transporterbjudanden till kunder 

som gör att de kan gå eller cykla till handelsplatsen. 

Det kan vara hemleveranser av tyngre livsmedel så 

att inköpsresorna mer handlar om komplettering 

och inspiration. De som ofta e-handlar och får 

hemleveranser gör fler inköpsresor fysiskt till butik 

med andra färdmedel än bil (Smidfelt Rosqvist et 

al., 2013) 

Källa till val av 

inriktning 

Central kontroll Delegerad kontroll Idéer till nya lösningar kan drivas av samtliga 

aktörer. Om intressemotsättningarna har hanterats i 

en gemensam vision kan en handlingsplan avseende 

handelsutveckling bli en handelspolicy som tas 

politiskt i kommunen. 

Organisations-

upplägg 

Ensam auktoritet Delad auktoritet Effektiviseringar och förenklingar kan initieras från 

fler aktörer. Varje aktör blir viktig/har auktoritet 

genom att bidra med analys utifrån sina referenser. 

Ledarskaps-

upplägg 

Beordrande Genererande Uppmuntrar till egna initiativ. Idéskapandet 

gemensamt i aktörsgruppen genereras av de 

gemensamma ambitionerna. 

Ledaruppgift Controller Processledare Lämplig aktör kan driva delprocesser efter 

gemensamma diskussioner. Kommunen kan ta en 

koordinerande roll som blivande ägare av det 

politiska dokumentet ”handelspolicy”. 

Ledaruppgifter Planera och leda Välja aktör och 

resurser samt 

påverka 

förutsättningar 

Fler alternativ kan uppkomma kring förvaring och 

transportlösning. 

Mål Tydlighet med 

definierade 

problem 

Varierande och 

under förändring 

Följsamhet efter utfall i drift. Målen baseras på de 

olika aktörernas villkor. 

Offentligt 

deltagande 

Legaliserade 

rutiner, 

informationer och 

utbildning, 

skapandet av 

acceptans för 

gjorda policys 

Skapa 

förutsättningar för 

socialt lärande och 

problemlösnings-

kapacitet 

Öppenhet för alternativ marknadsföring och 

skapandet av incitament. Metoder utvecklas lokalt 

efter prövotider. Också om ett socialt lärande i 

aktörsgruppen till slut genererar en handelspolicy så 

får denna policy status först genom fastställelse i 

kommunal nämnd. 
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Ändå har en stor del av kommunerna hållbarhetsmål i sina översiktsplaner. Precis som 

Haughton konstaterar utifrån förhållanden i Storbritannien så är planeringsdokumenten i 

svenska kommuner ofta bra utifrån ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Men när de ska 

omsättas i verklighet blir de ekonomiska villkoren och sysselsättningsfrågor dimensionerande 

på bekostnad av miljömässigt hållbar utveckling. Majoriteten av kommunerna i enkätstudien 

(Vägverket 2003) anser att det behövs en ökad regional dialog och att det saknas en regional 

politik avseende handelsetableringar. Det visar att också i Sverige finns svårigheter avseende 

samverkan vertikalt mellan nationella och lokala myndigheter (se vidare under avsnittet 

”Etableringsprocesser i svenska kommuner”, sid 77). Dessa förhållanden beskrivs också i en 

rapport till Delegationen för Hållbara Städer (Engström, 2012). 

Horisontell och vertikal samverkan 
En liknande analys av planeringsprocesser som den i Storbritannien utfördes inom ramen för 

projektet Den Goda Staden i Sverige. Projektet genomfördes under perioden 2005-2010 i 

samverkan mellan Trafikverket, Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

tillsammans med Uppsala, Norrköping och Jönköpings kommuner och syftade till att utveckla 

effektiva samarbetsformer mellan kommunen, Trafikverket och andra aktörer i 

infrastrukturplaneringen. Projektet utvärderades av KTH (Hansen & Cars, 2011; Tornberg & 

Cars, 2008) och en del av slutanalysen gjordes utifrån nedanstående sex frågeställningar som 

var fokuserade i projektet. Resultaten förstärker slutsatserna hos Haughton et al. (2010) 

avseende kravet på samverkan både horisontellt mellan olika sektorer och vertikalt mellan 

nationella och lokala myndigheter. Resultatet av projektet kan sammanfattas i nedanstående 

punkter. I anslutning till varje punkt redovisas min koppling till fokuset för denna avhandling, 

handelsfrågor;  

 Horisontell samordning. Här handlar det om tvärsektoriell samordning, bland annat 

om hur man organiserar sig inom en organisation eller myndighet, exempelvis 

kopplingen mellan olika förvaltningar inom den kommunala verksamheten. Det 

handlar också om hur organisationer på t.ex. lokal nivå arbetar tillsammans. Många 

kommuner har nyligen genomgått eller genomgår organisatoriska förändringar för att 

möta upp nya förutsättningar i omvärlden. Det gäller t.ex. minskad kommunal 

ekonomi, behovet av att finna alternativ finansiering och den därmed ökade 

involveringen av privata organisationer i planeringsprocesserna. Det gäller också 

behovet av att arbeta med att skapa en hållbar stadsutveckling. Med organisatoriska 

förändringar menas dels de förändringar som sker i hur kommunerna väljer att 

organisera de olika enheterna inom den kommunala förvaltningen men också hur man 

väljer att lägga upp sitt planeringsarbete.  

 

I upplägget av planeringsarbetet i delprojekten i Den Goda Staden finns exempel på  

o skapandet av referensgrupper för att skapa en förståelse för varandras 

perspektiv och för att generera en gemensam målbild.  

o informella planeringsdokument som ett sätt att effektivisera 

planeringsprocessen i ett tidigare skede hellre än att göra fördjupade 

översiktsplaner. 

o skapandet av verktyg för att säkra att de ursprungliga tankarna bibehålls genom 

hela projektet. Det handlar om uppdragsbeskrivningar och visionsdokument 

där samtliga organisationer är överens om visionen. 

 

En faktor bakom behovet att genomföra olika organisatoriska förändringar är att 

kommunerna sedan ett bra tag tillbaka tvingats leva med en tilltagande brist på 
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ekonomiska resurser. Nu behöver kommunerna se sig om efter alternativ finansiering. 

Tidigare har de flesta kommuner, till följd av goda finanser, haft den övervägande 

kontrollen över den fysiska utvecklingen. Man har till exempel kunnat hålla sig med 

stort markinnehav och stått för investeringar i den allmänna infrastruktur som behövts 

vid utbyggnad. Det gjorde att man inte var så beroende av de privata medverkande och 

medfinansiering. Nu prövar man i ökande utsträckning att inkludera olika aktörer och 

organisationer redan från början också avseende finansieringsdiskussion. I Jönköping 

skapade man i samband med utvecklingen av Munksjöområdet en intressentgrupp 

bestående av de 20 största fastighetsägarna. I Uppsala i omvandlingen av 

Dragarbrunnsgatan har kommunen och de privata organisationerna träffats för att de 

skall få en förståelse för varandras drivkrafter och förutsättningar. 

 

Ambitionerna med att skapa en hållbar utveckling har också inneburit behov av ett 

mer tvärsektoriellt och processinriktat arbetssätt. I Jönköping har det inneburit att man 

placerat den tjänsteman som ska driva stadsbyggnadsvisionen direkt under 

kommunstyrelsen. Det underlättar i rollen som samordnare av hela 

planeringsorganisationen och med möjlighet att involvera de olika förvaltningarna 

efter behov. 

 

Jönköping utgör ett exempel på hur man i tidiga skeden samverkar med olika aktörer 

för att utveckla staden inkluderande handel, fastigheter och attraktivitet. Samverkan 

skapar drivkrafter som de enskilda parterna inte har. Dragarbrunnsgatan i Uppsala 

skapade utmaningar i den kommunala förvaltningen genom att olika förvaltningar 

ville ha både olika utformning och olika tidplaner i utförandet. I slutändan fick den 

förvaltning som hade finansiering sista ordet och valde av olika skäl ett 

färdigställande uppdelat i etapper. Detta var negativt både för samarbetet mellan 

berörda fastighetsägare, handlare och kommunen men också avseende allmänhetens 

upplevelse av gatan. Bristen på en tidigt framtagen gemensam utförandeplan innebar 

att olika intressen spelade ut varandra. Dessa förutsättningar gäller också inom 

handelsutveckling. Ett annat delprojekt, Norrköpingspaketet innehöll flera tunga 

satsningar avseende hamn och infrastruktur. Här lyckades den horisontella 

samordningen med olika aktörer bl.a. för att den tidiga visionsprocessen fick ta den 

tid som behövdes innan man tog nästa steg. Då var aktörerna med på ambitionerna 

och villkoren i projektet. 

 

 Vertikal samordning. Den vertikala samordningen har fokus på samverkan mellan 

stat och kommun. Olika delprojekt visar hur olika perspektiv hos stat och kommun 

skapar problem i stadsutvecklingen. Nu är kommunerna inte längre ensam finansiär i 

projekt och inser därför att de inte är ensamma om att lägga ramarna för projekten. 

Man är beroende av de privata organisationerna. Ett tydligt exempel är processen med 

ny järnvägssträckning i Jönköping. För att få med sig privata intressenter behöver 

kommunen snabba och exakta svar från staten. När dessa dröjer eftersom Trafikverket 

måste följa en långsam formell process, uppstår svårigheter att behålla intressenterna. 

Det förtroendekapital som en kommun kan bygga upp med privata organisationer 

förbrukas om man inte kan ge tydliga och konkreta besked.  

 

De statliga verken har längre lyckats behålla en god ställning ekonomiskt men nu har 

man påbörjat samma utveckling som kommunerna redan tidigare varit inne i. 

Medfinansiering har blivit vanligt vilket kräver en ny typ av samordning och 

samverkan mellan nationell, regional och lokal nivå. Detta har aktualiserat en 
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omprövning av det formella planeringssystemet. En viktig slutsats är att samverkan 

måste startas tidigt i projektprocessen så att man får förståelse för varandras 

perspektiv. 

 

Återigen finns här erfarenheter kring behovet av tidiga samråd. Avseende handel är 

den vertikala samverkan endast rådgivande i och med det kommunala planmonopolet. 

De nationella myndigheternas påverkan begränsas till att ge information och vara en 

diskussionspartner. Det finns stöd för arbetet med hållbarhet i en rad rådgivande 

publikationer från statliga myndigheter. Dessa råd får sedan i praktiken vika för 

lokala ekonomiska motiv. Av enkäten till kommunerna framgick att om kommunen 

själv redan hade externa eller halvexterna handelsetableringar så minskade 

motivationen till vertikal samordning (Vägverket, 2003). Ett fåtal av kommunerna 

ansåg att det fanns en vertikal samordning i form av regional politik avseende handel. 

Avseende handel är motivet till samverkan regionalt – kommunalt till stor del frågor 

om hållbarhet (både sociala, ekonomiska och miljömässiga). Avseende den faktiska 

planeringsprocessen vid en nyetablering så blir nästan alltid Trafikverket medaktör 

avseende angöring från kringliggande vägar eller gator. Här blir finansieringsdelen 

en viktig drivkraft för vertikal samordning. För Trafikverkets del finns här en 

påverkansmöjlighet trots det kommunala planmonopolet. Ett av projekten i Den Goda 

Staden handlade om ny spårväg i Norrköping som förväntas ge flera positiva effekter i 

staden. Här krävdes också en exakt hantering av tidplaner för genomförande för att 

handels- och fastighetsaktörer skulle ha kvar intresset. Kommunen beslöt till slut att 

genomföra bygget trots att den statliga medfinansieringen inte var klar. Därmed 

fullföljde också de privata aktörerna sina exploateringar i en handelsetablering. 

Konsekvensen var att kommunen förlorade statsbidraget. 

 

 Regelsystem kring utformning. Både för att hitta utvecklingslösningar som passar 

medverkande organisationer och för att uppnå en hållbar stadsutveckling behöver 

gällande regelsystem kontinuerligt ses över. I projektet Den Goda Staden var 

hanteringen av riksintressen och deras begränsningar i frihet att förändra, liksom hur 

trafiken regleras avseende skapandet av intima delade gaturum aktuella. Ofta utgör 

bristen på kommunikation mellan nivåerna en del i problematiken. 

 

Funktionen hos gällande regelsystem bidrar avseende handelsfrågor till ett 

transportslösande beteende hos hushåll och företag. Ekonomiska incitament skapade 

på central och lokal politisk nivå bidrar inte till en enhetlig verkan (Forsberg, 1996). 

En övervägande del av nuvarande ekonomiska incitament gynnar utglesning av 

boendet och bebyggelsemönstret. Nuvarande system medger lägre kostnader för ett 

transportslösande beteende hos både hushåll och företag. Det kan t.ex. vara i form av 

etableringar på billigare mark utanför innerstaden. Här behövs en översyn utifrån 

målet med hållbar stadsutveckling. Andra regelverk kan avse tillgängligheten för 

biltrafik i städernas centrala delar. Det kan både avse bilavgifter och reglering av 

förbud mot biltrafik. Parkeringsrestriktioner är en annan vital del. Då behövs inte 

omedelbart en förändring av regelverken utan de kan ge avsedd effekt i nuvarande 

konstruktion. Däremot kan användningen av dem diskuteras och förbättras avseende 

handelsutvecklingsstrategier. Om man vill etablera en plats som attraktiv för 

volymhandel behövs också en god biltrafiktillgänglighet med närbelägen kostnadsfri 

parkering. Om denna plats ska ligga centralt i en mindre stad av hållbarhetsskäl, 

behöver samma förutsättningar gälla. Skall en attraktiv kollektivtrafik utgöra stommen 
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i trafikförsörjningen till etableringen behöver hållplatser ligga i direkt anslutning till 

etableringens entré och kollektivtrafikpassager skall prioriteras gentemot biltrafik. 

 

 Regelsystem kring planeringsprocesser. Att i tidiga skeden välja informella 

utredningsdokument som underlag för samråd och att först i ett senare skede följa de 

steg som ingår i plan- och bygglagen, har väckt diskussion i Den Goda Staden-

projektet. Länsstyrelsen har bedömt att allmänhet och berörda organisationer inte 

kommer in på ett tillräckligt tydligt sätt i de informella processerna. Det framkom att 

man väl kan använda den fördjupade översiktsplanens instrument på samma sätt som 

man använt informella utredningsdokument. Det viktiga är återigen de tidiga 

samråden. 

 

Också avseende handelspolicys behöver de inledningsvis tas fram i samverkan mellan 

aktörer för att sedan införlivas i formella plandokument. Då finns en acceptans inför 

ett genomförande. I tabell 2.2 ges exempel på hur kommunikativ planering kan 

tillämpas inom handelsområdet. 

 

 Finansiering. Förutom den redan berörda processen kring medfinansiering och större 

privat påverkan på planeringsprocesserna så behöver tekniken för prioriteringar mellan 

angelägna projekt i åtgärdsplaneringen utvecklas. Nu fastnar diskussionerna ofta i 

nettonuvärdeskvoter som inte inkluderar angelägna kvaliteter som i sig motiverar hela 

projekt. Det kan handla om ökad attraktivitet och konkurrenskraft. Därför är samlade 

effektbedömningar värdefulla som prioriteringsverktyg. 

 

Avseende handel utgår finansieringen av nya handelsetableringar från att 

fastighetsägare och handlare ska stå för sina kostnader. Den typen av 

finansieringsstrategi genererar en marknadsbaserad utveckling av handel och service 

där hållbarhetsambitionerna prioriteras lägre. För att skapa ett nytt område krävs 

ofta omfattande anpassningsåtgärder från kommunen och Trafikverket. Ibland behövs 

helt nya korsningar och planskildheter för att möjliggöra tillgänglighet för gående 

och cyklister. Här behövs inom myndigheterna ett prioriteringssätt som inte baseras 

på nettonuvärdeskvoter utan förmår ta in hållbarhetsdimensionerna. Ett sådant är 

metodiken med samlande effektbedömningar men också multikriterieanalysmetodik. 

 

 Miljöfrågor. De delprojekt som är med i Den Goda Staden ger exempel på hur 

miljökvaliteter och resbeteenden grundläggs redan när ett område byggs. Att i ett 

senare skede komplettera med kollektivtrafik eller gena gång- och cykelstråk innebär 

svårigheter eftersom resbeteenden redan etablerats, och då är svåra att förändra. 

Slutsatsen blir att om ett nytt område ska byggas måste hållbarhetsvisionen omedelbart 

uttryckas i planens innehåll. 

 

En annan erfarenhet är att de tjänstemän som arbetar med hållbarhetsfrågor behöver 

inordnas i den ordinarie organisationen inom någon förvaltning. Det ger en annan 

legitimitet än om tjänstemännen arbetar inom en tillfällig projektorganisation. 

 

Samma mönster gäller hanteringen av resmönster och miljökonsekvenser av dessa i 

handelspolicys. Resmönstren etableras när områden byggs och är sedan svåra att 

förändra. Om en handelspolicy innebär förändring mot ett miljömässigt hållbarare 

inköpsmönster, behöver dessa förändringar stöttas av incitament för den enskilde 

konsumenten att välja nya resmönster. 
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Figur 2.5: Förutsättningarna för en samordnad planering. Källa: Tornberg & Cars (2008). 

 

Samordnad planering 
För att underlätta utvärderingsarbetet användes i Den Goda Staden-projektet en figur med fyra 

fält eller kategorier med skilda förutsättningar för samordnad planering (se figur 2.5). De fyra 

kategorierna diskuteras nedan. I slutet av varje punkt reflekterar jag över kopplingen till 

handelsfrågor. 

 Kategori 1: Formella och projektspecifika förutsättningar 

Här finns t.ex. det formella planuppdraget i ett detaljplaneärende. En viktig start på ett 

projekt är enligt Hansen & Cars (2011) att bestämma vad det formella uppdraget är 

och därmed också vilka centrala organisationer som behöver involveras. Det 

sistnämnda har att göra med de policybeslut och regelverk som processen måste 

förhålla sig till beroende på uppdragets art (under formella och strukturella 

förutsättningar). Om det till exempel handlar om upprättandet av en översiktsplan så 

måste samråd hållas med olika organisationer vid bestämda tidpunkter och 

länsstyrelsen skall lämna granskningsyttrande på utställningsförslaget, där de statliga 

intressena samordnas.  

Nästa fråga är om projektet är ett samfinansierat projekt. Allt vanligare är att det är en 

förutsättning för ett genomförande. Här krävs engagemang och ansvar från de 

ingående organisationerna. Om man är med och betalar så blir diskussionen mer 

konstruktiv rörande projektets omfattning och alternativa lösningar. Det är enklare att 

önska sig åtgärder om man inte är med och betalar. I omvandlingen av 

Dragarbrunnsgatan har ett samarbete skapats med de lokala fastighetsägarna där 

medfinansiering ingår. Fastighetskontoret har upprättat medfinansieringsavtal. 

Det finns en erfarenhet från delprojekten i Den Goda Staden att det finns en styrka i att 

formalisera samarbetet för att säkra ett helhetsperspektiv. En sådan formalisering kan 

t.ex. den gemensamt framtagna visionen för omvandlingen av gatan vara. Det är också 

viktigt att redan från början vara tydlig med vilka mandat de olika organisationerna 

har och deras roller i projektet. Det behövs för att alla från början skall veta 

omfattningen av den återförankring som behövs i respektive organisation. 

Avseende processen i utvecklandet av en handelspolicy finns i denna kategori flera 

nödvändiga förutsättningar. Alla berörda organisationer behöver vidtalas och inse 
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betydelsen av att delta i processen. Processen fram till genomförandebeslut behöver 

vara tydlig, där de olika förankringsprocesserna och delbesluten i respektive 

organisation och sedan kommunens planbeslut är milstolpar. En del av 

beslutsunderlaget är finansieringsförutsättningar och tidsplanering. 

 Kategori 2: Formella och strukturella förutsättningar 

Här finns t.ex. plan- och bygglagen och miljöbalken, organisatoriska strukturer på 

olika nivåer som man måste förhålla sig till och regelverken för finansiering. Här visar 

det sig från delprojekten i Den Goda Staden att ju starkare de frågor projekten 

behandlar kan knytas till formella och strukturella förutsättningar desto större 

legitimitet får de. Det avgör också var i organisationerna ansvaret läggs och vilken 

tyngd dessa handläggare har. 

 

I flera av delprojekten har man successivt anpassat organisationen till ett 

tvärsektoriellt arbetssätt. Samtidigt har det initialt varit avgörande vilka policybeslut 

och regelverk som utgjorde ramverk till projektet. I de ramverken tydliggjordes också 

förutsättningarna i relationen till nationella strukturer och organisationer. 

En annan angelägen aktivitet var att synliggöra nationella, regionala och lokala mål 

samt att lyfta fram eventuella målkonflikter. Först då kan man få en ömsesidig 

förståelse för förutsättningarna för de olika organisationerna. Det var också 

nödvändigt att klargöra vilka policydokument och regelverk som gäller, ev. möjlighet 

till medfinansiering och vilka formella beslut som krävs på olika nivåer. 

När det gäller formella och strukturella förutsättningar avseende 

handelsutvecklingsprocesser så blir beslutsnivån i deltagandet viktigt. Vidare kan 

etableringen kräva att planer anpassas och i förhandlingar mellan aktörer finns 

gränser som av deltagande parter inte kan överskridas. Själva konstruktionen i 

finansieringslösningen kan sätta både tidplans- och fördelningsförutsättningar. 

 Kategori 3: Informella och projektspecifika förutsättningar 

Här ryms skilda tolkningar av hur målkonflikter ska hanteras i en detaljplan. Det kan 

ibland handla om dålig personkemi mellan personer som är inblandade i projektet. Ett 

brett deltagande borgar för en robust helhetssyn. Viktigt är att en enskild aktör inte på 

egen hand låser förutsättningarna innan övriga organisationer bjuds in. De olika 

organisationerna har olika kompetenser, erfarenheter och kunskaper och mål.  

 

Dialogmomentet ses inte alltid positivt från alla organisationer. Det innebär många 

möten och att projekten kan kännas otydliga en längre period. Samtidigt är det en 

erfarenhet att denna fas måste ges tid och att man behöver vara tålmodig för att sedan 

kunna producera resultat. Det är också tydligt att motivet bakom varför en enskild 

aktör går in i ett projekt liksom inställningen till deltagandet är avgörande för hur 

dialog och samråd kommer att utvecklas. Olika tolkningar av det egentliga uppdraget i 

ett projekt liksom olika tolkningar om projektmålen skapar långdragna processer och 

problem i form av konflikter.  

 

Slutligen är det viktigt att skilja på dialogfasen och förhandlingsfasen. Dialogfasen 

behöver en öppen dialog och ett förtroendekapital medan i förhandlingen behöver man 

vara mer formell och kan kanske inte diskutera alla delar öppet. 
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I en inledande fas i framtagandet av ett utvecklingsprogram för handelsfrågor 

behöver ett ömsesidigt förtroende byggas upp mellan parterna. Det kan ibland kräva 

att personer med dålig personkemi inte kan delta samtidigt och behöver bytas ut. Det 

är avgörande att de olika organisationernas skiftande villkor i de aktuella 

processerna beskrivs. Under denna process kan olikheter i tolkningar av problem, 

fokus, innehåll och uppgift klaras ut. 

 

 Kategori 4: Informella och strukturella förutsättningar 

I denna kategori återfinns exempelvis organisationskulturer och skilda perspektiv hos 

olika yrkesgrupper. Hansen & Cars (2011) definierar ordet perspektiv som ett 

”sammanhållet betraktelsesätt på ett objekt eller fenomen”. I många av Den Goda 

Stadens delprojekt var det tydligt att olika grupper såg på situationer på olika sätt 

utifrån variationer i exempelvis yrkestillhörighet, uppdrag och organisationskultur. 

Detta ledde i sin tur till skilda sätt att definiera problem och till olika beslutslogiker.  

 

Hansen & Cars menar att dessa skillnader i perspektiv tillsammans med förekomsten 

av skilda intressen är grundläggande komponenter i komplexa stadsutvecklingsprojekt 

som av nödvändighet involverar många olika organisationer. Det är dock något som 

måste hanteras. Bland annat måste alltid en gränsdragning göras gällande vilka 

intressen och perspektiv som är relevanta att täcka in. Man måste också fundera över 

om det finns konflikter mellan de olika perspektiven och intressena som måste 

hanteras för att man till exempel skall kunna nå en samstämmighet kring projektets 

mål och konkreta åtgärder. 

Också aktörer inom handeln har olika organisationskulturer. Dessa behöver 

synliggöras och hanteras så att respektive organisation känner till de övrigas villkor. 

Då framgår det också för den enskilda organisationen vari den egna nyttan kan ligga 

och man kan bidra med beskrivningar som kan ingå i den gemensamma visionen. 

 

I tabell 2.3 finns en rad kontrollfrågor som sammanfattar de frågeställningar som kom fram i 

projektet Den Goda Staden. Det är författarnas (Hansen & Cars) uppfattning att en 

genomgång av dessa frågor i en projektprocess kan identifiera och klargöra vilka 

planeringsförutsättningar man behöver fokusera på. Den Goda Staden-projektet förmedlar 

erfarenheten, att det i större projekt är angeläget med god förankring och ett stöd på hög nivå i 

respektive organisation. Har man ingen god internförankring är det uppenbar risk att 

samarbetet spricker. Här tillför Mannberg (2006) slutsatsen att om man vill skapa mer stabila 

sektorsövergripande strategiska nätverk i stadsutvecklingsprocessen så behöver ”gamla” 

konstellationer splittras och invanda arbetsmönster och sociala nätverk brytas. 

Multikriterieanalysmetodik som hjälpmedel 
I skapandet av en strategi för handeln i en stad uppstår beslutssituationer när olika attribut 

ställs mot varandra. En vanlig svårighet är att alltför litet tid och resurser ägnas åt frågor som 

rör de värderingar som är grunden för beslut. En beslutsfattare ger uttryck för en kognitiv 

syntes av en mängd värderingar, målsättningar och kriterier. Denna syntes kan kallas för den 

beslutsfattarens preferenser. Om olika beslutsfattare har alltför skilda preferenser börjar 

processen här, i att förstå varandras preferenser och också att respektera dem. Med 

multikriterieanalysmetodik erhålls ett stöd att söka en form åt sina preferenser som är så 

konsistent som möjlig. Man utgår inte från att detta är en förutsättning. Cost-benefit-analyser 

(CBA) är ett annat verktyg som i stort baseras på konsistenta preferenser (jämför ”the rational 

actor model”, Bogetoft 1997). CBA bygger på att samhällsekonomiskt relevanta effekter ska  
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Tabell 2.3: Kontrollfrågor för att identifiera och klargöra relevanta planeringsförutsättningar. Min 

analys och kommentarer angående relevansen för handel och handelsstrukturer beskrivs med kursiv 

text under varje fråga. Frågorna har utgjort en av utgångspunkterna för analysen i kapitel 5 och 6. 

Källa: Hansen & Cars (2011). 

 
Formella och 

projektspecifika 

förutsättningar 

Informella och projektspecifika 

förutsättningar 

Formella och strukturella 

förutsättningar 

Informella och 

strukturella 

förutsättningar 

Vad är det formella 

uppdraget och vilka 

organisationer behöver 

involveras med 

anledning av det? 

Alltför ofta kommer 

initiativet från en part 

som sedan driver frågan 

utifrån egna mål. 

 

Vilka perspektiv och kompetenser 

behöver involveras och ges 

möjlighet att påverka för att man 

skall borga för en helhetssyn, och 

när i processen är det viktigt att de 

olika organisationerna kommer 

in? 

Om inte rätt kompetenser är med i 

början kan i ett sent skede frågor 

komma upp som stoppar eller 

försenar processen. 

Har projektet hamnat rätt inom 

organisationen? På vilken nivå, 

inom vilket område och hos 

vem bör det höra hemma om 

man skall lyckas åstadkomma 

goda resultat? 

Både inom kommunen och i t.ex. 

större fastighetsägande företag 

kan organisationen vara stor 

och rätt beslutsnivå inte 

uppenbar. 

I vilken utsträckning 

förekommer olika 

perspektiv bland berörda 

organisationer och vilka 

svårigheter kan behöva 

hanteras för att 

åstadkomma samsyn? 

Inom ramen för 

handelsfrågor deltar en 

rad olika yrkeskategorier 

som därmed har med sig 

olika referensramar. 

Vilken typ av 

medfinansiering/sam-

finansiering kan det bli 

tal om och vilka 

organisationer kan 

därmed behöva 

innefattas i samverkans-

processen? 

Avseende handels-

strukturer beror mycket 

på läget i förhållande till 

infrastrukturen samt 

möjligheterna att ordna 

parkering. Om en samlad 

effektbedömning visar en 

tydlig nytta kan fler av 

aktörerna bli 

intresserade att gå in 

med pengar. 

Vilka inställningar finns bland 

organisationerna till dialog som 

redskap för samordning och att 

det gemensamma samtalet måste 

få ta sin tid och vilka svårigheter 

med att förankra detta arbetssätt 

kan behöva hanteras? 

Inställningen till att driva projekt 

skiftar mellan handelsaktörerna. 

Därför behövs ett inledande 

samtal kring tidsplanering och 

milstolpar för att nå samsyn. 

Vilka förändringar i rutiner eller 

organisation kan behövas för att 

man skall säkra att man arbetar 

tvärsektoriellt, har ett 

helhetsperspektiv och säkrar 

från ”tanke till handling”? (även 

relevant i mindre skala för 

projektet som sådant) 

Det är vanligt att kommunerna 

och Trafikverket inte är aktiva i 

utvecklingsprocesser kring 

handel. Det kan innebära att 

man släpar efter i processen 

eller att etableringen inte längre 

är aktuell i kommunen. Att 

sedan se konsekvenser utifrån 

ett hållbarhetsperspektiv kräver 

en förmåga till helhets-

perspektiv  

Vilka reella intressen 

förekommer bland berörda 

organisationer? 

I en inledande 

utredningsfas är det ofta 

lätt at tydliggöra intressen 

hos de olika 

handelsaktörerna. När 

man sedan går ner på 

enskilda projekt och 

lokaliseringar kan 

företagsinterna intressen 

innebära att 

samtalsklimatet blir 

svårare. 

Hur kan samarbetet 

mellan organisationerna 

formaliseras för att säkra 

helhetsperspektivet? 

Att skapa ett underlag till 

handelspolicy baserat på 

jämförelser mellan olika 

scenarios och 

jämförande konsekvenser 

ger förutsättningar för 

ett stabilt beslut som kan 

formaliseras i en 

demokratisk process. 

Vilka olika inställningar och 

motiv till deltagande finns bland 

de deltagande organisationerna 

och vilka svårigheter kring detta 

kan behöva hanteras? 

Motivet att engagera sig skiljer 

sig åt mellan aktörerna, därmed 

också aktörernas interna gränser 

som avgör fortsatt engagemang. 

Vilka är de relevanta 

frågarställningarna att fokusera 

på i förhållande till de nationella 

organisationernas involvering? 

Utvecklingen av ett 

handelsområde behöver kunna 

sättas i ett sammanhang utifrån 

en översiktsplanering och 

tillgänglighetsaspekter liksom 

konsekvenser i form av 

förändringar av trafikarbete. 

I vilken utsträckning är det 

möjligt att söka förankring 

för projektet hos olika 

organisationer (inåt, uppåt 

och utåt) och på olika 

nivåer i syfte att projektet 

skall vinna legitimitet? 

Det är väsentligt att redan 

tidigt i processen göra en 

omsorgsfull återförankring 

i den egna organisationen. 
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Vilka är de olika 

organisationernas mandat 

och roller? 

En genomgång av dessa 

förutsättningar kan 

innebära att ytterligare 

aktörer behöver 

involveras för att en 

handelspolicy ska kunna 

skapas. 

I vilken utsträckning behöver 

revirtänkande hos berörda 

organisationer hanteras? 

Flera av handelsaktörerna 

förestår en verksamhet som 

baseras på företagsmässig grund. 

Därmed innebär konkurrens av 

andra företag med samma 

företagsidé ett hot. Hanteringen 

av hotet kan spontant innebära 

revirtänkande som kan hanteras 

med ett samarbete mellan 

företagen. 

Vilka policydokument och 

regelverk måste processen 

förhålla sig till? 

Avseende handelspolicys så är 

det främst översiktsplanen men 

avseende bedömningen av 

konsekvenser av etableringar 

finns en rad gränsvärden 

avseendet t.ex. buller, 

luftföroreningar och möjlighet 

att etablera bilplatser enligt 

parkeringsnorm att mäta mot. 

 

 I vilken utsträckning tolkas 

uppdraget olika av berörda 

organ/organisationer och vilka 

svårigheter att nå samsyn kring 

detta behöver hanteras? 

Den grundläggande skillnaden 

avser skillnaden mellan 

företagsekonomi och 

samhällsekonomisk lönsamhet 

inkluderande hållbarhetsfrågor. 

Därför behöver dessa skillnader 

synliggöras. 

Vilka formella beslut kan 

behövas för att man skall 

komma framåt och vem är det 

som skall ta dessa? 

När fastighetsägare och 

handlare är med på ett upplägg 

behöver inledningsvis 

handelspolicyn beslutas för ett 

sedan delprojekt ska kunna 

genomföras. Ofta krävs också 

planbeslut. 

 

 I vilken mån förekommer olika 

målbilder och hur kan man bäst 

borga för skapandet av en tydlig 

gemensam målbild? (även 

relevant på strukturell nivå) 

Det är en utgångspunkt avseende 

utveckling av handelsfrågor att 

aktörerna har olika målbilder. På 

en övergripande nivå är det bra 

att den synliggörs. På detaljnivå 

förblir den delvis företagshemlig. 

Vilka olika finansieringskällor 

finns och vad är formalian för 

dem? 

En inledande överblick visar 

vilka finansiärer som kan vara 

aktuella för en ny 

handelsetablering. I den mån 

Trafikverket skall delta 

avseende anslutning av 

infrastruktur kan det 

deltagandet kräva både särskild 

tidplan och särskilda 

prövningar. 

 

 Är man tydlig med när man 

befinner sig i förhandlingsläge? 

Inte självklart! Skillnaden i 

känslighet avseende 

handelsfrågor avgörs av hur nära 

en enskild lokalisering man är. På 

översiktsplanenivå går det oftast 

bra. 

Vilka mål finns att förhålla sig 

till på exempelvis nationell, 

regional och lokal nivå? I vilken 

utsträckning förekommer det 

målkonflikter mellan olika mål 

och hur hanteras detta? 

Detta är avseende 

handelsfrågor en viktig 

genomgång för kommun och 

Trafikverk och oftast en svår 

avvägning mellan nationella, 

regionala och lokala intressen. 
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identifieras, kvantifieras och värderas. Detta innebär att bara effekter som kan värderas ingår 

(med samhällsekonomiska mått på välfärd). Då skapas en kärna av effekter och det uppstår en 

diskussion kring effekter som inte kan inrymmas (t.ex. intrång i natur- och kulturmiljöer). De 

experter eller beslutsfattare som står inför uppgiften att bestämma vikten mellan olika attribut 

i en multikriterieanalys kan istället antas göra sina bedömningar utifrån sin organisations 

beslutskultur. 

Multikriterieanalysens ansats betonar vikten av att deltagarna som ska välja relevanta kriterier 

och vikten mellan dessa, är representativa för olika berörda grupper av aktörer. Analysen 

fungerar så att om man förändrar vikten mellan kriterierna förändras utfallet. Därför är det 

viktigt att deltagarna i processen är representativa för respektive grupp av aktörer. Under 

processens förlopp behöver deltagarnas viktning av olika frågor redovisas och avvägningarna 

som måste göras behöver synliggöras. Just därför behöver denna process ske i ett tidigt skede 

i markanvändningsplaneringen eftersom aktörerna i senare skeden oftast vill vara mer 

försiktiga med vad de säger och det blir mer en förhandling. En förutsättning för att den 

avslutande beslutsprocessen ska fungera är att bevekelsegrunderna är synliga. Då underlättas 

också den demokratiska processen. Under denna process kan ny information komma som 

nödvändiggör anpassning av kriterier och vikter. Sammantaget uppstår en dynamik där 

beslutsfattarnas värderingar formuleras och handlingsalternativen som bäst motsvarar 

värderingarna identifieras.  

Sammanfattningsvis berör sorteringen av förutsättningarna och diskussionen kring 

frågeställningarna vilket förhållningssätt som behöver användas för att utveckla 

handelsetableringar och beteendemönster hos konsumenterna. I förlängningen påverkas hela 

potentialen att öka den miljömässiga hållbarheten avseende inköpsresorna. Resonemanget 

vidareutvecklas i kapitel 5 och 6. 

Hantering av trafiksystem och markanvändning för en 

miljömässigt ökad hållbarhet 
Inledningsvis redogörs för att trafikarbetet har ökat och att orsakerna till det har studerats, inte 

minst för att se samband med markanvändning. Sedan fördjupas diskussionen kring de sociala 

faktorernas betydelse å ena sidan och urbana formfaktorers å andra sidan. De behöver 

hanteras samlat och kapitlet avslutas med resonemang kring hur trafikplanering och 

bebyggelseplanering behöver ske i ett sammanhang liksom vilken bäring det har på handeln. 

Ökat trafikarbete och markanvändning 
Ponel (1999) redovisar inledningsvis att antalet personbilar och lastbilar har ökat kraftigt fram 

till 1995 och bedöms öka med 100 % globalt från 1995 till 2030. Det är anmärkningsvärt att 

fritidstrafiken (som inkluderar inköpsresor) ökar mest och den bestod redan 1999 av ca 60 % 

av det totala personbilstrafikarbetet. Det är oklart om ökningen av biltrafiken nu avstannat. 

Enligt Newman och Kenworthy (2011) finns nu mätningar som visar avstannande ökning 

eller rent av minskning av biltrafikarbetet i stora städer. Tills vidare är trenden inte 

säkerställd, särskilt inte för ett glesbebyggt land som Sverige, men en av förklaringarna kan 

enligt Newman och Kenworthy vara en urban kultur som motverkar biltrafikberoende. 

Följande faktorer förklarar enligt Ponell (1999) den hittillsvarande biltrafikutvecklingen;  

 Minskande ”rumsmotstånd” (kostnader, trafiksystem). 

 Närings- och bosättningsstrukturella grunder (tilltagande arbetsdelning och 

internationalisering, mer ”just-in-time”-leveranser, central lagerhållning, förändrade 
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anspråk och konsumentbeteenden hos befolkningen, funktionsseparering, billig 

byggmark, stadsflykt). 

 Samhälleliga förändringar och individuella förhållningssätt (stigande antal hushåll, 

minskande hushållsstorlekar, högre andel anställda (särskilt andelen kvinnor), ökande 

andel deltidsanställda, ökande fritidsbudget, samhällets värdering av bilen inklusive 

ökande andel bilburen befolkning). 

 Eftersläpning av utbudskvaliteten på kollektivtrafik. 

 I jämförelse med hushållsinkomsten låga driftskostnader för biltrafik där kostnader för 

externa effekter som miljöbelastning bara ingår delvis. 

Vidare konstateras att bilens ökade systemhastighet (ökad individuell aktionsradie) har 

inneburit att man ersatt tidsvinster pga. snabbare bilfärder med längre och nya bilresor. 

Markanvändningen har anpassat sig efter detta genom längre avstånd mellan bostad, arbete, 

fritidsaktiviteter, handel och service.  

I en studie varför människor använder sin bil till korta resor i England (Mackett, 2003) såg 

man följande. De vanligaste orsakerna var: 

 Bära tungt gods, vanligtvis i samband med inköp. 

 Ge skjuts, delvis att ta barn till skolan. 

 Tidsbrist. 

 Bilen behövs för ett annat ändamål före hemresan från arbetet. 

I tätortsförhållanden användes bilen mer vid tidsbrist och för att skjutsa barn. I 

landsbygdsförhållanden mer för sociala aktiviteter och pga. längre avstånd. Den vanligaste 

förklaringen för att bilister skulle vara beredda att lämna bilen var förbättrad kollektivtrafik.  

I boken ”The Compact City” (Jenks et al., 1996) redovisas sambandet mellan 

befolkningstäthet och totalt rest avstånd per vecka i kilometer med samtliga färdmedel. 

Undersökningen bygger på en resvaneundersökning i Storbritannien från 1986. Sammantaget 

reste människor boende på ytor med mindre än 1 person/ha 206 km/vecka medan människor 

boende på ytor med 50 eller fler personer/ha reste 129 km/vecka med samtliga färdmedel. 

Man åkte mer än dubbelt så många kilometer med buss per vecka (12 km) i de tätare 

områdena. Fotgängarna gick en tredjedel längre (knappt 7 km/vecka). Bilkörningen minskade 

från 159 km/vecka till 80 km/vecka i det tätare området. 

 

I Nederländerna har Maat och Timmermans (2006) tittat på hur trafikarbetet generellt (dvs. 

inte bara inköpsresor) påverkas av en mer kompakt urban form. Hypotesen att större 

boendetäthet skulle innebära ett reducerat trafikarbete studerades. En tur definieras som en 

kedja av resor med start och målpunkt i hemmet. Man konstaterade att hushåll (förutom 

barnfamiljer som inte påverkade sina turer eftersom de var mer bundna) påverkades av högre 

täthet genom att göra sina turer mer komplexa. Man gjorde fler turer och man gjorde fler 

stopp per tur vilket innebar att trots att turerna var kortare blev det totala resandet större. 

Studien visade att högre urban boendetäthet resulterar i större aktivitet och större 

reseefterfrågan liksom mer komplexa turer. Man såg en annan effekt av ökad 

arbetsplatstäthet. Det gav både kortare reslängder och kortare totalt resande per dag. Min 

reflektion blir att det resultatet talar för att ökad arbetsplatstäthet har stor betydelse. Studien är 

gjord i Nederländerna med dess höga urbaniseringsgrad och resultaten är därför svåra att 

direkt överföra till Sverige men studien förstärker ändå betydelsen av blandad bebyggelse och 

påståendet att mer arbete i hemmet kan ge ett positivt bidrag till den miljömässiga 

hållbarheten. 
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Att hög täthet avseende antal boende per ytenhet är ett kraftfullt redskap för att skapa ett mer 

hållbart resande stöds av João de Abreu e Silvia et. al (2006). Man visar att traditionell (tät) 

urban struktur skapar intensivare användning av kollektivtrafik och icke-motoriserad transport 

liksom lägre bilägande. Motsatsen gäller för områden väl försedda med biltrafikleder. 

Svenska tätorter har en likartad uppbyggnad (Reneland, 2001). Den centrala delen präglas av 

hög boendetäthet, många förvärvsarbetande, mycket detaljhandel, liten andel grönyta och lågt 

bilinnehav. Med ökat avstånd från centrum minskar boendetätheten, antalet förvärvsarbetande 

och utbudet av detaljhandel medan andelen grönyta och bilinnehavet växer. En stor del (ca 65 

% i de studerade orterna som var de 45 som 1990 hade mer än 20 000 invånare) av Sveriges 

tätortsbefolkning har bekväma cykelavstånd (maximalt 15 min. eller 3 km) till det mesta av 

stadens service, handel och arbetsplatser. 18 % har mindre en 1 km till centrum (ca 15 min. 

promenad). Därför menar Reneland att trygga och attraktiva gång- och cykelvägar framstår 

som ett effektivt sätt att uppnå ett långsiktigt miljömässigt hållbart samhälle och en friskare 

befolkning. Halvperifera detaljhandelsanläggningar skulle med en kombination av en 

förtätning av boende och arbetsplatser samt utbyggnad av gång- och cykelvägar som 

integrerar dem bättre i stadsbygden, kunna bli en utgångspunkt för flerkärniga stadsstrukturer 

(Reneland, 2001). 

 

Samtidigt är 70 – 80 % av det totala antalet bilresor i svenska tätorter kortare än 3 – 4 km 

(Vägverket, 2000). De korta resorna studeras också av Bjurström (2002). Han har utgått från 

Riks RVU och RES för 1996 tom september 2000 för 45 tätorter, större än 20 000 invånare. 

Han ser att av inköpsresorna i de 45 tätorterna utförs 35 % till fots eller med cykel. Det 

betraktar Bjurström (2002) som rimligt eftersom endast 34 % har nära till en butik (kortare 

gångavstånd än 400 m). Resultaten visar också att det är bostadens avstånd till centrum och 

tätortens befolkningstäthet som betyder mest för andelen bilresor. Bostadens hustyp är en 

viktig utgångspunkt för jämförelsen mellan val av bil eller att gå. Till fots uträttas ärenden 

oftast om man bor nära centrum och i flerfamiljshus. De flesta cyklister bor mindre än tre km 

från centrum. Svensson & Haraldsson (2002) kommer i en studie fram till att hushållen är 

medvetna om risken att förlora lokal service genom att handla på större handelsetableringar. 

De har en positiv betalningsvilja för närservice men är inte beredda att låta det påverka valet 

av inköpsställe så länge de tror att deras individuella val saknar påverkanskraft. Svensson & 

Haraldsson menar att en stadsplanering som är mer diversifierad och med högre täthet och 

tillgänglighet för fotgängare och kollektivtrafikresenärer kan stöda lokal service. Min bild, 

som också framgår av resultaten i kapitel 4, är att hushållen ser kvalitet och sortiment som de 

viktigaste kvalitetsfaktorerna (se figur 4.15). Dessa och några kriterier till dominerar som 

motiv till deras val av butik. Är de inte uppfyllda så bedömer jag att hushållens lojalitet till 

närbutiken är begränsad och som mest räcker till kompletteringsinköp. 

Trafikarbete har ett tydligt samband med egenskaper i byggd miljö (Westford, 2004). Det 

finns ett antal studier som visar att samband finns mellan urban form och resbeteende, men att 

enskilda urbana formfaktorers inverkan på enskilda resbeteendefaktorer varierar över tid 

(Susilo & Maat, 2007). Det finns även forskare som är mer inriktade på att ifrågasätta 

strategin att minska energianvändningen genom att bygga mer kompakta städer. Breheny 

(1995) visar t.ex. med två empiriska studier av gles stadsutveckling att tätheten har mycket 

liten betydelse och att andra strategier är mer verkningsfulla. Även Gordon & Richardson 

(1997) argumenterar för att stadsförtätning inte är en enkel eller oproblematisk strategi som 

per automatik leder till minskad energianvändning för transporter. Tillberg (2001) pekar på att 

även faktorer som fritidshusinnehav kan innebära stort resande oavsett urban form för boende 

i städer.  
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Sammantaget indikerar resonemangen att olika kategorier av resor (frivilliga, bestämda, 

oplanerade, planerade) i olika hög grad påverkas både av urbana formfaktorer och sociala 

faktorer. Båda kategorierna behöver behandlas. 

Sociala faktorer och resbeteende 

Naess (2012) pekar på att socio-ekonomiska faktorer påverkar i stor utsträckning. Utöver det 

stora antalet studier som på olika sätt styrker ett signifikant samband mellan stadens form och 

resande finns det också studier som pekar på att stadens form i mindre utsträckning eller 

nästan inte alls påverkar resandet utan att det i första hand är de sociala variablerna som 

påverkar. Susilo & Dijst (2009) har kommit fram till att restid är starkt beroende av den tid 

som ägnas åt aktiviteten på den aktuella målpunkten och att restiden värderas utifrån bl.a. typ 

av aktivitet, tillgång till olika färdmedel och förhållanden inom enskilda hushåll vid sidan av 

avståndet till aktiviteten. Urban form-faktorer har i studien mycket mindre betydelse. En 

studie av 13 nya stadsdelar i Storbritannien, utformade för att stödja ett mer hållbart resande, 

visar mycket blandade samband med urban form (Susilo et al., 2012).  

Ett annat angreppssätt på förhållandet mellan målpunkter och val av färdsätt vid inköpsresor 

redovisas i en studie åt Energimyndigheten 2013 (Algers & Jonsson 2013). En modell 

utvecklas som baseras på svenska resvaneundersökningar (RES0506). Här dominerar 

färdsätten bil som bilförare och bilpassagerare för delresorna. Därefter kommer gående och 

cyklande. Det gäller både för dagligvaruinköp och sällanvaruinköp. I modellen skapas slutna 

reskedjor som börjar och slutar i bostaden eller arbetsplatsen. Här framkommer att de flesta 

resorna är bostadsbaserade där man startar i hemmet, genomför ett eller flera inköp (och ev. 

ytterligare någon aktivitet med kortare varaktighet) och återvänder hem. 

Algers & Jonsson konstaterar att det finns flera variabler som påverkar resultatet; vem i 

hushållet skall genomföra inköpet och vilken avvägning gör man mellan små och stora inköp? 

Man ser att restid och reskostnad betyder mer för dagligvaruinköp än för sällanvaruinköp. Det 

bedöms bero på att dagligvaror är mer homogena till sin karaktär. Att resa längre ger inte lika 

stor chans att göra bättre inköp som avseende sällanköpsvaror. 

Uppbyggnaden av dessa modeller möjliggör att för bostadsbaserade inköp bedöma 

konsekvenser av olika lokaliseringar och egenskaper i trafiksystemet i form av energiåtgång 

och växthusgasutsläpp. 

Just den integrerade analysen av bostadslokaliseringar och färdsätt diskuteras av Eliasson & 

Mattsson (Eliasson & Mattsson 1999). Varje hushåll gör ett sammanvägt beslut av 

lokalisering och färdsätt för att maximera nyttan i förhållande till kostnad och tidsåtgång. 

Författarna ser en betydelse i att väga samman hela resans (inkluderande delresor) resmönster 

på en gång och att inte se delresorna som isolerade företeelser. Då kan nyttan av hela resan 

värderas. 

I en simulering av olika infrastrukturuppbyggnad i Stockholm konstaterar Snickars, Mattsson 

och Olofsson (Metzger & Olsson (ed), 2013) att konsekvensen av människors 

nyttobedömning av hela resor syns. Denna nyttobedömning har troligen bidragit till att 

tunnelbanesystemet i Stockholm har stimulerat till en utspridning av bebyggelsen eftersom 

den totala resuppoffringen förblivit rimlig också över längre avstånd. På samma sätt kan 

avståndsmässigt längre inköpsresor motiveras för människor om hela reskedjan ändå totalt 

sett är acceptabel avseende restid och kostnader. 

Relationen mellan trafikarbete och byggd miljö är således komplex och svår att skilja ut. 

Ewing & Cervero (2010) har efter en genomgång av studier av urban form och resande 

kommit fram till att resfrekvensen primärt förefaller vara en funktion av sociala faktorer hos 

resenärerna och sekundärt en funktion av egenskaper i byggd miljö. Reslängder däremot, är 
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primärt en funktion av egenskaper i byggd miljö och sekundärt en funktion av sociala 

faktorer. Färdmedelsvalet beror på både sociala faktorer och egenskaper i byggd miljö, men 

troligtvis mer på sociala faktorer. Detta styrks av studierna i Naess (2012) genomgång. 

Kitamura et al.(1997) drar slutsatsen att attityder kan vara starkare relaterat till resmönster än 

markanvändningsegenskaper och att markanvändningsbeslut som syftar till ett mer hållbart 

resmönster inte på något betydande sätt förändrar resandebehovet om inte attityderna 

samtidigt förändras. Westford (2010) drar en liknande slutsats.  

De olika resandefaktorerna som resfrekvens och färdmedelsval, (se t.ex. Stead & Marshall, 

2001) kan ses som ett resultat av människors tillgångar, behov och önskemål, påverkade av 

begränsningar och möjligheter hos stadens form och andra samhälleliga strukturerande 

förutsättningar (Naess, 2012). Stadens form är i det sammanhanget bara en av flera 

påverkansfaktorer tillsammans med sociala faktorer på makronivå, lokalisering av funktioner i 

bebyggelsen och transportsystemets utformning, kapacitet och stadens kollektivtrafik och 

parkering (Naess, 2006). Med denna utgångspunkt i mänskliga aktiviteter kan transporter 

sägas utföras för att tillgodose psykologiska behov såsom mat och sömn, institutionella behov 

såsom arbete, personliga ansvarstaganden såsom barnomsorg, vård m.m. och personliga val i 

form av fritidsaktiviteter och fritidsresor. Naess utgår från Giddens (1979) tre nivåer av 

medvetande vid handlingar, nämligen praktiskt (vardagligt) medvetande, diskursivt 

(reflekterande) medvetande och en omedveten nivå av handlande. Naess hänvisar vidare till 

Vilhelmson (1999) som beskriver resande i tre kategorier: 

 Bestämda, styrda resor 

 Delvis bestämda resor, uppdelade på två underkategorier – resor med bestämd 

tidpunkt men obestämt mål samt resor med obestämd tidpunkt men med bestämt mål. 

 Obestämda, icke styrda resor. 

När det gäller inköpsresor finns inslag av alla tre kategorier av resande. Det kan vara allt från 

bestämda inköpsresor, styrda av en annonserad realisation till helt spontana lustbetonade resor 

för att shoppa. Däremellan finns dagligvaruinköpen som ofta kan bli rutinartade och därmed 

delvis bestämda. 

Resandet och resbeteendet påverkas också av begränsningar av olika slag. Naess utgår här 

från Hägerstrands (1970) teori om tidsgeografi, där Hägerstrand från ett geografiskt 

perspektiv beskriver olika typer av begränsningar för rum- och tidsbundna rörelser:  

 Begränsningar i förmågan till förflyttning (biologiska eller tekniska, inklusive 

tillgången till transportmedel) 

 Begränsningar i kopplingar mellan människan och t ex material eller platser som gör 

att människan blir bunden till dessa element.  

 Begränsningar genom styrning och regleringar (tidtabeller, enkelriktningar, lagar och 

regler etc.) 

Även Westford pekar på tidsgeografins betydelse för transportbeteendet med utgångspunkt i 

Hägerstrands arbete. Westford (2004) illustrerar detta i en sambandsmodell (se sid 194, tabell 

B1.3). Naess teorigenomgång kan sammanfattas i figur 2.6. 

Avseende skilda lokaliseringar av handelsetableringar och deras alstring av trafik framgår av 

redovisade studier att både urban form och sociala faktorer behöver behandlas. Omfattningen 

av vikten av de olika påverkande faktorerna är mindre betydelsefull än att de finns med i 

överväganden avseende etablerandet av nya handelsområden. Av min empiri (se kapitel 4) 

framgår att människor gör inköpsresor avseende dagligvaror 3-4 ggr i veckan och avseende 

sällanköpsvaror 2-3 ggr i månaden. Då avses med inköpsresa en resa där butiksbesöket är 

resans mål men målet kan vara ett av flera på resan och resan blir i så fall en kedjeresa. Dessa 
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resor kan förklaras och studeras utifrån Naess modell med behov, beslut, begränsningar och 

resandekategorier. 

Figur 2.6: Modell för sambandet mellan resandebehov, beslut, begränsningar och olika kategorier av 

resor. Källa: Efter Naess (2006).  

  

 

 

 

 

Urbana formfaktorers påverkan 
Cervero & Kockelman (1997) använder begreppet ”Three D´s” – Density, Diversity och 

Design. Dessa begrepp är genomgående förekommande i de studier som bl.a. Ewing & 

Cervero (2010) gått igenom. Utöver dessa har ytterligare ”D:n” tillkommit – Destination 

accessibility, Distance to transit och Demand management (parkeringstillgång, avstånd och 

efterfrågestyrning) samt, om än ingen urban formfaktor, även Demographics (ibid.). Eriksson 

& Tornberg (2012), som diskuterar den urbana formens betydelse för transportbeteende och 

klimatpåverkan, går igenom flera kunskapssammanställningar och sammanfattar olika  

förekommande form- och markanvändningsfaktorer i några grupper – täthet, 

funktionsblandning, regionala strukturer samt transportinfrastrukturens omfattning och 

utformning. Deras slutsats är bl.a. att ökad täthet kan leda till minskat transportarbete, främst 

genom minskade transportavstånd, samt att övriga grupper på olika sätt har en betydelse och 

inverkan på transporternas klimatpåverkan. Sambanden är dock inte alltid enkla eller direkta 

precis (Ewing & Cervero, 2010). Litman & Steele (2012) anger befolknings- och 

arbetsplatstäthet (natt- och dagbefolkningstäthet) som den mest betydelsefulla faktorn 

avseende transportarbetets omfattning, främst därför att den är en delfaktor i många andra 

faktorer. De anger även funktionsblandning, regional tillgänglighet, centralitet, genhet i 

trafiknätet, utformning av gator och vägar, utformning av GC-vägar, tillgänglighet till och 

med kollektivtrafik, parkeringsutbud och p-policy, gestaltning och mobility management som 

betydelsefulla. De förstnämnda faktorerna relaterar till urban form på en översiktlig skalnivå, 

medan de sistnämnda hanteras på en mer detaljerad skalnivå. 

Flera av markanvändningsfaktorerna som Litman & Steele (2012) med utgångspunkt från 

Ewing & Cervero (2010) tar upp har mer med trafiksystemens uppbyggnad och funktionalitet 

att göra än med markanvändning enligt plan- och bygglagen. Stead & Marshall (2001) utgör 

en utgångspunkt för båda ovan angivna sammanställningar. De relaterar olika 

markanvändningsfaktorer till ett antal trafikparametrar av betydelse för transporternas 

omfattning – resavstånd, resandefrekvens, transportmedelsval, restid och energianvändning 

för transporter. De sammanfattar studier som tar upp avstånd bostad – CBD (Central Business 

District), tätortsstorlek, funktionsblandning, tillgång till lokal service, bebyggelsetäthet, närhet 

till regionala transportnät, tillgång till parkering, gatutyp och typ av stadsdel 

(bebyggelsetypologi). 

I tabell 2.4 analyserar och kommenterar jag utifrån Litman & Steele (2012) hur olika rumsliga 

förhållanden påverkar inköpsresor. Flera av markanvändningsfaktorerna värderas olika mellan 

aktörerna vilket är ett viktigt skäl till att samverkan behövs. Jag återkommer till hur denna 

samverkansprocess kan beskrivas i kapitel 5.  I vissa fall, t.ex. parkering finns ett tydligt 

motsatsförhållande där tillgången på parkering är nödvändig för funktionen på 

handelsetableringen men där handelsetableringens läge avgör om bilresorna blir långa eller 

Resande, kategorier  

- Bestämda resor 
- Delvis bestämda resor (2 

underkategorier) 
- Obestämda resor 

Beslut (hur eller varför 

resa) 

- Praktiskt medvetna 
beslut 

- Reflekterande 
medvetna beslut 

- Omedvetna beslut 

Begränsningar i resandet  

- Begränsningar i förmåga till 
förflyttning 

- Begränsningar i kopplingar till 
plats, material m m 

- Begränsningar genom styrning och 
regleringar 

Behov av resande 

- Psykologiska behov 
- Institutionella behov 
- Personliga 
 ansvarstaganden 

- Personliga preferenser 
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korta. Täthet, blandning och centralitet ger en naturlig minskning av biltrafikberoendet. 

Genhet, utformning och gestaltning ökar konkurrenskraften i de miljömässigt hållbara 

färdsätten. Sammantaget gör behovet av parkeringsytor vid handelsetableringar med 

volymhandel att dessa etableringar behöver lokaliseras längre ut från centrum men 

fortsättningsvis innebär närhet till bostadsområden att bilresornas längd kommer att minska. 

Tabell 2.4: Markanvändningsfaktorer som påverkar stadens transporter med min analys och 

kommentarer avseende koppling till handel. Olika aktörer värderar dessa markanvändningsfaktorer 

olika vilket motiverar samverkan. Källa: Efter Litman & Steele (2012). 

Markanvänd-

ningsfaktorer 

Definition Effekter på resbeteende enl. 

Litman & Steel. 

Analys och kommentar avseende 

handelsstrukturer och inköpsresor 

Täthet Antal boende 

(nattbefolkning) per 

hektar. 

Antal arbetsplatser 

(dagbefolkning) per 

hektar. 

Ökad täthet minskar bilresandet per 

capita. 10 % ökad täthet = minus 1-

3 % fordonskm. 

Fler kan gå och cykla när de gör 

inköpsresor om tätheten mellan 

dagligvarubutikerna ökar. 

Biltrafikresorna förkortas. Ökad 

arbetsplatstäthet kan ge större effekt 

än ökad boendetäthet på resandet 

enligt Maat & Timmermans (2006). 

Blandning Grad av 

samlokalisering av 

boende och olika typer 

av verksamheter 

(balansen 

dag/nattbefolkning) 

Områden med hög 

funktionsblandning har 5- 15 % 

lägre bilresande (fordonskm) per 

capita och högre användning av GC 

och kollektivtrafik. 

Fler kan göra inköpsärenden 

kopplade till arbetsplatsen om 

dagligvarubutiker finns i tillräckligt 

stora funktionsblandade områden. 

Ger större andel miljömässigt 

hållbara inköpsresor. 

Regional 

tillgänglighet 

Lokalisering av 

bebyggelse relativt 

regionala urbana centra 

(tillgängligheten till 

koncentrationer av 

arbetsplatser inom en 

viss restid). 

Ju närmare man bor ett regionalt 

centrum desto lägre bilresande 

(fordonskm). Boende i centralt 

belägna områden reser 10 – 30 % 

färre fordonskm än boende i 

perifera områden. 

Lokalisering av handelsetableringar 

vid regionala noder effektiviserar 

människors rörelsemönster och 

minskar det totala biltrafikresandet. 

Kollektivtrafikanslutningar till dessa 

punkter blir effektiva. 

Centralitet Andel arbetsplatser 

(särskilt 

besöksnäringar) inom 

stadskärnan och andra 

stora aktivitetscentra. 

30 – 60 % av resandet till 

stadskärnor och andra stora centra 

använder andra färdsätt än bil. 

Motsvarande till perifera 

lokaliseringar är 5 – 15 %. 

Tillgängligheten avseende 

inköpsresor med kollektivtrafik kan 

förbättras. Om det är en större stad 

kan sekundära centra förbättra 

kortdistansstrukturen och avlasta 

stadscentrum miljömässigt. Risk för 

biltrafikträngsel i centrum minskas då 

och biltrafikresorna till de sekundära 

centras blir kortare. 

Genhet i 

trafiknät 

Grad av genhet mellan 

start- och målpunkter i 

gatunät och GC-nät. 

Gena förbindelser (resavstånd) 

minskar bilresandet och ökar 

andelen resor till fots och med 

cykel. 

Gena GC-nät med färre barriärer 

lockar till fler inköpsresor till fots och 

med cykel, om distansen till 

dagligvarubutiken är acceptabel och 

länkarna i nätet upplevs gena. Bil-

trafikresorna blir kortare vid ökad 

genhet i biltrafiknätet. 
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Dessa olika egenskaper kan samverka till en stadskonfiguration på helhetsnivå som i högre 

eller lägre grad bidrar till minskat transportarbete och energimässig hållbarhet. 

Stadskonfigurationen kan förekomma med flera principiellt skilda strukturer. Man kan tala 

om arketypiska stadskonfigurationer. (Newton, 1997 och figur 2.7). 

  

Utformning 

av gator och 

vägar 

Skala och utformning 

(geometrisk standard) 

samt trafikrummets 

kontext; prioritering 

mellan olika färdsätt. 

Blandtrafikgator ökar användningen 

av andra färdsätt än bil. 

Traffic Calming minskar 

bilanvändandningen och ökar resor 

till fots och med cykel. 

Lugnare gatumiljö med utrymmen för 

uppställning av cyklar inbjuder till 

inköpsresor med cykel och till fots. 

Trafiksäkerheten förbättras också. 

Utformning 

av GC-vägar 

Kvantitet, kvalitet, 

säkerhet och trygghet 

på GC-banor, 

trottoarer, korsningar, 

broar och i tunnlar. 

Boende i gångtrafikvänliga 

områden (med närhet till 

målpunkter genom täthet och 

blandning) går 2-4 gånger oftare 

och kör bil 5-15 % mindre än 

boende i ensidiga bostadsområden. 

Attraktiva GC-nät påverkar andelen 

miljömässigt hållbara inköpsresor. 

Detta särskilt om tätheten mellan 

dagligvarubutikerna är hög så att 

avstånden är korta. 

Tillgänglighet 

till och med 

kollektiv-

trafik 

Kvaliteten på vägen till 

och från hållplats. 

Tillgängligheten till 

målpunkter (restid, 

frekvens). 

Boende i områden med bra 

kollektivtrafikstandard äger 10-30 

% färre bilar, kör 10-30 % färre 

kilometer och använder andra 

färdsätt än bil 2-10 gånger oftare än 

boende i bilanpassade områden. 

Bra kollektivtrafikstandard skapar ett 

biltrafikoberoende också avseende 

nödvändiga vardagsärenden. I 

storstadsområden är 

kollektivtrafikandelen inköpsresor 

större. 

Parkeringsut-

bud och p-

policy 

Antalet p-platser per 

byggnad, hektar eller 

per boende, anställd. 

Minskat utbud av parkeringsplatser 

och högre p-avgifter minskar 

bilresandet. Direktbetalning av p-

avgift minskar antalet bilresor med 

10-30 %. 

Vid inköp av större volymer är 

tillgång till bilparkering en viktig 

kvalitet. Brist på bilparkering innebär 

ofta att en annan butik besöks vilket 

kan orsaka större biltrafikarbete. 

Gestaltning Skönhet och trevnad i 

byggd miljö och 

offentliga rum. 

Väl utformad byggd miljö främjar 

andra färdsätt än bil. 

Vid utformning av handels-

etableringar behöver omsorg visas 

kring gestaltning av kollektivtrafik-

hållplatser samt angöringen av GC-

trafik och parkering av cyklar. 

Megacenters (t.ex. Emporia) lockar 

mycket trafik och en optimering av 

tillgängligheten och attraktiviteten för 

hållbara färdsätt minskar 

biltrafikandelen. 

Mobility 

Management 

Policys som underlättar 

mer energi- och 

miljöeffektiva 

resvanor. 

Kan reducera bilreseandelen med 

10-30 % av de resor som Mobility 

Management – åtgärden avser. 

Samverkan mellan handels- och 

transportaktörer kan skapa ett utbud 

av tjänster som kan minska 

biltrafikbehovet hos enskilda 

konsumenter. Ett exempel är 

internetbeställda matkassar (se 

kapitel 4, Dagligvaror på internet). 
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Figur 2.7: Arketypiska stadstyper. Källa: Efter Newton (1997). 

 

I en morfologisk analys (Ritchey, 2002) kan de olika stadskonfigurationerna ställas mot olika 

typer av handelsetableringar. Den morfologiska analysen syftar till att bringa reda i – ge form 

åt – komplexa sammanhang där många faktorer samspelar med varandra. Min slutsats blir, 

utifrån ett sådant angreppssätt, att handelsetableringar bör ske i anslutning till noder i 

kollektivtrafiknätet samt i närhet till stadsdelscentra där det finns en hög koncentration av 

dag- och nattbefolkning (arbetsplatser respektive bostäder) för att en högre grad av 

miljömässig och social hållbarhet skall uppnås 

Trafikplanering och bebyggelseplanering i ett sammanhang 
I Boverkets ”Stadsplanera – istället för trafikplanera och bebyggelseplanera” (2002) betonas 

vikten av att betrakta trafikplaneringen och bebyggelseplaneringen i ett gemensamt 

sammanhang. En angelägen fråga blir att riva barriärerna mellan olika sektorer och att göra 

medborgarna delaktiga. Det ska ske genom en tätare samverkan och ett informationsutbyte. 

Boverket menar att man i arbetet med stadsutveckling då behöver närma sig staden utifrån 

olika aspekter för att nå ett nyanserat förhållningssätt. Det kan handla om stadens gestaltning 

och identitet, om närhet för fotgängare och cyklister, kollektivtrafikens möjligheter och 

konkurrenskraft, trafiksäkerhet och trygghet och slutligen en öppen och jämställd 

planeringsprocess i samverkan. Nödvändiga kvaliteter som Boverket fördjupar beskrivningar 

om och ser som förutsättningar för en hållbar stadsutveckling är stadens liv och själ, 

tillgänglighet för alla, stadens struktur och energibehov, skönhet och trevnad, grönska och 

frisk luft, stadens ljud och buller.  

När sedan Sveriges Kommuner och Landsting liksom Trafikverket och Boverket i Trafik för 

en attraktiv stad (2015) utgår från de målkonflikter som ofta uppstår i stadsutveckling hamnar 

man i en sammanhållen process, utgående från en helhetssyn. Återigen präglas denna process 

av öppenhet gentemot andra berörda aktörer, en samverkan och ett informationsutbyte i likhet 

med den kommunikativa planeringsteorin (Innes, 1995; Healy, 2007). I denna process 

analyseras kvaliteter som stadens karaktär, tillgänglighet och miljöpåverkan i de olika 

funktionerna i trafiksystemet (färdsätt, bytespunkter, godstransporter och utryckningstrafik). 
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Den process som rekommenderas bygger på en omsorgsfullt framarbetad vision (Sveriges 

Kommuner och Landsting & Trafikverket & Boverket, 2015). Sedan tas olika 

utvecklingsalternativ fram utifrån en nulägesbeskrivning, ett väljs för att sedan leda till 

åtgärdsplanering och regelbunden uppföljning av utvecklingen. Hela processen sker under en 

kontinuerlig förankringsprocess och med uppställda mål som ram och leder till en 

trafikstrategi som är förankrad i översiktsplanen. I den praktiska genomförandeprocessen kan 

man sedan kvalitetssäkra åtgärderna med hjälp av gaturumsbeskrivningen som ska följa 

åtgärden genom projektering och byggande. Gaturumsbeskrivningen innehåller kort vilken 

karaktär som ska uppnås på platsen, vilka nättillhörigheter som behöver fungera (om länken 

som skall förändras t.ex. ingår i huvudnätet för cykeltrafik eller kollektivtrafik) och vilken 

hastighet som ska dimensionera utformningen. Slutligen behöver av gaturumsbeskrivningen 

framgå om andra egenskaper behöver hanteras som t.ex. kantstensparkering. Konkret leder 

analyserna ofta till att huvudnätet för biltrafik begränsas till det antal biltrafiktåliga leder som 

behövs för godstrafikens, utryckningstrafikens och personbilstrafikens grundläggande 

tillgänglighetsbehov. De omger sedan stadsdelar inom vilka biltrafiken behöver färdas på de 

oskyddade trafikanternas villkor. Den verkliga tillämpningen av metodiken leder till en rad 

kompromisser, inte minst avseende handelsfrågor. Här finns ofta ett stort avstånd mellan den 

önskade visionen om stadsdelarnas utbud av handel och service och den verkliga situationen 

där handeln och fastighetsägarna efterfrågar företagsekonomiskt försvarbara förutsättningar 

för sin verksamhet. 

I en fördjupning kring hållbarhetsfrågor (Hållbart resande i praktiken, Sveriges Kommuner 

och Landsting, Trafikverket 2010) går man in på hur förväxlingen mellan rörlighet och 

tillgänglighet har bidragit till ökat biltrafikarbete. Medan rörlighet är själva förflyttningen så 

utgör tillgängligheten möjligheten att nå något önskvärt, dvs. själva nyttan med förflyttningen. 

Det innebär t.ex. att planera för korta avstånd till dagis, skola, arbete och butiker. Då minskar 

behovet av rörlighet och tillgängligheten ökar för alla grupper. En annan följd blir att när 

samma nytta uppnås med mindre uppoffring i form av rörelse för alla grupper av människor 

(inte bara bilåkande) så ökar friheten eftersom fler får tillgång till nyttan, inte bara de som har 

tillgång till bil. 

I 2008 års infrastrukturproposition framhåller regeringen betydelsen av ett 

trafikslagsövergripande perspektiv i infrastrukturplaneringen. Där sägs att utvecklingen av 

samordning mellan trafik, bebyggelse och infrastruktur är viktig för att få en hållbar 

samhällsutveckling (Prop 2008/09:35, s 137). I projektet ”Den Goda Staden” fokuserades just 

på denna samordning (Hansen & Cars, 2011; Tornberg & Cars, 2008). De exempel som 

beskrivits avseende samverkan som en förutsättning för att klara en nutida utveckling mot en 

miljömässigt mer hållbar utveckling gäller också i hög grad handelsutvecklingen. Här 

förstärks utmaningen till samverkan av att delvis konkurrerande organisationer skall se en 

nytta av att samverka och vara öppna kring förutsättningar för en ekonomiskt hållbar 

verksamhet. 

Flera författare har beskrivit genomgripande förändringar i det sätt som bebyggelseplanering 

går till på. Under andra halvan av 1900-talet och fram till idag har synen på planeringens 

syfte, metoder och övergripande roll i bebyggelseplaneringen genomgått flera grundläggande 

förändringar (Taylor, 2005). 40-, 50-, och 60-talen dominerades av ett rationalistiskt tänkande 

utifrån synen att planeraren var en expert som ovanifrån kunde bestämma och dirigera 

utvecklingen.  

Bakom dagens hantering av trafikfrågor i Sverige ligger en lång tradition av trafikplanering 

som expertområde. Idag kompliceras trafikforskningen av olika perspektiv och lösningar. 
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Nielsen (2007) beskriver motsättningarna mellan förespråkare för separering/differentiering 

(separering av olika färdsätt från varandra i anläggningarna och differentiering av länkar i 

huvudnät och lokalnät så att trafikanten uppfattar huvudnätet som mer framkomligt för 

biltrafik) å ena sidan och förespråkare av integrering/filtrering (integrering av olika färdsätt på 

samma ytor och filtrering genom att genomfartstrafik silar genom stadskvarteren istället för 

att samlas på en genomfartsled) å andra sidan som en meningslös diskussion eftersom 

diskussionen ofta saknar en tydlighet avseende vad man vill åstadkomma. Han menar att 

mycket av kritiken mot separeringsprincipen var berättigad samtidigt som 

separeringsprincipen löste en del problem som inte kunde lösas på annat sätt. Diskussioner 

har kontinuerligt pågått runt om i landet avseende genomfartstrafikens potential som kunder 

till handelsetableringar. Tvingas de sila genom staden ökar möjligheterna att de gör pauser 

och besöker butiker. Om de flesta färdas längs en förbifart eller genomfart så ökar 

dragningskraften att etablera handel längs dessa trafikleder. Integrerade gaturum i sin mest 

utvecklade form (shared space) skapar ofta attraktiva gaturum men har lika ofta förlorare 

bland trafikanter i form av de svagaste fotgängargrupperna som inte vill riskera att blanda sig 

med biltrafik, särskilt om den går för snabbt. Trafiksäkerheten kan bli lidande men handel mår 

enligt Nielsen ofta bra längs sådana gator. Separering i form av planskildheter mellan gående, 

cyklande och bilar ger en god trafiksäkerhet men skapar också mer ödsliga miljöer och det är 

svårt att göra gaturummen attraktiva och lockande för kunder och besökande. Ofta kan 

trygghet i gångtunnlar orsaka att gående låter bli att gå eller väljer en annan väg. 

Nielsen (2007) anser att man nu bör uppmärksamma behovet av att hantera den komplexitet 

som präglar lokala utvecklingsprocesser med en kombination av åtgärder. Nielsen landar i 17 

rekommendationer för utvecklandet av trafikfrågor i den hållbara staden (ett urval av dem 

redovisas och kommenteras i tabell 2.5). I Nielsens skapande av urbana markanvändnings- 

och transportstrategipaket ingår behovet av en gemensam vision mellan berörda parter.  

I projektet ”Den Goda Staden” (Trafikverket, 2010:1) blev fokus efter flera års arbete 

skapandet av den gemensamma visionen som en förutsättning för en hållbar stadsutveckling. 

Samspelet mellan trafikutveckling och bebyggelseutveckling var utgångspunkten och 

projektet arbetade med hur olika intressen, krav och behov ska kunna hanteras samordnat för 

att åstadkomma en långsiktigt hållbar stadsutveckling. En slutsats från projektet var att 

stadskärnorna nu utvecklas från traditionella butiksområden till områden präglade av 

restauranger, service- och upplevelsebutiker. För att det ska ske behöver berörda 

organisationerna aktivt planera och samarbeta. Här blir utvecklingen av aktörssamverkan med 

både offentliga och privata organisationer nödvändig. En sådan metodik har utvecklats inom 

ramen för företeelsen BID (Business Improvement Districts) (Trafikverket, 2010:2). Ett BID 

initieras av organisationerna i ett område eller av kommunen. Ofta handlar det om 

centrumområden som behöver rustas upp för att bli attraktiva och kunna konkurrera med 

externa handelsetableringar. Fastighetsägare, handlare och kommun kan då göra gemensam 

sak. En handlingsplan med förslag till organisation och finansiering utarbetas av 

organisationerna. Omröstning i kommunfullmäktige avgör om förslaget ska gå vidare mot ett 

genomförande. Om så är fallet röstar organisationerna om förslaget. Om t.ex. minst 75 % av 

de berörda organisationerna är positiva fastställs handlingsplanen och arbetet påbörjas. Då 

gäller också finansieringen samtliga berörda aktörer, även de som inte ville delta. 

Handlingsplanen och kontrakten räcker ungefär fem år. Därefter måste processen tas en gång 

till om fortsatt samverkan behövs. Ett stort antal BID-handlingsplaner har genomförts både i 

Europa och i USA och Canada. I Sverige finns ingen lagstiftning som stöder denna metodik. 

Arbetssättet kan ändå tillämpas men då på frivillig basis. De bäst fungerande svenska 

stadskärneföreningarna arbetar i princip på det sättet. 
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Tabell 2.5: Rekommendationer till utveckling av trafikfrågor i den hållbara staden med mina 

analyser och kommentarer om kopplingar till handel. Källa: Utvecklad efter Nielsen (2012). 

Trafikfrågor i den 

hållbara staden 

Rekommendation enligt Nielsen Koppling till handel 

Definiera målen Mer än 30 års forskning och praktisk 

tillämpning har tillkommit sedan 

diskussionen om behovet av att reducera 

biltrafikarbetet i staden påbörjades. 

Fortfarande integreras inte denna 

kunskap i den allmänna politiska 

debatten, i transportanalyser och i 

praktisk planering av städer. 

När ett handelsområde eller en stads handelscentrum 

förlorar attraktivitet och köpkraft återkommer, 

åtminstone i mindre orter, diskussionen kring 

nödvändigheten att skapa tillgänglighet för bilburna 

konsumenter. Det sker särskilt i centrumlägen men också 

i stadsdelshandel. Fortsättningsvis förstärks 

argumentationen av att mätningar visar de bilburna 

konsumenternas betydelse avseende andel av inköpen. 

Konkurrensen mellan städer och mellan stadsdelar 

avseende köpkraft försvårar en samlad strategi för 

miljömässigt hållbar handelsutveckling. Här kan en 

regional strategi i samverkan med lokala strategier 

framtagna i samverkan med aktörerna skapa en 

vitalisering och en drivkraft i utvecklingen. 

Skapa ett urbant 

markanvändnings- 

och transport-

strategipaket 

Det behövs för att uppnå efterfrågade 

miljökvaliteter och reduktion av 

trafikarbete. Beslutsfattare och planerare 

behöver i samverkan arbeta fram 

åtgärder för förbättringar av 

måluppfyllelsen av de mål om hållbarhet 

som redan ofta finns. Detta åtgärdspaket 

behöver inkludera både trafiksystem-

design, incitaments- och finansierings-

struktur och markanvändningsutveckling. 

Avseende markanvändning behöver 

förtätning, omvandling av industri-

områden och impediment, koncentration 

av utveckling i kollektivtrafikstråk samt 

lokalisering av stora trafikalstrande 

servicenoder till kollektivtrafik-

knutpunkter ingå. 

Markanvändnings- och transportstrategipaketet behöver 

vara utvecklat i interaktion med kommunens översiktliga 

planering där en miljömässigt hållbar handelspolicy är en 

viktig del, eftersom inköpsresorna står för en betydande 

del av trafikarbetet. Enligt Vilhelmsson (1990) utgör 

inköpsresorna i Sverige ca 20 % av alla resor/dag men ca 

10 % av reslängden/dag. Enligt Cairns (2005) består 40 

% av alla inköpsresor i Storbritannien av biltrafikresor. 

Min egen empiri från svenska förhållanden pekar på att 

mer än hälften av inköpsresorna oavsett om det är 

dagligvaror eller sällanköpsvaror sker med bil som förare 

eller som passagerare. Nielsens markanvändnings- och 

trafiksystemsrelaterade synpunkter kan för handelns del 

hanteras i den formfaktoranalys som kan inleda 

framtagandet av en hållbar handelspolicy (se bilaga 3). 

Använd 

informations-

teknologi 

Använd informationsteknologi för att 

kontrollera trafikvolym, hastighet och 

sammansättning. Befintlig teknik gör det 

möjligt både att via biltrafikrestriktioner 

(t.ex. biltullar) och via optimering av 

godslogistik skapa förbättringar avseende 

trafikarbete och utsläpp 

Enligt Cairns (2005) kan 70 % eller mer av trafikarbetet 

för inköpsresor reduceras genom hemkörningsservice 

som optimeras logistiskt. Det är en hög siffra och 

utmaningen är godstransportlogistiken men min 

bedömning är att det innebär ett positivt bidrag. En 

miljömässigt hållbar handelspolicy kan förstärkas av 

biltrafikrestriktioner i miljömässigt känsliga områden 

(ofta stadscentrum) förutsatt att dessa har god 

tillgänglighet till handelsetableringar på annat sätt. Enligt 

Sandahl & Lagerén (2013) står inköp av besökare som 

rest med hållbara färdsätt till Uppsala city för mer än 65 

% av omsättningen. 

Skapa 

tillgänglighets-

Genom att justera ner ytor använda för 

biltrafik och parkering samt 

En omvandling av stadens gatunät mot ökad attraktivitet 

för gående och cyklister har påbörjats i Sverige motiverat 
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optimerade 

trafiknät för att 

stödja hållbarhet 

och stadsliv. 

hastighetsgränserna för biltrafiken 

minskas konkurrenskraften hos detta 

färdsätt. Istället ges mer utrymme för 

gång- och cykeltrafik liksom strikt 

prioritering av framkomlighet i 

kollektivtrafiknätet liksom i 

korsningspassager mellan gång- och 

cykeltrafik och biltrafik. 

både av miljöskäl och av hälsoskäl. Om det förenas med 

ökad närhet till handel samt effektiviserad 

hemkörningsservice skapas ett system som också har en 

acceptans från konsumenterna enligt min empiri. 

Differentiera nät 

för tung och snabb 

biltrafik från 

lokalt nät som ska 

underhålla 

stadslivet. 

Idag görs många kompromisser för att ge 

hög biltrafiktillgänglighet. Dessa 

behöver justeras så att biltrafiken enbart 

prioriteras i huvudnätet för biltrafik. Ett 

tvådelat nät för biltrafik skapas med ett 

huvudnät och ett lokalnät där biltrafiken 

prioriteras ner jämfört med de hållbara 

färdsätten. 

Här finns stora attraktivitetsvinster att göra genom att i 

det lokala nätet skapa blandade gaturum (shared space) 

som har god biltillgänglighet men på de gåendes villkor 

och anslutningar till rena gågator. Dessa gaturum ger en 

dragningskraft åt stadskvarteren som också kan gynna 

handel. Dessa miljöer passar ofta för relativt småskalig 

sällanköpshandel/shopping och matställen medan 

storskalig dagligvaruhandel kan lokaliseras i anslutning 

till huvudnätet för biltrafik men omgivet av 

bostadsområden. Här är ytor för parkering lättare att 

ordna och bilresorna kan dessutom bli kortare om 

handelsområdena omges av stadsdelar. Slutligen skapas 

på så sätt ett större biltrafikoberoende då fotgängare och 

cyklister får korta avstånd. 

 

Sammanfattande reflektioner utifrån teorierna 
Effektiva policys för att begränsa bilanvändandet behöver inte bara inkludera instrumentella 

frågor utan också symboliska och affektiva. Vid implementering behövs också åtgärder som 

kompenserar för förlusten av symboliska och affektiva värden. Eftersom dessa värden ser 

olika ut för olika målgrupper så behöver de vara tydligt målgruppsorienterade (Steg, 2005). 

Hela processen kring inköpsresandet behöver konstrueras så att individen automatiskt faller in 

i en vana som stärker hållbarheten i staden alternativt tvingas att välja mellan två alternativ 

beroende på behov, där det ena automatiskt ger mindre konsekvenser i form av mindre 

biltrafikarbete. Denna nya vana måste upprepas under stabila vardagsomständigheter och ge 

någon positiv respons för individen. 

I upplägget av planeringsarbetet i delprojekten i Den Goda Staden-projektet finns exempel på 

skapandet av referensgrupper för ökad förståelse för varandras perspektiv. Användandet av 

informella dokument för att effektivisera beslutsprocesser samt visionsdokument som säkrar 

att deltagande organisationer är överens om visionerna var också arbetssätt i delprojekten. En 

viktig slutsats av projektet är att samverkan måste startas tidigt i projektprocessen så att 

deltagarna ska få förståelse för varandras perspektiv. En annan erfarenhet var att om en 

hållbarhetsvision finns måste denna tydligt uttryckas i planens innehåll. 

 

Ökad täthet ger ofta mindre biltrafikarbete och förutsättningar för ökad kollektivtrafik. 

Samtidigt finns flera andra faktorer som påverkar resandet både avseende reslängd och 

frekvens. Dessa behöver tas med i strategier för ökat hållbart inköpsresande. Både sociala 

faktorer och urbana formfaktorer måste analyseras. 
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3. Hur fungerar stadens handel 

idag och hur blev det så? 
I detta avsnitt görs en tillbakablick på utvecklingen av nutida handelsstrukturer och aktuella 

utvecklingstendenser redovisas. Vidare beskrivs hur konsumenternas resbeteenden och 

beslutsprocesserna kring handelsfrågor ser ut. Presentationen är starkt sammanfattad och en 

utvecklad och mer fördjupad beskrivning ges i bilaga 1. Både dagligvaruhandel och 

sällanköpshandel berörs. 

Handelns strukturomvandling och trender 

Historiska strukturomvandlingar 
Självbetjäningshandeln 
Staden är och har alltid varit en rationell organisationsform för att hantera byten i form av 

varuhandel och för att bringa ner transportkostnader. Svensson (1998) visar i sin avhandling 

hur butikssystemet i Sverige har utvecklats. Torghandel och saluhallar har fram till andra 

världskriget stor betydelse men dagligvarorna kanaliseras alltmer genom fasta butiker. I nya 

stadsdelar inrättas fasta butiker. Torghandel och saluhallar stannar i centrum. Varje 

försäljningsställe säljer varor inom ett begränsat sortiment med manuell betjäning. 

Efter andra världskriget tar den ekonomiska utvecklingen och expansionen förnyad fart i 

Sverige. Självbetjäningsbutiker införs. Varorna förpackas för att kunna ligga i 

självbetjäningsbutiker. Förpackningarna tar över en stor del av informationsförmedlingen. 

Kedjevaruhusen sprider sig. Under 60- och 70-talet medför strukturomvandlingen att det 

utspridda nätet av små butiker ersätts av ett fåtal större butikskoncentrationer. Den 

ekonomiska avmattningen på 1970-talet, med bl.a. stigande bensinpriser medför enligt 

Svensson (1998) att företagens intresse för en massiv satsning på externa enheter minskar 

under en period.  

I ett sammanfattande resonemang beskriver Svensson (1998) hur det i många av 

försäljningsställena före andra världskriget utfördes ett antal vitt skilda funktioner i en 

gemensam produktionsanläggning. En slaktare kunde slakta en gris och stycka förutom att 

paketera och informera om varan, dvs. vidareförädla den primära varan. En modern 

dagligvarubutik är mer specialiserad och renodlad. Konsumenterna plockar ihop ett kolli 

varor som är tillverkade och till stora delar paketerade i tidigare förädlingsled. Dessutom är 

förvaringsmöjligheterna i hemmen bättre. 

Den fortsatta handelsutvecklingen i Sverige går mot större ytor. Antalet butiker minskar. 

Mellan 2001 och 2006 minskar antalet livsmedelsaffärer i Sverige från 6 564 till 5 953 

stycken (Stålnacke, 2009). Därmed ökar avståndet mellan bostäder och dagligvarubutiker. 

Totalsiffrorna avseende antalet dagligvarubutiker hålls uppe av att de s.k. servicebutikernas 

antal ökar och att bensinstationerna får tillstånd att sälja dagligvaror. Antalet 

livsmedelsaffärer utanför tätort minskar med knappt 13 % och antalet i tätort minskar med 

drygt 5 %. Den totala butiksytan ökar ändå beroende på att de små butikerna läggs ner och 

stora butiker nyetableras. Framväxande privatbilismen och bruket av bilen som nyttofordon 

bidrar till en tilltagande extern lokalisering av dagligvarubutiker. 
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Från de första stormarknadernas tid på 60-talet fanns en uppdelning med lågpris, dagligvaror 

och storköp i utkantslägen och sällanköp, livsstil och shoppingvaror i stadskärnor. Den 

strukturen är inte längre lika synlig, anser Bergman (1999). 

Forsberg (Ekström & Forsberg, 1999) beskriver hur den mest dramatiska förändringen av 

handelsstrukturen skedde genom introduktionen av självbetjäningsbutiker vars expansionsfas 

var som starkast under 1960-talet. Det innebar kraftfulla kostnadsbesparingar inom handeln 

och konkurrerade ut betjäningshandeln under kort tid. Självbetjäningshandeln och 

massbilismens framväxt är de två starkaste förklaringsfaktorerna bakom handelns 

lokaliseringsmönster, enligt Forsberg. Det ökande bilinnehavet och färdigförpackade varor 

rationaliserade kraftfullt inköpsförloppet genom att kunderna både plockade ihop sina varor 

och distribuerade dem med sin egen bil. Det kunde utan större tids- och 

bekvämlighetsförluster ske i ett glesare butiksnät.   

Bilsamhället 
En avgörande orsak till utvecklingen av handelsstrukturerna har också enligt Svensson varit 

det ökade bilinnehavet. Svensson (1999) bedömde att om bilinnehavet och bilanvändandet 

skulle fortsätta öka så skulle närheten till dagligvarubutiker och annan detaljhandel upphöra 

att vara ett viktigt skäl till integrerad bebyggelse. En utspridning av bostäder, butiker och 

arbetsplatser blev följden av att planeringen byggde på att bilen användes för transporter. 

Bilburna inköpsresor är dominerande förutsättningar vid butikslokaliseringar och kopplingen 

mellan butikslokaliseringar och bostäder har förlorat i betydelse (Ekström & Forsberg, 1999). 

Flera av de mindre butikerna kan, enligt Svensson (1999), ändå i framtiden fungera som 

huvudsakliga inköpskällor, men då måste högre priser accepteras. Över tiden har samtidigt 

kompletteringsfunktionen5 blivit alltmer utpräglad och då förändras också 

sortimentsstrukturen. 

Den senaste trenden är, enligt Ekström & Forsberg (1999), att även servicehandeln utvecklas i 

bilorienterade lägen. Exempel är Shells samarbete med Seven Eleven, Statoils med ICA och 

OKs med Konsum. På dessa trafikbutiker kan det numera vara enklare att köpa de livsmedel 

man behöver, än att köpa bilvårdsprodukter. Dagligvarorna är dyrare här. Antalet trafikbutiker 

ökade mellan 1974 och 1985 med 650 st. i Sverige. Det var en ökning från drygt 1 % till 

knappt 9 % 1985 som andel av samtliga dagligvarubutiker och varuhus (SOU 1987:44). 2005 

var siffran drygt 10 % (Handelns Utredningsinstitut och tidningen Market, 2006). 

Fortsatt handelsutveckling 
I rapporten ”Framtidens Handel” (Bergström, 2010) beskriver Bergström utvecklingen i 

Sverige de senaste två decennierna så här; efter en djup nedgång i samband med 90-talskrisen 

följde den längsta sammanhängande tillväxtperioden under efterkrigstiden. Perioden höll sig 

till sommaren 2008. En orsak till detta kan vara ett uppdämt konsumtionsbehov efter 90-

talskrisen.  

  

                                                           
5 Med kompletteringsfunktion avses inköp av mindre mängder dagligvaror som komplettering till det 

huvudsakliga dagligvaruinköpet. 
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Figur 3.1: Detaljhandelns omsättning, fasta priser. Index 1990=100. Källa: Bergström (2010).  

 
Hushållens förväntningar på framtiden var också mer positiva under denna period. Stark 

reallöneutveckling och låga räntor gav billigare lån och mer kapitalstarka hushåll. En trend 

mot ökad shopping bidrog till utvecklingen. Fokus på hälsa och motion bidrog till att sport- 

och fritidshandeln upplevde en stark tillväxt. Inrednings- och designtrenden satte tydliga spår 

i järn- och byggvaruhandeln, möbelhandeln och ett växande antal inredningsbutiker. Den 

”digitala revolutionen” bidrog till en stark försäljning av hemelektronikprodukter enligt 

Bergström (2010). 

Bergström (2010) bedömer att de svenska inkomsterna kommer att fortsätter att stiga de 

kommande 10-20 åren. Då växer köpkraften. Ökade inkomstskillnader leder till ökad 

efterfrågan på ett bredare utbud av både dyrare, exklusiva varor och mer ovanliga 

varugrupper. Handeln konkurrerar också i högre grad med nöjessektorn om konsumenternas 

uppmärksamhet (Bergström, 2010). Med växande köpkraft väljer konsumenterna att lägga 

mer pengar på nöjen. Befolkningen fortsätter att växa i städerna menar Bergström, särskilt i 

de större centralorterna. Köpkraften koncentreras till färre orter och butiker i 

utflyttningsområden får försämrade förutsättningar. Det påverkar inte den totala handelns 

omsättning. Internationalisering pågår med intryck, varor och konkurrens från hela världen. 

Detta påverkar efterfrågan genom att konsumenterna i större omfattning lockas av varor från 

andra länder och kulturer. Organisationerna blir oftare internationella både avseende handelns 

företag och fastighetsägare. Det innebär rationaliseringsvinster och möjligheter att bredda 

utbudet av varor. 

Småbutikernas villkor 
Dagens trender kan innebära en renässans för närhandeln och stadskärnan, menar Bergström 

(2010).  Förutom dagligvaruhandel kan, även i små stadskärnor och stadsdelscentra, finnas 

frisör, kemtvätt, viss fackhandel, ett par restauranger eller kaféer. De ligger bra till för 

konsumenter utan bil, utgör en lokal träffpunkt och möjliggör snabba ärenden för den 

stressade konsumenten. De utgör en vital del i tidsjakten. En svårighet kan vara brist på 

parkering. Dessa närcentra och mindre stadskärnor kan också vända sig till närbelägna 

arbetsplatser med t.ex. färdiga lunchpaket.  

Bergström (2010) ser hur service och närhet blir viktigare. Tiden är knapp för många hushåll. 

Det i kombination med stigande inkomster, urbaniseringen och stadens förtätning skapar 

bättre förutsättningar för ”butiken på hörnan”. Tidseffektiv konsumtion i stadsdelscentrum 

kan göra att dessa centrum klarar sig om de rustas och erbjuder bra vardagskonsumtion. 

Annars kommer de att fortsätta tappa marknadsandelar. Byggandet av bostäder vid 

handelsetableringar blir också mer aktuellt. Fler möjligheter för snabbhandling kommer att 

finnas. T.ex. kommer livsmedelsbutiker erbjuda ”snabbvarv”. Parkering nära ett centrum 
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kommer att komma, med direktaccess till butiker utan att behöva gå in eller genom centrumet. 

Serviceorienterade koncept som hemkörning och då också av mat som är helt eller delvis 

färdiglagad, kommer att öka. Denna service är i sig frikopplad från närheten men bidrar till 

tidseffektivitet. 

Fokuseringen på rent logistiska delar av distribution, dvs. transporter, lagring, 

sortimentssammansättning och varuhantering i samband med momenten, är motiverat vid 

analys av dagligvaruhandelns strukturomvandling. Butikerna kommer att bli mer 

specialiserade där vissa inriktar sig mot inköp i stora volymer. Dessa butiker bygger på att 

biltrafiksystemets logistik används för att sänka kostnaderna. Andra dagligvarubutiker 

kommer att fungera som kompletteringsbutiker där kunderna får betala prispremier främst för 

geografisk närhet (Svensson, 1999).  

I tidningen ICANYHETER (2013) beskrivs att 4 av 10 glesbygdsbutiker nu hotas. Det är 

besvärligt för butiker i små orter men svårast är det på ren landsbygd. Ett minskat 

kundunderlag på grund av utflyttning och en åldrande befolkning bidrar till utvecklingen. 

Andra drivkrafter är ökat bilinnehav, prisbilden i småbutiker och det begränsade utbudet. 

Även arbetspendling till större tätorter påverkar butiken på landsbygden. 

Bergström (2009, 2010) beskriver utvecklingen, som i förlängningen också har med 

småbutikerna att göra, enligt följande. Efterfrågan på tidsbesparande konsumtion ökar och det 

är två åldersgrupper som särskilt kommer att påverka handeln. Dels ”40-talisterna” och dels 

”90-talisterna”. Den första gruppen har nu gått i pension. De har besparingar och relativt bra 

pensioner. Denna åldersgrupp kommer att satsa mer på mat, resor och upplevelser.  

Den andra gruppen, ”90-talisterna”, går enligt Bergström in i en fas då 

detaljhandelskonsumtionen utgör en stor del av deras konsumtion. Bostäder ska köpas och 

möbleras, de får barn och därmed ska dagligvaror och kläder köpas. När familjer bildas söker 

man ett större boende i de yttre delarna av stadskärnorna alternativt i förorter eller 

angränsande städer.  

När Steen & Strøm6 Trend Lab (2008) analyserar framtiden menar man att efterfrågan på små 

inköpsställen som är mer tillgängliga från bostäder och arbetsställen kommer att växa 

kontinuerligt allteftersom tid blir mer dyrbar. För att de ska klara sig måste de drivas minst 

lika professionellt som de stora inköpsställena. Troligen behöver de ingå i kedjor för att bli 

attraktiva och hanteras effektivt. Allteftersom e-handeln växer blir det viktigare att de varor 

som inte finns hemma i butiken kan beställas och levereras hem till dörren. Varor beställda 

hemifrån ska kunna hämtas hos närmaste butik. Samtidigt inser alltfler on-line-butiker att de 

behöver fysisk representation för att ge potentiella kunder en känsla för varorna.  

De stora handelsplatsernas utveckling 
Under början på 2000-talet kunde en expansion förväntas av externa handelsplatser 

framförallt i landets mindre kommuner, menar Bergström (2000:1). Expansionen av 

storskaliga handelsplatser fortsätter, konstaterar Gillberg (2014). De flesta mellanstora och 

stora kommuner har redan sådana etableringar. Detaljhandeln har under en lång period både i 

Sverige och internationellt gått mot allt större etableringar. Det finns skillnader mellan 

konsekvenserna i stora och i små kommuner. I större kommuner attraherar köpcentrumen 

köpkraft från intilliggande mindre kommuner och centrumhandeln påverkas mindre om den 

sköts väl. I mindre kommuner skapas på grund av mindre underlag inte lika stora 

                                                           
6 Steen & Ström är ett av Europas större köpcentrumägande bolag. 
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handelsplatser och köpkraft attraheras därför inte i särskilt hög grad från grannkommuner. Nu 

finns tecken på att stadskärnorna ändå påverkas (Gillberg, 2014) eftersom de inte klarar av 

kapacitet och miljö. I första hand är det dock, när det gäller dagligvaruhandel, butiker utanför 

stadskärnan som får hårdare konkurrens (Bergström & Fölster, 2009).  

Utvecklandet av storskaliga handelsplatser pågår. Fölster (1999) ser däremot ett trendbrott 

under 90-talet där traditionella stormarknader med mindre sortiment i olika 

specialavdelningar konkurreras ut av storskaliga nischvaruhus (category killers). Här satsar 

man på djup, lågt pris och låg personalintensitet. Exempel på sådana är Elgiganten och 

MediaMarkt.  

De stora handelsplatserna har både ett brett utbud och andra upplevelser som gör handlandet 

till en trevligare upplevelse (Bergström & Fölster, 2009).  

Framtida möjliga trender 
Tillväxtverket och Svensk Handel har i sin rapport om konsumtion och handel 

(Tillväxtverket, 2010) gjort iakttagelser angående framtiden och menar att det pågår en 

industrialisering av detaljhandeln i Sverige. Tjänstebranschen industrialiseras och nya 

branscher växer fram som t.ex. besöksnäring och personliga tjänster. Utvecklingen mot större 

koncentration leder enligt Tillväxtverket till att orter som inte lyckas utveckla handeln ställs 

inför nya näringspolitiska villkor med nedläggningar och minskat antal arbetstillfällen. Ökad 

internationell konkurrens och teknisk utveckling har skapat förutsättningar för effektivisering 

och specialisering av handeln som i sin tur har inneburit lägre priser och större utbud. 

Samtidigt har den ökade regionala koncentrationen och de större butiksytorna inneburit att 

många mindre butiker slagits ut. Där ser Tillväxtverket att en ökad satsning på samordning av 

kommersiell och offentlig service kan vara ett sätt att motverka den försämrade 

tillgängligheten som ett glesare butiksnät för med sig. 

När Bergström (2010) ser på de framtida marknadsplatserna ser han följande trender; 

 Fortsatt tillväxt för externhandel och köpcentrum 

 Citynära industriområden omvandlas till handelsområden 

 Intensiv konkurrens skapar ”dead-malls”, olönsamma handelsplatser, som omvandlas 

till annan verksamhet. 

 Stadsdelscentrum kan få en renässans om de rustas upp och erbjuder bra 

vardagserbjudanden. Byggs det dessutom fler bostäder intill ökar sannolikheten för en 

positiv utveckling. 

 Handelsplatserna kommer att addera mer service som hemtransporter och ”snabbvarv” 

för konsumenter som vill snabbhandla. 

Redan kring sekelskiftet diskuterade Bergman (1999) framtida möjliga trender. Bergman såg 

ett scenario där ett mindre antal platser utvecklas till ”supercentra”, som innehåller 

multibiografer, nöjesparker, ett fullvärdigt serviceutbud och attraktioner. Denna utveckling är 

en vanlig internationell trend. Dessa ”supercentras” blir heta inköps- och utflyktsmål. I ett 

andra scenario utvecklas de bästa trafiklägena till veritabla köpzoner med allehanda 

fackvaruhus, ”outlets” och lågprismarknader blandade med mackar och gatukök. Det tredje 

scenariot är att befintliga externa handelsetableringar förändras och utvecklas till flerkärnighet 

med bostäder som också kan innebära kortdistansstrukturer och minskat trafikarbete. 

Bergström (2010, 2002:2) ser precis som Tillväxtverket en ökad internationell konkurrens och 

större butiksytor som kan öka utslagningen och skapandet av olönsamma handelsplatser. 
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Tillväxtverkets, Svensk Handels, Bergströms och Bergmans beskrivningar av framtiden talar 

inte emot varandra. Att alltfler varor säljs via köpcentrum och i allt större butiker kan stämma 

i alla tre scenarios av Bergman. Ägarkoncentrationer och större andel internationella kedjor 

kan också rymmas i de tre scenarierna. Sedan 1999 har supercentra öppnats, ett exempel är 

Emporia i Malmö och Mall of Scandinavia i Solna (öppnar under 2015 med 250 butiker 

omgivna av en stor mängd nya kontor, bostäder och en ny arena i den s.k. Arenastaden). 

Områden i anslutning till trafikplatser med lågprisvaruhus och snabbmat finns de många 

exempel på runt om i Sverige. Endast ett av Bergmans scenarier kan bidra till ökad hållbarhet 

i form av minskat trafikarbete, nämligen det där de externa handelsetableringarna utvecklas 

till flerkärnighet med ökad bostadsbebyggelse och därmed bidrar till kortdistansstrukturer. 

Denna utveckling av externa handelsetableringar har hittills inte genomförts i större skala. 

Bergströms (2010) tanke om att stadsdelscentrum kan få en renässans utgör den mest 

kraftfulla potentialen för ökad hållbarhet och kortdistansstrukturer. 

Enligt Bergström (2009, 2010) växer handeln och får ett större tjänsteinnehåll. Handeln söker 

också attraktiva handelsplatser, gärna där det redan finns annan handel. De stora externa 

handelsetableringarna kommer att stå sig men också stadskärnorna i de större orterna, drivna 

av urbaniseringen. Strukturomvandlingen inom handeln innebär en förbättrad produktivitet. 

Omsättningen har ökat kraftigt samtidigt som antal anställda har minskat. Möjligheterna till 

stordrift inom handeln har kommit att utnyttjas bättre (Bergström, 2000:2).  

Framtidens konsumenter kommer att uppfatta mötesplatser och positiva upplevelser som 

viktiga. Det kan stadskärnorna ofta erbjuda. I boken ”Kampen om köpkraften” (Bergström, 

2009) beskrivs följande orsakssamband. Högre inkomster ger konsumenterna möjlighet att 

öka tidsjakten. Hur stor del av hushållens konsumtion som går till detaljhandeln avgörs av hur 

skickligt handeln kan erbjuda tidsbesparing, upplevelser och tillgänglighet. Många gånger 

handlar det om att inspirera kunder som ”är på jakt efter något” men inte riktigt vet vad. Det 

kan då handla om allt från mat till kläder och inredningsdetaljer. Den högre inkomsten ökar 

också efterfrågan på upplevelser. Om två handelsetableringar avseende urvalet och 

tidsavståndet är likvärda så kan känslan av trivsel och möjligheter till upplevelser avgöra valet 

av etablering. Steen & Strøm Trend Lab (2008) säger att fokus nu är på väg att skifta från 

platser och produkter till konsumenter och deras möjlighet att förvandla och förbättra sig 

själva. Alltmer, tror man, handlar framtida kunder ensamma eller med rådgivare för att skapa 

en bättre version av sig själv. Det innebär träning, fitness, självförverkligande, styling, 

andlighet, terapi eller frigörelse.  

Näthandeln 
Tillväxtverket och Svensk Handel säger i sin rapport om konsumtion och handel 

(Tillväxtverket, 2010) att E-handeln ökar med 15-30 % per år. 

Enligt Handeln i Sverige (2006) erbjuder redan 2006 alltfler av landets stora 

fackhandelskedjor försäljning på nätet. Köpen förbereds ofta på nätet och fullföljs i butiker. 

Det omvända gäller också där de fysiska butikerna utgör ”show rooms” och inköpen sedan 

görs på nätet. Detaljhandelsföretagens försäljning över Internet har ökat från 4,9 miljarder 

kronor 2003 till drygt över 31 miljarder kronor 2012 (HUI et al. 2013). Av den totala 

detaljhandelsomsättningen i Sverige stod e-handeln för 6 % (Handelns Utredningsinstitut, 

2014). 
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Figur 3.2: Omsättning i e-handeln 2003-2012 i Sverige, miljarder kronor. Källa: HUI & Svensk 

Distanshandel & Posten, E-handelsbarometern (2013).  

 

I rapporten ”Hållbara städer – med fokus på transporter, boende och grönområden” 

(Rapporter från Riksdagen, 2011) diskuteras effekter av e-handelsutvecklingen. De 

konstateras vara olika beroende på om de omedelbara effekterna betraktas eller de mer 

omvälvande strukturförändringarna som kan växa fram eller planeras fram. E-handeln har 

hittills inte bidragit till en minskning av persontrafiken för handel (Rapporter från Riksdagen, 

2011). Inköpsresorna minskar inte utan förändras. Bland effekterna som har observerats 

hittills nämns; 

 Överflyttning av privata inköpsresor till distributionstrafik där varorna fraktas hem till 

kund. 

 Byte av inköpsplatser. 

 Ändrade färdmedelsval för inköpsresor. Fler inköpsresor kan göras med cykel eller till 

fots. 

 Omorganisation av ruttlogistik. 

 Bättre samordning och samverkan inom godsdistribution. 

Långsiktiga effekter; 

 Ändrad lokaliseringsstruktur för handel. 

 Nya system för mottagning av varor i fastigheter (t ex på arbetsplatser). 

 Utökade marknadsomland för handelsföretag. 

 Ändrade preferenser på bilinnehav och storlek på fordon. 

 Ändrade preferenser för färdmedelsval. 

I en rapport om e-handelns roll och potential för ett mer energieffektivt och hållbart 

transportsystem som Energimyndigheten tagit fram (Smidfelt Rosqvist et al., 2013) 

konstateras att e-handeln kan möjliggöra ett skifte mot energieffektivisering och minskade 

utsläpp. Behovet av att använda bil för transporten av varor från butik till hemmet minskar. 

Studien visar att det inte är en självklar utveckling. De som ofta e-handlar gör totalt sett fler 

resor per person och dag än de som mer sällan e-handlar men de gör fler inköpsresor med 

andra färdmedel än bil. De gör fler inköpsresor totalt till fysiska butiker. 

De som ofta e-handlar reser också, enligt Smidfelt Rosqvist (2013), totalt sett kortare sträcka 

per person och dag och skillnaden ligger i stort sett helt på bilresor. De fler resorna men färre 

kilometer med bil gör att de frekventa e-kunderna alstrar lägre koldioxidutsläpp även om det 

är få skillnader som kan säkerställas signifikant. För kvinnor är skillnaden signifikant. Också 

hos åldersgruppen 25 till 35-åringar är det en signifikant skillnad. De frekventa e-
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handelskunderna har mindre andel körkort och mindre tillgång till bil. Sammantaget leder 

iakttagelserna enligt Smidfelt Rosqvist till att e-handel i sig inte bidrar till stora konsekvenser 

avseende resandet i hållbar riktning men utgör ett stöd för omställningen till en mindre 

bilberoende livsstil. Resultaten av studien visar att det finns en energianvändningspotential 

med ökande e-handel men det krävs åtgärder och strategier för att realisera potentialerna. För 

att potentialen skall realiseras krävs ett omfattande arbete och samverkan mellan 

organisationerna (Smidfelt Rosqvist et al., 2013). Jag återkommer till detta i slutkapitlet. 

En annan studie (Pettersson et al., 2012) tittar på e-handelns effekter på trafik, miljö, resvanor 

och ekonomi i Göteborg. Här studeras också distributionens upplägg och konsekvenser av det. 

Resultaten visar att om det finns flera platser där distributionen kan starta så minskar 

transportarbetet tydligt. Man ser också en potentiell möjlighet att mer än halvera 

koldioxidutsläppen för transporter relaterade till inköp genom ökad e-handel. Min bedömning 

är att en så stor utsläppsminskning är optimistisk. Resultaten från enkätundersökningen (389 

svar) i studien visade att privatpersonernas främsta anledning att e-handla är tid och 

bekvämlighet men också att e-handel leder till förändrade resmönster. Riksdagsrapporten, 

Petterssons och Smidfelt Rosqvists resultat kan uppfattas vara olika men skillnaderna kan 

förklaras. Smidfelt Rosqvist och Rapporten från Riksdagen kan inte visa på en minskning av 

persontrafiken med bil men de säger att det finns en energianvändningspotential som kräver 

åtgärder och strategier för att realiseras. Petterssons studie fokuserar på ruttlogistiken vilket 

också nämns i de andra. Avseende inköpsresorna diskuterar Pettersson också en potential, inte 

verkliga uppmätta resultat. 

Teknisk utveckling skapar nya varor menar Bergström (2009, 2010). Digitaliseringen har 

skapat efterfrågan på ”flat-screens”, datorer och mobiler. Utvecklingen skapar också nya 

försäljningskanaler och därmed distributionsformer. 

Sammanfattande reflektioner om handelns strukturomvandling och 

trender 
Vi kan idag se olika trender i utvecklingen av handel. Dels tar stormarknader, butiker i stora 

köpcentra eller externa handelsplatser, lågprisbutiker och service- och trafikbutiker hand om 

en allt större del av detaljhandelsförsäljningen. Butikerna blir allt större, i synnerhet i externa 

lägen. Det gäller både för dagligvaror och sällanköpsvaror. Alltmer av handeln koncentreras 

till de regionala centralorterna.  

Dels innebär upplevelsen hos många konsumenter av tidsknapphet att efterfrågan på mindre 

inköpsställen, gärna mer tillgängliga från bostaden, ökar. Slutligen ökar efterfrågan på 

effektiv och trygg e-handel. Den bostadsnära handeln, så kallad bostadsområdeshandel, möter 

hård konkurrens, både avseende pris och sortiment, från de stora butikerna men slutsatsen 

behöver inte vara att denna handel slås ut. Den behöver däremot anpassas efter 

konsumenternas behov och samordnas med e-handeln.  

Självbetjäningsbutiker och ökat bilinnehav i kombination med förbättrat och rymligare 

boende med förvaringsmöjligheter, också för kylvaror, har haft avgörande inverkan på 

dagligvaruhandelns lokaliseringsmönster och konsumenternas inköpsmönster. Det totala 

beståndet av dagligvarubutiker har minskat kraftigt men de totala butiksytorna har ökat ändå.  

Näthandeln ökar snabbt och tillsvidare oftast utan samverkan med planerare. Det leder till 

byte av inköpsplatser, ändrade färdmedelsval, behov av samordning inom godsdistribution. 

Långsiktigt skapar den en ändrad lokaliseringsstruktur för handel, nya system för mottagning 

av varor i fastigheter (t.ex. på arbetsplatser) och utökade marknadsomland för handelsföretag. 
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E-handel är, så här långt, inte sammantaget en tidsbesparande strategi om det inte sker på ett 

rationellt sätt. Ibland alstrar internetanvändandet ytterligare resor. Fenomenet är således inte 

självklart positivt från hållbarhetssynpunkt men det finns en potential som kräver en strategi 

för att tas tillvara. 

Avseende markanvändning kopplat till trafiksystemet och möjligheten att utveckla staden mot 

ökad miljömässig hållbarhet kan fyra utvecklingar beskrivas som delvis kan ske parallellt men 

som har olika miljömässig hållbarhetspotential; 

 Ett mindre antal supercentra bildas innehållande upplevelseshopping med 

underhållning och fullvärdig service. Dessa platser blir regionala besökspunkter med 

stor andel långväga besökare. De alstrar långa inköpsresor och har därför liten 

miljömässig hållbarhetspotential. Om dessa centra alstrar många resor som samordnar 

flera inköpsbehov kan det totala antalet inköpsresor minska. Då avgör det geografiska 

läget om trafikarbetet ökar eller inte. 

 De bästa trafiklägena blir köpzoner med allt från storskalig handel, lågprismarknader 

och drivmedelsstationer till gatukök. I storstadsområdena kan dessa områden fungera 

också utifrån ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv genom att de inte behöver 

generera ökat trafikarbete. Dessa trafiklägen kan utvecklas till supercentra i 

storstadsområden men har oftast inte den omfattningen. 

 Befintliga externa handelsetableringar utvecklas till nya stadsdelar med boende, en 

flerkärnighet bildas. Denna utveckling är aktuell i det mindre antal kommuner som 

expanderar i Sverige och har en miljömässig hållbarhetspotential eftersom den bidrar 

till bildandet av en kortdistansstruktur. 

 Högkvalitativa butiksetableringar, framförallt inom dagligvaruhandel, utvecklas 

halvcentralt omgivna av stadsdelar. Den ökade betalningsviljan för tidseffektiv 

konsumtion ger en potential för halvcentrala handelsetableringar som också kan ha 

kompletterande servicefunktioner som uthämtning av varor köpta via internet. Detta 

gäller i mellanstora och större städer. I de små städerna behöver denna utveckling ske i 

stadskärnan. 

 

Resbeteende i olika handelsstrukturer 
I det här avsnittet redovisas empiri och modellberäkningar som belyser relationen mellan 

handel, transportbehov och resbeteende. 

Ett antal studier har genomförts på senare år där syftet har varit att samla kunskap om 

konsekvenser av handelns strukturomvandling vad gäller påverkan på valet av färdsätt. 

Resultaten från de studier som refereras i detta avsnitt är inte entydiga. Ofta finns lokala 

geografiska och markanvändningsrelaterade faktorer som negativt påverkar möjligheten att 

generalisera. Men trots skillnaderna finns ett antal samband och relationer som tydligt belyser 

relationer mellan handelsstrukturer och transportbehov.  

De flesta kvantitativt utredande rapporterna om inköpsvanor behandlar dagligvaror och inte 

sällanköpsvaror. Dagligvaror alstrar betydligt mer inköpsresor och är enklare att studera 

eftersom sällanköpsvaror till sitt omfång och i sin hantering är så olika. Kopplingen till 

miljömässig hållbarhet i detta arbete motiverar som följd av dagligvaruhandelns trafikalstring 

en särskilt omsorgsfull hantering av dagligvaror. Samtidigt innebär strukturförändringarna 

avseende sällanköpshandeln att antalet inköpsställen i mindre kommuner minskar och det 

tvingar konsumenterna till längre resor. 
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Färdmedelsval  
Bilanvändandet dominerar och det påverkar butiksvalet 
Den nationella resvaneundersökningen från 2012-2013 beskriver dagens fördelning av 

resande (Trafikanalys, 2014). Färdlängden 2012-2013 per person är 44 km/dygn. Av dessa 

kilometrar består service- och inköpsresorna av 9 % och de utgör drygt 12 % av det totala 

antalet resor. Enligt resvaneundersökningen står arbets-, tjänste-, skolresor, service- och 

inköpsresor och fritidsresor för 91 % av det totala antalet resor per dygn7. I andelar räknat står 

bilen för 50 % och gång- och cykel för 34 % av resorna. I en äldre men fortfarande relevant 

bok om rörlighet konstaterar Vilhelmson (1990) att den inrikes rörligheten har ökat från 1 mil 

per dygn i början på 1950-talet till ca 4 mil 1990. Det är nästan helt och hållet bilen som står 

för förändringen och det innebär att allt fler människor får en ökad geografisk rörlighet.  

Forsberg et al. (1994) konstaterar att människans resande har ökat mycket kraftigt under 

efterkrigstiden. Bakom det finns minst tre komponenter. Till att börja med är den tid 

människor avsätter per dygn för resor (i genomsnitt 80 minuter) stabil över tiden, mellan 

grupper och geografiskt. Marchetti (1994) pekar på att alla större städer har en jämförbar 

tidsbudget för invånarnas resor till och från arbetet på omkring en timme. Den är då räknad 

som ett medelvärde. I riktigt stora städer finns både högre exploateringsgrader och därför 

många som har en närhet och samtidigt en stor geografisk utbredning med långa arbetsresor. 

Denna tidsbudget tycks vara biologiskt betingad hos människan (Marchetti, 1994). För det 

andra är antalet ärenden (t.ex. att arbeta, gå i skola eller att handla dagligvaror) utanför 

hemmet också stabilt. Med snabbare transportmedel så möjliggörs ökade reslängder. Den 

tredje komponenten är den fysiska strukturen. Lokalisering och utformning av bostäder, 

arbetsplatser och service har successivt utvecklats mot högre koncentration och samtidig 

utglesning. Förtätningsprojekt har genomförts i de flesta städer samtidigt som villaområden 

och externetableringar har byggts utanför staden. I mångfunktionella större 

handelsetableringar finns en hög täthet avseende service samtidigt som butiksnätet i städerna 

är utglesat. Den byggda miljön gör det allt svårare att nå nödvändiga och önskvärda mål och 

samtidigt behålla valfriheten att välja färdmedel. 

År 2013 gjordes en studie i Uppsala avseende färdmedelsval vid inköpsresor (se tabell 3.1, 

Sandahl & Lagerén, 2013). Den visade att till City kom 24 % av de intervjuade med bil och 

till Gränby (en halvcentral stor affärsetablering med dagligvaror, sällanköpsvaror och service) 

82 %. Undersökningen visade att besökare till City med hållbara färdsätt dominerade 

avseende del av handelsomsättning gentemot besökare med bil och i Gränby tvärt om.  ICA 

gjorde med SIFOs hjälp en undersökning 1991 som visade att 45 % av hushållen använde bil 

vid inköp (se tabell 3.2). Detta skiljer sig från det resultat Forsberg et al. (1994) fick vid 

studier i sex kommuner. I deras enkät använde 70 % bil för att handla livsmedel. En 

förklaring till skillnaden är att ICAs studie innehåller alla resor för inköp av dagligvaror, inte 

endast till förstahandsbutiken. Skillnaden visar på svårigheten att jämföra olika studier.  

I en studie av hushållens inköpsmönster och val av dagligvarubutiker i Trollhättan, Västerås 

och Östersund (Svensson & Haraldsson, 2001) var syftet att kartlägga de faktiska 

inköpsmönstren men också att studera hushållens preferenser. En tendens i materialet är att 

kvinnor väljer bostadsområdesbutiker mer än män, särskilt om de utför alla inköp i hushållet. 

Med åldern ökar också andelen inköp i bostadsområdesbutiker. Körkort, tillgång till bil och 

bilanvändning stärker viljan att handla i stormarknad. Ändå är bilinnehavarna i majoritet 

bland de som använder bostadsområdesbutiker. Antalet hushållsmedlemmar och 

hemmaboende barn samvarierar med inköpsvolymer och andelen inköp i bostadsområdes-

                                                           
7  De övriga består av andra ärenden bl.a. i anslutning till tjänsten, hälso- och sjukvård och barntillsyn. 
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butiker (se figur 3.3) och gör därför stormarknader och bilbaserade dagligvaruinköp mer 

attraktiva för stora hushåll. Om hushållen vill handla ofta t.ex. för att få färskare varor, mindre 

volymer per inköp eller att slippa planera stora inköp, då framstår enligt författarna en 

högkvalitativ bostadsområdesbutik som en bra lösning. Individens ökade mobilitet medverkar 

till en uttunning inte bara av dagligvaruhandel utan också av underlag för lokala restauranger, 

nöjen, offentlig service och fritidsaktiviteter Ändå tycks det finnas en uppdämd efterfrågan på 

bostadsområden som kan erbjuda en mer omfattande serviceproduktion (Svensson & 

Haraldsson, 2001). Författarna ser att gruppen äldre konsumenter väljer att handla mycket i 

bostadsområdesbutiker medan familjer/hushåll med många medlemmar utför huvuddelen av 

sina inköp i stormarknader. 

Figur 3.3: Andel inköp i bostadsområdesbutik mot antal familjemedlemmar. Familjestorleken är en av 

variablerna som påverkar valet av butik. Källa: Svensson & Haraldsson (2001). 

 
 

Den senaste studien som också tar ett nationellt grepp är mina egna fallstudier och 

webbundersökning. Min webbundersökning visar på resultat som i stort stämmer med 

Forsberg avseende färdsätt till den oftast besökta butiken (se kapitel 4). I mina tre fallstudier 

som gäller halvcentrala etableringar är färdmedelsvalet bil som förare eller passagerare till 

den mest besökta butiken mellan 53 % och 68 % (se vidare i kapitel 4).  

Även om det är lång tid mellan studierna så visar de alla vilken stor skillnad det är mellan 

färdmedelsval i stadsdelshandel och centrumlägen jämfört med externa lägen. Mina egna 

fallstudier visar att i halvcentrala lägen tar mer än hälften av konsumenterna bil som förare 

eller passagerare vid inköpsresan även om dessa bilresor kan vara korta. 

Tabell 3.1: Del av besökarna och del av omsättningen per färdmedel i procent för city och 

handelsetableringen Gränby. Källa: Sandahl & Lagerén (2013). 

 
 Bil (förare) Bil (passagerare) Buss Tåg Cykel Till fots 

Del av 

omsättning 

      

City 25 8 37 9 6 15 

Gränby 69 17 5 - 4 7 

Del av 

besökarna 

      

City 17 7 31 10 8 25 

Gränby 64 18 6 - 2 10 
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Tabell 3.2: Hushållens färdmedelsval i procent fördelade på typer av butik och butikslägen. Källa: 

ICA/SIFO (1991). 
 Bil Kollektivtrafik Cykel, Moped Gång 

Alla inköp 45 5 9 37 

     

Butikstyp     

Stormarknad 86 2 2 10 

Lågpris 75 0 2 23 

Bensinstation 72 0 13 15 

Varuhus 47 15 12 24 

Dagligvarubutik 42 4 10 42 

Jourbutik 30 1 14 54 

     

Butiksläge     

Bostadsområde 37 2 11 50 

Centrala staden 41 10 13 35 

Centrum 58 8 5 29 

Externt 93 1 2 3 

 

Davies (1995) sammanfattade läget i Västeuropa 1995 så här: I alla länderna hade det varit en 

kraftig ökning av storleken på affärerna vilket hade bidragit till efterfrågan på ny mark som 

ofta fanns utanför städerna, borta från befintlig handel. Davies menade att här startade 

konflikten i form av konsekvenser på befintliga handelsetableringar och små affärer. En social 

polarisering hade skapats där hushåll med bil inrättade sig efter ett nytt sätt att handla och 

dessa hushåll tillägnade sig på det sättet fördelarna med det nya sättet att bedriva handel. 

Landskapet hade utvecklats negativt som följd av en fattig arkitektonisk utformning av de nya 

stora etableringarna. Befintlig handel hade haft en negativ utveckling. Slutligen var de 

miljömässiga konsekvenserna negativa med ökat bilanvändande. 

Det finns tydliga skillnader mellan olika stadsstorlekar. Svensson (2004) har jämfört Motala, 

Östersund och Stockholm. I Motala och Östersund består de studerade områdena till stor del 

av villabebyggelse, omkring hälften av individerna bor i hushåll med två vuxna 

medelinkomsttagare och 90 % har tillgång till egen bil.  I Stockholm är de undersökta 

områdena annorlunda. Endast 35 % bor i tvåpersonershushåll (35 % i hushåll med en person). 

Nästan alla bor i flerfamiljshus och ca 65 % har tillgång till egen bil. I Stockholm handlar 

hushållen ungefär lika ofta på väg till/från arbete eller studier som i enskilt ärende (ca 45 %). I 

Östersund och Motala dominerar enskilt ärende (60 % i Östersund, 70 % I Motala). I 

Östersund och Motala dominerar bilandelen (ca 70 % i Östersund och 85 % I Motala). I 

Stockholm är den endast 30 % och ca 60 % går till den mest besökta dagligvarubutiken (se 

figur 3.4). 

I en studie kring möjligheten att med planering påverka stadsutvecklingen mot mindre 

bilanvändande (Martin, 2006) redovisas det kraftigt ökade antalet bilresor vid inköpsresor i 

Tyskland under perioden 1982 till 2002, se tabell 3.3. Martin visar att också om det finns 

närbelägen handel så kan individuella inköpsbeteenden, livsstilsrelaterade motiv och 

individuella rörelsemönster ändå göra att längre distanser väljs av konsumenterna. 

Konsumenterna har anpassat sig efter ett glesare utbud och längre distanser. Martin menar att 

genom att anpassa utbudet i ett område efter den befolkningsgrupp som dominerar området 

och ge området mer stadsmässiga kvaliteter så kan fler konsumenter förmås att stanna i sitt 

eget område när de gör inköp (se vidare under avsnittet ”Handel och stadsplanering”). 
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Figur 3.4: Hur hushållen färdas till dagligvarubutiken, andelar av hushållen. Källa: Svensson (2004).  

 
 
Tabell 3.3: Jämförelse mellan trafikalstring och trafikarbete 1982 och 2002 utifrån den västtyska 

befolkningen. Källa: Martin (2006). 

 
 1982 2002 Skillnad i % 

    

Trafikalstring    

Inköpsresor (milj. resor/dag) 51,0 70,7 +37,6 

Övriga resor (milj. resor/dag) 134,7 134,7 -0,01 

Andel inköpsresor med bil (%) 37,9 60,9 +60,4 

Andel inköpsresor till fots (%) 39,6 25,0 -36,8 

Andel bilresor av övriga resor (%) 53,0 60,8 +14,6 

    

Trafikarbete    

Inköpsresor (milj. fordonskm/dag) 219,0 443,8 +102,6 

Övriga resor (milj.  fordonskm/dag) 1 505,0 1 878,2 +24,8 

Andelen trafikarbete inköpsresor med bil 

(%) 

66,7 83,0 +24,4 

Andelen trafikarbete bilresor av övriga 

resor (%) 

76,3 77,6 +1,7 

 

 

Mångfunktionella handelsetableringars effekt på resbeteenden 
En annan betydelsefull fråga avseende färdmedelsval och biltrafikgenerering, är om 

mångfunktionella handelsetableringar innebär att färre inköpsresor alstras eftersom 

konsumenterna gör flera ärenden samtidigt. En studie där detta berörs har gjorts av Trivector 

(Vägverket, 2006). När Trivector frågade besökare till fyra handelsetableringar omkring Lund 

(Burlöv Center, Center Syd, Nova Lund och Lunds centrum) om deras besök till 

handelsetableringen motsvarar mer än en alternativ inköpsresa så blev resultatet att det oftast 

var så (Vägverket, 2006). Tre av fyra av dessa alternativa resor skulle ha gjorts med bil. När 

man beräknade reslängderna så skiftade det mellan de studerade etableringarna. Burlöv 

Center var den etablering som näst Lunds Centrum hade flest boende inom en kilometer (7 

000 invånare jämfört med 2 000 på Center syd och 4 000 på Nova Lund). I en studie av de 

bilburna besökarna till Lunds centrum konstaterades att de gjorde i genomsnitt 18 % fler 

inköpsresor per vecka än de som besökte de externa eller halvexterna anläggningarna. 

Däremot var andelen besökare som kommit med kollektivtrafik, gång- eller cykeltrafik långt 

fler. Trivector kom fram till att få tätortsnära etableringar kan mäta sig med stadskärnan 

avseende tillgänglighet för kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. Vid jämförelse av 

emissioner av koldioxid per bil för hela reskedjan var det ändå resorna till Burlöv Center som 

alstrade minst. Det kan enligt Trivector bero på att Burlöv Center ligger som ett ortscentrum 
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och har en stor kundkrets i sin närhet. Vid en jämförelse mellan antalet inköpsresor 2005 med 

antalet ca tio år tidigare, vilket studerades med samma metod (Ljungberg et al., 1994) visade 

det sig att man 2005 gjorde färre inköpsresor per vecka.  

Det finns således handelsetableringar som ligger så belägna att de har ett stort kundunderlag i 

närheten och därför alstrar litet trafikarbete. Dessutom innebär mångfunktionella 

handelsetableringar att varje inköpsresa ersätter flera alternativa inköpsresor till andra 

handelsplatser. Ändå ligger många handelsetableringar i externa lägen vilket gör att 

biltrafikberoendet blir högt och trafikarbetet högre än vid jämförelser med situationen för 30 

år sedan. Detta blir tydligt i en tysk studie (Martin, 2006), se tabell 3.3. 

Effekten av externetableringar 
Externetableringarnas bilgenererande effekter är starkt beroende av tätorternas geografi och 

dagligvaruhandelns struktur menar Svensson (1998). Avståndet mellan olika stadsdelar och 

externetableringarna, externetableringarnas dimensionering och förekomst av större butiker i 

tätorten med hela tätorten som avsättningsmarknad spelar in. Väg- och gatunätets struktur 

påverkar också. Därför menar Svensson (1998) att resultaten han kommit fram till när han 

studerat Linköping inte kan generaliseras. Biltrafikarbetet i samband med dagligvaruinköp 

hade mellan 1992 och 1995 ökat i Linköping med i storleksordningen +50%. Beräkningarna 

avsåg Linköpings sammanhängande tätortsområde (Linköping, Malmslätt, Tallboda och 

Slaka). Externutbudet ökade kraftigt i Linköping under denna tid. 

Tittar man vidare på markanvändningsförändringar och sociala effekter som följd av 

förbifarter (Hagson et al., 2001) framgår hur mer än två femtedelar av nya företagsbyggnader 

i de 45 största svenska städerna har lokaliserats vid förbifarterna. Bland dessa finns handelns 

externetableringar. Detta har i sig inneburit ett ökat biltrafikarbete. Det har också inneburit en 

dålig tillgänglighet för gång- och cykeltrafik liksom ofta för kollektivtrafik. Under 1960-, 70- 

och 80-talet har effektstudier kring externa handelsetableringar – särskilt dagligvaruhandel – 

handlat om sysselsättning, påverkan på handeln i stort men särskilt vitalitet i stadskärnan samt 

sociala effekter med fokus på svaga gruppers tillgänglighet till service (Hagson, 2003). De 

sociala effekter Asplan Analyse (Næringsdepartementet, 1991) ser som följd av 

externetableringar handlar om att antalet arbetstillfällen inom handeln minskade under de 

studerade åren (1987-1990). Det kan också utryckas som en produktivitetsvinst i form av 

reducerat behov av arbetskraft. Vidare såg man att stadscentrum har bibehållit färre butiker 

och fått ett mer begränsat sortiment. 

Under 90-talet försköts tyngdpunkten i diskussionen, enligt Hagson (2003), till att handla om 

miljöeffekter i form av dels påverkan på biltrafikarbetet och dels på centrumbildningarnas 

förutsättningar att fungera. När det gäller omfattningen på trafikeffekterna ser Hagson (2003) 

följande mönster; 

 För varje enskild ny handelsetablering blir det marginella tillskott till trafikarbetet, 

ofta mindre än 1 % på det totala trafikarbetet i stadsregionen. 

 Om påverkan av en ny extern handelsetablering studeras enbart avseende 

inköpsresandets förändring i trafikarbete, hamnar ökningen på 5-10 %. 

 Om jämförelser görs med vilket färdsätt och hur långt hushåll som bytt inköpsställe till 

externetablerad butik färdas, så kan körsträckan ibland öka med 1 000 %. 

Svårigheten att göra trafikprognoser, menar Hagson (2003), ligger i det faktum att det inte är 

nya resor det handlar om oftast utan omfördelade resor, och ibland med andra färdsätt.  
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Trivector bedömer i Vägverkets Publikation 2003:148 att externa handelsetableringar ökar 

avgasutsläppen och bränsleanvändningen jämfört med om inköpen görs på andra ställen. 

Tätortsnära placering av etableringen ger mindre utsläpp per besökande bil än den mer 

externa placeringen. Å andra sidan ger den tätortsnära etableringen större utsläpp inom tätort. 

I en äldre studie av Burlöv Center och Center Syd i Skåne konstaterade Ljungberg et al. 

(1994) att externa handelsetableringar ger större avgasutsläpp och bränsleförbrukning än om 

inköpen görs på annat sätt. De ser också att en placering i utkanten av en större stad ger 

mindre avgasutsläpp och bränsleförbrukning än en placering längre ifrån stora orter. 

Hagson (2003) säger att i medelstora och små svenska städer ligger inte externa anläggningar 

på vägen mellan arbetet och hemmet så som de ofta gör i större städer och storstadsområden. 

Det innebär att i storstäder blir andelen kedjade inköpsresor med liten eller ingen ruttavvikelse 

stor och miljöeffekten liten. I övriga städer blir miljöeffekten stor, större ju mer externt 

etableringen lokaliseras. 

Asplan Analyse (Næringsdepartementet 1991) studerar de ekonomiska effekterna som följd 

av effektiviseringen av varudistributionen vid byggandet av en externetablering. De bedömer 

att effekten är liten och att man istället bör studera den för hela staden gemensamt. Hagson 

och Mossfeldt (1998) studerar också om de externa etableringarna påverkar varutransporterna. 

De ser att effektiviteten avseende leverans till butiken inte påverkas av butikens läge. 

Däremot påverkas effektiviteten av butikernas och distributionsområdets storlek liksom av 

rutternas uppläggning. Högst effektivitet uppnås i områden med hög täthet av butiker och hög 

befolkningstäthet. Mäts effektiviteten i antal körda kilometer per levererad pall så är den 60 % 

högre i Sydsverige jämfört med Västsverige. Sämst är den i norra Sverige. En effekt av denna 

effektivisering för leverantörerna är att en del av transportarbetet förs över till kunderna, 

hushållen. 

Avstånd och färdmedelsval 
I Trivectors studie (Vägverket, 2006) av om kunderna väljer den närmaste etableringen i 

förhållande till hemmet så utgjorde avståndet bara en viktig faktor för mellan 14 och 29 % av 

respondenterna. Enligt Trivector beror det på familjens resmönster, pendling, andra ärenden 

eller särskilda krav på utbud. Resultaten av Trivectors studie visar att en förtätning av 

etableringar inte självklart innebär något minskat trafikarbete av betydelse. För att ett minskat 

trafikarbete skall uppnås behöver den närmaste etableringen ha ett attraktivt utbud. Då uppnås 

sådana resultat som Murto (1997) också pekar på. Murto visar att beslutet om den första 

externa handelsetableringen i en stad är viktigast. De handelsetableringar som byggs därefter 

ger små effekter då hushållen väljer den närmaste om kvaliteten och utbudet är lika attraktivt. 

Det resultatet stöds av en studie i Umeå (Garvill et al., 2003).  I min empiri påvisar jag också 

att motivet att inte välja den närmaste butiken är bättre utbud eller lägre priser (se kapitel 4).  

I en studie av avstånd till närmaste dagligvarubutik och avståndets påverkan på val av färdsätt 

baserad på dels datakällor för hela Tyskland och dels en hushållsundersökning för 

Kölnområdet nås följande resultat (Scheiner, 2007); 

 Över tiden är valet av färdsätt i stort konstant när det kopplas till avstånd.  

 Längre avstånd till närmaste dagligvarubutik leder till färre butiksbesök, gåendet 

minskar räknat i kilometer och biltrafikarbetet ökar. 

 Boende i större städer tenderar att lämna bilen hemma oftare än boende i mindre 

tätorter. 

 I större städer används bil och cykel mer i utkanten av staden. I centrala delar av 

staden går människor oftare. 
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Undersökningen är från Tyskland men resultaten stämmer med svenska resultat inkluderande 

resultaten från min webbundersökning och mina fallstudier (se vidare i kapitel 4). 

Vid en studie av de 45 största svenska städerna har Reneland (1998) konstaterat att 60 % av 

befolkningen hade ≤ 400 meter till närmaste livsmedelsbutik 1980. 1995 hade andelen 

minskat till 56 %. Andelen personer med gångavstånd på mindre än 400 meter till 

livsmedelsaffärer har på riksnivå minskat från 35 % till 33 % procent mellan 2001 och 2006 

(Statistiska Centralbyrån, 2009). För tätortsbefolkningen har Statistiska Centralbyråns 

beräkningar skett på avståndet 300 meter fågelvägen. Det motsvarar cirka 400 meter verkligt 

avstånd vilket kan betraktas som en god tillgänglighetsstandard för gående och cyklande. Min 

egen webbundersökning ger resultatet att 45 % har mindre än 600 meter (se vidare i kapitel 

4).  

Så länge avstånden till butik är mindre än 2 km företas flertalet av handelsresorna med andra 

färdsätt än bil i Oslo. Få (9 %) gör inköpsresor längre än 10 km i Oslo och Akershus. Två 

kilometer motsvarar en tidsuppoffring på ca 15 minuter för gående. 15 min. är maximalt vad 

konsumenterna är beredda att avsätta för att komma till ett köpcentrum (Lavik & Stø, 1992).  

Min egen undersökning visar andra resultat än Lavik & Støs från Norge. Mina fallstudier i 

Nacka, Falun och Umeå visar att när avståndet är längre så minskar andelen konsumenter som 

går till fots i Sverige (från 48 % vid avstånd 0- 600 m till 20 % vid avstånd på 600 m -2 km). 

70 % väljer andra färdsätt än bil i intervallet 0- 600 m. Redan i intervallet 600 m – 2 km väljer 

bara 30 % andra färdsätt än bil.  

Ökad efterfrågan på biltrafikoberoende 
Vilhelmson (2000) har bearbetat RVU 1978 och RiksRVU 1996-97 (RVU är 

resvaneundersökningar för hela Sverige som nu genomförs av myndigheten Trafikanalys) och 

fått fram färdsättsanvändningen uppdelat på tätortsstorlek och dess förändring mellan 1978 

och 1997. Han har då sett då att andelen cykelresor mer än fördubblas (från 9 % till 24 %) i de 

medelstora städerna (50 000 – 199 999 invånare) under perioden. Cykeln har ökat sin andel av 

antalet personresor i Sverige sedan 1970-talet. Det sker i alla tätortstyper men mest i de 

medelstora städerna. När det gäller bil så är andelen större ju mindre och glesare tätorten är 

(1997 var andelen 64 % i de små tätorterna mot 43 % i storstäderna). En del bilresor i de 

medelstora städerna har under perioden ersatts med cykelresor (andelen resor med bil har 

minskat från 45% till 41%). Här har andelen bilresor alltså minskat både avseende reslängd 

och resefrekvens. Kollektivreseandelen är störst i storstäderna men har minskat litet i de 

medelstora till förmån för cykeln (från 10 % till 6 %). Förflyttningar till fots minskar under 

80- och 90-talet i samtliga tätortsstorlekar men ligger ändå på mellan 10 och 17 % (mest i 

storstäder). Det är en långvarig trend som också finns i andra länder. Andelen bilpassagerare 

minskar generellt som följd av att fler kvinnor kör egen bil och att tvåbilsinnehavet ökar. 

När Vilhelmson (2000) jämför resande i olika tätortsstorlekar blir resultatet att de medelstora 

städerna (50.000 – 199.999 invånare) kräver minst daglig reslängd av de boende. Både i 

storstäderna och i de mindre reser man längre i vardagen. I de små tätorterna har nio av tio 

tillgång till egen bil och körkort (i åldersgruppen 20-64 år). I storstäderna har sex av tio 

tillgång till egen bil. Tätortens täthet har större betydelse för skillnader i bilinnehav än för 

faktiska reslängder. Ju mindre och glesare en tätort är desto högre är andelen bilförare. 

Fördelningen av de olika ärendena är likartad i de olika tätortstorlekarna. I åldersgruppen 20-

64 år används drygt hälften av resorna till ärenden i arbetslivet, knappt en tredjedel till 

fritidsresor och en sjättedel till hushållets omsorg, inköp, service mm. 
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Newman och Kenworthy diskuterar ”Peak Car” och menar att kulmen för bilanvändandet i 

världens utvecklade storstäder kan vara passerad (Newman  & Kenworthy, 2011). De senaste 

åren mäts både i USA, Australien och i åtta andra länder minskat biltrafikarbete. Bland skälen 

till detta nämns 

 Människors ovilja att förbruka mer än ca 60 min/dygn på resa. 

 Kollektivtrafikens fortsatta effektivisering och attraktivitetshöjning lockar allt fler 

resenärer. 

 Städer utvecklas från utglesning mot förtätning. 

 Allt större andel av de boende i städer är äldre som kör mindre. 

 En urban kultur breder ut sig som motverkar bilberoende. 

 Fortsatt ökade drivmedelspriser 

Företeelsen ”Peak Car” studeras för närvarande på Tekniska Högskolan i Stockholm för 

Sveriges räkning, på uppdrag av Trafikverket. Trafikverket har skrivit ner prognoserna för 

biltrafiktillväxten från 1,5 % till 1,2 % per år och vill pröva om nerskrivningen är för liten. 

Flera osäkerheter gör att Newman och Kenworthys slutsatser inte självklart är överförbara på 

Sverige. 

Attityden till bilkörning förändras och det finns mätningar på ett ökat miljömedvetande inom 

EU. Det förstärker drivkrafterna som verkar för ett ökat biltrafikoberoende (TNS Opinion & 

Social, 2011). 

Sammantaget ger materialet ytterligare motiv att om möjligt skapa småskalig, 

funktionsblandad markanvändning också om det inte minskar biltrafikarbetet på kort sikt  

Nya inköpssätt 
Nya inköpssätt har börjat sprida sig alltmer. Det handlar dels om nya möjligheter till 

hemkörningsservice men också att alltmer inköp sker via e-handel. 

Som belysts ovan sker en stor andel av alla inköpsresor med bil. Det senaste decenniet har 

tillgången på hemkörningsservice ökat kraftigt. I en studie avseende konsekvenser av ökande 

efterfrågan på hemkörningsservice ser Cairns (2005) att trafikarbetet för inköpsresor kan 

reduceras med 70 % eller mer om effektiva hemkörningsservicekoncept utvecklas. En viss 

omfördelning av det individuella bilresandet kan förväntas till andra typer av bilresor, som 

ersättning för inköpsresor, men sammantaget bedöms ändå en reduktion uppstå. Reduktionens 

omfattning anges bero på hur effektiva upphämtningsplatserna är, avgiftsstrukturen, nya typer 

av upphämtningslokaliseringar samt hur väl samarbetet med leverantörerna fungerar. Siffran 

är hög och utmaningen ligger i godstransportlogistiken men min bedömning är att konceptet 

kan tillföra ett betydande positivt bidrag. I min webbundersökning väljer 80 % av de som 

prenumererar på en matkasse att få den hemkörd, se vidare i nästa kapitel. 

Inledningsvis avgörs trafikkonsekvenserna av vilken andel av hushållen som börjar handla 

hemifrån. Vidare innebär leveranser till lokala centra en större effektivitet och kortare total 

körsträcka för distributionsfordonen än leveranser direkt till slutadressen. Bilförare kan då 

komma att ändra sina inköpsresebeteenden. I början är det möjligt att konsumenterna handlar 

torrvaror hemifrån men fortsätter att göra inköpsresor för att köpa annat inklusive färskvaror 

(Cairns, 2005). En studie (Tacken, 1990) baserad på intervjuer av ca 150 personer i Holland 

visade att mer än 50 % fortsatte att köpa färskvaror men gjorde inköpen mer sällan på 

stormarknader utan istället oftare i lokala butiker. De gjorde också färre resor per dag. 

Medeltidsvinsten var 0,5-2 timmar. I den studie som nämndes under avsnittet ”Framtida 

möjliga trender, Näthandel”, som var baserad på resultat från en webbpanel där deltagarna 
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kom från hela Sverige (Smidfelt Rosqvist et al., 2013) visade resultaten att de som e-handlade 

ofta gör fler fysiska inköpsresor men med andra färdmedel än bil.  

Sammanfattande reflektioner om resbeteende i olika 

handelsstrukturer 
Handelsetableringar i tätorten ger mindre utsläpp per besökande bil än externa alternativ 

eftersom bilresorna blir kortare men utsläppen sker oftare inom tätort. Externa etableringar 

ger oftast ökade avgasutsläpp i medelstora och små städer och ökad drivmedelsförbrukning 

jämfört med om inköpen görs på andra ställen. Effekten blir större ju längre utanför tätorten 

etableringen ligger. Det beror på att etableringarna oftast inte ligger på vägen mellan arbetet 

och hemmet så som de ofta gör i större städer och storstadsområden. Det innebär att i 

storstäder blir antalet kedjade inköpsresor med liten eller ingen ruttavvikelse stor och 

miljöeffekten liten. Effektsamband kring olika handelsstrukturers trafikgenererande effekt är 

svåra att generalisera. Geografiska och markanvändningsrelaterade faktorer kan innebära att 

effekterna är olika från en plats till en annan.  

Med resultat av fyra fallstudier i södra Sverige visar Vägverket att en förtätning med 

handelsetableringar inte självklart innebär något minskat trafikarbete av betydelse även om 

besök till handelsetableringar ofta ersätter mer än en resa som ofta görs med bil (Vägverket, 

2006). Mer än hälften av kunderna väljer ändå en etablering längre bort eftersom den har 

något som attraherar mer. Få tätortsnära etableringar kan mäta sig med stadskärnan avseende 

tillgänglighet för kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. Miljökvaliteter i stadscentrum 

värderas också högt och fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer är viktiga för 

centrumhandeln (Miljøverndepartementet, 1997; Sandahl et al, 2013). 

Människans resande har ökat kraftigt under efterkrigstiden. Den tid människor avsätter per 

dygn för resor är dock stabil över tiden, mellan grupper och geografiskt. Också antalet 

ärenden utanför hemmet är stabilt. Detta innebär att med snabbare transportmedel så 

möjliggörs ökade reslängder. En annan komponent är den fysiska strukturen. Den byggda 

miljön gör det allt svårare att nå nödvändiga och önskvärda mål och samtidigt behålla 

valfriheten att välja färdmedel. 

Alltfler använder bilen och det påverkar butiksvalet. Andelen av hushållen som använder bil 

vid inköp skiftar beroende på handelsetablering. I centrala delar av städer kan den vara drygt 

20 % och till en extern handelsetablering drygt 80 %. Samtidigt finns mätningar som visar att 

bilanvändandet i världens utvecklade länders stora städer minskar (Newman & Kenworthy, 

2011). Allt fler äldre bor i städer, de kör mindre. Ökade drivmedelspriser och en urban kultur 

som motverkar bilberoende kan också förklara ett minskat bilanvändande. 

Avståndet till närmaste dagligvarubutik ökar sedan 80-talet. 1980 hade drygt 60 % mindre än 

400 meter till närmaste dagligvarubutik. 2006 var den siffran drygt 33 %.  Min egen 

webbundersökning ger resultatet att 45 % har mindre än 600 meter. 

Slutligen har tillgången av hemlevererade varor ökat. Det kan utvecklas till en potential till 

minskat trafikarbete förutsatt effektiv varudistributionslogistik och samverkan mellan 

aktörerna.  

Beslutsprocesser 
I detta kapitel beskrivs först hur de ekonomiska drivkrafterna påverkar handelsutvecklingen 

och i förlängningen också handelspolicys och beslutsprocesser. Avseende dagligvaror är en 

viktig faktor prisutvecklingen på matpriser. Sedan diskuteras etableringsprocesser och bristen 
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på uppföljande studier kopplade till konsekvensbeskrivningar. Slutligen behandlas 

handelsutveckling kopplat till stadsplanering och exempel på strategier för ökad 

biltrafiksnålhet beskrivs. 

Ekonomiska drivkrafter 
Mellander & Andersson (2009) beskriver hur det finns drivkrafter som förmår människor att 

flytta till större städer. Gruppen 19-23 år flyttar ofta till större kommuner för studier eller 

arbete. Åldrarna 24-28 flyttar oftare till storstäderna medan strax före 30 flyttar barnfamiljer 

från storstäder och regioncentra till mindre kommuner av förortskaraktär inom 

pendlingsavstånd till den större kommunen. Övriga åldrar flyttar i mindre omfattning och det 

påverkar inte befolkningsutvecklingen i kommunen. Mellander & Andersson menar att dels är 

arbetsmotivet viktigt, dvs. att nå en arbetsmarknad med höga inkomstnivåer och hög 

tillgänglighet till alternativa arbetsgivare. Dels är konsumtionsmotivet betydelsefullt där 

konsumtion avser ett brett spektrum av kvalitetsattribut inkluderande varor, tjänster, 

kulturutbud men också närhet till skog och sjöar.  Glaeser et al (2001) ser fyra typer av 

kvalitetsattribut som särskilt viktiga; bredden på utbudet av tjänster och konsumentvaror, 

estetiska och fysiska egenskaper, kvalitén på offentliga tjänster som skola och kvalitén på 

infrastrukturen. Malecki (2004) visar hur den regionala utvecklingspolitiken alltmer fokuserar 

på att bygga upp regional attraktivitet för att attrahera kompetens och kapital. Alla dessa 

författare koncentrerar sig på vad som attraherar kompetens och kapital men går inte mer in 

på konsekvenser avseende förstorade arbetsmarknadsregioner och ökat biltrafikarbete. 

I en studie visar Forsberg hur ekonomiska incitament kan påverka bebyggelsemönstret mot 

transportsnålhet (Forsberg, 1996). Forsbergs genomgång visar en komplexitet i de 

ekonomiska incitamenten som i viss mån påverkar bebyggelsemönstret. En övervägande del 

av dem gynnar en utglesning av boendet och bebyggelsemönstret både på nationell nivå, 

regional nivå och tätortsnivå. Så innebär avdragsrätten för resor till arbete att hushållen kan bo 

längre från arbetsplatsen utan ekonomisk förlust. Det regionalpolitiska stödet minskar 

svårigheterna att bo i glesbygd. Kommuner kan subventionera mark och infrastruktur i ur 

hållbarhetssynpunkt olämpliga lägen för att locka företagsetableringar. Nuvarande mönster 

främjar vanligen ett ”transportslösande” beteende både hos hushåll och företag. Med främjar 

avses att de sänker kostnaden. Det är, enligt Forsberg, uppenbart att incitament utformade på 

central respektive lokal politisk nivå inte bildar en enhetligt verkande incitamentsstruktur.  

Forsberg (1995) kommer i sin rapport om konsumentintressen fram till en uppfattning att 

politikerna inte ofta antar någon policy eller utformar någon strategi för handelns geografiska 

utveckling som har med konsumentintressena att göra. Politikerna drar inte heller upp 

riktlinjer för hur de ser på en rimlig utveckling av handeln vare sig generellt eller utifrån ett 

konsumentperspektiv. Tvärtom så består kommunernas hantering av handelsfrågor i huvudsak 

av en situationsanpassad planering som utgår från frågeställningar aktualiserade för stunden 

och den baseras på generella planeringsprinciper. Den geografiska utvecklingen inom handeln 

och kommersiell service sker enligt Forsberg (1995) på initiativ från aktörer med 

kommersiella intressen och genom processer som är interna inom näringarna. Detta motsägs 

av Mellander & Andersson (2009) som påvisar hur regionalpolitiken inkluderande 

kommunerna söker de kvalitetsattribut som just får konsumenterna att vilja bo och verka på 

en plats. Samtidigt påpekar de att fler studier behövs som kan visa hur en liten region kan 

kompensera för sin litenhet. Flyttströmmarna mot de större städerna har inte avtagit. 

Reseavdrag, regionalpolitiskt stöd och marksubventioner kan vara incitament som just 

kompenserar ekonomiskt i små eller glesa regioner och motverkar flyttströmmar mot större 

städer. Om resultatet av detta innebär ett ”transportslösande” beteende eller är negativt för den 
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miljömässiga hållbarheten är oklart. Min bedömning är att det skiftar beroende på lokala 

förutsättningar och om det handlar om förorter eller storstäder eller glesbygdsorter. 

Sammantaget visare det föregående att närheten till arbete och handel behöver beskrivas i ett 

sammanhang som ofta sträcker sig utanför kommungräns. Förmågan att närma sig 

miljömässig hållbarhet bygger på hur de boendes behov av förflyttning möts från 

infrastrukturhållaren. 

Av en sammanställning över handelspolicys i Västeuropa (Davies, 1995) framgår att om 

detaljhandelspolicys är relativt fria tar marknaden vara på det och förändras med 

marknadskrafterna. Är policys stränga och gällande över längre tid så bibehålls i större 

utsträckning befintlig praxis även om den är föråldrad. Vid genomgången av utvecklingen i 

Finland, Norge och Sverige konstateras det att verkligheten och policys ser olika ut. Plan- och 

bygglagen i Sverige är allmänt hållen och det kommunala planmonopolet blir avgörande. 

Vanligt är att konkurrenssituationer uppstår mellan kommuner om köpkraft, inflyttade 

invånare och arbetstillfällen. Det har gjort att kommunerna har tagit lätt på principen att om 

möjligt undvika externetableringar för att inte konkurrera ut stadskärnan (Boverket, 2004). 

Man har istället tagit fasta på möjligheten att få nya exploateringar med nya arbetstillfällen 

som dessutom skapar ett attraktivare område avseende servicenivå till invånarna. Detta har ju 

i första hand gällt sällanköpsvaror men dagligvarubutiker har också etablerats i de flesta 

köpcentrum. 80-talet har därför varit ett årtionde där man varit fri i sitt förhållningssätt till 

köpcentrum. I Finland har antalet köpcentrum ökat från 6 till 31 mellan 1972 och 1992. I 

Norge ökade det från 2 till 26 och i Sverige från 58 till 124 under samma tid (Davies, 1995). 

Stormarknader är samhällsekonomiskt kostnadseffektiva men många hushåll föredrar butiker i 

bostadsområden konstaterar Svensson & Haraldsson (2002). Förändringarna i butiksnätet mot 

stordrift och som följd av det ett minskande antal bostadsområdesbutiker, har inneburit att 

dagligvaruhandeln gynnats av stormarknader. Den bostadsnära marknaden tunnas ut eftersom 

hushåll/individer som föredrar butiker i bostadsområden bor grannar med dem som föredrar 

stormarknader. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv räcker enligt Svensson & Haraldsson 

(2002) de kostnadsbesparingar som företagen gör genom stordriftsfördelar till för att 

kompensera de kostnader som uppkommer när hushållens insatser i distributionen ökar. 

Svensson & Haraldsson (2002) analyserade tre butiksnät för att jämföra kostnadseffektivitet; 

 Nät med butiker enbart i bostadsområden  

 Nät med butiker i bostadsområden och stadsdelscentra 

 Stora dagligvarubutiker i centrum eller i externa etableringar 

De samhällsekonomiska kostnaderna för privat biltrafik i svenska städer är moderata. 

Ökningen som orsakas av att externa handelsetableringar skapas är inte av den 

storleksordningen att förhållandet ändras annat än om stor trängsel uppstår. Stora 

dagligvarubutiker i städers centrum, kompletterade med butiker i stadsdelscentra och 

bostadsområden är det mest kostnadskrävande butiksnätet om bilparkering i innerstäder 

medför höga samhällsekonomiska kostnader. 

I Trafikverkets (dåvarande Vägverket) publikation (Vägverket, 2003) menar trafikkonsulten 

Trivector att externa köpcentras samhällsekonomiska effektivitet kan diskuteras. När 

resultaten från de samhällsekonomiska beräkningarna visar på effektivitet avses minskade 

priser som följd av ökad konkurrens och/eller stordriftsfördelar samt lägre markkostnader i 

externa lägen. Man nämner också tidsvinster av att kunna göra all typ av handel på samma 

ställe och lägre parkeringskostnader. Trivector menar att man underskattar 

samhällsekonomiska kostnader för ökad biltrafik, skilda förutsättningar mellan människor 
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som följd av att bara vissa konsumenter har tillgång till etableringarna samt kostnader för 

utarmade stadscentrum. Om dessa nackdelar vägs in bedömer Trivector att externa köpcentra 

istället skulle vara samhällsekonomiskt ineffektiva. 

Konkurrensverket (2001) studerar matprisernas förhållande till den kommunala 

beslutsprocessen. De inleder med att visa att priserna i Sverige ligger väsentligt över EU-

genomsnittet. Hälften av prisskillnaden kan härledas till inkomstnivå, arbetskraftskostnad, 

skatt, befolkningstäthet, konsumtionsförändringar och växelkursändringar. Hälften kan 

förklaras av bristande konkurrens i ett flertal sektorer i den svenska ekonomin. Sedan 

konstaterar Konsumentverket att stormarknader och lågprisbutiker ökade sin sammanlagda 

marknadsandel från en tiondel till en fjärdedel mellan 1993 och 2000. Strukturomvandlingen 

har inte nått lika långt överallt delvis beroende på olikheter vad gäller storlek och tillväxt. 

Tillämpningen av PBL är också mer eller mindre restriktiv. Man gick med länsstyrelsernas 

hjälp igenom samtliga detaljplaner under perioden 1987-2000 i 162 kommuner (16000 

stycken). Två viktiga resultat framkom: 

 Begränsningar av handel med livsmedel leder till totalt sett mindre butiksyta per 

invånare. Det tyder på att kommunerna kan ha en bromsande effekt på 

etableringsbenägenheten. 

 Ökad marknadsandel för lågprisbutiker och stormarknader i ett län eller en kommun 

följs ofta generellt av en lägre prisnivå i förhållande till den genomsnittliga prisnivån i 

landet. 

Bergström (1999, 2000) ser också att negativa konsekvenser på prisutvecklingen på daglig- 

och sällanköpsvaror kan uppstå om konkurrensen från externt etablerade butiker inte tillåts. 

Kommunerna har alltså en möjlighet att pressa matpriserna genom att tillgodose efterfrågan 

på lämpliga lägen för nya aktörer som vill komma in på marknaden. Konkurrensverket (2001) 

ser att kommunerna i sina handelsutredningar tenderar att fokusera på de negativa effekterna 

som att andra butiker, främst närbelägna och mindre, riskerar att slås ut vilket ger sämre 

tillgänglighet för vissa konsumentgrupper. Det ger också tomma lokaler i bostadsområdena. 

De positiva effekterna som bredare utbud, bättre service och lägre priser berörs sällan vilket 

gör sammanvägningen svårare. 

Etableringsprocesser i svenska kommuner 
Konsultfirman Trivector gjorde 2003 en enkät till samtliga svenska kommuner (290 st.) och 

man fick efter påminnelser svar från 223 st. (77 %). Svarsfrekvensen var ungefär lika för 

stora, mellanstora och små (Vägverket, 2003). 2003 hade 43 % av kommunerna halvexterna 

affärsetableringar och 16 % uppger att de hade externa affärsetableringar. Utbyggnaden har 

fortsatt efter det. Definitionen av halvextern har här gjorts av kommunerna själva. När en 

externetablering har varit möjlig att nå till fots, med cykel eller kollektivtrafik så har en del 

kommuner kallat den för halvextern. 

Tabell 3.4: Frekvens av etableringar i olika stora kommuner. Källa: Vägverket Publikation 2003:148.  

 
 Externa 

(antal) 

Halvexterna 

(antal) 

Andel med 

externa (%) 

Andel med 

halvexterna (%) 

Små kommuner (<25') 11 36  8 25 

Mellanstora kommuner 

(25-100')  

21 49  31  73 

Stora kommuner (>100')  3 8  38  100 

Totalt 35 95  16  43 
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Externa och halvexterna affärsetableringar är vanligast i stora kommuner. Drygt en tredjedel 

av kommunerna hade planer på utbyggnad av externa eller halvexterna affärsetableringar 

inom 3 år. Planerna på ytterligare halvexterna etableringar var vanligast. Sällanköpshandel 

finns i över hälften av de externa och halvexterna etableringarna. Dagligvaror finns i över 90 

%. 

För att komplettera de erfarenheter som finns dokumenterade i tillgängliga rapporter har jag 

under 2011 tagit kontakt med de 46 största kommunerna i Sverige. I dessa intervjuer har 

studerats om kommunen har fastställda planeringsdokument kring handelsfrågor och om man 

genomfört konsekvensutredningar i samband med beslut om nya etableringar. Följdfrågan 

ställdes också om man genomfört någon efterstudie för att se hur genomförda 

konsekvensutredningar stämde med verkligheten. Endast 18 av de 46 undersökta 

kommunerna visade sig inneha någon sorts handelspolicy/handelsstrategi. I många kommuner 

finns oftast gamla policys som inte reviderats på länge men fortfarande gäller. De flesta 

kommuner har sin handelspolicy som en del av översiktsplanen. Det framgick också att 

kommunerna arbetar för att stärka stadsdelcentrumens ställning. De anses ha en viktig 

funktion, särskilt för de grupper i samhället som inte kan ta sig till större handelsområden. 

Många kommuner ser positivt på externa handelsetableringar så länge de lokaliseras till 

områden med god tillgänglighet och kollektivtrafik framför allt i lägen där det redan finns 

handel. En inställning hos många kommuner är att dagligvaruhandel inte ska förekomma i 

externhandelsområde. Många kommuner har inte kunnat vara konsekventa med det.  

Trivectors studie (Vägverket, 2003) visar att kommunerna är positiva till halvexterna 

affärsetableringar. Mindre än 30 % av kommunerna behandlar externa eller halvexterna 

affärsetableringar i översiktsplanen. Trivector menar att lokalisering av externa eller 

halvexterna affärsetableringar är en angelägen fråga för översiktsplanen eftersom det får 

konsekvenser för hela bebyggelsestrukturen. Ungefär hälften (54) av de kommuner som har 

externa etableringar har behandlat det i någon form av övergripande program eller policy. 21 

av dessa har behandlat ämnet i översiktsplaner och 14 i en fördjupad översiktsplan. 

Antingen kan man i Sverige använda sig av planinstrumentet bygglov om detaljplanen tillåter 

handel eller så tar man fram en ny detaljplan. Trivectors utredning (Vägverket, 2003) visar att 

82 % av kommunerna har tagit fram en ny detaljplan och endast 13 % har kunnat lösa det med 

bygglov. Endast i framtagandet av detaljplan ingår ett samrådsförfarande.  

Konsekvensbeskrivningar 
Majoriteten av kommunerna gör förstudier inför en handelsetablering (Vägverket, 2003). En 

handelsutredning eller konsekvensanalys utförs vanligen vid etableringar större än 2000 kvm 

för dagligvaror och ca 5000 kvm för sällanköpshandel. Bedömningar av omfattningen av 

konsekvenser görs i förstudier eller konsekvensanalyser, oftast på handelseffekten och 

trafikutveckling på olika delar av etableringsområdet. Majoriteten av kommunerna följer dock 

inte upp sina förstudier. Motiveringarna har varit att man inte har haft tid och ork då nya 

projekt ständigt dyker upp i kommunen och tar all uppmärksamhet.  Det finns ofta inte heller 

resurser för att bekosta studien. Trafikmätningar har gjorts endast för att se en ökning eller 

minskning av trafikarbetet. Flera kommuner har planer på att följa upp utvecklingen efter 

nyetableringar men det sker i huvudsak i samband med allmänna trafikräkningar där 

konsekvenser av enskilda etableringar ofta är svåra att urskilja. Därför bedömer jag 

möjligheten att kvantifiera sambanden kring olika etableringsstrategier vara liten annat än just 

för den unika platsen. 51 % av kommunerna har gjort någon typ av förstudier och de flesta 

hanterar bara handelseffekter. 21 % uppger att de gjort efterstudier. 
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Takami (2006) säger att vid kontroller och beslut i markanvändningsprocessen behövs 

verktyg för att säkra att markanvändningen inte ökar trafikarbetet. En markanvändnings-

reglering behövs som effektivt kontrollerar nya etableringar bl.a. med hjälp av noggranna 

konsekvensanalyser. Hänsynstagande till trafikkonsekvenser och hanteringen av dem krävs 

vid beslutsfattande avseende markanvändningsplanering. 

Diskussionen kring externa köpcentrums konsekvenser på samhällsutvecklingen är inte 

entydig (Bergström, 1999, 2000). Bergström konstaterar att individens totala biltrafikarbete 

inte behöver öka om man handlar mer och samordnar inköpsärenden vid färre tillfällen eller 

på väg till eller ifrån jobbet. Leveransen av varor kan också vara mer miljövänliga till externa 

köpcentrum än till utspridda butiker. Slutligen kan negativa konsekvenser på prisutvecklingen 

på daglig- och sällanköpsvaror uppstå om konkurrensen från externt etablerade butiker inte 

tillåts. Externa köpcentrum tar köpkraft från övrig handel i staden. Det gäller både 

dagligvaruhandeln och sällanköpshandel.  Denna effekt är kraftigare i små kommuner. 

Erfarenheter av etableringsprocesser i ett större geografiskt perspektiv 
En erfarenhet som kommunerna i min studie beskrev var att centrumhandeln inte påverkas i 

någon större utsträckning av externa nyetableringar så länge som centrum utvecklas parallellt 

med externlägena. Kommunerna ställer sig generellt mer positiva till halvcentrala 

etableringar8.  

Önskemål från näringsidkare och fastighetsägare har varit det viktigaste motivet till 

utbyggnad av externa och halvexterna affärsetableringar (Vägverket, 2003). Därefter kom 

ekonomiska motiv som att öka prispress, att ta upp konkurrens med näraliggande kommuner 

och att motverka utflöde av köpkraft. 64 % av kommunerna ansåg att de påverkades mycket 

eller ganska mycket av handeln i näraliggande kommuner. 

Andra resultat med bäring på ett större geografiskt perspektiv (Vägverket, 2003) är att 

regional politik för eller emot externa affärsetableringar saknas enligt 92 % av kommunerna.  

66 % av kommunerna anser att det behövs ökad regional dialog. Det behövs ett regionalt 

samarbete. Endast 7 % av kommunerna anger att det finns en regional politik avseende 

externa affärsetableringar. 66 % av kommunerna anser att det behövs. I stort alla de 

kommuner som inte har externa eller halvexterna etableringar vill ha regionala samråd men 

endast 59 % av de kommuner som har. Motivationen sjunker i de kommuner som själva har 

etableringar.  

Lund är ett exempel på en stad som är en del i en förhållandevis tät region vilket gör att 

bedömningar av handelsetableringar behöver göras utifrån ett regionalt perspektiv. 

Kommungränsen utgör inte i Skåne någon avskiljare avseende människors val att uppsöka en 

handelsetablering.  Takami (2006) menar att regional samordning behövs avseende 

etableringar som har upptagningsområden utanför den enskilda kommunen. Också Apel 

(1997) kommenterar det regionala perspektivet genom att säga att det finns fördelar utifrån ett 

miljömässigt hållbarhetsperspektiv att koncentrera regional utveckling till tätorter och städer 

med utvecklat serviceutbud och god kollektivtrafik. 

Halvexterna (eller halvcentrala) etableringar används av kommuner för att tillgodose de 

positiva faktorer som en extern etablering kan föra med sig samtidigt som man hoppas att de 

negativa effekterna med ökad bilanvändning ska minska. Det är också ett sätt för 

kommunerna att motverka att den inomkommunala köpkraften spiller över in i en annan 

                                                           
8 Begreppet halvexterna etableringar används också. I detta sammanhang avses samma företeelse med skillnaden 

att de halvexterna är från 2000 m² och de halvcentrala från 400 m² 
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kommuns externa köpcentra (Vägverket, 2003). Bergström (1999) redovisar resultat efter 

analyser av handelsutveckling i 28 kommuner i Sverige. Han ser att ett externt köpcentrum 

attraherar köpkraft från intilliggande kommuner. Den effekten är större i större kommuner. En 

kommun som inte tillåter externhandel riskerar alltså att tappa köpkraft till kringliggande 

kommuner som tillåter externhandel. 

Handel och stadsplanering 
Takami (2006) ser efter två fallstudier (en i England och en i USA) att det behövs en tydlighet 

från högre nivåer i beslutshierarkin om aktörerna på lokal nivå skall verka för att biltrafiken 

skall minskas. I sin rapport till Miljøverndepartementet har TØI gjort en utvärdering av 

befintlig norsk lagstiftning (Usterud Hansen et al., 2009). Man säger att under de senaste tio 

åren har regionala planer (fylkesplaner) upprättats som följer upp utvecklingen. Köpcentrum 

kan bara utvidgas eller etableras i enlighet med godkända fylkesplaner. Utanför en sådan 

fylkesplan kan endast butiker under 3000 m2 öppnas. I Danmark togs 2007 en regel som skall 

främja ett varierat butiksutbud, säkra god tillgänglighet för alla trafikantgrupper och bidra till 

att minska avstånden till inköp. Stadskärnan pekas ut som den primära lokaliseringen av ny 

handel. TØI (Usterud Hansen et al., 2009)föreslår i sin rapport att man ska införa buffertzoner 

kring trafikleder för att förhindra etablering av handel där. Man bör också överväga 

parkeringsbegränsningar och avgiftsbeläggning av parkering för att stimulera kollektivtrafik. 

Både Norge och Danmark har valt ett mer aktivt förhållningssätt i sin lagstiftning än Sverige. 

För Sveriges del kan den mer neutrala attityden möjliggöra att man i högre grad kan samverka 

med marknaden och då också förstärka de positiva element som trenderna ger. Ett sådant 

förhållningssätt beskriver Cairns (1995). Cairns diskuterar att det nu är dags för en fjärde 

lösning som följd av utvecklingen. 

 Den första lösningen: Under 70-talet kom det stormarknader i utkanten av städerna. 

Det var dels ett sätt att minska trängseln i stadskärnorna och dels ett sätt att möjliggöra 

för folk att handla tunga matvaror med hjälp av bil. Det innebar försämrad 

tillgänglighet för dem utan bil, underminerade vitaliteten i traditionella stadscentra och 

förstörde ibland värdefulla grönytor utanför städerna. Dessutom orsakade det ofta mer 

trafikarbete. 

 Den andra lösningen: En återgång till satsning på traditionella stadscentra och ett 

fördömande av externetableringar. Detta löser inte behoven att handla tunga inköp 

med bil samtidigt som ett stort antal externetableringar redan finns i funktion. 

 Den tredje lösningen: För att möjliggöra hämtandet av tunga matinköp med bil 

behövde de traditionella stadscentra kompletteras med ”lagom” mycket 

parkeringsplatser. Detta också för att kunna konkurrera med externetableringar med fri 

parkering. Först och främst klarar man inte konkurrensen om ytor till parkering, sedan 

förstärker ökad parkering biltrafikproblemen i stadskärnorna samtidigt som man i 

ökad utsträckning arbetar fram gågator i centrala delar av städerna. 

 Den fjärde lösningen: Den fjärde lösningen skulle innehålla två delar; nya intelligenta 

varutransportsystem och en ny typ av stadsdelsbutiker. Både varor inhandlade via 

internet och utvalda varor i butiker skulle i ökad utsträckning kunna levereras hem. 

Därmed minskar behovet av bilplatser vid butikerna och lokaliseringen av butiker kan 

omprövas. Det finns nu exempel på att mindre butiker också kan drivas med låga 

priser och i samverkan med stormarknader i samma kedja. Dessa små butiker kan 

också fungera som show-rooms där sedan önskade varor beställs och levereras hem. 

Det kan rent tekniskt lösas t.ex. med att varans streckkod scannas och att inköpslistan 

på så sätt skapas. Dessa mindre butiker kan också få en social roll i stadsdelen och 

fungera för kompletteringsinköp. 
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Min reflektion är att Cairns (1995) landar i en likadan lösning som Steen & Strøm Trend Lab 

(2008) skissar på och att idén att tillskapa bostadsområdesetableringar inte är borta även om 

förutsättningarna för en ekonomiskt hållbar verksamhet är krävande. 

Det råder enligt Brebbia et al. (2005) ingen tvekan om att markanvändningsplaner för att öka 

täthet och funktionsblandning utan stödjande åtgärder för att göra bilanvändandet dyrare och 

långsammare bara ger små effekter på biltrafikarbetet. Samtidigt har vi nu passerat kulmen på 

biltrafikanvändandet i de utvecklade urbana områdena på många håll i världen (Newman & 

Kenworthy, 2011) och den fortsatta stadsutvecklingen behöver möta en ökad efterfrågan på 

att bekvämt kunna använda andra färdsätt än bil.  

I sin avhandling om kortväga inköpsresor undersöker Martin (2004) möjligheterna att påverka 

valet av färdmedel vid inköpsresor. Han studerar tio olika områden i Berlin. Ett resultat är att 

det råder stora skillnader mellan hushållens beteende i innerstadsområden och om området 

ligger i en förort. Martin resonerar kring att när ett hushåll väljer att bosätta sig en bit ut från 

stadens centrum så är man från början inställd på mera resande, också med bil. I dessa 

områden är det svårare att med närbelägna inköpsställen locka hushållen till inköpsresor till 

fots eller med cykel. Ska detta lyckas behöver andra av den täta stadens kvaliteter också 

finnas i området. Martin efterfrågar fortsatta studier av detta effektsamband utanför 

storstaden. Han sammanfattar de förhållningssätt han ser i stadsplaneringen så här: 

 En allt tydligare differentiering av konsumenternas efterfrågan måste mötas av att 

planerarna skapar förutsättningar för inköpsställen som passar de befolkningsgrupper 

som dominerar i ett område. Närheten till stora livsmedelshallar är t.ex. viktigare i 

områden med mycket barnfamiljer. 

 Täthet och funktionsblandning kombinerat med en attraktiv stadsgestaltning och 

utformning av rekreationsytor kan öka benägenheten hos hushållen att lösa sina 

vardagsbehov i de egna kvarteren. Här får han stöd av Apel (1997) som säger att 

stadskvarter med höga historiska och stadsmässiga kvaliteter ska skyddas. Dessa 

kvarter innehåller ofta balanserad boendetäthet och funktionsblandning, gaturum med 

goda kvaliteter att uppehålla sig i, begränsad biltrafik och skydd mot förändringstryck. 

Apel säger också att en förstärkning av funktionsblandningen bör ske så att övervikten 

av arbetsplatser i stadskärnan kompenseras med fler bostäder. 

 Tillgängligheten till handelsetableringar med alternativa färdsätt till bilen, påverkar 

färdmedelsvalet. Därför bör handelsetableringar skapas i knutpunkter för 

kollektivtrafiken. Apel (1997) förstärker att i dessa punkter bör också tätheten 

koncentreras. 

 Informerande insatser ska inte underskattas. I samma anda som källsortering har 

lanserats skulle hushållens rörelsemönster kunna påverkas. Detta kan kombineras med 

restidsförlängningar för biltrafiken i form av sänkta hastighetsgränser och 

stadsplaneringsåtgärder. 

I en studie avseende möjligheten att föra över korta bilresor (< 8 km) till andra färdsätt 

(Mackett, 2000) konstateras först att i England står 70 % av det totala antalet resor av resor 

som är kortare än 8 km. Av dessa utgörs hälften av bilresor. Bilen används till 17 % av 

resorna som är kortare än ca 1,5 km (1 mile). Antalet korta resor med bil ökar och dessa 

bilresor tenderar att vara de tidsmässigt effektivaste. Mackett ser också att i mer tättbebyggda 

områden används bilen mindre till förmån för gåendet och bussåkandet. Introducerandet av 

trängselavgifter och parkeringsrestriktioner bedömdes som effektiva verktyg att minska 

antalet bilresor. Vid intervjuer med trafikanter var bensinpris, bilavgift vid centrumentréer och 

minskad tillgänglighet till centrum viktiga faktorer vid val av färdsätt eller målpunkt. Renare 

och säkrare gångvägar liksom kvantiteten och kvaliteten på cykelvägar är viktigt för att välja 
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att gå eller cykla. När det gäller kollektivtrafik så spelar biljettpris, dålig yttäckning och 

säkerhet in (Mackett, 2000). 

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Trafikverket (2010) säger också att 

beteendepåverkan och mobility management kan bidra till att föra över biltrafik till gång-, 

cykel- och busstrafik. Också om det finns många skrifter idag från SKL, Boverket och 

Trafikverket som hanterar kommunernas förhållningssätt till markanvändning så dikteras ändå 

besluten av kommunernas eget planmonopol. Där blir oftast sysselsättningspotentialer och 

attraktionskraft tunga drivkrafter. 

Boverket (2010) beskriver i sin kunskapssammanställning om socialt hållbar stadsutveckling 

hur viljan att bryta den nuvarande funktionsuppdelningen i städerna och istället skapa 

funktionsblandning har kommit att kallas att ”skapa stad”. Det gäller att få en levande och 

trygg boendemiljö, också nattetid. Mycket handlar om att förbättra servicenivån i eftersatta 

stadsdelar samtidigt som det då skapas nya arbetstillfällen. Specialaffärer, post, 

biblioteksfilialer och annan offentlig service har försvunnit från stadsdelscentrumen. Det har 

skett delvis som kommunala besparingar. Den kvarvarande livsmedelsbutiken riskerar att 

konkurreras ut av stora livsmedelshallar utanför staden. Också om förhållningssättet är bra 

krävs det en kraftfull samverkan mellan stadens aktörer för att kunna realisera ambitionerna. 

En annan utgångspunkt är de planmässiga förutsättningarna. Boverket (2010) visar att de ofta 

är bristfälliga i storskaliga ytterstadsområden med ett från bostäderna avgränsat centrum, ofta 

inrymt i en så kallad centrumanläggning. Butiksentréerna vetter inåt, fasaderna utåt är slutna. 

Ofta finns endast en infart utan genomströmning av trafik förbi centrumet. Det kan minska 

serviceunderlaget. 

När Hay (2005) genomför simuleringar och tittar på fallstudier för att utvärdera en ensidig 

etablering av stora handelsetableringar i stadskärnor kommer han till följande slutsats;  

 Endast om upptagningsområdet kring stadskärnan bara räcker till en handelsetablering 

leder denna etablering till minimering av transportarbetet. 

 Om upptagningsområdet räcker till flera etableringar och alla ligger i stadskärnan 

leder det till mer trafikarbete, mer trängsel, större lokala avgasutsläpp, mer olyckor 

och ökade hushållskostnader. 

En slutsats av det blir att i en större stad behövs en flerkärnighet om transportarbetet skall 

minimeras. 

Breheny (1995, 1997) visar att energibesparingarna som följd av förtätning i städer är små. 

Den iakttagna utflyttningen till glesare områden diskuteras. Det finns värden med täta städer, 

både socialt, ekonomiskt och kulturellt. Att hävda att det viktigaste motivet till den kompakta 

staden är energisnålhet, det är tveksamt enligt Breheny. Lokal tillgänglighet kortar av 

bilresorna  även om man inte kan säga något om det totala biltrafikarbetets påverkan (Jenks et 

al., 1996). Det behövs både biltrafikrestriktioner (som skatter) och markanvändningsåtgärder 

om biltrafikanvändandet skall minska. I sin sammanfattning säger Jenks et al. (1996) att även 

om man inte omedelbart får minskat biltrafikarbete när lokal tillgänglighet skapas så är det 

klart att viss urban form gör det möjligt för människor att resa hållbart men annan form 

tvingar till ohållbara beteenden. På så sätt utgör externetableringar med baslivsmedel och 

hushållsvaror en både ohållbar och ojämlik lösning då de diskriminerar konsumenter utan 

bilar. 

Närheten till handel och service bidrar till minskat resande men inte nödvändigtvis till 

användandet av mer energisnåla färdsätt som gående och cyklande (Stead & Marshall, 2001). 

När Schwanen et.al. (2001) tittar på människors totala bilrestidsuppoffringar för samtliga 
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ändamål i Holland så är de lägre i förorter och lågt urbaniserade områden än i Amsterdam, 

Rotterdam, Haag och medelstora städer. Om enskilda hushåll vill minska restidsuppoffringen 

så är således en flyttning till glesare urbana områden rationellt i Holland. Även om man gör 

fler ärenden till fots och med cykel eller kollektivt i täta urbana områden så ändrar det inte på 

att den totala restiden för pendling, handel och fritid blir större. Att överföra den slutsatsen till 

Sverige är inte självklart. Skillnaden mellan tätort och landsbygd är större i Sverige. Holland 

har stora områden som är urbaniserade i olika omfattning. Arbetsmarknadsområdena är också 

stora med stora pendlingsströmmar. En strategi som varit framgångsrik i Frankrike, England 

och USA är en uppdelning av handeln i externcentra utan dagligvaruhandel i kombination 

med lokalisering av stora biltillgängliga dagligvaruhallar med omfattande 

parkeringsutrymmen närmare hushållens bostäder längs större trafikleder (Hagson, 2003). På 

så sätt kortas inköpsresorna till de mer frekventa dagligvaruinköpen. 

Strategier för ökad biltrafiksnålhet 
I ”Handbok i bilsnål samhällsplanering” (2005) från Lunds kommun görs en lista över 

åtgärder för den kommunala planeringen om ambitionen är att skapa ökad bilsnålhet (se tabell 

6.1 där denna lista har bearbetats tillsammans med listor från andra författare). Man menar att 

man då kan uppnå följande effekter; 

 Förbättrad hälsa hos befolkningen  

 Närmiljöerna förbättras, områdenas attraktivitet ökar och man skapar bättre 

tillgänglighet. Stadsutglesningen avstannar. 

 Barn kan själva ta sig till skolan och man ökar tryggheten. 

 De hållbara transportsätten ges förbättrade restidsförhållanden jämfört med bil och 

emissionerna minskar också generellt. 

Utgående från fallstudier säger Apel (1997) att grunden för trafikreducerande åtgärder i 

stadsplaneringen är att skapa en reduktion av biltrafik och biltrafikbestånd. Han menar att 

biltrafikens hastighet måste sänkas och att prioritet måste ges åt gång- och cykeltrafik liksom 

kollektivtrafik. Konkret menar Ponell (1999) att uppnåendet av hållbart resande sker genom 

mer nåbarhet med mindre trafik. Man minskar motiven till att resa med bil genom större 

närhet och alternativ till resor. Ett alternativ är att ersätta materiella resor med virtuella, dvs. 

inköp via internet. Resmål lokaliseras närmare varandra och motståndet mot att resa längre 

ökas med hjälp av ökade biltrafikkostnader, mindre bekväma vägnät och att det tar längre tid 

att göra resan med bil. 

Enligt Ponell (1999) ger korta vägar, funktionsblandning, högkvalitativa 

bostadsområdesmiljöer valmöjligheter i den enskildes vardagsliv. Trafikminskning genom 

befordrandet av korta resor ger ökad tillgänglighet. Trafikminskningsåtgärder avseende höjda 

bilistkostnader och regleringar i vägnät kan genomföras snart eftersom de är kostnadseffektiva 

och inte kräver stora infrastruktursatsningar. Aktiviteterna är ett äkta sparkoncept för den 

enskilde, arbetsplatserna, kommunen, samhället. De frikopplar tillväxt och expansion från 

energiförbrukning och transportberoende. De säkrar också framkomligheten för nödvändig 

trafik. Trafikminskningskoncept ger möjligheter till en iterativ planeringsprocess, underlättar 

medborgarengagemang och samarbete mellan organisationer. 

I tabell 3.5 har jag sammanställt Apels och Ponells resonemang kring förhållningssätt som 

skapar bilsnålhet. Beskrivningen är bearbetad av mig då flera av respektive författare 

påståenden är delvis överlappande. Sammantaget ger de en bra överblick över vanliga 

strategier inom trafik- och stadsplanering. Att de inte tillämpas i större utsträckning är ofta 

beroende på ekonomiska och konkurrensmässiga skäl. 
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Tabell 3.5: En sammanställning av förhållningssätt för att uppnå hållbart resande och trafikminskning 

enligt Ponell (1999) och Apel (1997) i bearbetning av mig. 

 

Åtgärder för att uppnå hållbart resande och en minskning av biltrafik 

 

Minimera miljömässiga och hälsomässiga risker. Det kan ske genom hög boende- och 

arbetsplatstäthet i stadskvarter med attraktiva gaturum med utvecklat serviceutbud och god 

kollektivtrafik. 

Minimera riskpotentialen och olyckspotentialen. Låga hastigheter för biltrafiken samtidigt som 

prioritet ges åt gång- och cykeltrafiken och kollektivtrafiken reducerar riskerna. 

Förvaltning prioriteras före investering. Trafikminskande åtgärder före trafiksanering med 

kapacitetshöjning. Det kan ske genom bilavgifter och regleringar. 

Optimera energieffektivitet och resurssnålhet. 

Använd trafikteknik och teknologi som är natur- och resursskonande. Öka andelen ärenden som 

kan lösas via internet istället för en materiell resa samt öka attraktiviteten och effektiviteten för 

kollektivtrafiken. 

Ekonomisk effektivitet genom största samhälleliga nytta till minsta skada. 

Möjliggör en avvägd tillgänglighet för alla. Ökad närhet genom ökad boende- och 

arbetsplatstäthet är grunden liksom prioritering av tillgänglighet för hållbara färdsätt. 

 

Brebbia (2005) inleder sin genomgång av hur man kan lyckas med markanvändnings- och 

transportstrategier i syfte att öka hållbarheten (LUT-strategies, Land Use and Transport 

Strategies) med konstaterandet att nästan 80 % av EUs befolkning bor i urbana områden och 

att de flesta transportrelaterade miljö- och hälsoproblem nu uppträder i städer eller omgivande 

områden. 

Den viktigaste förutsättningen för ett effektivt arbete med att minska biltrafikberoendet är 

integrerad LUT-planering (Brebbia, 2005). Inledningsvis finns två angreppssätt; 

 Markanvändningspolicys med målet att reducera behovet av resandet.  

 Transportpolicys som avser att öka tillgängligheten med flera alternativa 

transportalternativ. 

När väl arbetet med LUT genomförs består det av tre delar; 

1. Kollektivtrafikutveckling 

2. Skapandet av kortdistansstrukturer som skapar närhet mellan start- och målpunkter i 

staden. Då blir också städerna gång- och cykelvänliga 

3. Biltrafikrestriktioner 

För att uppnå en integrerad LUT-planering ser Brebbia et al. (2005) tre generella aspekter; 

 Valet mellan monocentrisk och polycentrisk struktur. I mindre städer är en 

monocentrisk struktur mer hållbar och fokus bör läggas på att vitalisera stadskärnan. I 

större städer blir en struktur med flera välplacerade centrum mer hållbar. Detta gäller 

företrädelsevis sällanköpsvaror.  

 Skapandet av effektiv integrering. Det förutsätter; 

o Att det finns en vision/strategi för staden som inkluderar tvärsektoriellt 

tänkande. 

o Att det prioriteras att samarbeta för olika förvaltningar i staden, mellan lokal, 

regional och statlig nivå samt mellan offentligt och privat. 

o  En öppen process som inkluderar både beslutsfattare och kommunikation med 

invånare i staden, i arbetet med utvecklandet av visionen för stadens 

utveckling. 
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 Kombinerandet av ”push-and-pull”. Planeringen måste innehålla både restriktioner för 

bilanvändandet i form av bl.a. parkeringshantering men också lockande åtgärder i 

form av attraktiv gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

Effekter av trängselavgifter på biltrafik i form av minskat bilanvändande har verifierats i 

internationella och svenska erfarenheter (Börjesson, 2012; Stockholms stad, 2006; Eliasson & 

Lundberg, 2002). En utvärdering av bilavgifternas effekt på handel visar att också om 

bilanvändandet minskar så är effekter på handeln små. T.ex. påverkas cityhandeln i liten 

omfattning (Lagerén & Sandahl, 2006). 

Möjligheterna att skapa positiva hälsoeffekter genom att utveckla stadens miljöer så att de 

lockar till fysisk aktivitet har studerats i en avhandling av Eriksson (2013). Hans slutsats är att 

det finns ett växande underlag som påvisar sambandet mellan sådana miljöer och förbättrad 

hälsa hos invånarna.  

Sammanfattande reflektioner om beslutsprocesser 
Sällan finns någon policy eller någon strategi för handelns geografiska utveckling som har 

med konsumentintressena att göra. Istället består kommunernas hantering av handelsfrågor i 

huvudsak av en situationsanpassad planering som utgår från frågeställningar aktualiserade för 

stunden och den baseras på generella planeringsprinciper. Den geografiska utvecklingen inom 

handeln och kommersiell service sker ofta på initiativ från organisationer med kommersiella 

intressen som försöker anpassa sig efter konsumentens drivkrafter och genom processer som 

är interna inom näringarna (Forsberg, 1995). 

Kommunerna har enligt Konkurrensverket (2001) en möjlighet att bidra till pressade 

matpriser genom att tillgodose efterfrågan på lämpliga lägen för nya företag som vill komma 

in på marknaden. Det innebär en motsättning mot andra ambitioner i den kommunala 

utvecklingen. Här uppstår för kommunerna ett beslutsläge där man skall väga ihop försämrad 

tillgänglighet när närbelägna butiker kanske slås ut, mot bredare utbud och bättre priser. 

Vanligt är att konkurrenssituationer uppstår mellan kommuner om köpkraft, inflyttade 

invånare och arbetstillfällen. Kommunerna har tagit fasta på möjligheten att få nya 

exploateringar med nya arbetstillfällen som dessutom skapar ett attraktivare område avseende 

servicenivå till invånarna (Davies, 1995).  

Konsekvenserna av utvecklingen som utgörs av en negativ ekonomisk utveckling i vissa 

stadskärnor, ökat biltrafikarbete i kommunerna och minskad tillgänglighet till fots, med cykel 

och med kollektivtrafik, väcker frågan om förändringar i de samhälleliga villkoren. Flera 

författare (Edman i SOU 2005:51; Forsberg, 1997; Forsmark, 2001; Takami, 2006) vill att 

man likt en del andra länder inför regleringar som motverkar förekomsten av 

externetableringar. Boverket (1999) föreslår redan 1999 att de fyra aktörsgrupperna 

kommunen, konsumenterna, handeln och fastighetsägarna utvecklar aktörssamverkan för att 

t.ex. stärka stadskärnan. Naturskyddsföreningen (Forsmark, 2001) föreslår tillståndsplikt 

enligt miljöbalken, att regeringen inför tillfälligt stopp för externhandel likt Norge och en 

ökad grad av regional och nationell styrning för att styra handeln mot bostadsområden och 

centrum. Även om kommunerna har planmonopolet så utsätts de i praktiken för hårda 

påtryckningar från handels- och byggintressen och spelas ut mot varandra i kampen om 

tillväxt, service och arbetstillfällen.  

Den ekonomiska incitamentsstrukturen gynnar utglesning av boendet och bebyggelsemönstret 

på både nationell, regional nivå och tätortsnivå. Samtidigt kan den utgöra ett stöd för små eller 

glesa regioner att motverka utflyttning mot större städer. Markanvändningsplaner för ökad 



86 
 

 
 

täthet och funktionsblandning utan stödjande åtgärder för dyrare bilanvändning och 

långsammare biltrafikresor ger endast små effekter på biltrafikarbetet. 

Vid en studie av de 46 största kommunerna i Sverige visade det sig att endast 18 av de 46 

hade någon sorts handelspolicy/handelstrategi. I många kommuner finns oftast gamla policys 

som inte reviderats på länge men fortfarande gäller. De flesta kommuner har sin 

handelspolicy som en del av översiktsplanen. Många kommuner ser positivt på externa 

handelsetableringar så länge de lokaliseras till områden med god tillgänglighet och 

kollektivtrafik framför allt i lägen där det redan finns handel. 

I en enkät till samtliga svenska kommuner (med 233 svar) visade det sig att närmare 90 % av 

de externa affärsetableringarna har dagligvaror. Önskemål från näringsidkare och 

fastighetsägare har varit det viktigaste motivet till utbyggnad av externa och halvcentrala 

affärsetableringar. Därefter kom ekonomiska motiv som att öka prispress, att ta upp 

konkurrens med näraliggande kommuner och att motverka utflöde av köpkraft. 64 % av 

kommunerna ansåg att de påverkades mycket eller ganska mycket av handeln i näraliggande 

kommuner. Lokalisering av externa eller halvexterna affärsetableringar är en angelägen fråga 

för översiktsplanen eftersom det får konsekvenser för hela bebyggelsestrukturen. Ungefär 

hälften av de kommuner som har externa etableringar har behandlat det i någon form av 

övergripande program eller policy. Kommunerna angav att det behövs ett regionalt samarbete. 

Endast 7 % av kommunerna anger att det finns en regional politik avseende externa 

affärsetableringar. 

När jag summerar vad flera författare sagt liksom resultaten från mina intervjuer med de 46 

största svenska kommunerna kommer följande fram;  

 Det behövs ett stöd eller påverkan från högre nivåer i beslutshierarkin avseende 

minskandet av biltrafiken. Det kan ske i form av lagar eller ekonomisk påverkan. 

 Vid kontroller och beslut i markanvändningsprocessen behövs konsekvensutredningar 

som visar om markanvändningen ökar eller minskar trafikarbetet. 

 Regional samordning behövs avseende etableringar som har upptagningsområden 

utanför den enskilda kommunen. 

 Hänsynstagande till trafikkonsekvenser krävs vid beslutsfattande avseende 

markanvändningsplanering. Om föreslagen planering ökar biltrafiken behöver 

planeringen justeras så att det inte sker. 

De externa köpcentrumens konsekvenser på samhällsutvecklingen är enligt min bedömning 

komplex; 

 Individens totala biltrafikarbete behöver inte öka vid nyttjandet av externa köpcentrum 

om man handlar mer och samordnar inköpsärenden vid färre tillfällen eller gör 

inköpen på väg till eller ifrån jobbet. 

 Leveransen av varor kan vara mer miljövänliga till externa köpcentrum än till 

utspridda butiker. 

Halvexterna etableringar används av kommuner för att tillgodose de positiva faktorer som en 

extern etablering kan föra med sig samtidigt som man hoppas att de negativa effekterna med 

ökad bilanvändning ska minska. Det är också ett sätt att för kommunerna att motverka att den 

inomkommunala köpkraften spiller över in i en annan kommuns externa köpcentra. 

Flera författare landar i är att att uppnåendet av hållbart resande behöver ske genom mer 

nåbarhet och därmed mindre trafikarbete. Man minskar motiven till att resa. Materiella resor 

ersätts med virtuella, Avstånden blir kortare. Resmål sammanförs och ”rumsmotståndet” i 
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form av kostnader, vägnät, tidsmotstånd ökas. Korta vägar, funktionsblandning, 

högkvalitativa bostadsområdesmiljöer ger valmöjligheter i den enskildes vardagsliv.  

I en studie kring planeringsprocesser i s.k. LUT-planering (Land Use and Transport 

strategies) (Brebbia, 2005) landar resonemangen i tre generella aspekter. Dels behövs det 

skilda strategier i stora och små städer, vidare behövs det en samverkan mellan aktörer och 

slutligen behöver åtgärderna inkludera både ökad attraktivitet för gång-, cykel-, och 

kollektivtrafik men också restriktioner på bilanvändandet. 

Täthet och funktionsblandning kombinerat med attraktiv stadsgestaltningen och utformning 

av rekreationsytor kan öka benägenheten hos hushållen att lösa vardagsbehoven i de egna 

kvarteren. Större handelsetableringar bör skapas i knutpunkter för kollektivtrafik. 

En reflektion blir att det är angeläget att skilja på förutsättningar och förhållningssätt till 

handelsutveckling i monocentriska och polycentriska strukturer. I Sverige, som antalsmässigt 

helt domineras av monocentriska mindre städer, behövs kunskapen om att andra villkor gäller 

än i storstadsområdena. 

De forskningsresultat som redovisas här är likartade och ger en samstämmig bild av hur 

aktörerna ska förhålla sig till handelsfrågor för att städerna ska utvecklas i miljömässigt 

hållbar riktning. 
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4. Fallstudier och webbpanel 

Bakgrund och syfte 

Genomgången av litteraturen visade att inköpsbeteenden och beslut hos olika aktörer ofta är 

komplexa och omfattar sammanvägningar av olika underlag. Jag har valt att göra fallstudier 

omfattande tre halvcentrala handelsetableringar i tre olika städer. De valdes för att de tillhör 

kategorin av etableringar som är omgivna av bostadsområden, har god tillgång till gång- och 

cykelförbindelser, har gott om parkering och god anslutning till huvudnätet för biltrafik. De är 

dessutom på ICA Kvantum och Willys-nivån avseende sortiment, dvs. inte en liten 

servicebutik men inte heller den största kategorin. Ganska många kunder till dessa 

etableringar har mindre än 1 000 meter till butiken. I dessa städer intervjuade jag kunder, 

butikschefer, kommunala planerare och förtroendevalda. Jag har också använt en webbpanel 

med deltagare representativt spridda över landet. I webbpanelen var det möjligt att urskilja 

skillnader i inköpsbeteende med avseende på boendeort, kön, ålder, inkomstnivå och 

familjesituation. Jag ville på så sätt se om de slutsatser som dokumenterats i olika forsknings- 

och utvecklingsprojekt kunde verifieras men också fördjupa kunskapen för min analys av 

handelspreferenser och inköpsbeteenden.  

Effekter av olika typer av handelsetableringar har tidigare beskrivits i en rad fallstudier (t.ex. 

Svensson och Haraldsson, 2001). Författarna till fallstudierna har sällan gett sig in på några 

generaliserande resonemang utan nöjt sig med slutsatser kring det enskilda fallet. Eftersom 

abduktion har tillämpats i detta projekt innebär det att den tillgängliga kunskapen från spridda 

fallstudier, inkluderande de som jag gjort i projektet, har använts för ett resonemang kring 

generella effektsamband. 

I det följande fokuseras på resultat som är relaterade till de uppställda frågeställningarna. 

Inriktningen på fallstudierna har varit att fånga fysiska trafikflöden och avstånd i staden och 

inte de ekonomiska flödena. Både dagligvaror och sällanköpsvaror behandlas även om fokus 

ligger på dagligvaror. Därefter redovisas en utvärdering av materialet med regressionsanalys 

och artificiella neurala nätverk och en särskild studie av skillnader mellan verkligt beteende 

och vad man säger sig kunna göra. Slutligen redovisas resultaten från aktörsintervjuerna på de 

tre fallstudieorterna. 

Webbpanel 
Avsikten med den genomförda kunskapsinsamlingen är att ge underlag till en jämförelse av 

kundbeteende relaterat till boendeort, inkomstnivå, ålder, kön och familjesituation mellan 

olika delar av landet och i städer av olika storlekar. Resultatet kan på det sättet, kompletterat 

med de tre fallstudierna, utgöra en bas för mina analyser. En fördjupad beskrivning av 

resultaten från fallstudierna och webbpanelen ges i bilaga 2. 

Webbintervjuerna genomfördes i juni 2011 i Intermetras och Trafikverkets webbpanel 

PanelPlus. PanelPlus är rekryterad enbart från slumpmässiga urval i befolkningsregistret 

(SPAR). I stället för att satsa på att samla så många panelmedlemmar som möjligt har kvalitet 

prioriterats i rekryteringen. Reklam på internet eller liknande självurvalsmetoder har inte 

använts. Inte heller rekrytering i samband med telefonintervjuer för andra ändamål. Ingen har 

själv kunnat anmäla sig till panelen. Därmed undviks problemet med deltagare som deltar 

enbart för att tjäna pengar och vars svar ofta är snabbt hopkomna och snedvridande för 

resultaten. 
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Målsättningen var att uppnå 1 800 intervjuer. Totalt genomfördes 1 839 intervjuer. Det var 

utifrån ett bruttourval på drygt 2 700. Bortfallet var alltså 33 %. 

Bland de 1 839 intervjuerna var 51 % män och knappt 40 % bodde i flerfamiljshus. I 

webbundersökningen deltog runt 20 % från respektive åldersgrupp (18-29, 30-39, 40-49, 50-

59, 60-69). En liten andel var äldre än 70 år (4 %). På det sättet var detta urval mer 

representativt för alla åldrar än det som blev utfallet i fallstudierna. I fallstudierna var gruppen 

50 år och uppåt överrepresenterad (> 50 %) och gruppen 18-29 underrepresenterad (< 10 %).  

Intervjuerna i webbundersökningen var spridda över hela Sverige och 44 % gjordes i 

storstadskommuner, 18 % i förortskommuner, 6 % i pendlingskommuner och 32 % i övriga 

kommuner. Mer detaljer kring bakgrundsvariablerna finns i bilaga 8. Intervjuformuläret 

baserades på det formulär som använts vid fallstudierna (se bilaga 5). 

Fallstudier 
De tre fallstudieorterna valdes för att spegla förhållanden i städer med olika storlek och i olika 

delar av landet (Nacka, Umeå och Falun). Handelsetableringarna ligger i de tre 

fallstudieorterna i anslutning till bostadsområden och utgör av det skälet exempel på 

kortdistansstrukturer. De utgör ett material för analyser av miljömässigt hållbara inköpsresor 

som komplement till webbpanelen. Fallstudiernas intervjuer genomfördes juni 2011 av 

högskolestudenter, projektanställda av Trafikverket. I Umeå gjordes 193 kompletta intervjuer, 

i Falun 172 och i Nacka 213. Sammantaget har alltså 578 intervjuer bearbetats och 

analyserats. Studenterna stod utanför tre köpcentra, i anslutning till en dagligvarubutik. I 

Umeå (Kronoskogsvägen 18) och Nacka (Sickla köpkvarter, Siroccogatan 4) en ICA 

Kvantum-butik och i Falun (Norra Järnvägsgatan 25) en Willys-butik. Intervjuerna med 

butikschefer, kommunala planerare och förtroendevalda genomförde jag själv eftersom dessa 

intervjuer krävde mer bakgrundskunskaper. 

Falun är en tätort i Dalarna samt centralort i Falu kommun och residensstad för Dalarnas län. 

Falu kommun har 56 432 invånare (2012-12-31). Av dessa bor strax under 38 000 i tätorten 

Falun. Intervjuerna genomfördes vid en Willys-butik ca 2 km från centrum i stadsdelen 

Bojsenburg. 

Umeå är en tätort i Västerbotten samt centralort i Umeå kommun och residensstad i 

Västerbottens län samt universitetsstad sedan 1965. Umeå kommun har 117 294 invånare 

(2012-12-31). Av dessa bor närmare 80 000 i tätorten. Intervjuerna gjordes vid ICA Kvantum 

i Västerhiske som ligger ca 4 km från Umeå centrum. 

Nacka kommun har 92 873 invånare (2012-12-31) varav 33 876 bor på Sicklaön där också 

Nacka centrum och Sickla finns. Nacka är en service- och bostadsort med kommunen som 

största arbetsgivare. Tätorten Nacka ligger ca 5 km från Stockholms innerstad. Sickla 

köpkvarter, där intervjuerna gjordes, ligger drygt 2 km från Nacka centrum men har mycket 

goda kollektivtrafikförbindelser in mot Stockholms innerstad. Exploateringsgraden är hög i 

stora delar av området. 
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Figur 4.1: Studerade butikslägen i Umeå, Nacka (Sickla) och Falun. Källa: Lantmäteriet  

 

  
 

                                       
 

Bakgrundsvariabler och definitioner 
I bilaga 8 redovisas bakgrundsvariablerna för webbundersökningen och de tre olika fallen. 

Bakgrundsvariablerna är kön, sysselsättning, bostadstyp, ålder, hushållsinkomst, 

utbildningsgrad, körkortsinnehav och bilinnehav. Familjesituationen eller hur många personer 

i olika åldrar som bor i varje hushåll utgjorde en av frågorna i intervjun. 

 

I intervjun har de olika typerna av etableringar beskrivits enligt följande: 

• Extern affärsetablering: Etablering med mer än 2 000 m² yta för dagligvaru- eller 

sällanköpshandel och som ligger utanför tätorten i biltrafikorienterat läge.    

• Halvcentral affärsetablering: Etablering med mer än 400 m² yta för dagligvaru- eller 

sällanköpshandel och som ligger i anslutning till samlad bebyggelse, i ett tätortsnära 

men biltrafikorienterat läge med möjlighet till gång-, cykel och kollektivtrafik. Det är 

samma som den definition på halvextern affärsetablering som finns i bilaga 4 med den 

skillnaden att den halvexterna är mer än 2 000 m² och den halvcentrala är från 400 m². 

• Centrumhandel: Handelsetableringar för dagligvaru- eller sällanköpshandel i 

stadscentrum eller i stora städers stadsdelscentrum med biltrafikanslutning och 

möjlighet till gång-, cykel och kollektivtrafik.    

• Butik som inte tillhör något av ovanstående alternativ: Det kan vara butiker som 

ligger utanför tätort utan reell möjlighet till gång-, cykel och kollektivtrafik men också 

traditionell stadsdelshandel där butikerna ligger mitt i ett bostadsområde.  

 

De olika typerna av dagligvarubutiker har beskrivits enligt följande: 

• Stormarknad (t.ex. Coop Forum, Ica Maxi): Externa handelsställen med minst 2 500 

m² säljyta. 
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• Lågprisbutik (t.ex. Lidl, Willys, Rimi, Netto): Butiker med lågprisprofil på sitt 

sortiment. 

• Mellanstor butik (t.ex. ICA Kvantum, Coop Konsum, Hemköp): Livsmedelsbutiker 

med mer än 400 m² säljyta. 

• Närbutik (t.ex. Tempo, SevenEleven): Livsmedelsbutiker som oftast har mindre än 

250 m² säljyta. 

• Trafikbutik (t.ex. OK (i samarbete med Coop), Statoil (i samarbete med ICA), Shell (i 

samarbete med SevenEleven)). Bensinstationer med dagligvaror på sortimentet som är 

lokaliserade i direkt anslutning till väg- och gatunätet.  

• Annan butik  

Resultat från webbpanel och fallstudier 
I det följande görs en genomgång av resultat från webbpanelen och fallstudierna. Beroende på 

ämne har ibland webbpanelen redovisats ensam, t.ex. figur 4.2 (då frågan inte haft relevans i 

fallstudierna). Oftast har webbpanelens resultat ställts emot fallstudierna som redovisas 

separat för varje fallstudieort. Därefter görs korta sammanfattande kommentarer kring några 

faktorer som studerats djupare. En komplett beskrivning av dessa fördjupade analyser finns i 

bilaga 2. 

Butikstyp och avstånd avseende dagligvarubutiker 
Första frågeställningen gällde vilken typ av handelsetablering för dagligvaruhandel man 

besöker oftast. Den frågan gick endast till webbpanelen. 

Figur 4.2: Webbpaneldeltagarnas beskrivning av sina val av inköpsplatser. Andelar angivna i procent. 

Källa: Baserad på egen empiri. 

 

 
 

De halvcentrala affärsetableringarna besöks oftast både för att nå förstahandsbutiken och 

andrahandsbutiken. Det finns en otydlighet i skillnaden mellan extern affärsetablering och 

halvcentral affärsetablering men en tänkbar förklaring är att deltagarna föredrar kortare 

avstånd och närhet. De halvcentrala etableringarna drar också till sig besökare från fler delar 

av staden än de direkta närområdena om de är attraktiva.  

När sedan butikstyperna studerades så gjordes en jämförelse av butikstyp avseende den butik 

man besöker oftast (förstahandsbutik) och den man besöker näst oftast (andrahandsbutik) 

liksom den butik man besöker i tredje hand. Utgående från webbstudien visade resultaten att 

man oftast besöker en mellanstor butik (37 %), näst oftast en stormarknad (30 %) och som 

tredjehandsbutik en lågprisbutik (18 %). Den turordningen uppstod också i Nacka och Umeå. 

I Falun blev mönstret ett annat eftersom intervjuerna gjordes vid en lågprisbutik (Willys) i ett 

halvcentralt läge. I Falun motsvarade Willys den mellanstora butiken i den halvcentrala 
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handelsetableringen och besöktes oftast. Näst oftast besökte man ungefär i lika stor 

omfattning en stormarknad eller an annan mellanstor butik. Familjesituationen påverkar också 

valet av butikstyp. Bland barnfamiljer besöker en av tre oftast en stormarknad. Endast en av 

fem ensamstående (både med och utan barn) besöker oftast en stormarknad. 

Sedan frågades om avstånd från bostad till närmaste dagligvarubutik, närmaste stormarknad 

men också till den butik där fallstudierna gjordes. Butiken i Umeå har ett stort 

upptagningsområde – nästan en av fem färdas 10 km eller mer till just denna butik. Många har 

en dagligvarubutik betydligt närmare. Stormarknaden ligger ännu längre bort – en knapp 

tredjedel har 10 km eller mer till sin närmaste stormarknad i webbstudien. I fallstudierna var 

det mer baserat på platsen för fallstudierna och skilde sig mellan fallstudieorterna (se figur 

4.4). Ju större stad man bor i desto kortare avstånd har man till sin närmaste dagligvarubutik.  

I Sthlm, Gbg och Malmö har ingen mer än 3 km till närmaste dagligvarubutik. Avståndet till 

stormarknader är ungefär lika stort i tätorter med 10 000 invånare eller mer (kring hälften har 

max 2 km). I figur 4.4 syns också att i fallstudieorterna hade många en dagligvarubutik 

närmare än den halvstora butik där fallstudierna genomfördes. Om man jämför avståndet till 

närmaste dagligvarubutik mellan fallstudierna och webbpanelen så har runt 40 % 0-600 meter 

dit i båda studierna. 

I webbpanelundersökningen studerades hur antalet besök till dagligvarubutiken påverkades av 

avståndet. Bland dem som har 5 km eller mer så handlar 70 % en eller max två gånger i 

veckan. Motsvarande siffra för dem som bor 0-600 m från sin närmaste butik är 53 %. 47 % 

handlar således mer än två gånger i veckan om de har nära till en dagligvarubutik (se figur 

4.3). 

En fråga i fallstudierna var varför man inte valde den butik som låg närmast bostaden i de fall 

det fanns någon. Främsta skälet till valet av en annan butik framför den dagligvarubutik som 

ligger närmare är att det finns bättre utbud i den valda butiken. I Falun och Nacka nämner en 

tredjedel också att den närmaste butiken är dyrare. I Nacka nämner man också möjligheten att 

kunna göra andra ärenden samtidigt som skäl till val av annan dagligvarubutik än den 

närmaste. En annan fråga i fallstudierna gällde varför man besökte den studerade halvcentrala 

etableringen istället för att uppsöka närmaste stormarknad. Då blev det vanligaste svaret att 

den närmaste stormarknaden ligger för långt från hemmet/arbetsplatsen. I Nacka (Sickla 

köpkvarter) väljer man bort närmaste stormarknad för att man i Sickla köpkvarter kan göra 

andra ärenden i samband med besöket i dagligvarubutiken.  
 

Figur 4.3: Webbundersökningens svar på hur ofta man besöker den oftast besökta dagligvarubutiken 

per vecka beroende på avståndet. Källa: Baserad på egen empiri. 
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Figur 4.4: Webbpaneldeltagarnas och fallstudiedeltagarnas beskrivning av avstånd till närmaste 

dagligvarubutik, närmaste stormarknad och i fallstudierna till den aktuella butiken. Angivet i procent. 

Källa: Baserad på egen empiri. 

 
 

 
 

 

 

Färdsätt och frekvens 

Dagligvarubutiker 
Bilen är det klart vanligaste färdmedlet vid besök i de tre studerade dagligvarubutikerna. 

Transportsätten till de olika butikerna skiljer sig ändå något. I Falun har ”endast” 44 % färdats 

till butiken med bil. Motsvarande siffror i Umeå och Nacka är 59 % respektive 55 %. I andra 

hand går man till fots – i Falun och Nacka är det 20 % respektive 24 %. Något färre i Umeå 

där 14 % går till butiken. I Umeå och Falun har nästan en av fem tagit cykeln. Endast 5 % i 

Nacka (se figur 4.5). 

 

Nästan hälften av de som bor inom en 600 m radie till de studerade dagligvarubutikerna har 

promenerat till butiken i fråga. Knappt en av tre i samma grupp har tagit bilen. Andelen som 

har kört bil till butiken ökar om man har mer än 600 m till butiken. 80 % av de som har 2-5 

km till butiken har tagit bilen. Har man 6-10 km är andelen 87 % och mer än 10 km så ökar 

andelen ytterligare något (se figur 4.6). 
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Figur 4.5: Svaret på frågan vilket färdsätt man använde för att komma till dagligvarubutiken i de tre 

fallstudierna. Angivet i procent. Källa: Baserad på egen empiri. 

 

 
 

Anledningarna till att ta bilen varierar. I Nacka är främsta skälet till bilanvändning ”stor 

inköpsmängd”. I Umeå är skälet ”långt avstånd”. I Falun nämner lika många (9 %) ”tidsbrist”, 

”stor inköpsmängd” som ”långt avstånd”. Andra motiv till att välja bilen var: ”skulle göra 

andra ärenden”, ”handlar på väg från jobbet” samt ”dåligt väder”. Den låga andelen 

cyklister i Nacka hänger troligen samman med hur trafiksystemet ser ut. I Nacka är det 

storskaligt med många stora biltrafikbarriärer och med mycket god kollektivtrafik. Det krävs 

mer av trafikanten för att cykla i denna miljö än i Umeå och Falun.  

Totalt handlar man något mer frekvent i den oftast besökta dagligvarubutiken i de tre 

fallstudierna än i riket i övrigt. I riket i övrigt handlar man 2,4 gånger i veckan. Siffrorna i 

fallstudierna är i Umeå 2,8, i Falun 2,5 och i Nacka 2,5 gånger i veckan (se figur 4.7). Det kan 

bero på att en större andel av besökarna har korta avstånd i fallstudierna. 

Den näst oftast besökta dagligvarubutiken besöks drygt en gång i veckan (1,2 i 

webbundersökningen, 1,4 i Umeå, 1,6 i Falun och 1,4 i Nacka). Häften har ingen tredje butik 

men de som har besöker den i regel en gång i veckan (1,2 i webbundersökningen, 1,1 i Umeå, 

1,6 i Falun och 1,1 i Nacka). 

Valet av färdsätten visar vissa skillnader. Trots det stora upptagningsområdet är cykel-

användningen i Umeå till den oftast besökta dagligvarubutiken tämligen utbredd, 37 % 

använder cykeln till sin oftast besökta dagligvarubutik. Dock är bilen vanligast, 56 % tar sig 

till butiken med bil som förare (se figur 4.8). 
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 Figur 4.6: Andelar som valde olika färdsätt kopplat till avstånd från bostad till aktuell dagligvarubutik 

i fallstudierna. Angivet i procent. Källa: Baserad på egen empiri. 

.  

 
Figur 4.7: Hur ofta man besöker den oftast besökta dagligvarubutiken per vecka. Källa: Baserad på 

egen empiri. 

 
 

 

I Falun och Nacka är det ungefär lika vanligt med bilåkande som att promenera eller cykla. 

Användningen av kollektivtrafik som färdmedel är låg i samtliga fallstudieorter och i 

webbundersökningen. Cykling som färdsätt är betydligt lägre i Nacka än i övriga orter och i 

webbundersökningen. Orsaken till detta har redan berörts. Det beror troligen på att cykling i 

Nacka är svårare och mer utsatt än i övriga studerade orter och i landet som helhet (se figur 

4.8).  

 

När man ser på färdsättsanvändning till förstahandsbutiken, men också till andrahandsbutiken, 

ser man skillnader i beteende i fallstudierna i förhållande till befolkningen i allmänhet 

(webbundersökningen). En större andel använder bil som förare i webbstudien jämfört med de 

tre städerna (76 % mot mellan 40 och 56 % i Umeå, Falun och Nacka avseende 

förstahandsbutiken, se figur 4.8). Bland dem som har en andrahandsbutik förändras inte 

beteendet nämnvärt jämfört med förstahandsbutiken i Falun och Nacka. I Falun går och cyklar 

man i lika stor utsträckning som till förstahandsbutiken, i Nacka färdas man även till 

andrahandsbutiken med bil eller till fots. I Umeå blir andelen som går till fots lika stor som 

den som cyklar. Avseende förstahandbutiken är cykelandelen större. Skillnaderna kan 

förklaras av lokala omständigheter i de tre fallstudieorterna som försvinner när resultatet i 
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webbstudien utgår från hela landet och olika stora tätorter. Avståndet till den närmaste 

dagligvarubutiken är längre ju mindre staden är och då ökar andelen som använder bil. 

Avståndet till andrahandsbutiken är oftast längre och då blir andelen som använder bil större. 

En sådan summerad jämförelse mellan färdsättsval vid färd till förstahandsbutiken och till 

andrahandsbutiken är gjord i figur 5.7. 

 
Figur 4.8: Vilket färdsätt man använder det antal gånger man besöker den oftast besökta 

dagligvarubutiken en normal vecka. Andelar angivna i procent. Källa: Baserad på egen empiri. 

 
 

  

Sällanköpsbutiker 
När det gäller hur ofta man besöker sällanköpsbutiker så finns skillnader mellan 

fallstudieorterna och mellan större städer och mindre städer i webbundersökningen. En av fem 

handlar sällanköpsvaror varje vecka. I likhet med de större städerna i webbundersökningen 

handlar Nackaborna oftare än de boende i Falun och Umeå. I städerna med mer än 200 000 

invånare handlar 37 % minst tre gånger i månaden. I Nacka är siffran ännu högre, 51 %. I 

genomsnitt handlar man 2,0 ggr/månad i Umeå, 1,7 i Falun och 2,9 ggr/månad i Nacka. 
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Figur 4.9: Hur många gånger i månaden man handlar sällanköpsvaror per vecka. Källa: Baserad på 

egen empiri. 

 

Valet av färdsätt när man färdas till sällanköpsbutiken liknar i hög grad valet av färdsätt till 

dagligvarubutiken. 

Kombinerade resor 
En ur hållbarhetssynpunkt värdefull typ av resor är de kombinerade. De innebär, totalt sett, ett 

mindre trafikarbete. I fallstudieorterna men också i webbundersökningen är det vanligast att 

sällan eller mycket sällan kombinera sina inköp på vägen till/ från arbete eller under fritiden. 

Att handla dagligvaror kombinerat med en fritidsresa görs oftare i Umeå och Falun än i 

Nacka. Ungefär en tredjedel av de boende i Umeå och Falun kombinerar ofta eller mycket 

ofta inköp av dagligvaror med förflyttningar under fritiden. Endast en av fem gör 

motsvarande i Nacka. Här kan noteras att andelen äldre är större i Umeå och Falun. Det kan 

påverka resultatet.  
 

Figur 4.10: Hur ofta man kombinerar inköp av dagligvaror med resor till/från arbete/skola eller under 

fritid. Källa: Baserad på egen empiri. 
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Figur 4.11: Hur ofta kombinerar man inköp av sällanköpsvaror med resor till/från arbete/skola eller 

under fritid. Källa: Baserad på egen empiri. 

 

 
I Nacka sköter man i större utsträckning inköp av sällanköpsvaror på väg till/från arbete. En 

trolig orsak kan vara att fler har längre avstånd till/från arbete i Nacka och därför passerar 

lämpliga butiker på ett effektivt sätt. 

 

I Umeå och i viss mån Falun är beteendet annorlunda, man kombinerar i större utsträckning 

handel av sällanköpsvaror med resor under fritiden.  

 
Figur 4.12: Hur ofta man kombinerar inköp av dagligvaror med inköp av sällanköpsvaror. Andelar 

angivna i procent. Källa: Baserad på egen empiri. 

 
Majoriteten kombinerar inte inköp av dagligvaror och sällanköpsvaror under samma resa i 

Umeå och Falun. I Nacka kombinerar man inköp av dagligvaror med sällanköpsvaror i högre 

grad än i Umeå och Falun och ligger på samma nivå som siffrorna för riket. Det är ändå 

mellan 33 % och 48 % som ibland gör denna kombination. I Nacka gör 23 % det ofta. 

Figur 4.12 visar att mellan 40 och 60 % sällan kombinerar inköp av sällanköpsvaror och 

inköp av dagligvaror. Det är färre ju större staden är (se bilaga 2). Figur 4.10 visar att mellan 

40 och knappt 55 % sällan eller aldrig kombinerar inköp av dagligvaror med resor till/från 

arbete/skola eller under fritid. I figur 4.11 visar webbstudiens resultat att drygt 30 % sällan 

eller aldrig kombinerar inköp av sällanköpsvaror med resor under fritid medan i Nacka är 

motsvarande siffra 59 %. Under avsnittet ”Ändrade inköpsvanor”, sid 102, redovisas att 

många intervjuade både i webbstudien och fallstudierna önskar planera sina inköp bättre och 

minska antalet inköpsresor. Här finns en vilja till förändring och en stor förändringspotential 

som skulle ge positiva bidrag till en hållbar utveckling. Resonemanget utvecklas i kapitel 5. 

Avseende skillnaderna i resultaten avseende att kombinera inköp av sällanköpsvaror med 

andra resor så bedömer jag att en förklaring kan vara att i mindre städer är tidsuppoffringen 
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att göra extraärenden i samband med andra resor mindre och de geografiska 

avstånden/omvägarna mindre så därför kombinerar man oftare sina inköp. 

Godtagbara avstånd och val av inköpsdag 
På frågan om längsta godtagbara gångavstånd till den oftast besökta butiken (där 

inköpsmängden inte kräver biltransport p.g.a. inköpens vikt eller att de är för skrymmande att 

bära under en promenad) blev svaren enligt följande. Mest benägen att promenera till butiken 

är man i Umeå, där nästan två av fem kan tänka sig att gå 1 km eller mer till butiken. I Falun 

är siffran något lägre, 31 % kan tänka sig att promenera. Lägst är den i Nacka där 28 % kan 

tänka sig att promenera en km eller mer till butiken. Skillnaden mellan vad man kan tänka sig 

att göra och vad man gör behandlas i ett eget avsnitt längre fram i kapitlet. Denna skillnad 

behandlas också i kapitel 5. Också om 3 av 5 anger att man kan tänka sig att gå upp till en km, 

se figur 4.13, så minskar andelen som verkligen gör det kraftigt efter 600 m, se tabell 4.4. 
 

Figur 4.13: Längsta godtagbara avstånd till dagligvarubutiken för att gå till fots. Notera att 

svarsalternativet “Skulle inte gå till butiken” endast fanns med i Webbundersökningen. Källa: Baserad 

på egen empiri.  

 
 

Umeåborna accepterar längre avstånd och kan även tänka sig att cykla längst till sin butik. 57 

% kan tänka sig att cykla 2 km eller mer. I Falun är motsvarande siffra 42 % och i Nacka är 

andelen som kan tänka sig att cykla 35 % (se figur 4.14). Förklaringen kan vara att i Falun är 

man inte van vid lika långa avstånd som i Umeå, i Nacka är antalet barriärer fler och 

trafikmiljön svårare. 

 

Umeåbor är även mer positiva till att åka kollektivt till butiken. Tre av fyra kan tänka sig att 

åka kollektivt. I Falun är man mer skeptisk till kollektivtrafikresor till butiken och än mer 

negativ är man i Nacka. I webbstudiens fördjupning på region, se bilaga 2, framgår att boende 

i Norrland är mer negativa till att göra inköpsresor med kollektivtrafik än boende i Svealand. 

Orsaken kan vara sämre kollektivtrafikförbindelser. Umeå är en större stad med bättre 

kollektivtrafikutbud. Det kan förklara skillnaden jämfört med webbstudien men inte att man 

är mer positiv än i Nacka som har ännu bättre kollektivtrafik. En tanke kan vara att det finns 

ett mer positivt förhållningssätt till kollektivtrafik i Umeå men denna studie ger inte något 

svar på om det är så. 

 

I Nacka är handeln av dagligvaror utspridd över veckan men de flesta handlar fredag, lördag 

eller söndag. I Falun är beteendet annorlunda – handeln sker oftast på måndagar och fredagar.  
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I Umeå är det istället något fler som handlar på torsdagar och fredagar. Dagligvaror köps i 

webbundersökningen mest på fredag och måndag men också mycket på torsdagar. Många 

säger ändå att det varierar (46 %). På alla tre orter är handeln av sällanköpsvaror vanligast på 

fredagar och lördagar.  

 
Figur 4.14: Längsta godtagbara avstånd för att cykla till dagligvarubutiken. Notera att 

svarsalternativet “Skulle inte cykla till butiken” endast fanns med i Webbundersökningen. Källa: 

Baserad på egen empiri. 

 

Viktning av kriterier för val av dagligvarubutik? 
De intervjuade i samtliga tre fallstudieorter resonerar på ungefär samma sätt som de i riket i 

övrigt när det gäller vad som är viktigt vid val av dagligvarubutik. Det är viktigt att kunna nå 

dagligvarubutiken lätt med bil och parkera där, men inte på långt när lika viktigt att kunna gå, 

cykla eller färdas med kollektivtrafik dit. I Falun och Umeå prioriterar man i högre 

utsträckning än i Nacka servicekvaliteten och i något lägre grad öppettiderna. Samtliga orter 

värderar i högre grad än riket i övrigt möjligheten att lätt nå butiken till fots och i Umeå och 

Falun även med cykel (se figur 4.15). I figur 4.17 redovisas hur viktningen föll ut när 

webbpaneldeltagarna delades in i åldersgrupper. Mönstret sammanfaller i stort men 

åldersgruppen 18-30 år tycker att parkeringsförutsättningarna och lättheten att nå med bil är 

mindre viktigt. Lättheten att nå till fots, med cykel eller buss liksom närheten till arbetsplatsen 

är viktigare för denna åldersgrupp än för de övriga. 

Sammantaget visar undersökningen att andra kriterier än transporter är avgörande för valet av 

dagligvarubutik. Här avsåg kriterierna dagligvarubutiker. Min bedömning är att en annan bild 

skulle komma fram om kriterier avseende val av sällanköpsvarubutiker skulle viktas. Andelen 

skrymmande varor påverkar då behovet av bil till transport. Därför skulle bilden skifta mellan 

olika butikstyper beroende på vilken typ av varor man säljer. 
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Figur 4.15: Webbpaneldeltagarnas och de tre fallstudieorternas viktning av ett antal kriterier avseende 

val av dagligvarubutik som man besöker oftast. Källa: Baserad på egen empiri. 

  

Dagligvaror på internet 
Även om resultatet i webbpanelen visade att endast 4 % handlar dagligvaror på internet eller 

prenumererar på matkassar så kan ytterligare 3-4 ggr så många tänka sig att börja göra det (se 

figur 4.16). Det finns alltså en potential för de prenumererade matkassarna. Främst i Nacka 

där 6 av 10 kan tänka sig att prenumerera. I Umeå och Falun är man mer skeptisk, men det är 

ändå nästan en tredjedel som kan tänka sig att handla online/prenumerera. Över hälften av de 

som prenumererar på matkassar via internet anser att de gör färre bilresor för inköp av 

dagligvaror. När de bedömer hur stor minskningen kan vara så blir resultatet att ett 

genomsnittligt hushåll med matkassar inköpta via internet minskar sin bilkörning med 23 km i 

veckan.  
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Figur 4.16: Om de intervjuade kan tänka sig att handla dagligvaror på internet eller prenumerera på 

matkassar. Andelar angivna i procent. Källa: Baserad på egen empiri. 

 

Ändrade inköpsvanor 
Som avslutning på intervjun i de tre fallstudieorterna ställdes frågan om man skulle vilja 

ändra något i sina inköpsvanor. Många vill lära sig att planera sina inköp bättre och vill 

handla mer sällan. Sedan ställdes frågan om vad som skulle krävas för att man skulle välja 

bort bilen vid inköpsresor. Att bo närmare affären är främsta anledningen till att man kan 

tänka sig att välja bort bilen. I Umeå och Falun anser man också att bättre och fler 

bussförbindelser skulle påverka valet, se tabell 4.1.  

Sammanfattande reflektioner om de allmänna resultaten 
De intervjuade resonerar på ungefär samma sätt när det gäller vad som är viktigt vid val av 

dagligvarubutik. Det är viktigt att kunna nå butiken lätt med bil och parkera där, men inte på 

långt när lika viktigt att kunna gå, cykla eller färdas med kollektivtrafik dit. Falun och Umeå 

prioriterar i högre utsträckning än Nacka servicekvaliteten och i något lägre grad öppettiderna. 

Motivet till att ta bilen är främst tidsbrist, stor inköpsmängd och långt avstånd. Knappt hälften 

av de intervjuade i webbundersökningen kombinerar sällan eller mycket sällan inköp av 

dagligvaror med resa till/från arbete eller under fritid. I Nacka kombinerar man oftare inköp 

av sällanköpsvaror med resor till/från arbetet men mer sällan inköp av dagligvaror med 

fritidsresor. I Nacka åker man också oftare med kollektivtrafik. Sällanköpsvaror handlar man 

oftast på fredagar eller lördagar. Dagligvaror köps i webbundersökningen mest på fredag och 

måndag men också mycket på torsdagar. Många säger ändå att det varierar. Varornas kvalitet, 

sortiment och gratis parkering är viktigast för val av butik. 
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Tabell 4.1: Vad skulle krävas för att välja bort bilen. Källa: Baserad på egen empiri. 
 

Kodade öppna svar.  

Umeå 

n=193 

(%) 

Falun 

n=172 

(%) 

Nacka 

n=213 

(%) 

 Att man bor närmare affären               30 15 22 

 Bättre/fler bussförbindelser              12 10 6 

 Att annan person med bil gör inköp åt mig 4 4 5 

 Högre bensinpris                          0 5 2 

 Bättre cykelväg/förbindelse               2 2 1 

 Att man bor mer centralt                  1 2 0 

 Möjlighet till hemleverans/billig hemlev.            1 0 3 

 Bättre hälsa/fysik                        1 2 1 

 Miljöskäl                                 1 2 1 

 Mer tid                                   1 0 1 

 Övrigt                                    7 6 5 

 Vet ej                                    4 4 4 

 Nej, inget/inget kan få mig att välja bort 16 13 17 

 Ej Svar                                   13 22 19 

 

Min sammanfattande bedömning utifrån resultaten i webbpanelen och fallstudierna är att 

konsumenterna föredrar halvcentrala affärsetableringar avseende dagligvarubutiker. Det 

resultatet stöder kommunernas försök att stimulera halvcentrala handelsetableringar. Närhet 

mellan butik och bostad är viktigt i webbpaneldeltagarnas viktning. Om man väljer bort den 

närmaste butiken så beror det oftast på sämre utbud eller högre priser. I Nacka säger de 

intervjuade att de samtidigt kan göra andra ärenden. Det vanligaste motivet till att inte välja 

närmaste stormarknad är att det är för långt från hem/arbetsplats. När det gäller 

sällanköpshandel så är min bedömning att man uppsöker större handelsetableringar för att, 

precis som i Nacka, ha möjligheten att göra andra ärenden. Konsumenten efterfrågar 

mångfald. Då kan längre avstånd vara motiverade.  

Många kan enligt webbpanelresultaten tänka sig att börja abonnera på matkassar via internet 

och skulle vilja planera inköpen bättre samt handla mer sällan. 

Tre av fem av de som har längre än 600 m till den oftast besökta dagligvarubutiken handlar 

max två gånger i veckan. Bor man nära är det vanligt att handla oftare. I genomsnitt handlar 

man drygt tre gånger i veckan i första- och andrahandsbutiken. Hälften har också en tredje 

butik som de besöker en gång i veckan. Sällanköpsbutiker besöker man mellan två och tre 

gånger i månaden i genomsnitt. För att välja bort bilen vill man bo närmare men bättre/fler 

bussförbindelser tycker man också är viktigt. 

Ju större stad desto närmare till den närmaste dagligvarubutiken. Om butiken ligger upp till 

600 m från hemmet går nästan hälften men var tredje tar ändå bil. Sedan ökar snabbt andelen 

som tar bil och när det är mer än två km tar fyra av fem bilen. Ändå kan nästan två av fem 

över hela riket tänka sig mer än 1 km som längsta acceptabla avstånd att gå till butiken. I 

Nacka, där man ofta pendlar till/från arbetet är det vanligare att kombinera inköp av 

dagligvaror och sällanköpsvaror. Sett över hela riket är det ungefär lika många som ibland 

kombinerar dagligvaruinköp med sällanvaruinköp och som sällan gör det. Det visar att många 

utnyttjar handelsetableringar där man kan kombinera ärenden och på så sätt begränsa behovet 
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av inköpsresor. Min slutsats av det är att i skapandet av handelsetableringar med flera 

funktioner finns en hållbarhetspotential avseende minskandet av antalet inköpsresor. Jag 

återkommer till detta resonemang i kapitel 5. 

Fördjupning avseende ortsstorlek och om staden är pendlingsort, 

förort eller storstad 
I det följande görs korta sammanfattande kommentarer kring några faktorer som studerats 

djupare, med början i ortsstorlek och om staden är pendlingsort, förort eller storstad. En 

komplett beskrivning av dessa analyser finns i bilaga 2. Där finns också en beskrivning som 

utgår från en indelning av Sverige i tre delar. 

Ortsstorleken har ingen betydelse för hur ofta man handlar, vilka färdsätt man väljer och 

vilken dag man handlar sällanköpsvaror. Internethandel med dagligvaror är störst i den största 

ortsstorleken. Ju större staden är desto fler kombinerar inköp av dagligvaror med resan hem 

från arbete/skola. Ju större staden är desto färre kombinerar dagligvaruinköp med 

sällanvaruinköp.  

I de största städerna, där man har kortast avstånd avseende dagligvaruhandel, varierar det 

mest vilken dag man handlar dagligvaror. Flexibla arbetstider gynnar detta. I dessa städer är 

också närheten till butiken från bostaden viktigare än gratis parkering vilket gäller för de 

mindre orterna. I de minsta orterna kan man helt sakna dagligvarubutik och tvingas göra 

längre inköpsresor till närmast större ort. 

Det är små skillnader avseende frekvens inköpsresor över landet i olika ortsstorlekar och typer 

av städer. Förstahandsbutiken besöks 2,3-2,5 ggr/vecka och andrahandsbutiken en gång i 

veckan. Hälften har en tredjehandsbutik som de besöker en gång i veckan. Det innebär att en 

normal konsument handlar dagligvaror 3,3-4,3 ggr/vecka. Sällanköpsvaror handlas  

ca 2 ggr/månad. Den butik man besöker oftast färdas man till mest med bil (som förare  

76-86 %, som passagerare 36-41 %), sedan till fots (32-46 %), med cykel (24-34 %). Med 

kollektivtrafik färdas 4-8 %. 

Webbundersökningen visar att i städer med mer än 200 000 invånare går 63 % till fots minst 

en gång i veckan till den mest besökta dagligvarubutiken och i de minsta orterna är det bara 

 8 %. Motsvarande siffror för bil som färdsätt är 56 % i de största och 86 % i de minsta. 

Samma mönster för sällanköpsvaror. I stora städer kan fler tänka sig att åka kollektivtrafik. I 

orter större än 200 000 invånare har 42 % sin mest besökta dagligvarubutik i centrumhandel, 

annars dominerar halvcentrala etableringar. Den näst oftast besökta dagligvarubutiken ligger i 

dessa städer i en halvcentral etablering I dessa stora städer finns många sekundära centra som 

också betraktas som centrumhandel. I övriga storleksintervall är de halvcentrala etableringar9 

mest besökta. Den näst mest besökta ligger oftast i centrumhandel i intervallet 25 000-50 000 

invånare. I samtliga övriga intervall är också denna butik i en halvcentral etablering. 

Närbutiker dominerar som butikstyp i de största och de små orterna. Halvstora butiker 

dominerar i övriga intervall. Den näst mest besökta är ofta en stormarknad. Avståndet till 

närmaste butik minskar ju större staden är. 

                                                           
9 Affärsetablering med mer än 400 m2 BTA för dagligvaru- och sällanköpshandel som ligger i anslutning till 

samlad bebyggelse, i ett tätortsnära men biltrafikorienterat läge med möjlighet till gång- cykel- och 

kollektivtrafik. 
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Fördjupning avseende ålder och kön 
Nästan hälften (46 %) har svårt att uppge vilken eller vilka dagar man handlar dagligvaror 

oftast. Bland de yngsta är det så många som 63 % som säger att det varierar. De äldsta 

grupperna, framför allt de över 66 år, har mer regelbundna vanor och handlar oftast måndag, 

torsdag och fredag. När det gäller sällanköp så varierar det också för majoriteten men fyra av 

tio mellan 31-40 år handlar framför allt på lördagar. Också för övriga åldersgrupper är de 

störst andel som handlar på lördagar utom för de äldsta (+66 år) där fler handlar på fredagar 

(26 %). 

När skillnader mellan åldersgrupper studeras avseende kriterier för val av den butik man 

besöker oftast så syns några skillnader mellan åldersgrupperna (se figur 4.17). De yngsta (18-

30 år) skiljer sig en del jämfört med övriga åldersgrupper. Man prioriterar i högre utsträckning 

än övriga:  

•  Lätt att nå till fots, med cykel och kollektivtrafik 

•  Närhet till arbetsplats och bostad 

Man prioriterar i lägre utsträckning än övriga:  

•  Alla bilrelaterade påståenden: gratis parkering, goda parkeringsmöjligheter samt lätt 

att nå med bil 

•  Servicekvalitet och trivsel 

De äldsta (66+ år) värdesätter i högre grad 

• Servicekvalitet och trivsel 

• Att man hittar i butiken 

39 % av webbpaneldeltagarna är negativa till att handla dagligvaror online eller att 

prenumerera på matkasse. Mest negativ är man efter 40 år och framför allt i gruppen över 66 

år där 56 % inte kan tänka sig att handla på internet. Bland 26–40-åringar är störst andel 

positivt inställd till att handla online eller prenumerera på matkassar (62-66 % kan tänka sig 

eller kanske tänka sig att göra det). Gruppen 18-25 år är den grupp där de flesta redan 

prenumererar på matkasse (11 %). 

Centrumhandeln betyder mer för yngre konsumenter än för äldre. Stormarknader besöks 

oftare av personer mellan 31-40 år. Avseende den näst oftast besökta butiken besöks 

stormarknader mest, därefter en mellanstor butik och som tredje lågprisbutik. Den mest 

besökta butiken besöks oftare av gruppen 18-31 år (2,5 ggr/vecka). Den näst mest besökta 

besöks 1,2 ggr/vecka av alla grupper. Gruppen 18-31 år handlar också sällanköpsvaror oftast 

(2,4ggr/månad). I gruppen 26-40 år kombinerar man oftast inköp av dagligvaror med resa 

till/från arbete. Mindre än 10 % av alla kombinerar ofta inköp av sällanköp med inköp av 

dagligvaror. Flest i gruppen 18-30 år kan tänka sig att gå upp till en km (över 60 %). 

Avseende cykling flyttar sig den största andelen till gruppen 26-35 år som kan tänka sig att 

cykla upptill två km (73 %). De yngsta (18-30 år) prioriterar i högre utsträckning än äldre 

närhet och hållbara färdsätt vid val av butik. De är också mest positiva att handla online. 

Vid jämförelse mellan vikten av kriterier för valet av dagligvarubutik för åldersgrupper (figur 

4.17) jämfört med gruppering utgående från fallstudieorter och webbundersökning (figur 

4.15) syns en skillnad. Det är de yngre upp till 30 år som har andra viktningar än övriga 

åldersgrupper. Det är tydligt att behoven och vanan att använda bilen inte ännu blivit så 

påtagliga. Om trafiksystem och markanvändning anpassades efter dessa värderingar kan fler 

av de yngre behålla sitt beteendemönster i äldre år. Det talar för kortdistansstrukturer men 

också goda gång-, cykel- och kollektivtrafikförbindelser. 
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Figur 4.17: Webbpaneldeltagarnas viktning av ett antal kriterier avseende val av dagligvarubutik som 

man besöker oftast. Källa: Baserad på egen empiri. 

  
Hälften av 18-25 åringarna tar sig med bil som förare till den mest besökta butiken. Sedan 

ökar det till dess man är i åldern 36-65 år. Då är siffran 82 %. Gruppen 18-30 år har närmast 

till sin närmaste dagligvarubutik. Över 70 % har närmare än en km. Samma grupp har också 

närmast till närmaste stormarknad även om bara strax över 20 % har mindre än en km. 

Kvinnor besöker mindre ofta en externetablering och oftare centrum än män. Avseende 

halvcentrala affärsetableringar är det jämnt. Kvinnor handlar oftare dagligvaror på 

måndagarna, män på helgerna. Avseende sällanköp görs de också oftare på helgerna av män 

men inköpsdagar varierar oftare för kvinnor. Skillnader, om än små, finns avseende 

betydelsen av att ha ett utbud av fackbutiker i anslutning och att kunna ta kaffepaus. I bägge 

fall föredrar män det i högre grad än kvinnor. 

1 2 3 4 5

Varornas kvalitet

Sortimentet

Gratis parkering

Goda parkeringsmöjl.

Priserna

Servicekvalitet

Öppettiderna

Att du hittar i butiken

Lätt att nå med bil

Trivseln

Närhet till bostaden

Möjl. att kombinera ärenden

Lätt att nå till fots

Lätt att nå med cykel

Närheten till arbetspl.

Lätt att nå med buss

Annat

Bas: Samtliga

18-30 år 31-40 år 41-65 år 66+ år
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Kvinnor kombinerar oftare än män inköpsresor med resor till/från arbete/skola och också 

fritidsresor. Det gäller också att för kombinationen av dagligvaru- och sällanköpsvaruinköp. 

Slutligen kör kvinnor mindre ofta bilen än män men sätter betydelsen av 

biltrafiktillgängligheten något högre (betyg 4,0 mot 3,9). De är också oftare passagerare. 

Att kunna kombinera ärenden är en effektivitetspotential som också kan leda till färre resor. 

Mångfunktionella handelsetableringar är därför att föredra. Detta utvecklas i slutkapitlet. 

Skillnader utifrån inkomst, hushållssituation och bostadstyp 
Ju högre inkomst man har desto mer sannolikt är det att man väljer att handla på externa 

handelsetableringar. En stor andel i de högre inkomstklasserna kommer aldrig till fots utan 

med bil. Min bedömning är att om fler exklusiva butiker låg i halvcentrala lägen och i 

centrum så skulle de i högre grad locka huvudmålgrupperna ur högre inkomstklasser. Det 

kräver god biltillgänglighet men resorna blir kortare. Därmed skulle biltrafikarbetet minska. 

Öppettider under lördag och söndag gynnar också dessa målgrupper eftersom de handlar 

oftare då. 

Stora hushåll handlar oftare i externetableringar trots långa avstånd. 

Det är fler villa- och radhusboende som besöker externa och halvcentrala handelsetableringar 

jämfört med boende i andra bostadstyper, trots de längre avstånden. Här finns också ett 

samband mellan bostadstyp och inkomst. Flerfamiljshusboende besöker relativt sett oftare 

centrumhandel.  

Ju högre inkomstklass desto viktigare att butiken kan nås med bil och minskande betydelse 

för de hållbara trafikslagen. Att de halvcentrala handelsetableringarna är lättillgängliga även 

med bil är därför en potential i en påverkan mot mer miljömässigt hållbart resande. Bilresor 

till dessa etableringar blir ofta kortare. Andra systemregleringar som gynnar halvcentrala 

etableringar och centrumetableringar skulle enligt min bedömning också få en gynnsam effekt 

på andelen bilresor. Även om de stora hushållen ofta väljer externetableringar så väljer den 

största andelen de halvcentrala etableringarna. 

Flerfamiljshusboende sätter större värde på närheten till bostaden och tillgängligheten med 

hållbara färdsätt än boende i andra bostadstyper. Man handlar också oftare. Boende i 

villa/radhus sätter högre betyg på öppettider, möjligheten att kombinera ärenden och att hitta i 

butiken än boende i andra bostadstyper. 

Störst andel av den lägsta inkomstklassen men också av ensamstående utan barn handlar i 

centrum. Störst andel av den högsta inkomstklassen men också av gifta eller sambor med barn 

handlar i externetableringar jämfört med övriga inkomstklasser och andra hushållssituationer. 

Dessutom är den största andelen av den högsta inkomstklassen gifta/sambor med barn. Det är 

alltså huvudsakligen en gemensam grupp. Besöken till halvexterna etableringar är jämnt 

spridda över inkomstklasserna.  

Tillräcklig och avgiftsfri parkering i de halvcentrala etableringarna är positivt för de stora 

bilburna hushållen. Boende i villa eller radhus åker oftast bil till butiken. Det är närmare till 

stormarknader men också till närmaste dagligvarubutik från flerfamiljshus än från övriga 

bostadstyper.  
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Utvärdering med hjälp av regressionsanalys och 

artificiella neurala nätverk (ANN) 

Regressionsanalys 

Metod 

Analys av handelsmönster inkluderar såväl kvantitativa som kvalitativa observationer. Ofta är 

sammanhangen så komplexa att statistiska samband inte går att skapa. Inte desto mindre utgör 

den insamlade empirin ett omfattande material som kan ligga till grund för statistiska analyser 

i betydligt större utsträckning än vad som här har gjorts.  

Det finns metodologiska risker med att be intervjupersonerna tala om vilka faktorer de själva 

tycker är viktiga för valet av butik. Intervjupersonerna kan ha svårt att göra klart för sig själva 

vad som egentligen styr deras val. De kan också frestas att ge svar som de antar är ”korrekta” 

eller ”kloka” Man kan delvis komma runt dessa problem genom att använda en typ av analys 

som bygger på att man söker statistiska samband mellan ett kriterium, t ex sannolikheten att 

föredra en viss butik framför en annan, och bedömningar som intervjupersonerna gör av 

butikerna på ett antal delfaktorer som de i tabell 4.3. 

Denna studie avser att bättre förklara rangordningen mellan förstahandsbutik och 

andrahandsbutik. I figur 4.15 och 4.17 redovisas webbpaneldeltagarnas och de intervjuade i 

fallstudieorternas viktning av ett antal kriterier avseende val av den butik man besöker oftast. 

Här fokuseras på vilka egenskaper som påverkar rangordningen mellan butiker som rankats 

som förstahandsbutik och butiker som rankats som andrahandsbutik. Denna precisering är 

endast genomförd i webbpanelstudien. 

Om vi skulle presentera de två butikerna, med sina respektive egenskaper (som de uppfattas 

av respondenterna) för respondenten och be denne välja ett av alternativen, skulle vi förvänta 

oss att denne valde den som rankas som förstahandsbutik. Rangordningen mellan de två 

alternativen kan alltså betraktas som ett binärt val där egenskaperna eller kriterierna utgör 

exogena förklaringsfaktorer (dvs. respondenterna har en uppfattning och kan göra en 

bedömning av faktorerna oberoende av rangordningen av butikerna). Rangordningen kan 

därmed beskrivas med en binär logitmodell eller en logistisk regression (Menard, 2002). 

Den beroende variabeln blir sannolikheten att föredra en viss av de två butikerna framför den 

andra, medan de förklarande variablerna är butikernas respektive kvaliteter (som de uppfattats 

av respondenten). Tekniskt representeras detta i analysen av hur de olika butikerna bedömts 

relativt varandra (differensen) för 18 kriterier. Kriterierna framgår av tabell 4.3. 

Analysmodellen bygger alltså på en jämförelse mellan de två butiksalternativen för varje 

respondent, och de respondenter som inte rangordnat två olika butiker sinsemellan har därför 

rensats bort. Återstående antal individer är 1 578. Frågeställningen till respondenterna framgår 

av bilaga 7. 

Resultat 

Två modeller har skattats. Först en fullständig modell som skattar betydelsen av alla 18 

kriterierna för valet av förstahandsbutik. Sedan en reducerad modell, där de kriterier som inte 

blev signifikanta i den fullständiga skattningen uteslutits. 
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Resultaten från de två skattningarna blir sinsemellan mycket lika. Störst betydelse för valet av 

förstahandsbutik har kriterierna ”ligger nära hemmet” och ”är lätt att hitta i butiken”. Därefter 

följer variablerna ”personalen är trevlig” och ”butiken har ett brett sortiment”. I en tredje 

grupp hamnar kvaliteterna ”öppettider som passar mig”, ”priserna konkurrenskraftiga”, 

”ligger nära min arbetsplats” och ”bra parkeringsmöjligheter”.  

Övriga 10 kriterier beskrivs i den mer utförliga redovisningen i bilaga 2. De berörs inte vidare 

här eftersom skattningen av deras betydelse är alltför statistiskt osäker. Ett sätt att bedöma 

modellernas tillförlitlighet är att bedöma i hur stor del av fallen modellerna kan förutse rätt 

butik. Respondenternas ranking av sina två butiker kan i modellerna förutses i ca 77 procent 

av fallen med hjälp av modellens samband. Det är betydligt bättre än de 50 procent rätt som 

man skulle få om man skulle gissa rankingen helt utan kännedom om respondenternas 

bedömning av butikernas kvaliteter. 

Tabell 4.2: Olika faktorer som är viktiga när respondenterna ska rangordna sin 

förstahandsbutik och sin andrahandsbutik mot varandra. Faktorerna har prioriterats mot 

varandra med logistisk regression. Källa: Baserad på egen empiri. 

Rangordnade faktorer med logistisk regression vid val 

mellan förstahandsbutik och andrahandsbutik, 

dagligvaror. 

1. Nära hemmet 

2. Lätt att hitta i butiken  

3. Trevlig personal  

4. Brett sortiment 

5. Öppettider som passar mig  

6. Konkurrenskraftiga priser  

7. Nära arbetsplatsen  

8. Bra parkeringsmöjligheter 

 

Analys med ANN-teknik 

Metod 

Nedan redovisas resultat från ett exempel på en helt annan typ av analys. Metodiken som har 

använts utgår från teorierna kring artificiella neurala nätverk. Denna metod har fördelen att 

den i princip är modellfri och inte bygger på några antaganden alls. Analysen sker genom en 

”trial och error”-baserad process där man låter nätverket försöka hitta ett bästa möjliga 

sambandsmönster för hur de olika faktorerna påverkar det valda utgångskriteriet, t.ex. 

sannolikheten att föredra en viss butik framför en annan (Bishop, 1995; Patterson, 1996). 

Tekniken har använts framgångsrikt avseende bedömning av transportbehov och framtida 

transportkostnader (Cook & Jenicke & Gibson, 2010). 

Också här utgår analysen från hur de olika butikerna bedömts relativt varandra (differensen) 

för 18 kriterier. 

Man kan diskutera analysens trovärdighet och svårigheten att genomskåda detaljerna i 

viktningen men att utvärdera stoffet även med detta angreppssätt skapar ett bredare 

angreppssätt. Om olika angreppssätt kan visa på en och samma slutsats så är slutsatsen mer 

stabil (Stake, 1995). 
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Resultat 

Respondenterna har fått möjlighet att bedöma och rangordna de två butikerna relativt 

varandra för 18 kriterier. Kriterierna har prioriterats emot varandra och rangordningen 

redovisas i tabell 4.3.  

Respondenterna värderade närheten till hemmet högst. Resultatet av ANN-analysen förstärker 

betydelsen av närheten till hemmet. Också betydelsen av att det är bekvämt att nå med cykel 

eller kollektivtrafik förstärks jämfört med den viktning intervjupersonerna själva har gjort av 

de olika faktorerna. Sammantaget talar resultatet för att kortdistansstrukturen har en acceptans 

hos konsumenterna.   

En förklaring till att de ändå väljer en annan butik kan vara att god kvalitet på varorna och 

sortimentets bredd också är viktigt (se figur 4.15).  

Tabell 4.3: Olika faktorer som är viktiga för att respondenterna ska byta mellan sin 

förstahandsbutik och sin andrahandsbutik. Faktorerna har prioriterats mot varandra med 

ANN-teknik. Källa: Baserad på egen empiri. 

 

Rangordnade faktorer med ANN-teknik vid val mellan 

förstahandsbutik och andrahandsbutik, dagligvaror. 

1. Nära hemmet 

2. Bekväm att nå med bil 

3. Bra parkeringsmöjligheter 

4. Lätt att hitta i butiken 

5. Bekväm att nå med cykel 

6. I anslutning till brett utbud av fackbutiker 

7. Trevlig miljö att handla i 

8. Brett sortiment 

9. God tillgång till toaletter 

10. Nära arbetsplatsen 

11. Bekväm att nå med kollektivtrafik 

12. God kvalitet på varorna 

13. Trevlig personal 

14. Lätt att ha med sig barn 

15. Öppettider som passar mig 

16. Bekväm att nå till fots 

17. Trevliga möjligheter att ta en kaffepaus 

18. Konkurrenskraftiga priser 

 

Jämförelse mellan olika utvärderingsmetoder 
Skillnaden mellan värderingen av de olika faktorerna mellan regressionsanalysen, ANN-

analysen och intervjupersonernas egen betygssättning (se figur 4.15) är intressant. Troligen 

beror den på att i figur 4.15 värderar respondenterna kvaliteterna i sig själv och i ANN-

analysen och regressionsanalysen i direkt relation till rangordningen av förstahandsbutiken 

före andrahandsbutiken. Det är t.ex. alltid viktigt att varorna håller god kvalitet och i Sverige 

är det oftast så i alla butiker avseende dagligvaror. Därför utgör det inte lika ofta skälet att 

föredra en butik. Ligger butiken närmare hemmet (eller om det öppnas en ny butik nära 

hemmet) så betyder det mer. Resultaten är också rimliga jämfört med de resultat som TYSK 

(en marknadsmodell för regionalt lägesval och konsekvensanalys) genererar (Nordplan AB, 
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2008). Skillnaderna vid en jämförelse mellan figur 4.15 och tabell 4.3 och 4.4 består i att 

närheten till hemmet kommer först i rangordningen i tabell 4.3 och 4.4 men lägre i figur 4.15. 

Att det är lätt att hitta i butiken är viktigt i alla tre utvärderingarna. Att det är bekvämt att nå 

med bil och att parkera har stor betydelse i figur 4.15 och i tabell 4.4 men mindre i tabell 4.3. 

Analysen med ANN-teknik visar vidare att bekväma cykelförbindelser är viktiga för val av 

dagligvarubutik förutsatt att butikens standard i övrigt är konkurrenskraftig. I tabell 4.3 är 

istället trevlig personal, brett sortiment, bra öppettider och konkurrenskraftiga priser viktigare. 

Sammantaget ger analysen ett stöd för att utvecklandet av en butiksorganisation som 

möjliggör närbelägna dagligvarubutiker kan ge god respons från konsumenterna. Analysens 

resultat visar också att det är viktigt att det är lätt att hitta i butiken och att brett sortiment och 

goda parkeringsmöjligheter behöver finnas. Övriga faktorer har betydelse men syns inte lika 

tydligt i den sammanvägda bedömningen. Delfaktorer kan vara viktiga för en andel av 

besökarna men syns inte lika tydligt när samtliga besökare mäts sammanvägt.  

Skillnaden mellan verkligt beteende och vad man 

säger sig kunna göra 
Webbmaterialet ger både svar på frågan hur långt det är från bostaden till närmaste 

dagligvarubutik, hur man färdas till butiken och vad man anser vara längsta godtagbara 

avstånd (förutsatt att inköpsmängden inte kräver biltransport) för att man ska gå, cykla eller 

åka kollektivt till butiken. En analys har därför gjorts av överensstämmelse mellan hur man 

verkligen gör och hur man anger att man kan tänka sig att göra. 

Av tabell 4.4.framgår; 

• Att gå till fots:  

o När avståndet ökar från intervallet 200-600 m till 600-1 000 m ökar andelen 

som inte kan tänka sig att gå från 9 % till 34 %. Vid intervallet 1-2 km är 

andelen 63 % och vid 2-3 km 89 %. 

o Andelen respondenter som kan tänka sig att gå och verkligen går minskar från 

72 % vid intervallet 0-200 m till 48 % (200-600 m). Sedan fortsätter 

minskningen till 29 % (600-1000 m) och 12 % (1-2 km). 

o Andelen respondenter som kan tänka sig att gå men inte gör det är hög redan 

från början och är störst i intervallet 200-600 m (27 % vid 0-200 m, 44 % vid 

200-600 m, 37 % vid 600-1 000 m, 25 % vid 1-2 km och 8 % vid 2-3 km)  

• Att cykla: 

o Andelen som inte kan tänka sig att cykla ligger kring 20 % upp till avstånd på 

1 000 m. Sedan stiger andelen till 31 % vid 1-2 km, 48 % vid 2-3 km och 60 % 

vid mer än 3 km. 

o Andelen som kan tänka sig att cykla och faktiskt gör det ligger på ca 30 % 

ända upp till 2 km. Sedan minskar den till 10 % vid 2-3 km och 5 % vid mer än 

3 km. 

o Andelen som kan tänka sig att cykla men inte gör det är förvånansvärt hög, ca 

50 %, ända upp till 1 000 m. Sedan minskar den till drygt 40 % vid 1-3 km och 

till 35 % vid mer än 3 km. 

• Att åka kollektivt: 

o Andelen som inte kan tänka sig att åka kollektivt ligger kring 50 % upp till 1 

000 m, ökar till runt 60 % vid 1-3 km och 70 % vid mer än 3 km. 

o Andelen som kan tänka sig att åka och som gör det är liten. 11 % vid 0-200 m, 

kring 5 % upp till 2 km och 3 % därefter. 
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o Andelen som kan tänka sig att åka men inte gör det är också förvånansvärt hög. 

Kring 45 % upp till 600 m, kring 55 % 600 m-2 km, 61 % vid 2-3 km och 70 

% vid mer än 3 km.  

Sammantaget tycks 600 m, i form av verkligt gångavstånd, vara ett avstånd upp till vilket 

många inte känner väsentligt motstånd mot att gå. Upp till 1 000 m är fortfarande acceptabelt 

avstånd men rätt många faller bort. Avseende cykling sker den tydliga förändringen vid 2 km 

även om många redan faller bort vid 1 km. Med cykling tycks det också vara så att många 

känner motstånd mot att cykla trots att de egentligen säger sig kunna göra det. En tänkbar 

förklaring kan vara omaket att ta fram cykeln från cykelförråd och att hålla den låst för att inte 

bli bestulen och att den ska vara underhållen. Det tycks också uppfattas som ett omak att åka 

kollektivt även om det här handlar om turtider, frekvens och det besvärliga i att passa tider.  
 

Tabell 4.4: Webbpaneldeltagarnas avstånd från bostaden till närmaste dagligvarubutik och val av 

färdsätt. Tabellen visar hur stor andel av webbdeltagarna som verkligen gör som de anger att de kan 

tänka sig att göra. Dessa andelar förändras med avståndet. I frågeformuläret efterfrågas hur många 

gånger man besöker den oftast besökta butiken och hur många av dessa man kommer med olika 

färdsätt. I tabellen anges andelen som väljer ett färdsätt mer än 20 % av gångerna. Andelen är angiven 

i procent. Källa: Baserad på egen empiri. 

 

 Avstånd från hemmet 

 

0-200      200-600       600-1000      1-2          2-3           3+  

(m)          (m)               (m)              (km)       (km)        (km) 

  

 

Samtliga 

Kan tänka sig att gå och går 

faktiskt  

 

72 48 29 12 3 0  34 

Kan tänka sig att gå men går 

inte  

 

27 44 37 25 8 9  29 

Skulle inte gå  1 9 34 63 89 91  37 

Summa 100 100 100 100 100 100   100 

Kan tänka sig att cykla och 

cyklar faktiskt  

 

29 31 30 28 10 5  25 

Kan tänka sig att cykla men 

cyklar inte  

 

47 50 49 41 42 35  45 

Skulle inte cykla 24 19 21 31 48 60  30 

Summa 100 100 100 100 100 100   100 

Kan tänka sig att åka kollektivt 

och åker faktiskt  

 

11 7 7 5 3 3  6 

Kan tänka sig att åka kollektivt 

men åker inte  

 

44 47 39 38 36 27  40 

Skulle inte åka kollektivt 45 46 54 57 61 70  54 

Summa 100 100 100 100 100 100   100 

 

I intervallet 200-600 m händer det något avseende beteendet för fotgängare. Andelen som kan 

tänka sig att gå men inte går är störst för det intervallet. Andelen som faktiskt går är 

fortfarande stor (48 %) men den andelen sjunker kraftigt i intervallet 600-1000m (29 %). Det 

är inte otroligt att bekvämlighet spelar stor roll här och att hälsofrågan kan vara en viktig 
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grund för att öka motivationen. Betydelsen av kortare kollektivtrafikresor är stor om beteendet 

studeras. 

Förbättrad bekvämlighet/tillförlitlighet/komfort avseende cykelparkering och ökad turtäthet 

och bekvämlighet avseende närhet mellan hållplats och dagligvarubutik kan öka andelen 

cykelresor och kollektivtrafikresor. En bredare cykelkultur som redan börjar breda ut sig med 

praktiska former av cyklar med kärror/korgar och stöd, likt Holland, kan ge fler motivation att 

prova. 

 

Att uppnå en kortdistansstruktur avseende avstånd mellan bostaden och dagligvarubutikerna 

är avgörande. Allt viktigare blir det med en ökande andel som arbetar delar av arbetstiden 

hemifrån. Det innebär att om avstånden är större än 600 m-1 km minskar antalet gående 

kraftigt och är det mer än 2 km minskar antalet cyklande också. Kollektivtrafikbeteendet 

tycks också vara avståndsberoende. Upp till 1 km är det flest som kan tänka sig att åka och 

gör det. 

Aktörsintervjuer 
I bilaga 6 finns den intervjumall som användes vid aktörsintervjuerna. Sammanlagt nio 

intervjuer har gjorts med aktörer kring handelsfrågor. Det har varit planerare, förtroendevalda, 

fastighetsägare och butiksansvariga. Syftet har inte varit att göra en statistiskt belagd studie 

utan istället att få förståelse för faktorer som intervjupersonerna tycker är viktiga för att 

förklara det handels- och inköpsmönster vi faktiskt har. En fördjupad redovisning av 

resultaten av aktörsintervjuerna finns i bilaga 2. 

Kommunens översiktsplan och inställningen till handel 
Tillväxtfrågorna och därmed den ekonomiska hållbarheten har störst tyngd i Faluns 

översiktsplanering även om man har ett miljöprogram och ett folkhälsoprogram. En 

handelsstrategi är upprättad och dokumentet har haft stor betydelse för Faluns 

handelsutveckling. Både i Umeås och Nackas översiktsplanering har den sociala hållbarheten 

fått ökat fokus. I Umeå märks också den miljömässiga hållbarheten. Den handelspolicy som 

man tidigare hade i Umeå är nu inarbetad i den nya översiktsplanen men frågans betydelse för 

planeringen har inte förändrats. I Nacka finns en strategi för handel i översiktsplanen men 

egna dokument tas fram för varje enskilt fall. 

Samverkan 
I de tre städerna finns en rad grupperingar som diskuterar handelsfrågorna. I Falun finns fyra 

grupperingar; Tillväxtrådet, Etableringsgruppen, stadsbyggnadsberedningen och Centrala 

stadsrum. Här ingår representanter från fastighetsägare och handel. I 

stadsbyggnadsberedningen sker intern samordning. En regional gruppering (Falun-

Borlängeregionen inkluderande Säter, Ludvika, Gagnef och Smedjebacken) har fått allt större 

betydelse. I Umeå finns bara en kontinuerligt fungerande grupp, Centrumutvecklingsgruppen. 

Övrig samverkan sker inom ramen för beredning av ny översiktsplan. Den butiksansvarige på 

ICA Kvantum såg det som en svårighet.  Enskilda samrådsgrupper undviks medvetet av 

konkurrensneutralitetsskäl. I Nacka finns ett näringslivsråd, ett stadsbyggnadsforum och 

lokala företagarföreningar där kommunen deltar efter önskemål. Centrumchefen för Sickla 

köpkvarter ser samarbetet med kommunen som väl fungerande och man delar ambitionen att 

fler ska kunna gå, cykla eller åka kollektivt. Sammantaget har dessa grupper påverkat och 

grundlagt förhållningssätt i den kommunala planeringen och planeringsbeslut som påverkat 

handelsutvecklingen. I Umeås fall har man hittills varit återhållsam med samverkan med 
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aktörerna förutom i Centrumutvecklingsgruppen. Motivet till detta kan diskuteras och om 

staden vore mindre så skulle förhållningssättet kanske omprövas. 

Trafikarbete 
I Falun finns en tydlig önskan att upprätthålla och förstärka en kortdistansstruktur. I 

handelsstrategin finns en ambition om en bred servicestruktur och en lokal försörjning av 

dagligvaror. Butikschefen i det halvcentrala läget berättade också att Willys har en 

lågprisstrategi som gör att de inte vill ligga i dyra centrala lägen eller i dyra 

externetableringar. Det gynnar skapandet och förstärkandet av den halvcentrala etableringen 

där man nu också försöker skapa fler funktioner som apotek och snabbmat. Där finns också 

tillräckligt med lättillgänglig parkering. 

I Umeå har man post och automatisk bensinmack vid sin halvcentrala etablering med ICA 

Kvantum. Lättillgänglig parkering har man. I Umeå finns en tredelad struktur som 

sammantaget ger en kortdistansstruktur avseende dagligvaror. Centrum är den första delen. 

Fyra stora handelsetableringar, en i varje väderstreck, är den andra delen. Den tredje delen är 

mindre butiker i stadsdelarna. De stora handelsetableringarna är lokaliserade i anslutning till 

bostadsområden och medger därför korta distanser till en del av de boende. 

För Nackas del, med stor pendling från/till Stockholms innerstad är kollektivtrafiken 

avgörande och en stor flaskhals inför framtiden. Därför pågår ett intensivt arbete att lösa detta, 

helst med en tunnelbanelinje. En fortsatt expansion i kommunen beror på hur kollektivtrafiken 

kan lösas.  

Attraktivitet och avstånd 
Vid intervjuerna gjordes en värdering av faktorer som påverkar konsumenternas val av butik. 

Här visade det sig att förtroendevalda, butiksansvariga/fastighetsansvariga och kommunala 

planerare hade olika uppfattningar som delvis avvek från resultaten från webbpanelen. 

Sortiment och varornas kvalitet liksom trivsel var exempel på faktorer som de intervjuade ofta 

bedömde var mindre viktiga än resultatet i webbundersökningen. Flertalet av de intervjuade 

aktörerna utgick från att bilen och parkeringstillgången av viktig. Eftersom resultaten 

sammantaget spretade tycks det finnas ett behov av en gemensam kunskapsplattform 

avseende konsumenternas värderingar. Olika aktörer har också olika utgångspunkter. De 

butiksansvariga väger t.ex. alltid in inköpsvolymer. 

När det gällde det avstånd konsumenterna kan tänka sig att gå till butiken överensstämde 

intervjuresultaten väl med webbundersökningen. Resultatet var att man kan tänka sig att gå 

upp till en kilometer. I verkligheten minskar däremot gåendet tydligt redan vid kortare 

avstånd. 

Butiksstruktur och service 
I valet mellan olika tänkbara butiksstrukturer där valet stod mellan stormarknad/lågprisbutik, 

halvcentral etablering eller utvecklad dagligvaruhandel via internet landade de intervjuade i 

Falun och Umeå i att den halvcentrala etableringen skulle fungera bästa ur ett sammanvägt 

perspektiv. Här skulle en sådan struktur fungera både från ekonomisk, miljömässig och social 

hållbarhetssynpunkt. I Nacka menade man att som del av storstadsområdet Stockholm behövs 

en differentierad struktur med både stormarknader, internethandel och småbutiker. 

En avslutande diskussion avsåg utvecklandet av lokala noder med flera funktioner som post, 

frisör, café. De intervjuade ansåg att det berodde mycket på stadens storlek. I den lilla staden 

finns bara underlag för en mångfunktionell handelsplats, centrum. I den mellanstora staden 
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kan det fungera men i den stora staden behöver mångfalden av olika handelsetableringar 

bejakas. 

Sammanfattande reflektioner om aktörsintervjuerna 
En tydlig skillnad märks mellan svaren på de tre orterna. I Nacka, som del av ett 

storstadsområde, bejakar man mångfalden av olika handelsetableringar och planerar sina nya 

etableringar från fall till fall i hård konkurrens från kringliggande kommuner och 

handelsetableringar. I den större staden Umeå, som utgör en regional kärna, finns en större 

trygghet att kunna behålla den befintliga butiksstrukturen. Offentliga samråd sker lagstadgat 

kring översiktsplan och andra plandokument. Annars tar man nya projekt från fall till fall, 

delvis medvetet för att förstärka konkurrensneutraliteten. Det finns också en grundstabilitet i 

stadens struktur i form av primära och sekundära centrumplatser som varit stabila under lång 

tid. Det förstärker tryggheten. I den mindre staden är det tydligt att man vill värna om 

handelsaktörerna från kommunens sida. Man agerar i samråd med dem långt före formella 

planprocesser. Här finns en annan medvetenhet om att underlaget är begränsat och att 

organisationerna ganska lätt kan välja en grannkommun för sin utveckling om 

förutsättningarna inte är de rätta. Samverkan mellan kommuner som ofta konkurrerar kring 

etableringar kan möjliggöra lokaliseringsalternativ och trafiksystem som utvecklar 

möjligheterna till hållbarare resor. I en samverkan med fastighetsägare där behovsstrukturen 

hos konsumenterna är en bas skulle en mer anpassad användning av fastighetsbeståndet vara 

möjligt liksom etablerandet av nya fastigheter. 

Kunskapen hos handelsaktörerna kring konsumenternas värderingar bygger ganska ofta på 

verkliga iakttagelser avseende beteende snarare än kunskap om vad människor har för 

värderingar. Här kommer frågan om skillnader mellan tyckande och verklig handling. Här 

finns en fortsatt grund till kommunikation med konsumenterna, dels avseende hur man 

faktiskt agerar medan man påstår att man kan göra annorlunda men också i form av 

incitament för att agera mer hållbart. Inom ramen för vad konsumenterna tycker är tillräckligt 

korta avstånd för hållbara färdsätt kan mycket åstadkommas förutsatt att värderingen följs av 

t.ex. en incitamentsstruktur så att man får stöd att välja det man egentligen tycker är 

tillräckligt bra. 

Det är också tydligt att faktorer kring attraktivitet som faktiskt värderas högt vid val av butik 

delvis underskattas av både planerare, förtroendevalda och butiksansvariga. 

Ett ökat medvetande om drivkrafter bakom konsumenternas köpbeteende behöver spridas 

bland alla organisationer. Här skulle en samsyn om behovsstrukturen kunna hjälpa 

beslutsprocessen. De tre olika kommunerna har delvis olika förhållningssätt till frågorna. 

Både i Nacka och Falun är kommunen intresserad av samarbete med fastighetsägarna och 

handlare. I Falun är man fokuserad på centrumutveckling. Av de tre städerna förhåller sig 

Umeå kommun passiv till samverkan med fastighetsägare och handlare. Min bedömning är att 

det beror på att staden är ett regioncentrum och marknaden därför stabil.  

Skillnader mellan vad man tycker och hur man gör innebär att fastighetsägare och handlare 

ofta inte är medvetna om att de hos konsumenterna kan ha stöd för åtgärder. De bygger istället 

oftast sina beslut på hur konsumenterna faktiskt gör idag men har begränsad förståelse för vad 

som föranleder detta beteende. 

Samverkan mellan kommuner som ofta konkurrerar kring etableringar kan möjliggöra 

lokaliseringsalternativ och trafiksystem som utvecklar möjligheterna till hållbarare resor. I en 

samverkan med fastighetsägare där behovsstrukturen hos konsumenterna är en bas skulle en 
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mer anpassad användning av fastighetsbeståndet vara möjlig liksom etablerandet av nya 

fastigheter. De tre kommunerna såg en kortdistansstruktur som positivt ur ett 

hållbarhetsperspektiv men påpekade att det behöver se olika ut i olika stadsstorlekar. 
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5. Analys och diskussion 

Inledning 
Ambitionen med denna avhandling är att analysera och diskutera hur hanteringen av handel 

och trafiksystem kan samordnas bättre för att bidra till attraktiva och miljömässigt hållbara 

handelsstrukturer. En kärnfråga är om det är möjligt att generera en större andel hållbara 

inköpsresor inom dagligvaruhandeln, som alstrar betydligt fler resor än sällanköpshandeln. 

När resonemangen inkluderar sällanköpsvaror eller ”shopping” noteras detta särskilt (med 

shopping avses att gå och titta i affärer och göra diverse inköp). Resonemangen koncentreras 

till förutsättningar i Sveriges medelstora städer men några utblickar görs mot 

storstadsområdena och mindre städer. 

Kapitlet inleds med ett resonemang kring avhandlingens fokus, om relationer, rollfördelning 

och samverkan mellan aktörer. Därefter diskuteras vad som styr aktörernas agerande och hur 

beslut fattas. Slutligen behandlas förutsättningar för en samordnad process avseende 

stadsutveckling och infrastrukturutveckling samt avseende fysisk utveckling och 

handelsutveckling. För att underlätta läsningen ges många sidhänvisningar till tidigare avsnitt. 

Ömsesidiga beroenden mellan aktörer 
För att handelsetableringarna skall fungera och staden utvecklas mot miljömässig hållbarhet 

måste tre aktörskollektiv med nyckelroller samverka. Det är myndigheter, företag och 

individer. Företagen driver handel, äger och etablerar fastigheter. Individerna väljer färdmedel 

och inköpsställe. Myndigheterna planerar och beslutar om markanvändning och 

trafikplanering.  I figur 5.1 illustreras hur individen, företagen och myndigheterna 

tillsammans kan sägas utgöra förutsättning för förmågan att öka andelen hållbarare resor och  

Figur 5.1: Aktörerna är inbördes beroende av varandra och skapar tillsammans förutsättningarna för 

ökad andel miljömässig hållbara inköpsresor och transporter.  Källa: Egen figur. 
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transporter i stadsplaneringen. När aktörerna skapar förbättrade förutsättningar för sin 

verksamhet kan det både förbättra och försämra för övriga aktörer. Om kommunen 

exempelvis beslutar att förtäta med bostäder vid en handelsetablering förstärks handlarnas 

underlag. När en attraktiv externetablering skapas i ett läge som inte medger gång-, cykel och 

kollektivtrafik ökar biltrafikberoendet och konsumenter utan bil utestängs. Effekterna av 

aktörernas val ger sig alltså till känna genom förändrade villkor för övriga aktörer. Aktörerna 

är inte bara beroende av varandra utan det finns också intressemotsättningar emellan dem. 

Individen, företagen och myndigheterna verkar inom den ram som skapas av kommunens 

markanvändning och trafikplanering. Det behövs därför ett övergripande perspektiv som 

samlar de olika aktörernas potentialer i ett samverkande angreppssätt.  

Tabell 5.1: Nyckelaktörerna påverkar handelsplatsens funktion och därigenom förutsättningarna för 

miljömässigt hållbara inköpsresor. Källa: Egen tabell. 

Nyckelaktör Drivkrafter och mål Påverkan på andra aktörer 

Myndigheternas 
beslut 
(markanvändning 
och 
trafikplanering) 

Tillgänglighet, attraktivitet, trygghet, 
varuförsörjning och miljö. 

 

Markanvändningen och trafiksystemet i 
staden utgör grunden för var 
handelsetableringarna kan fungera samt i 
vilken omfattning funktionen blir 
miljömässigt hållbar. Handelsetableringar 
omgivna av bostadsområden alstrar mindre 
andel långa inköpsresor. 

Individens val 
av plats och 
färdsätt 
(efterfrågan) 

 

Tillgänglighet, attraktivitet, kvalitet, 
pris och sortiment. 

 

Efterfrågan från individen avgör hur 
handelsetableringen kan fungera. Här utgör 
markanvändningen och tillgängligheten i 
transportsystemet en förutsättning men 
också etableringens egen attraktivitet.  

Företagens 
förutsättningar 
(utbud) 

Lönsamhet, tillväxtpotential. 

 

Utbudet på handelsetableringen avgörs av 
potentialen i form av efterfrågan på platsen. 
Kommunens markanvändning avgör i hög 
grad förutsättningarna för handelns funktion. 
Företagens agerande kan skapa attraktivitet 
som lockar individer och som därmed ställer 
krav på kommunens verksamhet och ansvar. 

I tabell 5.1 belyses hur aktörernas drivkrafter och mål påverkar andra aktörers förutsättningar 

och potentialen för miljömässigt hållbara inköpsresor. Utifrån aktörernas agerande i figur 5.1 

påverkas handelsetableringens möjligheter att fungera. För att utveckla analysen kring 

ömsesidiga beroenden och vilka konkreta framgångsfaktorer som finns för en konstruktiv 

process har figur 5.2 tagits fram med hjälp av metodik hämtad från projektet Den Goda 

Staden (Hansen & Cars, 2011). Metodiken utgår från en fyrfältsfigur för att belysa 

samverkansförutsättningarna. På y-axeln beskrivs skalan från formella förutsättningar till 

informella förutsättningar. X-axeln beskriver skalan från projektspecifika förutsättningar till 

förutsättningar i bakomliggande strukturer. I figuren anges de framgångsfaktorer som utifrån 

avhandlingsarbetets syfte är de mest angelägna. I det vänstra, övre fältet återfinns den 

fastslagna strategin för handelsutvecklingen i form av en antagen handelspolicy, att den 

fördjupade översiktsplanen gäller och att företagsekonomisk lönsamhet kan påvisas. Här 

ligger beslut om att infrastrukturförändringar genomförs utifrån beslutade åtgärdsplaner. I det 

vänstra, nedre fältet ryms de personer som deltar och processens formella och strukturella 
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förutsättningar. Här ligger också de förutsättningar och begränsningar som ges av Plan- och 

Bygglagen. I det högra, övre fältet hamnar delaktighet, kompetens, samarbetsklimat samt 

skapandet av en gemensam uppfattning avseende vision och handlingsplan i det aktuella 

projektet. Slutligen, i det högra, nedre fältet finns organisationernas skilda strukturella 

utgångspunkter och därmed deras skilda perspektiv, liksom ett klargörande av respektive 

vinster med deltagandet.  

Analysen bidrar till ett förtydligande av ingående nödvändiga perspektiv för att klara 

tvärsektoriellt samarbete. Även om det finns aktörer som föredrar ett fokus på det enskilda 

projektet och informella, snabba processer så är det nödvändigt att det sker med stöd av de 

formella och strukturella förutsättningarna. Om framgångsfaktorerna hanteras målmedvetet så 

ökar förutsättningarna för att det ömsesidiga beroendet utvecklas till en samverkan som ger 

överlagringsfördelar. 

Figur 5.2:Analys av förutsättningar för att i en samverkansprocess skapa hållbara inköpsresor och 

transporter. Källa: Min analys inom detta projekt utifrån metodik från Den Goda Staden-projektet 

(Hansen & Cars, 2011). 
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Vad styr aktörernas agerande?  
En trend i stadsutvecklingen har blivit allt tydligare, nämligen att planeringsprocessen 

förändras från att i hög grad styras från kommunen via planmonopolet till att i allt högre 

utsträckning ske i aktörssamverkan. Beslutsprocesser och aktörssamverkan diskuteras i 

kapitel 2, sid 31 (Cars, 1992; von Sydow, 2004). Etablerarna i form av handlare, 

fastighetsägare och byggherrar kan och bör medverka i samverkan kring 

handelsutvecklingsfrågor, men har också alltid möjligheten att avstå. I städer där en aktiv 

aktörssamverkan stimuleras och en samarbetsinriktad styrning tillämpas kan svårigheter som 

komplexa förhållanden, fragmentering och osäkerhet hanteras bättre (Innes & Booher, 2010).  

Det arv kommunerna har i stadsstruktur och trafiksystem låter sig inte förvandlas över en natt. 

Många åtgärder avseende gatuutrymmen, hastighetsgränser och andra regleringar i 

trafiksystemet kan däremot genomföras snabbt, utan stora kostnader och med omedelbara 

effekter på tillgänglighet för olika trafikantgrupper. En långsiktig planering som befästs i 

trafikstrategi, handelspolicy och översiktsplan är angelägen eftersom den säkerställer att de 

förändringar som vidtas kan förädla stadens arv i riktning mot det miljömässigt hållbara 

samhället, se sid 52 (Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket & Boverket, 2015). I 

denna process blir insikten om dagens aktörssamverkansbaserade utveckling angelägen. Ska 

de demokratiskt framtagna dokumenten ha någon betydelse i det faktiska genomförandet 

krävs ett kontinuerligt arbete med samverkan mellan handlare, fastighetsägare, byggherrar, 

kommun och Trafikverket för att skapa ett ömsesidigt förtroendekapital och en långsiktighet i 

agerandet, se sid 35 (Engström, 2012, och mina aktörsintervjuer, sid 113). Av mina intervjuer 

med förtroendevalda, butiksansvariga/fastighetsansvariga och kommunala planerare framgick 

att deras bild av konsumenternas värderingar inte alltid stämde med de faktiska resultaten från 

webbpanelen. En gemensam kunskapsplattform som aktörerna kan utgå från i sitt samarbete 

skulle öka möjligheterna att också skapa mer miljömässigt hållbara lösningar. Den kan byggas 

genom gemensamma studier av konsumenternas värderingar. Studierna kan innehålla 

enkätresultat från gemensamt genomförda enkäter till konsumenterna och intervjuer med 

fokusgrupper i form av olika konsumentgrupper. 

Avseende handel och service ses effekterna av utvecklingen mot aktörssamverkan tydligt i 

form av att etableringar kommer till som produkt av ett samspel mellan berörda 

organisationer, se sid 31 och sid 54 (Cars, 1992; von Sydow, 2004; Trafikverket, 2010: 2). 

Ofta konsekvensbeskrivs etableringarna bristfälligt, bland annat vad avser hur omgivande 

gatunät påverkas. Effekterna på trafikarbetet i form av ökat bilberoende och längre avstånd till 

handel och service har hittills inte getts någon större uppmärksamhet. Efterstudier av de 

verkliga effekterna görs sällan, se sid 78 (Vägverket, 2003). Också om marknadsekonomi ofta 

är viktigare än samhällsnytta i den aktörssamverkan som skapar nya etableringar idag så är 

det förhållandet inte givet. Beroende på hur aktörssamverkan och planeringsprocessen 

organiseras kan offentliga organisationers inflytande bli större eller mindre, se sid 31 (Cars & 

von Sydow, 2001; Healey, 2007). Om samhällsnyttan redan i tidiga skeden tydliggörs och blir 

en del av beslutsunderlagen till skapandet av åtgärdsstrategier ökar möjligheterna att 

samhällsnyttan beaktas bättre i den fortsatta processen. 

En slutsats av mitt arbete är att kommunikativ planeringsteori är ett viktigt verktyg i 

planeringen, för att komma vidare i hanteringen av handel och service i svenska kommuner. 

Denna teori kan användas för att hantera de problem som sektorisering av offentlig 

verksamhet gett upphov till, se sid 32 (Innes, 1995; Healey; 1997 Healey, 2007). 

Framställningen här, se sid 35, och litteraturen, (Hansen & Cars, 2011; Tornberg & Cars, 

2008), visar att samverkan mellan berörda organisationer redan i tidiga skeden kan möjliggöra 
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ett större inflytande för den kommunala planeringen i stadsutvecklingsprocessen och därmed 

också öka förutsättningarna för en ökad samhällsnytta. Samverkan mellan konkurrerande 

handlare, fastighetsägare eller byggherrar är inte självklar och knappast möjlig vad gäller 

konkret markupplåtelse eller lokalisering på detaljplanenivå. För att deltagande aktörer skall 

vara tillräckligt öppna med sina strategier behöver samverkan ligga på översiktlig nivå där 

olika scenarier och lokaliseringsprinciper kan ställas emot varandra. Också när en 

lokaliseringsprincip har beslutats och diskussionerna avser fortsatt konkretisering gör 

diskussioner på principiell nivå det möjligt att samverka. De aktörer som förväntas samverka 

måste se fördelar med sin medverkan i form av ett informationsutbyte (se vidare den metodik 

för utvecklandet av hållbara handelspolicys som redovisas under avsnittet ”Samordnad 

process för fysisk utveckling och handel”).  

En grundfråga är varför olika aktörer skall lägga ner resurser på att delta i samverkan. Det 

behöver vara tydligt från myndigheternas sida att man inte avser att åsidosätta 

konkurrensneutraliteten. Samtidigt ger deltagandet i en aktörssamverkan en förståelse för hur 

respektive aktör resonerar och utifrån sina särintressen måste bedriva sina beslutsprocesser. 

Medverkan ger således kunskaper som inte går att få på annat sätt. Däri ligger den största 

vinsten. Ytterligare ett viktigt motiv är att respektive aktör får en arena där man faktiskt kan 

påverka den fortsatta utvecklingen i staden genom att delta i diskussioner om alternativa 

åtgärdsförslag. Också om varje aktör inte kan räkna med att få alla sina intressen 

tillgodosedda så kan förslagen i alla fall konsekvensbeskrivas och ställas mot andra lösningar. 

Det ger en gemensam förståelse för det alternativ som slutligen väljs. Om samarbetet innebär 

ökad attraktivitet och konkurrenskraft för stadens handel så genererar det värde till aktörerna. 

Om den ömsesidiga förståelsen för åtgärdsplanerna ger en utveckling som också ger positiva 

bidrag till en miljömässigt hållbar utveckling så uppfylls en del av myndigheternas mål. 

Kommunens samverkan med fastighetsägare och handlare behöver utgå från konsumenternas 

behovsstruktur för att möjliggöra en större andel kortdistansinköpsresor. Om aktörerna i 

samverkan skapar en incitamentsstruktur för konsumenterna så kan konsumenterna påverkas 

till ett mer hållbart inköpsbeteende. Det kan t.ex. ske genom att rabatter eller särskilda 

erbjudanden ges till besökare som kommit till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Det 

kan också vara att gratis hemleverans ges till dessa besökare under en period. Finansieringen 

av dessa incitament kan lösas på flera sätt, exempelvis kan kostnaderna fördelas på de aktörer 

som har fördelar av det förändrade beteendet. I den mån fördelarna i aktörsdiskussionen ligger 

på samhällsnyttan kan ett kommunalt åtgärdsprogram inkluderande kampanjbidrag vara 

motiverat.  

Ytterligare ett möjligt arrangemang är att medlemskap delas ut till besökare i en 

medlemsklubb för miljömässig hållbar utveckling. Klubbmedlemmar får sedan särskilda 

erbjudanden och ett informationsblad med aktuell information. Detta utgår från det ökade 

intresset hos människor för hållbarhetsfrågor (TNS Opinion & Social, 2011). Slutligen kan en 

samsyn om konsumenternas behovsstruktur och skillnaden mellan vad man som konsument 

kan tänka sig att göra och vad man faktiskt gör för att det passar bäst utifrån nuvarande 

förutsättningar, innebära en potential för en miljömässigt hållbar utveckling. Om aktörerna ser 

att konsumenterna har acceptans för en lösning så kan motivationen att medverka till 

genomförandet öka. Detta utgår från iakttagelsen i min empiri att människor kan tänka sig att 

gå och cykla en viss sträcka till butiken, dvs., de har en acceptans för det. Sedan väljer de 

ändå i den faktiska situationen att ta bilen (se tabell 4.4, sid 112). Samsyn i denna typ av 

frågor kan skapa motivation att göra en handelspolicy där man synar avstånden från 

bostäderna i staden till handel och bygger upp en tillgänglighet som ökar förutsättningarna för 

miljömässigt hållbara inköpsresor. Det kan ske både med infrastrukturåtgärder och utbud av 

kollektivtrafik men också genom lokalisering av handel. 
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Avnämarna - individerna 
Resultatet av mina fallstudier används som underlag för analys av individens beteenden. Det 

finns en skillnad mellan hur människor verkligen gör och hur de kan tänka sig att göra. De 

villkor som människor kan tänka sig att leva med utgör en lägsta nivå för en planering som 

kan ske med acceptans från invånarna. Att sedan människor inte automatiskt beslutar sig att 

göra så är en viktig förutsättning. Det innebär att mål om hållbarhet och en god utveckling för 

staden avseende de boendes hälsa och miljö inte går att nå utan ytterligare incitament. Det är i 

detta skapande av en struktur som är acceptabel för de boende men som också skapar 

incitament för att faktiskt bete sig på ett hållbart sätt, som aktörssamverkan är nödvändig. 

Exempel på accepterade avstånd utifrån fallstudierna redovisas nedan under rubriken 

”Accepterade avstånd till butik”. Analysen av skillnader mellan vad man kan tänka sig att 

göra och vad man faktiskt gör visar att här finns en stor grupp som idag inte agerar på ett 

hållbart sätt avseende val av färdsätt men som har en acceptans för att göra det (se tabell 4.4, 

sid 112).  

I fallstudierna och i webbpanelen har ett antal kvalitetskriterier värderats av respondenterna. 

Kriterierna avser val av den dagligvarubutik som man besöker oftast. Skulle kriterierna avse 

sällanköpsvaror kan värderingen bli en annan. Som konsument föredrar man kortare 

tidsavstånd och närhet förutsatt att kvalitetskriterierna är uppfyllda. Närheten till bostaden får 

i både webbpanel och fallstudieorter högt betyg (ca 3,8 på en femgradig skala) medan 

närheten till arbetsplatsen får ca 2,3. Här finns en skillnad i ålderskategorier. De yngre (18-30 

år) ger högre betyg (2,7) på närheten till arbetsplatsen. Det är rimligt att tänka sig att yngre 

generationer i högre utsträckning inrättar sig efter en flexiblare arbetstidsorganisation med 

arbete hemifrån som en del. Genomförandet av inköpsresor sker då oftare i samband med 

andra resor, t.ex. arbetsresor. Öppettiderna är också högt värderade av alla (ca 3,8). Sortiment 

och varornas kvalitet får högst betyg (över 4) men servicekvalitet och priser ligger också 

kring 4. 

Respondenter som handlar dagligvaror online anger att de spar både tid och minskar 

biltrafikarbetet (uppgiven genomsnittlig minskning av biltrafikarbetet per vecka är 23 km 

jämfört med en vecka då de inte handlar dagligvaror online).  

Möjligheten att kombinera ärenden vid en inköpsresa är lägre värderat (ca 3,0) även om de 

yngsta (18-30 år) och de äldsta (66 år och uppåt) tycker att det är viktigare (3,4). Detta är en 

värdering av betydelsen av mångfunktionella handelsetableringar. De intervjuade svarar trots 

det på frågan om det är något de skulle vilja ändra i sina inköpsvanor, att de skulle vilja 

minska antalet inköpsresor. Det talar för att det här finns en hållbarhetspotential i form av 

minskat resande om möjligheterna och incitamenten till kombinationer förbättras. Det kan 

kräva service i form av goda möjligheter att förvara varor för att bekvämt kunna göra nästa 

ärende. 

Hur fattas beslut om stadsutveckling, infrastruktur 

och handel? 

Att arbeta med handelsutveckling 
När det gäller myndigheternas (i form av kommunen och Trafikverket) samt företagens (i 

form av fastighetsägare, handlare och byggare) agerande är ett grundproblem att besluten om 

vägval sällan görs utifrån kunskap om varandras villkor. Ett exempel är etableringsansvariga 

som ensidigt kan fokusera frågor om exploateringsekonomi utan att ta hänsyn till andra 
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faktorer som kan påverka denna ekonomi. Av aktörsintervjuerna i de tre fallstudieorterna 

framgår att aktörerna har bristande kunskap om varandras förutsättningar. Ett tänkbart 

arbetssätt i samband med skapandet av en handelspolicy i en kommun är att arbeta med öppna 

samtal med stöd av multikriteriemetodik för att, på ett systematiskt och mer kvantitativt sätt 

än vid sedvanlig förhandling, utvärdera olika utvecklingsscenarier. Det förutsätter att 

samverkan skapas mellan aktörerna där respektive aktörs intressen klargörs och tas med i 

processen. Aktörerna behöver också förstå vinsten i form av ett informationsutbyte, 

påverkansmöjligheter och värdeskapande, med att delta i en samverkan. Diskussionerna bör 

ske på översiktlig nivå för att inte aktörerna skall dölja sina beslutskriterier p.g.a. 

konkurrensskäl.  

Arbetssättet (öppna samtal med stöd av multikriteriemetodik) användes inom ramen för mitt 

avhandlingsarbete i Norrköping, Katrineholm och Filipstad. Metodiken redovisas mer i detalj 

i bilaga 3. Syftet var att pröva arbetssättet i tre städer av olika storlek där Norrköping 

motsvarar en av de stora städerna i Sverige, Katrineholm en mellanstor och Filipstad en av de 

170 svenska kommunerna med mindre än 20 000 invånare (SCB, 2010).  Arbetssättet 

fungerade i de tre städerna. Det blev uppenbart att sällanköpshandeln i majoriteten av de 

svenska kommunerna går tillbaka och kan komma att försvinna i de små kommunerna. Det 

innebär att inköpsresorna för sällanköpshandel blir betydligt mycket längre då man behöver 

åka till närmaste större stad. Här blir internetbaserad handel av sällanköpsvaror ett intressant 

alternativ ur miljömässig hållbarhetssynpunkt.  

Vid genomförandet av de öppna samtalen med multikriteriemetodik deltog både 

handelsrepresentanter från externhandel och centrumhandel liksom fastighetsägare/etablerare. 

Det var tydligt att dessa aktörer hade konkurrerande intressen. Samtidigt var det också 

uppenbart att diskussionen handlade om hela stadens utveckling och att de medverkande hade 

motivation att vara konstruktiva. Valet av tänkbara utvecklingsscenarios var en viktig 

diskussion där en övergripande syn på utveckling diskuterades och potentialer bedömdes.  

I Norrköping formulerades tre alternativa utvecklingslinjer för handelns struktur. S1 är 

centrumutveckling och 2-3 multifunktionella handelsområden. S2 är centrumutveckling och 

sex till åtta stadsdelscentra med dagligvaror och viss service. S3 är centrumutveckling och 

många stadsdelscentra. När sedan respektive aktör prioriterade sina viktigaste intressen och 

värderade hur de tillgodosågs i de tre alternativen blev skillnaderna tydliga. I figur 5.3 visas 

resultatet av sammanvägningen av samtliga aktörers intressen. Av figuren framgår t.ex. att 

Trafikverket uppfattade att deras intressen tillgodosågs bäst i alternativ S3 (i stapeln för detta 

alternativ är den ljusorange ytan störst). Alternativet representerade den utveckling som skulle 

skapa den mest utvecklade kortdistansstrukturen. Samtidigt såg handlarna störst svårigheter 

att tillgodose sina behov av ekonomiska resultat i detta alternativ. Alternativ 2 fick bäst stöd i 

sammanvägningen.  En fördjupad beskrivning av denna metodik finns i avsnittet ”Samordnad 

process för fysisk utveckling och handel” samt i bilaga 3. 

När kommunen tagit ställning till den översiktliga planeringen och övergår till arbete på 

detaljplanenivå, har på detta sätt de strategiska vägvalen redan gjorts och processen kan mer 

handla om enskilda organisationers och stadsdelars behov. 
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Figur5.3: Det sammanvägda resultatet för de tre alternativen i Norrköping. Materialet är framtaget i en 

utvecklad version av Decide IT, POLA (Preference AB 2006). 

 

 

Skillnader mellan vad konsumenterna säger sig kunna göra och vad de faktiskt gör innebär att 

fastighetsägare/etablerare och handlare ibland inte är medvetna om att de hos konsumenterna 

kan ha stöd för åtgärder som skulle bidra till ett hållbart resmönster. De bygger istället ofta 

sina beslut på hur konsumenterna gör idag, se resultaten från aktörsintervjuerna i kapitel 4. 

Det gäller dock i första hand mindre butiksetableringar. Vid etablerandet av större 

handelsområden görs ingående marknads- och beteendeanalyser samt framtidsstudier där både 

faktiska beteenden och konsumenternas önskemål kartläggs (se t.ex. Mind Network 2006). 

Dessa analyser fördjupar dock inte kunskapen om vad konsumenterna kan tänka sig att göra 

för att oftare göra miljömässigt hållbara inköpsresor. 

Beslutslogik 
Fallstudierna ger underlag för resonemang kring de olika processer som pågår i 

stadsutvecklingen. När det gäller handelns utveckling och trafikplaneringen ser jag hos 

aktörerna olika beslutslogiker, som i förlängningen avgör hur miljömässigt hållbar en 

handelsetablering blir men också hur lokaliseringen påverkar stadsutvecklingen avseende 

attraktivitet. Besluten avgör i förlängningen hur handeln och trafiksystemet kan hanteras och 

vidareutvecklas. 

 Individen har som konsument har en beslutslogik. Gäller det t.ex. om inköp av 

dagligvaror har konsumenten en rad kriterier som utgör basen i valsituationen. Flera 

av dessa kriterier påverkar konsumenten undermedvetet och kan leda till att 

konsumenten känner mer sympati för en butik en för en annan. Handlarna 

marknadsför dessa kriterier/kvaliteter så att det blir lockande. Här märks sortiment, 

kvalitet, service, närhet, parkering, pris och attraktivitet i form av trevlig miljö. 

 En annan beslutslogik gäller för företagen. En handlare eller etablerare står inför valet 

att etablera en butik, och kan då utifrån en rad kriterier utvärdera ekonomin i olika 

tänkbara lägen. Bland kriterierna finns markpris, hyresförutsättningar, kundunderlag, 

tillgänglighet både för gående, cyklande och bilburna (ofta mätt i t.ex. antal 

parkeringsplatser) men också konkurrens från eller samverkan och komplettering till 

liknande butiker. Fastighetsägaren/etableraren har en beslutslogik vid sitt val av 

kriterier för uthyrning. Ägaren av fastigheten kan skapa förutsättningar för 

hyresgästerna att klara en hållbar ekonomi. Samtidigt kan konkurrens om lokaler 

innebära att fastighetsägaren kan ta ut ett högre pris. 
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 En tredje beslutslogik följs när myndigheterna skall fatta beslut. Kommunen ska 

besluta om detaljplan för den aktuella etableringen. Här prövas beslutet utifrån 

kommunens markanvändningsplanering som den är beskriven i översiktsplanen. Ofta 

görs också bedömningar av konsekvenser utifrån ett miljöperspektiv. Slutligen kan 

etableringen komma att diskuteras utifrån ett konkurrensperspektiv. Om handlaren 

tvekar i beslutet att etablera så kan alternativet vara att vända sig till en annan 

kommun och då går kommunen miste om etableringen. När Trafikverket bedömer 

detaljplaneförslaget prövas dess konsekvenser på nationella mål om ett hållbart 

transportsystem. Här märks dels aspekter som närhet till kundunderlaget och därmed 

möjligheterna att få fler att gå och cykla men också behovet av nya delar i 

trafiksystemet eller risken för kapacitetsproblem i befintligt gatunät och korsningar i 

anslutning till etableringen. Externetableringar, lokaliserade långt från 

bostadsområden, har visat sig öka transportarbetet. 

För att samverkan skall kunna ge resultat när de tre beslutslogikerna möts är det en klar fördel 

om man inledningsvis har arbetat fram en gemensam övergripande vision för 

handelsutvecklingen. Den delen av processen kan vara tidsödande och olika aktörer kan ha 

olika motivation och tålamod att delta i arbetet (Hansen & Cars, 2011; Tornberg & Cars, 

2008). Om det inte sker är risken större att man i ett senare skede blir oense. 

Samverkanslojaliteten är stor i tidiga skeden men avtar ju närmare konkreta lägesval man 

kommer. Om den gemensamma visionen dokumenteras och offentliga samråd sker kan den 

sedan ingå i revidering av översiktsplan och vara en stark utgångspunkt för en handelspolicy 

och för den kommande genomförandeprocessen och detaljplanearbetet. Friedmanns 

transformationsteori kan vara en utgångspunkt (Friedmann 2011). Han utgår från att 

utveckling ofta handlar om att förändra existerande relationer av makt. För att lyckas krävs då 

ett socialt lärande, självförstärkande, nätverkande och byggande av koalitioner, strategiskt 

handlande och ansikte mot ansikte-dialog. Förutom en kritisk tolkning av existerande 

realiteter, en kartläggning av tänkbara framtidsperspektiv om ingenting görs behövs en 

beskrivning av önskade resultat av en förändrad praktik och slutligen en strategi för att klara 

av ett förväntat motstånd. Detta provades i Norrköping, Katrineholm och Filipstad. Den 

nyskapade samverkansgruppen med nyckelaktörerna blev en arena för socialt lärande men 

också för förstärkande av den egna positionen. Ett nätverk byggs där också koalitioner kan 

skapas. Under en ansikte mot ansikte-dialog skapas ett strategiskt tänkande. Den existerande 

situationen diskuteras kritiskt, tänkbara utvecklingsscenarier utvärderas och jämförs med de 

resultat de olika aktörerna vill ha. Detta inkluderar situationen att ingenting görs. 

Avslutningsvis uppstår diskussionen om ett genomförande kommer att möta motstånd och hur 

det kan hanteras. 

I samtliga aktörers beslutslogik påverkar vanan att följa olika interna rutiner de beslut som 

fattas (Pierson, 2000). Investeringar betalar sig mer ju längre de genererar produktion. Vid 

varje förändring förekommer inlärningseffekter som i varierande grad är kostsamma. 

Processen stabiliseras över tiden och att då göra nya förändringar innebär omtag. Kostnads-

konsekvenser och ekonomiska resurser är en gemensam nämnare för aktörerna men 

bedömningar av samhällsnyttan får ofta mindre utrymme hos företagen. Aktörerna har olika 

perspektiv och drivkrafter. Om ett förändrat förhållningssätt skall kunna etableras behöver 

stigberoendet och drivkrafterna synliggöras och incitamenten för att stanna kvar i ett, utifrån 

miljömässig hållbarhet, negativt beslutsfattande behöver tas bort eller reduceras. En 

konstruktiv process kommer att bygga på att det skapas ett gemensamt värde som åtminstone 

delvis kan tillgodose aktörernas olika drivkrafter. 

Det finns några beslutskriterier hos konsumenterna som utgör utgångsläget för hela kedjan av 

beslut. Dessa kriterier är exempelvis sortiment, kvalitet, närhet och service. Kriterier och 
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värderingar av dem förändras över tid. Konsumentens föränderliga beslutskriterier följs av de 

etablerade organisationerna med största intresse, både hur de förändras över tiden och hur de 

fördelas mellan kön, ålder och plats (storstad eller glesbygd).  

Ett exempel på hur aktörernas agerande är sammanflätat finns i abonnemangen på matkassar. 

I detta förlopp uppstår frågan om kommunens, Trafikverkets och handelns roll. Antalet 

matkassar ökar snabbt och minskat trafikarbete med personbil följer som konsekvens. Mina 

intervjuer visar att det finns en potential för konsumenterna att minska sitt biltrafikarbete med 

upp till 23 km/vecka om de abonnerar på matkassar. Samtidigt ökar godstransporterna om 

godset levereras till dörren. Engelska forskare har visat att det finns en potential att minska 

det totala transportarbetet för inköpsresor och godstransporter med upp till 70 % (Cairns, 

2005) förutsatt att dagligvarorna lämnas ut i närbutiken och inte körs till dörren, se vidare sid 

73. I dagsläget står kommunerna och Trafikverket passiva men mycket talar för att en aktiv 

medverkan i denna process kan påverka de totala utsläppen av CO2 i samhället. Denna 

medverkan kan bestå i utrednings- och kunskapsstöd avseende logistikonsekvenser men också 

av processledningskompetens. En ökad aktivitet från kommun och Trafikverk utgör en 

potential för en mer hållbar utveckling.  Bland annat kan man behöva finna lösningar för hur 

mottagning vid hem eller arbetsplats ska kunna ske i stor skala med hänsyn till säkerhet och 

förvaringskvalitet. 

I tabell 5.2 sammanfattas hur de olika aktörerna agerar utifrån drivkrafter, vilken tidsplanering 

man följer och var i maktstrukturen man befinner sig. Individen, handlaren/hyresgästen, 

fastighetsägaren/byggaren, kommunen och Trafikverket har delvis olika förutsättningar och 

drivkrafter för sina åtaganden. En förståelse för varandras drivkrafter är en grundförutsättning 

för att en samverkan skall vara konstruktiv. Ett visionsarbete är nödvändigt för att skapa 

gemensamma mål. Då ökar förutsättningarna för ett långsiktigt agerande. Bristande 

samverkan mellan aktörerna kan ge direkta oönskade konsekvenser. Om t.ex. 

parkeringsavgifterna höjs i centrum eller antalet bilplatser reduceras, kan det orsaka att fler 

konsumenter väljer en externetablering med ökat biltrafikarbete som följd. Tabellens 

kartläggning förtydligar det ömsesidiga beroendet. När en aktör genomför en förändring 

påverkar det ofta omedelbart en eller flera av övriga aktörer. 

Aktörernas och myndigheternas beslutsprocesser påverkas i hög grad av en grundläggande 

syn på fortsatt efterfrågan på biltrafikkapacitet. Därför är det angeläget att den trendförändring 

som sker avseende ökad efterfrågan på biltrafikoberoende möts med utveckling av 

kortdistansstrukturer, se sid 73 (Newman  & Kenworthy, 2011). Det innebär t.ex. att 

trafikplanerarna behöver lägga större vikt på andra lösningar än biltrafikkapacitetsökning. 

Stadsplanerarna behöver förtäta och funktionsblanda både centrum och förorter bl.a. genom 

att använda ytor som idag i alltför hög grad används till parkering. Ytor för gående och 

cyklister behöver utökas. Nyttjandet av inkomst från biltullar, som med minskade 

biltrafikflöden kommer att krympa, måste ses över. Aktiviteter som baseras på finansiering 

via biltullar behöver omprövas och om de ska genomföras behövs kompletterande 

finansiering.  
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Tabell 5.2: Kartläggning av makt och förutsättningar att utveckla staden mot ökad hållbarhet och 

minskat biltrafikarbete. Källa: Egen tabell. 
 

INDIVIDER FÖRETAG 

Handlare 

 

Fastighetsägare/ 
byggare 

MYNDIGHETER 

Kommun 

 

Trafikverk 

Beva-
rande-
kraft 

Individerna 
följer sina 
vanor, ofta 
utan att de är 
medvetna om 
det. Deras val 
är ofta 
rationella. 

Investe-
ringar 
behöver 
generera 
inkomster 
innan man 
gör en 
förändring. 

En fastighet kan 
inte tillåtas bli 
olönsam. En 
fungerande 
ekonomi ändras 
inte om inte en ny 
mer lönsam 
strategi utvecklats. 

Rädsla för att en ny 
oprövad 
utvecklingsidé kan 
innebära förlust av 
arbetstillfällen och 
attraktivitet.  

Innehåller kulturer som 
vilar på konservativ 
grund. Man har tidigare 
fokuserat på bilens 
framkomlighet.  

För-
ändrings-
kraft 

Unga 
generationer är 
mer öppna för 
nya för-
hållningssätt. 
Ett nytt miljö-
medvetande 
och en ny sorts 
livspussel. 

Handlare 
och 
organisatio-
ner på 
marknaden 
ges 
incitament 
om 
konsument-
ernas behov 
förändras 
med nya 
värderingar. 

Intresse för 
strategier för 
lokalisering och 
uthyrning om nya 
affärsmöjligheter 
skymtar beroende 
på nya 
värderingar.  

Uppmärksamhet på 
signaler om 
nödvändig 
förändring i stadens 
funktionalitet. 
Kommuner har mål 
om hållbarhet. 

Trafikverket ska driva 
förändring för att närma 
sig de nationella målen. 
Det är samhälls-
utvecklarrollen i vilken 
man ska se till behoven 
av tillgänglighet och 
hållbarhet. 

Tids-
planering 

Förändrings-
benägenheten 
skiljer sig åt 
mellan olika 
åldersgrupper.  

Stor 
skillnad 
mellan 
handlare.  

Behöver se en 
vinst med en 
förändring såväl 
långsiktigt som 
snabba 
förändringar. 

Förändrings-
processer är oftast 
långsamma. PBL 
innebär att större 
förändringar tar 
lång tid. Ofta kan 
det gå flera år till 
beslut. 

Om förändringarna är 
välmotiverade och inte 
kostsamma så kan 
processen gå snabbt. 
Investeringar och 
kostsamma åtgärder kan 
ta lång tid till 
genomförande. 

Makt Individens val 
utgör 
grundförut-
sättningen för 
hela systemet. 

Handlaren 
kan påverka 
individens 
val genom 
kunskap om 
individens 
grundvärd-
eringar eller 
genom en 
etablering 
eller ned-
läggning. 

Genom att sätta 
hyresvillkor kan 
fastighetsägaren 
avgöra 
attraktiviteten i 
sin fastighet och 
därmed i en del av 
området. Man kan 
också välja att 
avstå att bygga.  

Kan med sin 
markanvändnings-
planering utöva en 
avgörande 
påverkan på 
processens resultat.  

Trafikverket kan inom 
ramen för sitt mandat 
påverka investering och 
anpassning av kapacitet 
och funktion i 
trafiksystemet. Man kan 
skapa tillgänglighet. 

 

Förutsättningar för en samordnad planering 

Samordnad process för regional och kommunal planering 
Också om en arena för aktörssamverkan finns i en kommun, där ett öppet samtalsklimat har 

skapats, så krävs att kommunen och Trafikverket kan representera ett 

planeringsförhållningssätt som bygger på en regional förankring. Denna förankring kan 
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åstadkommas genom regionala utvecklingsprogram eller i regionala samverkansforum. 

Annars ökar risken för att diskussionen kvävs av att konkurrerande kommuner driver 

parallella lokaliseringsprocesser och att de privata aktörerna lockas att spela ut kommunerna 

mot varandra. I Trafikverkets arbete med infrastruktur och tillgänglighet behöver planeringen 

landa i en åtgärds- och finansieringsprioritering och här blir tidsplaneringsfrågorna viktiga 

och komplexa, se sid 35 (Hansen & Cars, 2011; Tornberg & Cars, 2008).  

Konkurrensen mellan kommuner utgör samtidigt som det är en svårighet, också en motor i 

utvecklingen. Planering, myndighetspolicys och administration är alltmer utmanat av 

komplexa förhållanden, fragmentering, osäkerhet men också globala processer. Kommunerna 

arbetar hela tiden för att utöka eller åtminstone behålla arbetstillfällen och boende. Därför blir 

varje ny etablering intressant. Innes & Booher (2010) menar att med samarbetsinriktad 

styrning eller kommunikativ planering kan många svårigheter mötas. Man behöver utgå från 

flexibilitet. Myndighetsledare kan enligt Innes & Booher upptäcka att med hjälp av 

samarbetsinriktad styrning får man nya möjligheter till en övergripande styrning (se vidare i 

tabell 2.2). Kommunplanerares referensramar är, liksom övriga aktörers inom 

handelsutvecklingen, socialt konstruerad genom sammanhanget och utifrån olika syften, 

värderingar och maktrelationer (Healy, 2007). Samarbete mellan kommuner där man utgår 

från styrkorna i respektive kommun och tillsammans skapar en utvecklingsplan kan skapa ett 

bra utgångsläge för resonemang som lokaliseringar och ett transportsystem som bidrar till 

miljömässigt ökad hållbarhet. 

Samordnad process för stads- och infrastrukturutveckling 
Halvcentrala etableringar har hög acceptans 
Svenska städer har en likartad uppbyggnad där den centrala delen präglas av hög 

boendetäthet, många anställda, detaljhandel, liten andel grönyta och lågt bilinnehav men med 

ökat avstånd från centrum minskar boendetätheten, antalet anställda och detaljhandeln medan 

andelen grönyta och bilinnehavet växer. Det är också så att en stor del av Sveriges 

tätortsbefolkning har bekväma cykelavstånd (65 % i de 45 studerade städerna hade 3 km till 

det mesta av stadens service och arbetsplatser 2001) (Reneland, 2001). Samtidigt är 70 – 80 % 

av det totala antalet bilresor i tätort kortare än 3 – 4 km, se sid 46 (Vägverket, 2000). Detta 

talar för att det behövs beteendepåverkande åtgärder för att skapa en förändring eftersom 

majoriteten av de boende i tätort redan har acceptabla avstånd. 52 % av webbpaneldeltagarna 

kan tänka sig att cykla 2-3 km men 42 % cyklar inte (se resultat från webbpanelstudien, sid 

112). Hänsyn måste givetvis tas till att cykelförutsättningarna är andra vintertid och att det 

finns en ökande grupp av äldre människor. För de äldre finns ett ökande behov av möjligheter 

till hemkörning av varor.  

En fortsatt hantering behövs av barriärer som tvingar gående och cyklister att vänta vid 

korsning med biltrafik. Det kan ske med planskildheter eller förhöjda passager. Att ordna 

gång- och cykelvägar för kopplingar mellan bostad och butiker, så att gående och cyklister 

inte behöver trängas med biltrafik, är grundläggande i ett mer hållbart trafiksystem (Reneland, 

2001). Tillgängligheten till handelsetableringar med attraktiva alternativ till bilen påverkar 

färdmedelsvalet. Därför bör handelsetableringar eftersträvas i knutpunkter för 

kollektivtrafiken. Här skapar också en koncentration av bebyggelsetäthet en förstärkning av 

tillgängligheten med andra färdsätt än bil. För att skapa utrymmen för handel i dessa 

knutpunkter krävs en samverkan mellan markägare och handelsaktörer. I takt med att e-

handeln utvecklas minskar behoven av stora butikslokaler och integreringen mellan e-handeln 

och butikshandeln har potential att gå vidare och blir alltmer sömlös. De storsäljande varorna 

finns i butik och resterande sortiment beställs via dator (HUI Research, 2013). 



129 
 

 
 

En reduktion av biltrafikflödena genom att, i första hand med hänsyn till säkerhet och miljö, 

sänka biltrafikens hastighet och ge prioritet åt gång- och cykeltrafik liksom kollektivtrafik, 

skapar i hela trafiksystemet en kultur som höjer statusen för de hållbara färdsätten. 

När biltrafikarbetet kopplat till inköpsresor studeras är det en rad strukturer som tillsammans 

genererar biltrafik. De fysiska strukturerna utgör en utgångspunkt för hur väl fungerande 

staden kan bli (givet landskap, topografi, rum med social historia och kulturarv). I svenska 

städer finns stadsdelar med låg exploateringsgrad och tydlig funktionsseparering. Ett exempel 

på denna typ av stadsdel är villaområden. Avstånden till närmaste handelsetablering blir i 

dessa områden längre. I dessa glesare delar utanför centrum är närheten till kollektivtrafik ofta 

sämre. Tillgängligheten till handelsetableringar med attraktivt utbud är dålig. Oftast saknas 

alternativ till bilen om man inte är beredd att gå eller cykla en längre sträcka. Gång- och 

cykelförbindelserna kan dessutom upplevas som otrygga. 

Trafikarbete har ett tydligt samband med egenskaper i byggd miljö (Westford, 2004). Det 

finns ett antal studier som visar att samband finns mellan urban form och resbeteende, men att 

enskilda urban formfaktorers inverkan på enskilda resbeteendefaktorer varierar över tid 

(Susilo & Maat, 2007). Samtidigt kommer Susilo & Dijst (2009) fram till att restid är starkt 

beroende av den tid som ägnas åt aktiviteten på den aktuella målpunkten och att restiden 

värderas utifrån bl.a. typ av aktivitet, tillgång till olika färdmedel och förhållanden inom 

enskilda hushåll vid sidan av avståndet till aktiviteten. Därför är en reduktion av biltrafik 

genom att sänka biltrafikens hastighet men också med hjälp av avgifter, en väg att minska 

biltrafikarbetet, se sid 81-85 (Macket, 2000; Ponell, 1999; Börjesson, 2012; Stockholms stad, 

2006; Eliasson & Lundberg, 2002). Det blir en balansgång eftersom alltför hårda 

begränsningar kan ge omfördelning av biltrafik med ökat trafikarbete som följd och negativa 

effekter på underlaget till bostadsnära och miljömässigt hållbara handelsetableringar. 

Ett stöd för att traditionell tät urban struktur skapar intensivare användning av kollektivtrafik 

och icke motoriserad transport liksom lägre bilägande finns i en studie av Jenk et al. (1996). 

Motsatsen gäller för områden väl försedda med trafikleder för biltrafik. Detta kan uttryckas 

som en skillnad i antalet fordonskilometer per vecka mellan en person boende i områden med 

mindre än 1 person/ha (206 km/vecka) och en person boende i områden med 50 eller fler 

personer/ha (129 km/vecka), se sid 45 (Jenks et al., 1996). 

Frågan om differentiering av gatunätet i huvudnät och lokalnät för biltrafik påverkar i hög 

grad möjligheterna till hållbar utveckling av handeln både i små och stora städer. Det avgör 

hur man kan förvalta befintliga mindre handelsetableringar i stadsdelarna. Empirin i detta 

avhandlingsarbete förstärker bilden av att de halvcentrala handelsetableringarna ger bäst 

förutsättningar för en miljömässigt hållbar stadsutveckling, särskilt då de är omgivna av 

bostadsområden, se sid 66 om inköpsmönster (Svensson & Haraldsson, 2001) och sid 46 om 

svenska tätorters uppbyggnad (Reneland, 2001). Dessa etableringar innehåller en 

dagligvarubutik och sedan, beroende på underlaget, kompletterande funktioner som post, 

apotek, café och bensinstation. För att de ska kunna utvecklas krävs direktanslutning från 

huvudnätet för biltrafik och ytor för parkering. De behöver också vara välförsedda med gång-, 

cykel- och kollektivtrafikförbindelser, se sid 55 (Nielsen, 2012). Med den princip som förs 

fram i Trafik för en attraktiv stad (Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket & 

Boverket, 2015) minimeras successivt huvudnätet för biltrafik för att möjliggöra utveckling 

av attraktiva stadsdelar där bilen färdas på de hållbara färdsättens villkor, se sid 53. Gåendes, 

cyklisters men också kollektivtrafikens behov skall i dessa stadsdelar prioriteras före 

biltrafikens framkomlighet. Det kvarvarande huvudnätet för biltrafik omger då 

stadsdelsenklaverna. I dessa stadsdelar är handelsetableringar negativa på andra ställen än i 
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stadsdelsenklavernas ytterkanter som medger anslutning till huvudnätet för biltrafik och 

därmed en hög biltrafiktillgänglighet. Inne i stadsdelarna är handelsetableringarna svåra att 

göra tillräckligt attraktiva och lönsamma utan att öka biltrafiktillgängligheten, vilket innebär 

negativa konsekvenser för miljö och säkerhet. Handelsetableringar i anslutning till huvudnätet 

kan fungera för flera omgivande stadsdelar och utgöra en till stadskärnan kompletterande 

service- och centrumfunktion i större städer. Det är ofta negativt utifrån hållbarhetssynpunkt 

med externa handelsetableringar, även om de fungerar bättre i storstadsmiljö då de ofta blir en 

länk i en kedjeresa och inte innebär större vägförlängningar, se sid 71 (Hagson, 2003). 

Om man i mitt material studerar användandet av olika typer av dagligvaruetableringar erhålls 

följande resultat. I samtliga storleksklasser på kommuner, utom de största, dominerar 

halvcentrala etableringar med kring 40 %. I de största svenska städerna (större än 200 000 

invånare) har 42 % sin mest besökta dagligvarubutik i centrumhandel och 33 % i halvcentrala 

etableringar. Slutsatsen är att det redan finns en stor acceptans för de halvcentrala 

etableringarna i form av ett omfattande användande av dessa etableringar men att det 

fortfarande finns en potential att de kan växa och bli fler. Om man ser på det färdsätt som 

används för besöken till de halvcentrala handelsetableringarna blir resultatet enligt figur 5.4. 

Besökare till centrumhandeln reser oftast med andra färdsätt än med bil men också besökarna 

till de halvcentrala affärsetableringarna är till hälften icke-bilister. Dessutom är bilresor till de 

halvcentrala affärsetableringarna ofta korta. 

Figur 5.4: Andelar som oftast åker bil (som förare eller passagerare) vid minst 2/3 av besöken till olika 

typer av handelsetableringar, baserat på webbundersökningen. Icke-bilisterna inkluderar fotgängare, 

cyklister och de som reser med kollektivtrafik. Källa: Baserad på egen empiri. 

 

Om man sedan ser på värderingen av olika styrande faktorer för val av butik så blir resultatet 

enligt figur 5.5. Besökarna till de halvcentrala affärsetableringarna och till centrumhandel 

anser att ”lätt att nå till fots” och ”lätt att nå med cykel” är viktigare än besökare till externa 

affärsetableringar. Det stämmer också med figur 4.15 där de undersökta halvcentrala 

affärsetableringarna i fallstudieorterna jämförs med hela webbundersökningen. 

Slutsatsen av dessa analyser är att besökare till centrumhandel och till halvcentrala 

affärsetableringar oftare gör inköpsresor med andra färdsätt än bil och tycker att det är viktigt 

att det är lätt att nå till fots och med cykel, d.v.s. de är inriktade på ett mer miljömässigt 

hållbart sätt att göra inköpsresor. 
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Figur 5.5: Webbpaneldeltagarnas viktning av ett antal kriterier avseende val av den dagligvarubutik de 

besöker oftast. En uppdelning utifrån den typ av affärsetablering webbpaneldeltagarna angivit att de 

besöker oftast. Lätt att nå till fots och lätt att nå med cykel är viktigare för dem som besöker 

centrumhandel och halvcentrala affärsetableringar än för besökare till externa affärsetableringar. 

Källa: Baserad på egen empiri. 

  

Accepterade avstånd till butik  
Mina studier visar att utvecklandet av en kortdistansstruktur avseende avstånd mellan 

bostaden och butikerna är viktigt för mer hållbara resmönster. Här finns också en potential 

eftersom fler företag och organisationer med dagens telekommunikation och ny teknik, 

möjliggör distansarbete från hemmet (SCB, 2011). 

När det gäller avståndets betydelse för val av färdsätt för dagligvaruinköp ger materialet 

tydliga indikationer. Mer än hälften i gruppen 18-30 år kan tänka sig att gå mer än 600 m. 

Sedan minskar det med ökande ålder. Avseende cykling utgör personer ur gruppen 26-35 år 

den största andelen som kan tänka sig att cykla mer än en km (73 %) (se vidare fördjupning 

avseende ålder i bilaga 2 och figur B2.14). Här finns en skillnad i resultaten mellan 

fallstudierna för Umeå, Falun och Nacka. I Umeå kunde de intervjuade tänka sig både att gå 

och cykla längre än i Falun och Nacka. I Nacka var de avstånd som man kunde tänka sig att 
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gå kortast. En studie av eventuella skillnader mellan stadstyper visade inte några säkra 

skillnader beroende på stadsstorlek(Indebetou et al., 2009; Stockholms stad, 2010; Lindau, 

2010; Eriksson et al., 2010; SIKA, 2007). Istället kan skillnaderna bero på andra samband 

som t.ex. att Umeå är en cykelstad med ett utbyggt gång- och cykelnät med få barriärer och i 

hela staden finns det få höjdskillnader till skillnad från Falun som är mer kuperat. I Nacka är 

trafiksituationen mer pressad med omfattande biltrafik och barriärer. Det kan vara ett skäl att 

välja bort gåendet och att cyklandet som färdsätt. 

Sammantaget kan webbundersökningen ändå ge en bild av hur stor andel som kan tänka sig 

gå eller cykla till butiken. Tre av fem kan tänka sig att gå upp till 1 km och två av fem kan 

tänka sig cykla upp till 2 km. Åldersgruppen 18-30 år prioriterar i högre utsträckning än äldre 

åldersgrupper närhet och hållbara färdsätt vid val av dagligvarubutik. 

När avstånden från bostaden till inköpsstället blir längre så ökar andelen människor som tar 

bilen. Redan mellan 200 m och 600 m ökar bilanvändandet markant (se figur 5.6). När 

resultaten i figur 5.6 jämförs med de avstånd de intervjuade angav att de kunde tänka sig att 

gå eller cykla, som redovisats ovan (se också tabell 4.4, sid 112), blir det tydligt att det 

föreligger en stor skillnad mellan verkligt beteende och angivet beteende. Avstånd till 

dagligvarubutik längre än 600 m innebär att färre väljer att gå (de som inte kan tänka sig att 

gå ökar från 9 % till 34 %). De som kan tänka sig att gå och verkligen går minskar från 48 % 

(intervallet 200-600 m) till 29 % (intervallet 600-1000 m). I intervallet 200-600 m händer det 

således något avseende beteendet för fotgängare. Andelen som kan tänka sig att gå men inte 

går är hög. En åtgärd för att sänka andelen som inte gör som de kan tänka sig att göra, är att 

via marknadsföring och en samlad insats från berörda organisationer ge individerna 

incitament för ett ökat gående eller cyklande. Behovet av ökad fysisk rörlighet för en 

förbättrad hälsa är ett motiv och rabatterbjudanden kan vara en annan drivkraft.  

Figur 5.6: Färdsättens andelar vid olika avstånd mellan hemmet och butiken vid inköpsresor till den 

mest besökta dagligvarubutiken. Källa: Baserad på egen empiri. 

 

Av de tillfrågade, både i webbpanelen och i fallstudierna har mellan 38 och 45 % mindre än 

600 meter till närmaste dagligvarubutik. Däremot är det inte alltid man besöker den närmaste 

butiken i första hand. Vid intervjuerna i fallstudieorterna framgick att detta ofta beror på 
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sämre utbud och sortiment samt dyrare varor. Av webbstudien framgår att störst andel av 

konsumenterna har en halvstor butik i ett halvcentralt läge som sin förstahandsbutik. De flesta 

väljer en stormarknad som ofta ligger i en externetablering som den butik de besöker näst 

oftast. Den ligger ofta längre bort (65 % har mer än 2 km till sin närmaste stormarknad). I 

figur 5.7 redovisas hur färdsättsandelarna förändras då man gör inköpsresor till 

andrahandsbutiken. Det talar ur ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv för att utveckla en 

butiksstruktur där en större del av de efterfrågade kvaliteterna uppfylls i den närmaste 

dagligvarubutiken. Det kan ske om de minsta butikerna och större butiker i samma 

butikskedja samarbetar och när varor efterfrågas i de minsta butikerna kan de snabbt beställas 

från de större. Detta sker redan inom sällanköpshandeln där lokala butiker kan disponera små 

ytor (dessa ytor kan ibland göras riktigt små, s.k. showrooms) och därför har ett litet sortiment 

men snabbt kan utöka det via kontakter med större butiker. En annan lösning är att utveckla 

internethandelsmöjligheterna så att efterfrågade varor kan beställas via dator direkt i butiken 

eller hemifrån och antingen hämtas senare i samma butik eller att varorna levereras hem. 

Ändrade konsumentbeteenden som följd av ökad datormognad och det faktum att nu mer än 

varannan konsument har en smartphone gör att butikerna i större utsträckning måste ha en 

multikanalstrategi (Konsumentverket, 2014). Vidare förstärker resultatet av mina studier den 

bedömning som många kommuner redan arbetar utifrån, nämligen det positiva i inrättandet av 

halvcentrala handelsetableringar med dagligvaruhandel. Dessa bör ligga i anslutning till 

huvudnätet för biltrafik eftersom tillgängligheten för biltrafik och gratis parkering är en viktig 

kvalitet och avsaknaden av parkering inte ska avskräcka från att välja korta distanser. En 

annan viktig del är skillnaderna i olika konsumentgruppers efterfrågan. Den skillnaden kan 

hanteras genom att planerarna skapar förutsättningar för inköpsställen som passar de 

konsumentgrupper som dominerar i ett område. I områden med större andel rymliga bostäder 

är t.ex. andelen barnfamiljer större och då är närheten till stormarknader viktigare. 

Figur 5.7: Färdsättsandelarnas förändring vid inköpsresor till andrahandsbutiken som ofta ligger 

längre bort. Källa: Baserad på egen empiri. 

 
Villkoren är olika i större städer jämfört med mindre städer och tätorter. I en liten kommun är 

som regel avståndet till dagligvaruhandel litet eftersom tätorten som sådan är liten. I de små 

tätorterna är det sällanköpshandeln som genererar långa inköpsresor eftersom den ofta inte 

ens ligger i den egna tätorten. 
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Sverige har idag i en struktur i städerna där man ökat avstånden mellan bostäder och stadens 

målpunkter, en förändring från kortdistans- till långdistansstruktur (Handelns 

Utredningsinstitut, 2006; Ekström & Forsberg, 1999). Det minskade antalet dagligvarubutiker 

gör medelavståndet till dagligvarubutiken längre. Fortfarande har ca 75 % av befolkningen 

mindre än en kilometer till närmaste butik och två av fem kan tänka sig att gå den sträckan. 

Ändå åker majoriteten av konsumenterna bil. Slutsatsen blir att det inte är butikens närhet 

utan andra orsaker som avgör konsumenternas val av färdsätt.  

I en simulering av olika infrastrukturuppbyggnad i Stockholm ser Snickars, Mattsson och 

Olofsson (Metzger & Olsson (ed), 2013) konsekvenserna av människors nyttobedömning av 

hela resan. Tunnelbanesystemets utbyggnad har bidragit till en utglesning av bebyggelsen 

eftersom den totala resuppoffringen har förblivit rimlig också över längre avstånd. Vid 

värdering av en resas nytta behöver samtliga ingående delresor vägas ihop. Avståndsmässigt 

längre resor kan motiveras för människor om hela reskedjan ändå totalt sett är acceptabel 

avseende restid och kostnader. Vem i hushållet som genomför inköpsresan och avvägningar 

mellan små och stora inköp, är variabler som påverkar resandet (Alger & Jonsson 2013). 

Restid och reskostnader betyder mer avseende dagligvaruinköp än för sällanvaruinköp. Algers 

& Jonsson gör bedömningen att chansen att göra bättre inköp i en annan butik med 

dagligvaror är mindre eftersom dessa varugrupper är mer homogena till sin karaktär. 

När webbpaneldeltagarna och fallstudieorternas respondenter själva satte betyg på kriterier 

avseende val av dagligvarubutik så satte man högst betyg på kvalitet, sortiment, gratis 

parkering, goda parkeringsmöjligheter. Priser och servicekvalitet var också viktigt medan 

närhet hade lägre prioritet (figur 4.15 och 4.17, sid 101). I en ANN-analys (artificiella neurala 

nätverk) som gjordes för att förutsättningslöst försöka se samband avseende val mellan 

förstahandsbutik och andrahandsbutik, blev närheten till bostaden viktigast. Detta kan 

förklaras genom att kvalitet och sortiment ofta är bra i den mest besökta och näst mest besökta 

butiken. En regressionsanalys gjordes för att se om resultatet förändrades men också där blev 

närheten det enskilt viktigaste kriteriet (se sid 108). I de tre fallstudieorterna fick de 

intervjuade svara på vad som skulle krävas för att de skulle välja bort bilen. Vanligaste svaret 

var att man ville bo närmare men många angav också att bättre/fler bussförbindelser var 

viktigt. Många ansåg ändå att inget skulle få dem att välja bort bilen. Det beror både på 

tidspress (Bergström, 2010) och bekvämlighet. Många kan också ha svårt att bära dagligvaror. 

Om aktörerna i samverkan skapar möjligheter att effektivisera dagligvaruhandeln med 

internethandel och om de skapar en service avseende frakt av tunga inköp, skulle det 

möjliggöra färre inköpsresor med bil och ökande andel inköpsresor till fots eller med cykel 

(min empiri om abonnemang av matkassar, se sid 101 och Smidfelt Rosqvist et al., 2013). 

Utgående från att många inköpsresor också fortsättningsvis kommer att ske med bil så blir 

bilresans längd viktig. En utveckling mot miljömässigt hållbart resande kräver ett minskat 

biltrafikarbete. Då är tillgänglighet med bil från bostad till närbelägna dagligvarubutiker 

väsentligt. Reglering av parkeringsvillkor så att det är förmånligt i de halvcentrala 

etableringarna är positivt för stora hushåll. De bor också ofta i villa eller radhus och åker 

oftast bil till butiken. Om de åker till den närmaste dagligvarubutiken så blir bilresan kortare. 

Samordnad process för fysisk utveckling och handel 
Diskussionen i avsnitten ovan leder till slutsatsen att en rutin behöver skapas som kan möta 

olika aktörers villkor och önskemål. Rutinen behöver också, i en så öppen process som 

möjligt, stödja aktörerna i skapandet av en hållbar handelspolicy. En sådan rutin har 

utvecklats och beskrivs kort nedan och sammanfattas i tabell 5.3. I bilaga 3 redovisas rutinen i 

större detalj. För att processerna ska leda till ett resultat som har en bred acceptans hos de tre 



135 
 

 
 

nyckelaktörerna individer, företag och myndigheter, behöver de diskuteras och genomföras 

enligt ett mönster som gör det möjligt för deltagande organisationer att samverka sinsemellan 

men också att återförankra sina uppfattningar i de egna organisationerna. Det måste också 

finnas incitament för ett deltagande. Nyckelaktörerna är oftast sammansatta så att från 

myndighetssidan behöver både kommun och Trafikverk delta och från företagssidan både 

fastighetsägare/byggare och handlare. Kunskap om individernas val är en utgångspunkt. 

Rutinen kan grovt delas i två delar: 

– en fysisk del som beskriver faktorer omfattande systemet av rumsliga strukturer som 

stödjer och påverkar ett hållbart res- och livsmönster  

– en processrelaterad del som analyserar och bestämmer beslutskriterier och en god 

planerings- och samverkansprocess.  

Dessa delsystem samverkar och påverkar varandra på olika sätt. Rutinen börjar med att en 

samverkansgrupp bildas. Den behöver bestå av nyckelaktörerna och representanterna måste 

ha tydliga mandat från sina organisationer. När samverkansgruppen har etablerats behöver 

gruppen vid ett första träff diskutera konsumenternas syn på hur handeln bör se ut utifrån 

kunskap om konsumenternas syn på olika kvalitetskriterier både avseende lokalisering, 

tillgänglighet och innehåll.  

En gemensam vision för stadens handelsutveckling behöver tas fram.  Intressekonflikter 

berörs inledningsvis för att avdramatisera och belyser att olika aktörer har olika roller, mandat 

och mål. Vi detta möte bestäms också hur processledningen för framtagandet av en 

handelspolicy skall vara sammansatt. Ofta är det lämpligt att kommunen fungerar som 

sammankallande eftersom kommunen skall föra processen till beslut i den kommunala 

markanvändningsplaneringen. Ett oberoende person som kan leda processen kan bidra till ett 

effektivt arbetssätt.  

Olika mål synliggörs som en utgångspunkt i det fortsatta arbetet och några scenarier kring den 

önskade handelsutvecklingen skapas. I den kommande processen är det viktigt att olika 

utvecklingsidéer ställs mot varandra och att respektive aktörs intressen blir synliga. En karta 

görs över staden som visar områden med hög befolknings- och arbetsplatstäthet, 

funktionsblandning, servicenoder, viktiga bytespunkter samt områden med god tillgänglighet 

till trafiksystemet. Sedan sker en analys då ett antal lokaliseringsalternativ ställs mot varandra. 

Samverkansgruppen går sedan igenom vilka kriterier man vill använda för den fortsatta 

beslutsprocessen. Varje aktör bör ta fram de kriterier som är viktigast för respektive aktörs 

beslutsprocess. Dessa kriterier prioriteras inbördes av aktören utifrån angelägenhetsgrad. 

Kriterierna diskuteras sedan och ställs emot scenarierna. De scenarier som passar varje 

kriterium bäst ges högst vikt. Till kommande möte i samverkansgruppen förbereds ett 

analysverktyg med resultatet från första träffen. Det kan ske genom skapandet av en 

multikriterieanalysmodell, vilket jag funnit vara fruktbart eftersom den på ett tydligt sätt 

dokumenterar kriteriernas betydelse. Mötet inleds med en genomgång av sammanvägningen 

av samtliga aktörers värderingar. Under denna genomgång kan kriteriernas prioritering och 

vikterna för scenarierna komma att ändras och nya sammanvägningar görs. På så sätt prövas 

konsekvenser av olika förhållningssätt till stadens handelsutveckling. Ett förhållningssätt som 

utgår från parternas sammanvägda beslutskriterier skapas. Ett komplement kan också vara 

analyser av sannolika inköpsvolymer och köpströmmar i de olika scenarierna och 

konsekvenser av omfördelningar. Ett resultat eftersträvas som alla nyckelaktörerna är nöjda 

med.  
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Tabell 5.3: Process för framtagande av en utvecklingsplan eller handelspolicy för handelsutveckling. 

Processen kan drivas på detta sätt med eller utan stöd av multikriterieanalys.  

Källa: Utvecklad inom ramen för detta avhandlingsarbete. 

Processfaser Kommentar 

Samverkansgrupp bildas Risk att samtliga aktörer inte deltar. Då behöver en 

särskild diskussion tas med dessa som motiverar ett 

deltagande. 

Vision och översiktlig stadstypsanalys görs och 

scenarios utvecklas (t.ex. centrumsatsning, stadsdels-

etableringar, halvcentrala etableringar eller extern-

etableringar). Om aktörerna har olika visioner synlig-

görs skillnaderna genom att fler scenarier får ingå. 

Koppling behövs till lokal och regional översiktlig 

planering och diskussionen hämmas om låsningar 

uppstår kring aktörernas intressemotsättningar. Det 

ömsesidiga beroendet behöver också tydliggöras. 

Kartläggning av markanvändning Formfaktoranalys där trafiksystemets möjligheter att 

generera tillgänglighet ställs mot lokaliseringar. 

Formfaktorerna kan vara områden med hög 

befolknings- eller arbetsplatstäthet, 

funktionsbandning, servicenoder, viktiga 

bytespunkter samt områden med god tillgänglighet 

till trafiksystemet. 

Alternativa lokaliseringar redovisas och analyseras 

utifrån markanvändningsfaktorer och framtagna 

scenarier. Effekter av olika lokaliseringar i form av 

trafikomfördelningar och lönsamhet studeras. 

Scenarierna kompletteras med lokaliseringsförslag, 

fortfarande på principnivå. Utvecklingsplaner 

diskuteras där både förbättrad tillgänglighet i 

trafiksystemet och ändrad markanvändning 

analyseras. 

Beslutskriterier utarbetas av varje aktör och 

prioriteras inbördes av aktören. Därefter viktas 

scenarierna för varje kriterium så att det scenario som 

passar varje kriterium bäst får högst vikt. Samtliga 

aktörers kriterier sammanställs. Detta sker i den 

samlade gruppen så att alla blir medvetna om 

varandras preferenser. 

Varje aktörs dimensionerande beslutskriterier 

beskrivs. Så länge samtalet sker på övergripande nivå 

kan aktörerna vara öppna. Risk finns annars att de 

döljer avgörande kriterier. Det är angeläget att 

intressemotsättningar lyfts fram och synliggörs av 

kriterierna. 

Analys av alla aktörers kriterier genomförs samlat för 

scenarierna t.ex. med hjälp av multikriterieanalys-

metodik. Konsekvensanalyser och känslighets-

analyser görs till dess resultatet är acceptabelt. 

Aktörernas beslutskriterier vägs samman och 

betydelsen av varje aktörs ställningstagande 

synliggörs. Analysen upprepas med olika viktning till 

dess resultatet är acceptabelt för de berörda aktörerna 

och en gemensam bild vuxit fram. 

Underlag för utvecklingsplan eller handelspolicy Aktörerna föreslår gemensamt ett scenario som 

utvecklas och konsekvensbeskrivs i handelspolicyn. 

Dokumentet blir efter fastställelse styrande på 

översiktsplanenivå. Deltagande aktörer ska inte 

uppleva sig bakbundna på områdes- eller 

detaljplanenivå. 

Beslut om utvecklingsplan eller handelspolicy Beslut fattas efter ordinarie samråd i kommunstyrelse 

eller kommunfullmäktige. God kännedom om 

individernas önskemål och val minkar riskerna för 

omtag efter samråd. 
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Metodiken erbjuder ett resultatorienterat sätt att driva en samverkansprocess som har potential 

att vara tidsbesparande. Samtliga deltagande aktörer blir gemensamt medvetna om 

utvecklingsförutsättningarna vilket minskar risken för missförstånd. Metodiken stimulerar till 

en öppen process som bygger på en helhetssyn på stadsutveckling. I bilaga 3 beskrivs denna 

metodik närmare. Den har i princip och i sina huvuddrag under åren tillämpats i många orter i 

detaljhandelsutredningar. I detta avhandlingsarbete har den prövats i Filipstad, Katrineholm 

och Norrköping och erfarenheterna från dessa tre orter har arbetats in i rutinen. Processen 

behöver anpassas efter stadens storlek och karaktär. Därför är det en inledande betydelsefull 

aktivitet att landa i en tidplan och aktivitetslista som är anpassad efter stadens förhållanden. 

Den avslutande demokratiska processen är betydelsefull eftersom andra intressen (t.ex. 

Naturskyddsföreningen) behöver få möjlighet att påverka processen. Denna process passar 

bäst för analys av dagligvaruhandel eftersom villkoren för sällanköpshandeln skiftar mellan 

olika varugrupper.  

Medvetandet om resultatet av analysen av förutsättningar och hinder i figur 5.2 utgör en 

utgångspunkt för en väl fungerande process. Planeringssolidariteten hos de privata aktörerna 

är också störst i tidiga skeden och avtar i takt med att man närmar sig reella lägesval. Också 

om den utvecklingsplan eller handelspolicy, som bli resultatet av processen, inte omedelbart 

leder till en omvandling mot en kortdistansstruktur och bättre förutsättningar för en 

miljömässigt hållbar stadsutveckling så innebär processen att de deltagande organisationerna 

blir gemensamt uppmärksammade på ambitioner och mål samt den egna utvecklingen. Det är 

en grundläggande förutsättning för ett genomförande. 

  



138 
 

 
 

6. Vägen till hållbara 

inköpsresor 

Inledning 
Motivet till åtgärder som ger mer miljömässigt hållbara inköpsresor är bland annat följande. 

Stadsbygden och handeln har förändrats mot en struktur som innebär ett ökat beroendet av bil. 

Det ökade bilanvändandet anses enligt FN:s klimatpanel (Naturvårdsverket, 2007) vara en 

betydande delförklaring till klimatförändringen. I storstadsområden innebär dagens 

bilanvändning dessutom trängselproblem i väg- och gatunäten. Ambitionerna att utveckla 

attraktiva städer med gator som inbjuder till vistelse står i strid med trängsel, miljöproblem 

och trafiksäkerhetsproblem som följer av omfattande biltrafik. 

En effektiv integrering av trafiksystemet och markanvändningen krävs för att andelen hållbara 

inköpsresor skall öka. För att det ska kunna ske behövs en arena där företagens 

förutsättningar, myndigheternas beslutsprocesser och individernas val av färdsätt kan 

diskuteras och läggas till grund för utvecklingsplaner, t.ex. handelspolicys. I dagens samhälle, 

karaktäriserat av ömsesidiga beroenden mellan nyckelaktörer, är ofta en väl fungerande 

aktörssamverkan en förutsättning för att förändringar skall kunna genomföras, se t.ex. sid 35 

och sid 84 (Hansen & Cars, 2011; Tornberg & Cars, 2008; Brebbia et al., 2005). 

Aktörssamverkan sker mellan företag och myndigheter utifrån kunskap om individernas 

beteende och skall den vara framgångsrik krävs ett aktivt engagemang från samtliga aktörer. 

Myndigheternas beslutsprocesser kräver dels underlag med konsekvensbeskrivningar och 

redovisning av aktörernas ståndpunkter och dels en offentlig samrådsprocedur som 

kompletterar underlaget med en samrådsbeskrivning. Därefter kan handelspolicyn gå till 

beslut för att antas av kommunstyrelse eller fullmäktige. 

I det följande diskuteras hur jag utifrån avhandlingens referensram ser att svenska städer kan 

utvecklas för att andelen hållbara inköpsresor skall öka.  

Stadsstrukturer 

Olika storlek på städer 
Stadsstrukturerna skiftar mellan mindre och större städer. Användandet av olika färdsätt 

skiljer sig också åt, se sid 69 (Svensson, 2004). I stadsplaneringen behöver man välja mellan 

monocentrisk och polycentrisk struktur. I mindre städer är en monocentrisk struktur mer 

hållbar när det gäller handel och andra besöksintensiva verksamheter och fokus bör läggas på 

att vitalisera stadskärnan. I större städer blir en polycentrisk struktur med flera välplacerade 

kärnor mer hållbar, se t.ex. sid 46 och 84 (Reneland, 2001; Brebbia et al., 2005). En bestående 

problematik ligger i perifera villaområden och förorternas mindre flerbostadsområden. Här är 

befolkningsunderlaget för litet för närhandel och kollektivtrafik. I expanderande städer kan 

dessa områden förtätas med kompletterande bebyggelse men majoriteten av de svenska 

städerna har inte denna möjlighet. I medelstora och större städer blir därför placeringen av 

halvcentrala handelsetableringar strategiskt viktig och i det stora antalet små städer behöver 

köpkraften koncentreras till stadskärnan. 
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Det finns en skillnad i konsumenternas värdering av kvalitetskriterier för butiker, som hänger 

samman med stadsstorlek. I de största städerna är närheten till butiken från bostaden viktigare 

än avgiftsfri parkering, motsatsen gäller för de mindre orterna. I städer med mer än 200 000 

invånare går 63 % till fots minst en gång i veckan till den mest besökta dagligvarubutiken och 

i de minsta orterna är det bara 8 %. Motsvarande siffror för bil som färdsätt är 56 % i de större 

städerna och 86 % i de mindre. Samma mönster gäller även för inköp av sällanköpsvaror. Ju 

större orten är desto fler kombinerar inköpsresor med resan till/från arbete/skola. 

Eftersom man i stora städer har längre, mer komplexa och mer tidsödande resor blir 

trafiksystemets lämplighet för kedjeresor viktig. Snickars, Mattsson och Olofsson (Metzger & 

Olsson (ed), 2013) visar i simuleringar på Stockholms trafiksystem att om kedjeresan har en 

acceptabel total omfattning i form av restid och reskostnad så innebär det att även 

avståndsmässigt längre inköpsresor kan motiveras för människor. Då finns behov av effektiva 

bytespunkter mellan hållbara färdsätt inkluderande allt från låsbara och regnskyddade 

cykelparkeringar till hög turtäthet med kollektivtrafik. Eftersom många ändå behöver bilen 

från bostaden till närmaste kollektivtrafikknutpunkt blir även organiserandet av 

infartsparkering betydelsefullt. Infartsparkeringarnas uppbyggnad och säkerhet vid de yttre 

bytespunkterna kan avgöra andelen som tar bilen ända fram till målpunkten.  

I de små städerna är attraktiviteten i gång- och cykelnätet en angelägen fråga eftersom en stor 

andel av invånarna i dessa städer når de flesta målpunkter inom avstånd som är rimliga att 

klara till fots eller med cykel, se t.ex. sid 46 (Reneland, 2001). Vägen till målpunkten måste 

då vara säker och trevlig och vid målpunkterna blir cykelparkeringens säkerhet och funktion 

viktig. 

Stadskärnor 
Fortsatt innerstadsutveckling mot ökad attraktivitet och förtätning behövs i svenska 

stadskärnor. I de 170 svenska kommuner med mindre än 20 000 invånare (SCB, 2010) är det 

inte aktuellt med halvcentrala handels- och serviceetableringar utan underlaget behöver 

koncentreras till stadskärnan. I dessa små städer kommer antalet kvarvarande 

sällanköpsbutiker att minska och e-handeln ger här möjligheter att kompensera för det 

minskade utbudet. 

Halvcentrala handelsetableringar 
Empirin som redovisas i kapitel 4 är strukturerad så att halvcentrala handelsetableringar kan 

urskiljas. De tre fallstudierna gjordes också vid halvcentrala handelsetableringar. Till att börja 

med redovisas att den största andelen av konsumenterna oftast besöker denna typ av 

handelsetablering. En fördjupad analys av den grupp som besöker halvcentrala 

handelsetableringar10gjordes. Resultatet visar (se figur 5.4 och figur 5.5) att fler inköpsresor 

med andra färdsätt än bil görs till halvcentrala handelsetableringar än till externa etableringar. 

Lättheten att nå till fots och med cykel är också värderat som viktigare för dessa konsumenter. 

Besökare till de halvcentrala handelsetableringarna i både Nacka, Umeå och Falun kommer i 

mindre omfattning än deltagare i webbundersökningen med bil till butiken. Lättheten att nå 

butiken till fots eller med cykel är också högre viktat i Nacka, Umeå och Falun än i 

webbundersökningen. Iakttagelserna liksom regressionsanalysen och ANN-analysens resultat 

avseende närheten till hemmet, stärker uppfattningen att halvcentrala handelsetableringar är 

positiva ur ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv. 

                                                           
10 Ordet affärsetablering användes i webbundersökningen och det är synonymt med handelsetablering. 
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Halvcentrala handelsetableringar bör därför utvecklas och göras mer mångfunktionella. Det 

kan ske genom att ytor för handelsändamål och för parkering skapas eller utökas i lägen som 

ursprungligen skapades för närservice när stadsdelen byggdes. Här finns en risk att dessa ytor 

ligger alltför centralt i bostadsområdet och att därför ökad tillgänglighet för biltrafik ger 

alltför negativa konsekvenser. Då behöver istället ett nytt läge skapas som ligger i anslutning 

till huvudnätet för biltrafik och som blir tillgängligt för flera omkringliggande 

bostadsområden. Skalan på hur mångfunktionell etableringen kan vara beror på områdets 

storlek. Ju större det lättillgängliga upptagningsområdet är desto bättre är förutsättningarna för 

att fler typer av handel och service kan fungera på etableringen. En förstärkning av de 

halvcentrala etableringarna kan ske genom förtätning av omkringliggande bostadsområden 

vilket ger bättre konsumentunderlag men också genom ordnandet av bilparkering och 

anslutning till kollektivtrafik. En större andel av de boende får på så sätt kortare avstånd till 

handel och service och biltrafikberoendet minskar, se t.ex. sid 81 och sid 83 (Martin, 2004; 

Apel, 1997; Ponell, 1999). Människor är mer känsliga för restid och resuppoffring när de 

avgör hur de ska göra sin inköpsresa avseende dagligvaruinköp än för sällanvaruinköp. En 

bedömning är att det beror på att dagligvaror är mer homogena till sin karaktär och chansen 

till ett bättre inköp med en längre inköpsresa är liten, se sid 47 (Algers & Jonsson 2013). 

Anslutningar för gång- och cykeltrafik skall vara bekväma, se t.ex. sid 46 (Reneland, 2001). 

Att minimera barriärer11 och ordna ytor för fotgängare och cyklister så att de inte behöver 

trängas med bilister är utgångspunkten för att skapa konkurrenskraftiga förhållanden för dessa 

färdsätt.  

Mångfunktionella handelsområden 
Befintliga externa handelsetableringar vidareutvecklas till stadsdelar. Det kan ske genom att 

områdena byggs ut med bostäder, service och arbetstillfällen samt genom att tillgängligheten 

för hållbara färdsätt utvecklas. Därmed kan dessa etableringar närma sig de halvcentrala 

etableringarnas sätt att fungera. Detta förutsätter att staden växer och har efterfrågan på 

bostäder. 

 

Samtidigt kräver inte hållbarheten i ett vidare perspektiv alltid bostadsnära handel. Det totala 

biltrafikarbetet behöver inte öka om man samordnar flera inköp och gör färre inköpsresor eller 

gör inköpen på väg till eller ifrån jobbet. Leveranserna av varor kan vara mer miljövänliga om 

de koncentreras till ett fåtal externa köpcentrum, än om de levereras till ett större antal butiker 

utspridda i bostadsområdena, se t.ex. sid 79 (Bergström, 1999, 2000). Också utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv kan externa handelsetableringar ha kvaliteter. Då avses lägre 

priser som följd av ökad konkurrens och/eller stordriftsfördelar samt lägre markkostnader och 

byggkostnader i externa lägen. Det gäller också tidsvinster av att kunden kan tillgodose olika 

typer av inköpsbehov på samma plats och lägre parkeringskostnader, se t.ex. sid 77 

(Konkurrensverket, 2001; Vägverket, 2003). Sammantaget innebär detta att i stora städer, med 

underlag för flera centrum och med en större utbredning geografiskt, kan mångfunktionella 

handelsetableringar vara positiva ur ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv. 

Tillkomsten av mångfunktionella handelsetableringar har i allt större utsträckning möjliggjort 

samordnade inköp (inköp av både sällanköpsvaror och dagligvaror samt tillgodogörande av 

olika former av tjänster vid samma tillfälle), vilket inneburit en minskning av antalet resor och 

ibland också en minskning av det totala trafikarbetet (se t.ex. Bergström, 1999, 2000). Mot 

detta står att det finns en tröghet hos konsumenten att samordna inköpen. På frågan om de 

intervjuade i de tre fallstudieorterna skulle vilja ändra något i sina inköpsvanor svarar många 

                                                           
11 Med barriär avses här att biltrafiken utgör ett hinder som minskar fotgängare och cyklisters tillgänglighet. 
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att de skulle vilja planera sina inköp bättre och handla mer sällan. Ändå är det 43 % av de 

tillfrågade i webbstudien som sällan kombinerar sällanköp med dagligvaror. Däremot kan 

konsumenterna föredra inköp av sällanköpsvaror eller shopping på platser med många olika 

typer av inköpsställen. Här finns en outnyttjad potential, som kan användas av aktörerna för 

att minska antalet inköpsresor, dvs. att ge konsumenterna incitament att samordna sina inköp. 

Dessa incitament kan vara service i form av bekväma förvaringsmöjligheter i form av låsta 

utrymmen, rabatter vid inköp i flera butiker på samma handelsetablering och service att 

beställa godsleveranser av skrymmande varor till hemmet. Stadskärnor, externa 

handelsetableringar (inte minst dagens ”megacentra” som t.ex. Emporia i Malmö och Mall of 

Scandinavia i Solna) och köpcentrum är exempel på platser som har en sådan 

utvecklingspotential.  

Konsumenternas möjligheter att tillfredsställa sina inköpsbehov påverkas av att aktörerna i 

samverkan skapar förutsättningar för inköpsställen som passar de befolkningsgrupper som 

dominerar i ett område, se t.ex. sid 81 (Martin, 2004). Närheten till större handelsområden är 

betydelsefull i områden med många barnfamiljer. Mina studier visar att barnfamiljer och 

större hushåll oftare besöker stormarknader. Dessa konsumentgrupper åker oftast bil till 

butiken. Närheten till stormarknader från sådana bostadsområden innebär därför att 

biltrafikarbetet minskar. En konsekvens av detta är att utvecklingen av områden med 

stormarknadsetableringar bör inriktas på att öka boendeandelen barnfamiljer. 

Kortdistansstrukturer 
Vi har idag en struktur i städerna där man ökat avstånden mellan bostaden och andra 

målpunkter i staden, en förändring från kortdistans- till långdistansstruktur. Detta förstärks 

ytterligare av den snabbt tilltagande regionaliseringen. Tidigare, när till exempel de flesta 

saknade kylskåp i bostaden och hemmafruar var vanliga, krävdes nästan dagliga inköp av 

kylvaror. Kylskåpen och tillgången till bil har möjliggjort färre inköpsresor för dagligvaror 

men samtidigt bidragit till en långdistansstruktur. 

En generell ambition i utveckling av stadsstrukturer är att eftersträva kortdistansstrukturer där 

människors behov av resor mellan bostad, arbetsplats/skola och handel/service effektiviseras 

och resornas längd minimeras. Korta avstånd bidrar till ett hållbarare resmönster. Korta 

avstånd och funktionsblandning ger också valmöjligheter i den enskildes vardagsliv. I de 

öppna svaren i de tre fallstudierna var ökad närhet till butiken det vanligaste skälet till att man 

kan tänka sig att välja bort bilresan som färdsätt vid inköp av dagligvaror, se sid 103. 

Möjliggörandet av korta resor innebär alltså ökad tillgänglighet och mer hållbara resmönster, 

se sid 81, 82 (Martin, 2004; Stead & Marshall, 2001; Jenks et al., 1996).  

 

För att utveckla kortdistansstrukturer behövs en handelspolicy utvecklad genom 

aktörssamverkan så som beskrivs i föregående kapitel. Denna samverkan fungerar bäst i 

översiktlig planering men sämre när det kommer till konkreta lägesval i konkurrens.  En 

formfaktoranalys (en kartläggning av hur formfaktorer som befolknings- och arbetsplatstäthet, 

funktionsblandning, tillgänglighet och bytespunkter förhåller sig till olika alternativa 

handelsutvecklingsscenarier) behövs. Lokaliseringsalternativen värderas mot denna 

kartläggning och processen alstrar en optimering av lokalisering av handelsetableringar 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Aktörernas beslutskriterier diskuteras och utgör en del i 

konsekvensanalysen av de olika lokaliseringsalternativen. En multikriterieanalys kan utgöra 

ett stöd för beslutsprocessen genom att aktörernas olika kriterier vägs samman och 

dokumenteras. Processens final utgörs av att det alternativ som får störst stöd i 

beslutsprocessen dokumenteras i en handelspolicy. Naturligtvis förutsätter detta att alla 

nyckelaktörer är beredda att acceptera det alternativ som väljs i handelspolicyn även om inte 
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alla deras önskemål blir tillgodosedda. Om processen bakom framtagandet av handelspolicyn 

har gjorts så att det finns ett stöd hos aktörerna så kan genomförandet av planerna komma 

igång enligt tidplanen. Detta underlättas om man under planeringen haft täta 

medborgarsamtal. Med detta förfaringssätt kan siffran 45 % av hushållen som har högst 600 

m till närmaste dagligvarubutik höjas och därmed kan också CO2-besparing uppnås. Om 

aktörssamverkan utgår från konsumenternas värderingar av kvaliteter vid val av butik kan fler 

hushåll lockas att välja den närmaste dagligvarubutiken. 

Stadsplanering och hantering av trafik 
I det följande kommenteras de delar i markanvändning och trafikplanering som i litteraturen 

lyfts fram som angelägna för en utveckling av staden mot större andel miljömässigt hållbara 

resor. Fokus ligger på de delar som också påverkar inköpsvanor. Därefter sammanfattas 

resonemangen i en tabell. Åtgärderna utgör en bas för en miljömässigt hållbar trafikplanering 

och en utveckling mot mer miljömässigt hållbara handelsresor.  

Piska eller morot för att minska bilresande 
Introducerandet av trängselavgifter eller biltullar och parkeringsrestriktioner har visat sig vara 

verktyg som minskar antalet korta bilresor. I Sverige har trängselavgifter bara provats i 

Stockholm och Göteborg så effekten i mindre städer är inte känd. De utvärderingar och 

prognoser som gjorts, baserade på generella beteendefakta och marknadssamband, talar för att 

cityhandeln i storstäder påverkas endast i liten utsträckning av trängselavgifter bl.a. för att 

trängselavgiften blir en marginell extrakostnad för den stora beslutade uppoffringen att ta sig 

till city för att uträtta ärenden, göra andra besök eller arbeta, se sid 85 (Lagerén & Sandahl, 

2006). Det resultatet stöds av motsvarande studier i London (Aas et al. 2009).  

I mina egna fallstudier och i webbpanelen syns tydligt att avgiftsfri parkering har inverkan på 

valet av inköpsställe. Denna iakttagelse stöds av studier som i intervjuer med trafikanter visar 

att parkeringsrestriktioner, bensinpris och bilavgift vid centrumentréer är viktiga faktorer vid 

val av färdsätt och målpunkt, se sid 81 (Mackett, 2000). En förklaring till skillnaden avseende 

valet av inköpsställe i resultaten från mina studier och resultaten i de studier som behandlar 

effekter av trängselavgifter, kan vara stadens storlek. En rimlig hypotes kan vara att i 

storstaden finns ett större upptagningsområde för handel och storstadscitys mångfald och 

trängselavgifter får då inte en tydlig effekt på handel. City och cityhandeln är mindre unika 

och därmed mer utbytbara. I den mindre staden blir valet av en alternativ handelsetablering 

mer kännbar för cityhandeln. 

Biltrafikrestriktioner är ett ofta impopulärt och otacksamt sätt att öka andelen miljömässigt 

hållbara resor. Samtidigt är det en verksam del om effekter skall uppnås. En ökande förståelse 

för behoven av biltrafikreduktion gör att acceptansen för åtgärderna ökar (TNS Opinion & 

Social, 2011). Planeringen måste, för att reducera bilresande, innehålla både restriktioner för 

bilanvändandet i form av bl.a. trängselavgifter för biltrafik (Eliasson & Lundberg, 2002) men 

också lockande åtgärder i form av attraktiv gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kombinerandet 

av ”push-and-pull” är nödvändigt. Markanvändningsplaner för att öka täthet och 

funktionsblandning utan stödjande åtgärder för att göra bilanvändandet dyrare och 

långsammare samt påverkan på attityden till bilåkande ger bara små effekter på 

biltrafikarbetet, se t.ex. sid 27, 48, 55 och sid 84 (Eagly &Kulesa, 1997; Hägerstrands,1970; 

Nielsen, 2012; Brebbia et al.,2005). Det finns ingen generell tumregel för hur valet av piska 

eller morot ska göras. Min bedömning är att det bästa sättet att göra detta val är genom en 

kombination av bench-marking, trial and error och förhandling baserat på vetenskapliga 

studier. Förhandlingen sker då med berörda aktörer i staden. Då avses främst näringslivets 
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representanter, kommunen och Trafikverket om det finns trafikleder i staden där Trafikverket 

är väghållare. 

Bieffekter av biltrafikrestriktioner i mindre städer i form av påverkan på handelns 

förutsättningar är möjliga. Om biltullar upprättas in mot stadskärnan kan det innebära att 

människor väljer att ta bilen till externt belägna handelsetableringar, vilket som negativ 

bieffekt kan orsaka längre bilresor och försvagad handel i stadskärnan med risk för ytterligare 

utflyttning av handel. Denna typ av bieffekter måste alltid analyseras innan åtgärder beslutas. 

Biltrafikrestriktioner och regleringar utgör dock en nödvändig del i överbelastade delar av 

storstäder, oftast i centrumdelarna. Restriktionerna kan som en positiv bieffekt avlasta dessa 

delar men också stimulera till kollektivtrafikresande och att fler inköpsresor löses på kortare 

distanser med hållbara färdsätt eller via internet. 

Planering och process 
Kopplingen mellan handelsutveckling och markanvändning behöver, efter en 

samverkansprocess, dokumenteras i en strukturplan så som diskuterats ovan och i tabell 5.3. 

Där utgör formfaktoranalysen en del. Det underlättar analysen av möjligheten till fler 

miljömässigt hållbara inköpsresor och en kortdistansstruktur. 

 

Att skapa en vision för utvecklingen utifrån ett tvärsektoriellt tänkande är ett sätt att få olika 

aktörer med olika referensramar att hitta en gemensam syn på framtiden. Skapandet av olika 

scenarier som jämförs är ett arbetssätt som jag har prövat i de tre kommunerna Norrköping, 

Katrineholm och Filipstad. Erfarenheterna av arbetssättet i de tre kommunerna visar 

skillnader utifrån stadsstorlek men också att arbetssättet fungerar i kommuner av olika storlek. 

Utfallet och valet av scenarios är i hög grad avhängigt planeringsläget i kommunen och om 

nya etableringar diskuteras. En kommun som växer befolkningsmässigt utgör en möjlig 

tillväxtmarknad för handeln. I den lilla staden är den bristande tillgängligheten till 

sällanköpsvaror märkbar. Tillgängligheten till dagligvaruhandeln är god. Sammantaget ger 

arbetssättet erfarenheter och kunskaper hos aktörerna som förbättrar kvaliteten på processen 

och möjliggör ett mer hållbart resmönster. 

 

En vikande sällanköpshandel i Sveriges små kommuner (170 kommuner var mindre än 20 000 

invånare 2009, SCB 2010) genererar alltfler längre inköpsresor till närmaste större stad. Här 

blir säker och förenklad internethandel ett verktyg för att minska antalet långa 

sällanköpsresor. Upprättandet av lokala showrooms kan också bidra till förbättrad 

tillgänglighet. Ökande möjligheter till distansarbete är en del av IT-utvecklingens potential. 

Den skapar större möjligheter för människor att bo kvar i mindre orter vilket också innebär 

bättre underlag för närservice.  

Bil-, gång- och cykelanvändning 
Bilens ökade systemhastighet har gjort att människor kunnat ersätta tidsvinster pga. snabbare 

bilfärder med längre och nya bilresor för att skapa andra livskvaliteter. Markanvändningen har 

anpassat sig efter detta genom längre avstånd mellan bostad, arbete, fritidsaktiviteter, handel 

och service, se t.ex. sid 58, 66 och 68 (Ekström & Forsberg, 1999; Trafikanalys, 2014; 

Marchetti, 1994; Forsberg et al., 1994; Vilhelmson, 1990; Davies, 1995). Det finns solida 

samband mellan minskande ”rumsmotstånd” (i form av kostnader och trafiksystem) och ökat 

bilanvändande. Ju billigare och lättare det är att transportera sig i staden med bil desto större 

blir biltrafikarbetet, se sid 58, 66, 75, 76 och 84 (Ekström & Forsberg, 1999; Marchetti, 1994; 

Forsberg, 1996; Vägverket, 2003; Brebbia et al. 2005). 
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Områden med lågt bilinnehav finns i större städer med höga exploateringstal och i viss mån i 

centrumområden i mindre städer. För att ett lågt bilinnehav ändå ska innebära tillräckligt god 

tillgänglighet för de boende krävs en kortdistansstruktur. Vidare behövs ett utbyggt nät med 

gång- och cykelvägar, regnskyddad cykelparkering men också med lånecykelsystem och 

bilpooler för de situationer då människor utan egen bil behöver använda bil. Prioritering av 

gång- och cykeltrafik, innebärande att gång- och cykelvägarna mellan bostäder och 

handelsetableringar görs mer attraktiva och barriärer med biltrafik byggs bort, är en 

utgångspunkt för en utveckling av staden för att möjliggöra hållbarare inköpsresor. 

 

Nutida knutpunkter anpassas allt oftare för gena och bekväma byten mellan färdsätt och utgör 

samtidigt en potential avseende handel. Denna handel är vanligen av utrymmesskäl anpassad 

till små lokaler och man har ett begränsat sortiment men möjliggör ofta också 

internetbeställningar på ett bredare sortiment.  

Kollektivtrafik och inköpsvanor 
Tillgängligheten till handelsetableringar med attraktiva alternativ till bilen påverkar 

färdmedelsvalet. Därför bör handelsetableringar skapas i knutpunkter för kollektivtrafiken. Så 

har ofta skett i storstadsområden med spårbunden kollektivtrafik men i mindre städer har 

fokus varit biltrafiktillgänglighet och generösa parkeringsytor (Bylund, 2006). Simuleringar i 

Stockholm har visat att tunnelbanesystemet har bidragit till att den totala resuppoffringen 

förblivit rimlig över längre avstånd, se sid 47 (Metzger & Olsson (ed) 2013). Nätanalyser kan 

visa platser där kollektivtrafiken ger god tillgänglighet. Dessa platser blir då särskilt 

intressanta. Ju mindre staden är desto viktigare blir centrum för handeln och städerna har 

oftast en radiell linjenätsuppbyggnad för kollektivtrafiknäten som därför ger god 

tillgänglighet för kollektivtrafikresenärer till centrumhandel. Koncentration och täthet kring 

kollektivtrafikknutpunkter ökar också tillgängligheten, se sid 79-81 (Martin, 2004; Apel, 

1997). I större städer utgör kollektivtrafiken en avgörande förutsättning för hållbara 

inköpsresor. Fallstudien från Nacka visar t.ex. att god kollektivtrafikanslutning till en 

mångfunktionell handelsetablering (Sickla köpkvarter) ger en förhållandevis stor andel 

hållbara inköpsresor. 

Bostäder och handelsetableringar vid knutpunkter ger en god tillgänglighet både till 

kollektivtrafiken som färdsätt och till de vardagliga behoven av dagligvaror. 

Knutpunktstänkandet kan förstärkas av att besöksintensiva verksamheter lokaliseras vid 

kollektivtrafikknutpunkter. I anslutning till dessa punkter ger en ökad täthet och en effektiv 

markanvändning förstärkta underlag för handelsverksamheter och samtidigt mer attraktiv 

kollektivtrafik eftersom fler får korta avstånd till hållplatser.  

 

Motsatsen gäller för områden som är svåra att knyta till kollektivtrafiknätet. Dessa områden 

skall av miljömässiga hållbarhetsskäl undvikas i stadsutvecklingen om inte 

kollektivtrafiknätet kan justeras för att skapa tillgänglighet. Att lokalisera handel i dessa 

områden ger vanligen omedelbara negativa effekter avseende inköpsresandet. En översyn av 

stadens markanvändning och trafikplanering krävs så att personaltäta eller besöksintensiva 

verksamheter inordnas i ett trafiknät som möjliggör god tillgänglighet för hållbara färdsätt.  

 

Reglering av gatunät där kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik prioriteras framför biltrafik 

är en utgångspunkt för lokalt ökade andelar av hållbarare inköpsresor. Det gäller också 

utformandet av hållplatser till kollektivtrafiken och vägen till och ifrån dessa. De behöver 

upplevas som trygga med god insyn och möjliggörande utblickar. De behöver också vara i 
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närheten av bostäder eller verksamheter. Regionalt kan dock överdrivna lokala regleringar 

orsaka ökat bilresande till externa handelsplatser. Denna balans måste bevakas. 

 

Förklaringen till att förbättringar inte gjorts avseende kollektivtrafikens attraktivitet vid val av 

färdsätt vid inköpsresor kan förstås mot bakgrund av framväxten av ”bilsamhället”. Där finns 

också en förklaring till att planeringen för byggandet av nya områden inte alltid gav 

kollektivtrafiken goda förutsättningar. Det ökade bilinnehavet var enligt t.ex. Svensson (1999) 

en avgörande orsak till utvecklingen av handelsstrukturerna. Närheten till dagligvarubutiker 

och annan detaljhandel upphörde enligt Svensson (1999) att vara ett skäl till integrerad 

bebyggelse. En utspridning av bostäder, butiker och arbetsplatser blev följden av att 

planeringen byggde på att bilen användes för transporter. Bilburna inköpsresor blev 

dominerande förutsättningar vid butikslokaliseringar och kopplingen mellan 

butikslokaliseringar och bostäder förlorade i betydelse (Ekström & Forsberg, 1999). 

Parkering i samband med inköp 
I centrala och tättbebyggda områden som möjliggör lägre bilinnehav krävs en ny syn på 

parkeringsnormer. Många kommuner tillämpar redan flexibla parkeringsnormer där närhet till 

kollektivtrafik och mobility managementåtgärder kan motivera sänkta krav på antalet 

bilplatser i en ny detaljplan. I områden med lägre bilinnehav ökar kraven på närhet till handel, 

service och arbetsplatser alternativt närhet till attraktiv kollektivtrafik. I halvcentrala 

handelsetableringar är däremot närbelägen bilparkering nödvändig.  

 

Cykelparkeringar, inte minst vid handelsetableringarna, behöver vara välbelägna, trygga, 

låsbara, regnskyddade och rymliga för att möjliggöra lådcyklar som nu också finns i Sverige 

och som möjliggör praktiska transporter av tyngre inköp. Cyklister får på många knutpunkter 

och handelsetableringar alltför dåligt utrymme att ställa och låsa sina fordon. Dessutom är de 

inte alltid välbelägna och tillgängliga. 

 

Ett allmänt förhållningssätt i stadsplaneringen som utgår från att människors rörelsebehov kan 

lösas med hållbara färdsätt påverkar också synen på bilparkering. Markparkering är inte ett 

effektivt användande av marken i täta delar av staden. Marken behöver i högre utsträckning 

användas för ytor avsedda för gående och cyklister. Detta motiverar parkering i hus eller 

under mark, vilket är kostsamt men motiverat ur ett samlat stadsplaneringssynsätt. Däremot är 

plats för bilparkering fortsättningsvis önskvärt i halvcentrala delar av de större städerna för att 

möjliggöra kortare biltrafikresor i samband med dagligvaruinköp. Slutsatsen bygger på empiri 

som visar att bilanvändningen ännu dominerar vid dagligvaruinköp (resultat från webbstudien 

och fallstudierna, se sid 96). Avseende alla de mindre städerna i Sverige är god tillgänglighet 

med bil, både för angöring och parkering, nödvändigt också i stadens centrum för att handeln 

skall fortleva. 

 

Resultat från den genomgång av stadsstrukturer och resmönster som jag gjort ovan summeras 

i tabellen på nästa sida, i vilken jag analyserar och diskuterar olika möjligheter att utveckla 

mer hållbara inköpsmönster. 
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Tabell 6.1: Sammanfattande åtgärdsöversikt för en mer hållbar markanvändning och trafikplanering, 

baserad på Lunds kommun (2005), Brebbia et al. (2005), Apel (1997), Martin (2004), Takami (2006), 

Vägverket (2003), Bergman (1999) och Ponell (1999). Tabellen läses kolumnvis. De föreslagna 

åtgärderna stämmer med min erfarenhet och längst ner i varje kolumn finns mina kommentarer 

kopplade till inköpsresor. 

Planering och processer Bil- , gång- och cykel-

användning 

Kollektivtrafik Parkering 

Framställ strukturplaner avseende 

handel som samordnar 

handelsutvecklingen till 

markanvändningen. 

 

Skapa en vision för staden som 

inkluderar tvärsektoriellt tänkande 

mellan stadsbyggnadsintressen, teknisk 

sida och näringsliv. 

 

Lokalisera större livsmedels-

etableringar bilsnålt, i en 

kollektivtrafikknutpunkt.  

 

Begränsa externhandelns utbredning 

alternativt förtäta och funktionsblanda i 

det externa läget 

 

Gör konsekvensutredningar före 

etablering samt efterstudier av 

handelsetableringar. 

 

Skapa effektiv integrering genom 

prioritering av samarbete mellan 

förvaltningar såväl som mellan 

offentligt och privat. Det kan ske 

genom en politisk vilja och direktiv till 

verksamheter. 

 

Förtäta och funktionsblanda i befintliga 

bebyggelseområden. 

 

Öka andelen virtuella resor genom 

förenklad och förbättrad service via 

internet. 

 

Främja distansarbete genom utveckling 

av gemensamma IT-arbetsplatser i 

stadsdels- eller kommundelscentrum. 

 

Följ upp detaljplanens bilsnåla 

intentioner i bygglovet. 

 

Planera för områden som 

möjliggör lågt bilinnehav. 

 

Prioritera framkomligheten för 

gång- och cykeltrafik. 

 

Inför biltrafikrestriktioner i 

känsliga områden.  

 

Utforma och reglera gatunätet 

så att gång-, cykel- och 

kollektiv-trafiken får 

framkomlighetsfördelar relativt 

biltrafiken  

 

Utveckla befintliga och framtida 

knutpunkter för att underlätta 

byte mellan bil, buss, tåg, cykel 

- ”Hela resan”-perspektivet. 

 

Ge nya gång- och cykelstråk 

gena sträckningar till olika 

målpunkter i området. 

 

Identifiera och planera områden 

som är lämpliga för bilpooler. 

Skapa ett gång- och cykelvägnät 

med valfrihet. 

 

Framställ en övergripande 

trafikplan/trafikstrategi  

alternativt flera specialiserade 

trafikplaner. 

 

Lokalisera bostäder med gång- 

och cykelavstånd till stora 

arbetsplatser, knutpunkter eller 

centrum. 

 

Arbeta med planindikatorer för 

bilsnål samhällsplanering i den 

översiktliga 

planeringsprocessen. 

 

Lokalisera bostäder och 

handelsetableringar till 

kollektivtrafikknutpunkter 

eller stråk. 

 

Lokalisera besöksintensiva 

och/eller personaltäta 

verksamheter till knut-punkter 

eller kollektivtrafikstråk.  

 

Planera för kollektivtrafikens 

långsiktiga utveckling. Gör 

den attraktivare än biltrafiken 

(push-and-pull). 

 

Planera för en hög täthet och 

ett effektivt markutnyttjande 

vid kollektivtrafik-

knutpunkter och kollektiv-

trafikstråk. 

 

Begränsa byggandet där 

kollektivtrafikens möjligheter 

är små. 

 

Prioritera kollektivtrafikens 

framkomlighet i gatumiljön 

framför biltrafikens. 

 

Lokalisera kollektivtrafik till 

besöksintensiva och/eller 

personaltäta verksamheter. 

 

Utforma hållplatser så att de 

och vägen dit upplevs som 

trygga med bra utblickar och 

god insyn nära bostäder 

alternativt verksamheter. 

 

Lokalisera företag utifrån 

kollektivtrafikens läge i 

staden. 

Utforma centrala 

bostadsområden 

med färre 

bilparkerings-

platser än i 

förorter. 

 

Skapa 

cykelparkeringar 

med hög standard 

och bra läge i 

tillräcklig 

omfattning. 

 

Använd maxtal 

för parkering per 

lägenhet. Ett 

alternativ är 

bytessystem där 

satsning på andra 

stadsbyggnads-

kvaliteter kan 

ersätta parkering. 

 

Använd 

möjligheten att 

markera ytor som 

”Ej P” för att 

prioritera gång- 

och cykeltrafik 

närmast entréer. 

 

Inför en restriktiv 

hantering av 

bilparkering i 

staden samtidigt 

som gåendet och 

cyklandet görs 

mer attraktivt. 

Avväg så att 

handeln inte flyr 

med ökat bil-

trafikarbete som 

följd. 

Samtliga angivna åtgärder avseende 

planering och process gagnar 

hantering av handelsfrågorna i 

riktning mot ökad miljömässig 

hållbarhet. De handlar både om mark-

användning och om effektiv samverkan 

mellan aktörer.  

Ovanstående mer praktiska 

trafikplaneringsåtgärder gynnar 

inte bara handelsutvecklingen 

mot ökad miljömässig 

hållbarhet utan också hela 

stadens utveckling. 

Även med effektiva kollektiv-

trafikåtgärder är det svårt att 

skapa attraktivitet i en spridd 

stad. Fallstudien i Nacka visar 

att en effektiv kollektivtrafik 

faktiskt ger en större andel 

kollektivtrafikinköpsresor. 

Tillgänglig bil-

men också 

cykelparkering är 

en förutsättning 

för handel. Mer 

inköpsresor kan 

ske med cykel. 



147 
 

 
 

Handelsstrukturer 
Närheten till lokal handel och service innebär inte att man med automatik går till fots eller 

cyklar men vissa urban former gör det mer sannolikt att människor förflyttar sig med hållbara 

färdsätt medan annan markanvändning försvårar hållbara färdsätt. På så sätt är 

externetableringar med baslivsmedel och hushållsvaror problematiska och ojämlika lösningar 

då de diskriminerar konsumenter utan bil. Människors val av bostadsort påverkar deras 

användning av bilen. Av min webbundersökning framgår att människor från låga 

inkomstklasser oftare bor i högexploaterade områden, ofta i förortslägen, och en lägre andel 

av dem har körkort. I högexploaterade områden är oftast avståndet till närmaste 

dagligvarubutik kortare. En större andel av de som bor i dessa områden gör inköpsresor med 

miljömässigt hållbara färdsätt. Detta stöds av en studie som visar att det råder stora skillnader  

mellan hushållens beteende i innerstadsområden och om området ligger i en förort, se sid 81 

(Martin, 2004). Flyttar man till en förort, är man från början inställd på mera resande. Att då 

locka dessa boende till att använda lokala inköpsställen blir svårare. Ska detta lyckas behöver 

andra av den täta stadens kvaliteter också finnas i området. Med det avses en stadsmässig 

miljö och platser som lockar till vistelse, både i parker och torg.  

Personer ur högre inkomstklasser besöker i större utsträckning externetableringar. Om fler 

inköpsställen, som lockar personer ur högre inkomstklasser, låg i halvcentrala lägen och i 

centrum så skulle dessa alternativ framstå som mer attraktiva.  På min fråga i webbstudien om 

egenskaper för val av dagligvarubutik var följande fem egenskaper viktigast för de två högsta 

inkomstklasserna (i fallande ordning): varornas kvalitet, sortiment, gratis parkering, goda 

parkeringsmöjligheter och lätt att nå med bil. Närheten och nåbarheten med hållbara färdsätt 

gavs lägst betyg. Således behöver de halvcentrala lägena, för att nå en bred kundkrets, ha god 

kvalitet och gott sortiment förutom biltillgänglighet.  

Vid en jämförelse med hushållsskategorin gifta/samboende med barn, blev i huvudsak 

mönstret det samma. De fem viktigaste villkoren i fallande ordning: sortiment, gratis 

parkering, goda parkeringsmöjligheter, lätt att nå med bil, servicekvalitet. Också om de högsta 

inkomstklasserna och barnfamiljerna i stor utsträckning använder bilen och skulle fortsätta 

med det beteendet, så skulle bilresorna ändå bli kortare om de i högre grad använde 

halvcentrala etableringar. Den möjligheten förstärker också motivet att göra dessa lägen 

tillgängliga för bilburna besökare med god tillgång på parkering, och att lokalisera dem i 

anslutning till huvudnätet för biltrafik. 

Dagligvaruhandeln skapar nya typer av handel och service utifrån förändrade förutsättningar 

och efterfrågan. I invandrartäta områden öppnar invandrarna egna butiker och torgstånd med 

direktimporterade varor. Lösningar med närbutiker som går samman med post, apotek, 

bibliotek och hemtjänst för att tillsammans klara service blir allt vanligare. Småbutiker 

kompletterar sortimentet med andra varukategorier och med tjänster. Kemtvätten är t.ex. 

också skrädderi. I fotoaffären säljs och förmedlas reparationer av radio- och TV-apparater. 

Kooperativa lösningar utvecklas också där invånarna på frivillig basis hjälper till att driva 

närbutiken. Efterfrågan på lokal service blir också en följd av distansarbete från hemmet.  

Resonemang kring denna förändring fördes redan för två decennier sedan (Nyström, 1994) 

och intresset för dessa lösningar är fortsättningsvis stort. Halvcentrala handelsetableringar 

erbjuder en möjlighet till denna mångfunktionalitet i större städer och förutsätter då 

lokalisering i anslutning till huvudnätet för biltrafik och tillgång till parkering. I storstäder 

innebär den högre exploateringsgraden underlag för fler etableringar av denna karaktär. I de 

små städerna behöver dessa funktioner koncentreras till centrum. 
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E-handel 
Den snabbt ökande internethandelns potential till trafikarbetesminskning behöver utnyttjas. 

Här krävs aktörssamverkan där samtliga aktörer med stöd av experter på internethandelns 

förutsättningar gemensamt planerar för utveckling. Betydelsefullt är att godstransportsektorn 

är representerad i samverkan så att leveranserna av internetköpta varor kan minimeras genom 

samordning av leveranstidpunkter och att så långt möjligt leverans sker till lokala 

handelsetableringar. Dessa kan då fungera som utlämningsställen och denna typ av 

leveranssätt kan göras billigare för konsumenten. Då kan de tunga transporterna minskas i 

bostadsområden. 
 

Ett hushåll kan spara 23 km/vecka om man abonnerar på dagligvaror eller köper dem via 

internet enligt resultatet i webbundersökningen. Om man gör detta 45 av årets veckor skulle 

man kunna spara 1035 km/år. Webbundersökningen visade att 14 % är intresserade av att 

handla på detta sätt. Av 4,6 miljoner hushåll i Sverige blir det 644 000 hushåll som 

tillsammans skulle kunna spara 146 600 ton CO2 per år (644 000 x 0,22 kg CO2 /km x 1035 

km) . Utöver det kan 32 % av de intervjuade kanske tänka sig att börja handla dagligvaror så. 

Då ökar potentialen till miljöbesparing snabbt. 

Om internethandel eller annan hemsändning ska få en större omfattning måste dock sannolikt 

hushållens möjligheter att ta emot varorna förbättras, även när ingen vistas i hushållet. I första 

hand bör upphämtning av beställda varor göras på vägen hem från arbetsplats eller under 

annan daglig resa. Ett sämre alternativ är att leveransen sker till bostaden och här uppstår då 

svårigheten att de boende måste vara på plats för att ta emot varor. Ett alternativ kan vara att 

utveckla förekomsten av låsta förvaringsutrymmen vid bostäderna där varorna kan hämtas. 

Detta kan framförallt bli aktuellt vid flerfamiljshus. Dessa förvaringsutrymmen blir 

tillgängliga endast för leverantörerna och de boende (Riksbyggen, 2014).  

Ny roll för närbutiker 
Studier av valet av dagligvarubutik utifrån ett antal kriterier gjordes både i fallstudieorterna 

och i webbpanelstudien. Varornas kvalitet, sortimentet och parkeringsmöjligheterna fick högst 

betyg. En indelning i åldersgrupper visade att servicekvalitet var viktig för de äldre 

konsumenterna (se figur 4.15 och 4.17). En utvärdering med ANN-teknik och med en 

regressionsanalys gav resultatet att närheten från bostaden till inköpsstället var det enskilt 

viktigaste kriteriet vid val mellan förstahandsbutik och andrahandsbutik.  

Den bostadsnära dagligvaruhandeln möter idag hård konkurrens, se t.ex. sid 61 (Bergström & 

Fölster, 2009). Det behöver inte betyda att den slås ut eftersom hushållens efterfrågan på 

service ökar, se sid 67 (Svensson & Haraldsson, 2001). Eftersom konsumenters värdering av 

butikens läge i min webbpanel är lägre än värderingen av varornas kvalitet, sortimentet och 

servicekvaliteten så krävs en hög nivå på den bostadsnära handeln för att den ska överleva. 

Samtidigt visar mitt material, t.ex. utvärderingen med ANN-teknik och resultatet från 

regressionsanalysen, att närheten till hemmet är det kriterium som har mest betydelse för val 

mellan förstahandsbutik och andrahandsbutik (se sid 108). Då avses de kvaliteter människor 

tycker är viktiga när man väljer sina butiker. Med en jämförbar kvalitet och sortiment innebär 

närheten således en konkurrensfördel. En fortsatt ökning av priset på drivmedel och andra 

biltrafikrestriktioner, kommer också att öka efterfrågan på biltrafikoberoende, se sid 73 

(Newman  & Kenworthy, 2011). Det utgör ytterligare ett stöd för att öka andelen korta 

distanser. 

Handelsstrukturerna har nu genomgått stadiet med upprättandet av externa 

handelsetableringar för att avlasta trånga stadskärnor och för att utgöra kompletta, lönsamma 
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och prissänkande etableringar, se sid 80 (Cairns, 1995). Nästa steg var en nysatsning på 

traditionella stadscentra för att återupprätta stadscentrums konkurrenskraft avseende handel 

och motverka centrumförfall. Då behövdes nyetablering av parkering i centrum och ökad 

biltrafikkapacitet. Därmed ökade återigen trafikproblemen i stadscentrum och det banar väg 

för en lösning med en ny typ av bostadsnära handelsområden med intelligentare 

varutransportsystem, som bl.a. utnyttjar dagens internethandelsmöjligheter. Nu finns 

möjligheter för denna handel att öka sin konkurrenskraft med t.ex. inrättandet av små 

butikslokaler, där efter påseende önskade varor beställs och levereras hem. Dessa mindre 

butiker kan också få en social roll i stadsdelen och fungera för kompletteringsinköp, se sid 59 

(Bergström, 2010). 

En liten butik kan lösa sortimentsfrågan med hjälp av e-handelsmöjligheten. Det kan ske både 

genom att personal i butiken hjälper dem som inte har tillgång till egen internetuppkoppling. 

Datorvana konsumenter kan direkt i butiken göra kompletteringar av sina inköp via butikens 

dator och få varorna levererade i första hand till butiken för uthämtning vid nästa besök eller 

hemkörda för en extra kostnad. Konsumenterna kan också lägga in sin inköpslista hemifrån på 

sin egen dator och därefter hämta de kompletta inköpen i butiken. Här krävs en logistik som 

ger acceptabla mellantider mellan beställning och uthämtning. Att detta ännu inte skett i större 

utsträckning kan bero på att andelen datormogna konsumenter hittills inte varit tillräckligt stor 

liksom att handelns aktörer inte själva har varit bekväma med dessa nya lösningar. På så sätt 

innebär ett generationsskifte att dessa möjligheter på ett naturligt sätt kommer att bli aktuella. 

Andelen människor med bra internetuppkoppling, inte minst från telefoner har också ökat de 

senaste åren. Mer än varannan svensk har nu tillgång till en smartphone (Konsumentverket, 

2014). Ändrade konsumentbeteenden som följd av ökad datormognad gör att butikerna 

behöver anpassa sig till multikanalstrategier. 

Bergström bedömer att intresset för lokal service i stadsdelarna ökar, se sid 59 (Bergström, 

2010). Miljö- och energikostnader leder till krav på minskat bilåkande, kretsloppstänkande 

och nya krav på varornas innehåll och kvalitet ger andra förutsättningar för lokala och 

småskaliga lösningar. Gruppen äldre ökar. Det ökar efterfrågan på ett lokalt utbud av service, 

se sid 73 (Newman  & Kenworthy, 2011). Dessa tendenser och denna efterfrågan är tydligast 

avseende dagligvaror och frekventa sällanköpsvaror. 

I en avhandling om arbetets geografi påvisas att arbete i dag ofta sker på andra platser än på 

arbetsplatsen, bl.a. i hemmen (Trygg, 2014). Den snabba utvecklingen av 

kommunikationstekniken öppnar möjligheter för att fler arbetar en större del av arbetstiden än 

idag i hemmet. Hälften av företagen har nu anställda som regelbundet jobbar på distans. 

Bland företag inom informations- och kommunikationsverksamhet uppgår andelen till 79 

procent (SCB, 2011:2). Distansarbetets omfattning och trend har studerats i flera decennier  

(SOU, 1998; Lundqvist, 2010; Lundqvist 2013; Trygg, 2014). Den statliga utredningen 

”Distansarbete” (SOU, 1998) kom fram till att distansarbete motsvarande en dag i veckan 

utfördes av 7-9 procent av de arbetande under andra halvan av 1990-talet. Utredningen 

menade att mycket talat för att distansoberoende verksamhet kommer att växa. En tendens 

finns till att andelen företag som använder distansarbete ökar de senaste åren. SCB visade 

2008 att 90 % av företagen med 500 eller fler anställda regelbundet använde distansarbete 

(SCB, 2008).   

Sammantaget innebär en ökad andel distansarbetande att fler människor vistas i 

bostadsområdena under arbetsdagarna och därför också kommer att efterfråga handel och 

service nära hemmet. Underlaget för att få handelsområden att fungera i halvcentrala lägen 

ökar därmed. Personer som distansarbetar efterfrågar att effektivt kunna äta lunch, ta en 
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kaffepaus och att göra det i en attraktiv miljö där de också kan träffa andra människor. Om 

handelsområdet berikas med små butikslokaler som är internethandelsbaserade (s.k. show-

rooms) inom några sällanköpsområden ökar sannolikt attraktiviteten i handelsområdet. Dessa 

show-rooms gör det möjligt att se och prova produkter, att få råd och hjälp att beställa dem 

via e-handel och slutligen skapa ett incitament för att hämta dem i butiken. Hittills har 

aktörernas inte sett någon anledning till samverkan avseende godstransporterna och det har 

inneburit att många e-handelinköp distribueras till dörren. Här finns en hållbarhetspotential 

som frigörs om varorna hämtas i ett lokalt handelsområde. 

Fallstudierna i mitt projekt liksom resultaten i webbpanelen har förstärkt bilden av att 

bostadsnära handelsområden har en stark hållbarhetspotential och dessutom är efterfrågade av 

konsumenterna. Den pågående tillväxten av internethandel av dagligvaror liksom nya 

lösningar på service med hemkörning visar att det redan pågår ett utvecklingsarbete av 

marknadens organisationer. Den utvecklingen drivs hittills av marknadskrafterna. Nu finns en 

möjlighet och starka skäl för ett samhälleligt engagemang. Det kan ske genom en utvecklad 

samverkan mellan samtliga berörda parter. 

Beteenden vid val av färdsätt 
Motiven som anges för varför man väljer att ta bilen vid en inköpsresa är främst 

instrumentella. Det innebär att man för att kunna utföra inköpsresan anser att bilen behövs. 

För att hinna med behövs en tidseffektiv process. För att kunna frakta mera varor behövs ett 

föremål (t.ex. bilen eller en lådcykel) som kan bära mycket och röra sig. Slutligen kan 

avståndet avgöra om det går att lösa uppgiften på annat sätt än med bil. Av mina intervjuer 

framgår att de motiv som oftast anges för att ta bilen är; ”stor inköpsmängd”, ”långt 

avstånd”,” tidsbrist”, ”gör andra ärenden samtidigt”, ”handlar på vägen från jobbet” och 

”dåligt väder”. Också om de angivna motiven kan verka vettiga så kan ändå avgörandet 

avseende valet av färdsätt bygga på känslomässiga eller symboliska motiv. I de flesta 

rutinhandlingar (handlingar som sker mer slentrianmässigt) är människor inte fria i sina val 

och sina reflektioner. Istället skapar varje människa sin egen värld full av vanor och 

traditioner och genomför ofta mer slentrianmässiga handlingar utan reflektioner, omedvetet 

och automatiskt. I kapitel 2 redovisas teorier om planerat beteende liksom strategier och 

teorier för hur man kan ändra invanda beteenden. När man vill påverka ett beteende behöver 

man vara medveten både om människors attityder, bakomliggande normer och den av 

människor uppfattade kontrollen över situationen. Med information och starka argument 

liksom med introduktionserbjudanden med både ekonomiska och tidsbesparande incitament 

till nya vanor kan man få människor att prova och sedan upprepa ett nytt beteende. Om t.ex. 

en del av vardagsinköpen genomfördes på vägen från och till arbetet eller på lunchen utan 

tvånget att bära på kassar, skulle individen lättare kunna införliva det i sina vardagsrutiner. 

Matkassarna behöver då levereras i annan ordning. Tvingas individen välja mellan att 

billigare och mer hållbart hämta kassarna i sin närbutik eller att få dem hemkörda så uppstår 

en beslutssituation som kan skapa ett nytt beteende, en ny vana. Nödvändiga arrangemang 

krävs då för att dels i större skala förvara varukassar i kylrum i butikerna till efter 

arbetsdagens slut, men också för att möjliggöra flexibla hemleveranser av dem. 

För att verkligen kunna påverka bilanvändandet behöver inte bara instrumentella frågor finnas 

med utan också symboliska och affektiva. Den handelsstruktur som läggs fast i en 

handelspolicy behöver innehålla konstruktioner som gör att konsumenterna får positivt 

gensvar när de beter sig på ett mer hållbart sätt. Det kan ske med prissättning och 

serviceerbjudanden liksom attraktiva gång- och cykelvägar och välbelägna regnskyddade 

cykelparkeringsplatser. Samtidigt behöver också lösningar finnas som ger tidseffektivitet. 47 
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% av alla personer med hemmavarande barn under 18 år har svårt att hinna med allt de 

behöver göra. Motsvarande siffra för personer utan hemmavarande barn är 31 % (Larsson, 

2012).   Internethandel och effektivisering av uthämtning av både dagligvaror och 

sällanköpsvaror är två angreppssätt. Kortare avstånd möjliggör kompletteringshandel och 

uthämtning av varor i halvcentrala lägen dit man lockas att gå eller cykla (se min empiri kring 

avstånd, ovan). I de öppna svaren från de tre fallstudieorterna framgick att en lösning på hur 

man kan frakta tunga inköp krävs för att kunna välja bort bilen (se tabell 4.1). Det kan ske 

genom erbjudanden att få varor hemkörda efter besök i butik. Dessa leveranser kan sedan 

samordnas för att minimera turerna och transportarbetet. Här behövs också ett medvetande om 

att lösningarna inte bara skall vara tillgängliga för de ekonomiskt starka. Service med 

varuleveranser till kunder kan vara en del av en strategi att konkurrera om kundernas lojalitet. 

Det växande antalet butiker som baserar sin dagligvaruhandel på internethandel konkurrerar 

också med fria leveranser.  

När de instrumentella förutsättningarna har skapats behöver arbetet med förändring av vanor 

ta vid. Då behöver en rad villkor uppfyllas. Med stöd i annan forskning kan dessa villkor 

sammanfattas i fyra punkter (Verplanken & Wood, 2006; Eagly & Kulesa, 1997); 

 Argumenten och beskrivningen av motiven till förändrade vanor behöver ägnas 

omsorg och dokumenteras i material som är lockande genom att erbjuda positiva 

fördelar för människor. Materialet måste spridas till alla konsumentgrupper och göras 

målgruppsorienterat så att varje grupp känner igen sina behov och önskemål. Här 

behöver det finnas ett medvetande om att inköpsbeteenden delvis kan vara en 

generationsfråga. De yngre har mer datorvana och är mer intresserade av 

internethandel. Antingen gör aktörerna det möjligt för dessa generationer att ta med 

sig de nya beteendena upp i åldrarna och i andra familjesituationer. Eller så anammar 

dessa generationer de äldres högre nivå på bilanvändande eftersom det kan verka mer 

bekvämt. 

 De nya vanorna behöver provas. Först när konsumenterna får nya erfarenheter som 

kommer av de nya vanorna skapas associationer i minnet mellan den nya vanan och 

miljön runt omkring. Här behöver organisationerna organisera incitament för att prova 

på. Det kan vara ett provabonnemang på matkassar som kan hämtas i den närmaste 

butiken eller köras hem. Det kan också vara att inledningsvis erbjuda gratis 

hemkörning av de varor som väljs ut av konsumenten i butiken. Detta möjliggör en 

promenad till butiken utan konsekvenser i form av att behöva bära tunga matkassar. 

 De nya vanorna behöver upprepas under mer vardagsliknande förhållanden. Först då 

stabiliseras de nya associationerna i minnet. Just upprepningen är nödvändig för att 

den nya vanan skall bli hemtam. Det kan ordnas med inledningsvisa erbjudanden som 

räcker till dess det nya har prövats ett antal gånger. 

 Drivkrafter och avsikter som motiverar konsumenterna till de nya vanorna behöver 

skapas. Här betyder de instrumentella funktionerna mycket. När konsumenterna ändå 

ska utföra vissa vardagsrutiner så ska de låta sig genomföras lättare och bättre med de 

nya vanorna. 

 

Ett ökat medvetande om drivkrafter bakom konsumenternas köpbeteende behöver spridas 

bland alla berörda aktörer (handel, fastighetsägare/ etablerare, kommun och Trafikverk). Här 

kan en samsyn om behovsstrukturen hjälpa beslutsprocessen. Det handlar inte bara om de av 

konsumenterna upplevda behoven utan också om de behov som identifieras i kommunens och 

Trafikverkets bristanalyser liksom vilka förutsättningar som krävs för att fastighetsägare och 

handel skall fungera. Här finns förutsättningar som inte är självklara för den enskilde aktören. 
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Om en gemensam referensram skapas så blir diskussionen om hur en åtgärdsplan kan skapas 

och vad den ska innehålla mer operativ. 

Information till konsumenterna och samverkan mellan organisationer både lokalt och 

regionalt är en förutsättning för en utveckling mot ökad miljömässig hållbarhet, se sid 54 och 

sid 79 (där relateras till Trafikverket, 2010: 1 och Vägverket, 2003). Informationen behöver 

beskriva de vinster konsumenterna, men också aktörerna, kan få om de ökar andelen hållbara 

inköpsresor, se t.ex. sid 28 (Verplanken & Wood, 2006). Avsändare behöver vara både 

kommun, handlare och fastighetsägare (Cars, 1992; von Sydow, 2004). Beteendepåverkande 

insatser är en nödvändig del av genomförandet för att hushållens rörelsemönster ska kunna 

påverkas. De bör ske enligt samma strategi som när källsortering lanserades, vilket på ett 

omfattande sätt har påverkat människor hantering av avfall i Sverige. Avseende källsortering 

har strategier liknande dem som redovisats i kapitel 2 använts, se sid 28 (Verplanken & 

Wood, 2006). Kommunerna, men också andra aktörer som Naturvårdsverket och 

Naturskyddsföreningen har ändrat sammanhangets antydningar som utlöst befintliga vanor 

genom breda informationskampanjer. Information ges redan i skolan. Man har etablerat 

drivkrafter och avsikter, i form av returanläggningar nära bostäderna, som stödjer ett nytt 

beteende och sedan stöttat det nya beteendet genom fortsatt kontinuerlig information och 

skötsel av återvinningsanläggningar. Sammantaget går strategin ut på att först ändra 

sammanhangets antydningar avseende vissa vanor (att ta bilen till butiken är inte bra), att 

sedan skapa drivkrafter och avsikter som stöder det nya (att gå till butiken ger bättre hälsa) för 

att slutligen stödja upprepning av den nya vanan (någon belöning utdelas efter visst många 

inköpsresor till fots). 

 

Genom samverkan mellan berörda aktörer, i form av en gemensam arbetsprocess, tas en 

handlingsplan fram för handelsutvecklingen. Denna handlingsplan inkluderar också 

beteendepåverkan på konsumenterna. Då kan resultatet bli att andelen människor som 

verkligen gör som de säger att de kan tänka sig att göra öka; att gå, cykla eller åka kollektivt 

vid kortare inköpsresor. Aktörerna behöver delta och ges möjlighet att påverka upplägg av 

metodik för framtagandet av kommunens handelspolicy. Vidare behöver skapandet av olika 

scenarios ske inom ramen för aktörssamverkan för att sedan efter utvärdering av 

konsekvensbeskrivningar där scenarierna jämförs, landa i en gemensam rekommendation. Här 

läggs en grund för fortsatt trafikplanering och markanvändningsplanering. Samtidigt behöver 

också invånarnas beteenden och attityder kartläggas och en plan skapas för att skapa 

förutsättningar för en förändring av attityderna mot ett mer miljömässigt hållbart beteende. 

Här utgör kunskapen om vad människor kan tänka sig att göra, dvs. har en acceptans för, en 

grund för hur långt man kan sträcka sig. En process startas som i interaktion mellan aktörer 

och invånarna kan komma att motivera justeringar i utvecklingsplanen och i tidplanen för 

genomförandet. Öppna seminarier och återkommande medborgarsamråd eller dialoger kan 

underlätta. 
 

Ett räkneexempel kan göras, baserad på min empiri, på effekterna av att förmå människor att 

göra som de säger att de kan tänka sig att göra. I webbundersökningen ser jag att 45 % av de 

intervjuade har högst 600 m till närmaste dagligvarubutik (60 % hade mindre än 400 m till 

närmaste dagligvarubutik 1980. Siffran sjönk till 56 % 1995 och har fortsatt att sjunka. Det 

gällde de 45 största städerna i Sverige. Ser man på hela landet var siffran 34 % 2006, se sid 72 

(Reneland, 1998)). Om jag antar att de representerar ett hushåll var och att siffran 45 % är 

representativ för hela landet kan effekter beräknas. Det fanns drygt 4,6 miljoner hushåll 2011 

i Sverige (SCB 2013). Drygt 2,0 miljoner av dessa hade högst 600 m till närmaste 

dagligvarubutik. Av de intervjuade kan 38 % tänka sig att gå men gör det inte, 49 % kan tänka 

sig att cykla men gör det inte och 46 % kan tänka sig att åka kollektivt men gör det inte 
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(utgående från resultaten på sid 111, tabell 4.4). Procentsatserna kan inte summeras eftersom 

de intervjuade svarade på alla tre färdsätten. Antagande att de handlar i den närmaste 

dagligvarubutiken, sparar de minst 1,2 km per gång om de inte tar bil. Antagande att de under 

ett år handlar 2,4 ggr/vecka (totalt handlar de mellan 3,6 och 4,8 ggr beroende på om de också 

har en tredjehandsbutik, varav 2,4 gånger i den oftast besökta butiken), ca 45 veckor/år (för 

att ha marginal) vilket för varje hushåll ger utsläppet 28,5 kg CO2 per år (CO2-utsläpp 0,22 

kg/km enligt Trafikverket 2013:1). Det ger 21 600 ton/år för dem som kan tänka sig att gå, 27 

900 ton om de kan tänka sig att cykla och 26 200 ton/år om de kan tänka sig att åka kollektivt. 

Många kan tänka sig att göra hållbara inköpsresor åtminstone upp till en kilometer men också 

längre enligt webbundersökningen. Då ökar besparingspotentialen i ton CO2 snabbt. 

Min empiri visar att man i medeltal handlar dagligvaror drygt 3,5 gång/vecka och 

sällanköpsvaror mellan två och tre gånger i månaden. Trots att man säger i intervjuerna att 

man skulle vilja handla mer sällan och planera bättre så gör man inte det. En förklaring kan 

vara att människor ser en kvalitet i att vara spontana med sina inköpsresor. Om det är nära till 

butiken så kan en önskan att köpa en kvällstidning räcka för att göra en inköpsresa. Om man 

abonnerar på matkassar så görs kompletteringsinköp så att det totala antalet inköpstillfällen är 

minst lika stort även om behovet att bära minskar vilket möjliggör ökat antal gående och 

cyklande. 

När det gäller drivkrafter som styr hur människor disponerar sin tid så påverkar familje- och 

arbetssituationen starkt. Här spelar också kön eller positionen i den egna familjen en viktig 

roll. Kvinnor kombinerar oftare inköpsresor med resor till/från arbete/skola och också 

fritidsresor. Det gäller också avseende att kombinera dagligvaruinköp med sällanköpsvaror. 

En annan bakgrundsfaktor som också blir till en drivkraft är hushållsinkomsten. Ju högre 

inkomstklass konsumenten tillhör desto viktigare blir det att butiken kan nås med bil och de 

hållbara trafikslagens (gång-, cykel- och kollektivtrafik) betydelse minskar. Om systemet 

gjorde det dyrare att använda bilen (kostnadsuttag mer i nivå med de reella totalkostnaderna 

för bilen) skulle därför de ökade kostnaderna drabba de högsta inkomstklasserna mer. 

Samtidigt har dessa inkomstklasser en större betalningsvilja vilket innebär att de kanske ändå 

inte ändrar beteende. Här finns ändå en potential i en påverkan mot mer hållbart resande. 

Förbättrad bekvämlighet/tillförlitlighet/komfort avseende cykelparkering och ökad turtäthet 

och bekvämlighet avseende närhet mellan hållplats och butik kan öka andelen cykelresor och 

kollektivtrafikresor. En bredare cykelkultur med praktiska former av cyklar med kärror/korgar 

och stöd, likt förhållandena i Holland, kan ge fler motivation att prova cykling. En väl 

fungerande vinterväghållning är också en förutsättning för cykling. 

Mot miljömässigt hållbara inköpsresor 
Utgångspunkten för denna avhandling har varit att undersöka förutsättningarna för hur stadens 

trafiksystem och markanvändning kan samordnas och hur aktörernas samverkan kan 

utvecklas för att andelen miljömässigt hållbara inköpsresor ska öka. Fokus genom arbetet har 

lagts på den miljömässiga hållbarhetsdimensionen tillämpad på halvcentrala 

handelsetableringars förhållanden och funktion. För att stadsutvecklingen i Sverige ska 

möjliggöra större andel miljömässigt hållbara inköpsresor för inköp av dagligvaror behövs 

ändrade förhållningssätt till interaktion mellan aktörer men också till markanvändning och 

trafikplanering. 

Många kommuner har nyligen genomgått eller genomgår organisatoriska förändringar för att 

möta upp nya förutsättningar i omvärlden. Det gäller t.ex. försämrad kommunal ekonomi, 

behovet av att finna alternativ finansiering och den därmed ökade involveringen av privata 
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organisationer i planeringsprocesserna. För att få med sig privata intressenter behöver 

kommunen snabba och exakta svar från staten i processer där statlig medfinansiering är 

nödvändigt för att t.ex. åstadkomma tillgänglighet i infrastrukturen till en handelsetablering. 

När dessa dröjer eftersom Trafikverket måste följa en långsam formell process, uppstår 

svårigheter att behålla intressenterna. Det förtroendekapital som en kommun kan bygga upp 

med privata organisationer förbrukas om man inte kan ge tydliga och konkreta besked. Därför 

krävs en tydlighet redan tidigt kring olika tidplaner och förutsättningar. Inom Trafikverket 

finns nu en förenklad process framtagen för att påskynda och effektivisera 

förändringsprocesser där bedömningen avseende betydande miljöpåverkan avgör hur snabb 

processen kan bli (Trafikverket, 2014). Om förändringen inte innebär betydande 

miljöpåverkan kan samrådshandlingar, granskningshandlingar och fastställelsehandlingar tas 

fram i snabbare takt och därmed kan förändringsobjekten snabbare komma in i den 

ekonomiska planeringen. När objektet kommit in i den ekonomiska planeringsproceduren kan 

en ökad tydlighet mot övriga aktörer ges. Här utgör andelen medfinansiering också en del i 

beslutsprocessen och kan påverka när ett genomförande kan påbörjas. Det är för tidigt att säga 

om denna nya process är tillräckligt effektiv för att påverka andelen hållbara inköpsresor, men 

den skapar förbättrade förutsättningar. Denna nya planläggningsprocess behöver prövas under 

en tid för att en bedömning skall kunna göras om eventuella ytterligare effektiviseringar. 

När väl den samverkansgrupp som arbetar med aktörssamverkan (handlare, fastighetsägare/ 

etablerare, kommun, Trafikverket) kommit så långt att man har ett förslag till handelspolicy 

med en genomförandeplan, behöver den förankras tvärsektoriellt mellan förvaltningar i 

kommunen men också i de deltagande aktörernas egna organisationer. Denna process kan 

motivera revideringar och nya tankar. Ofta kan det finnas olika kulturer i olika förvaltningar 

och delar av organisationer som är direkt motriktade. Då krävs en tydlig vilja från 

ledningsnivå men också en förmåga att kommunicera frågeställningarna. Därefter skall 

invånarna i staden ta del av planen i samråd. Detta kan gärna ske redan under planeringens 

inledningsfas. Om då planen bygger på kunskap om människors behov, beteenden och 

önskemål ökar förutsättningar att inga överraskningar behöver komma under samrådet. Ett 

grundkrav för att hela processen skall kunna genomföras är att respektive organisation 

prioriterar att lägga ner resurser på samarbetet. Därför kan det krävas en omsorgsfull startfas 

som inkluderar samtal kring motiven att samverka och vinsten av en gemensam 

utvecklingsplan. 

Under arbetets gång har det samlats pusselbitar som har landar i tre grundläggande synsätt på 

stadsstrukturers utveckling. Dels behövs en fortsatt innerstadsutveckling mot ökad förtätning 

och attraktivitet. I storstäder handlar det om en polycentrisk struktur där flera centrum 

behöver hanteras. I flertalet av Sveriges kommuner är en monocentrisk uppbyggnad tillräcklig 

och här kan konkurrens från olyckligt placerade externa handelsetableringar innebära en 

alltför stor andel inköpsresor med bil. Vidare behöver halvcentrala handelsetableringar 

utvecklas och göras mer mångfunktionella, där flera ärenden kan klaras av vid varje 

inköpsresa. Återigen gäller det de större städerna i Sverige. I små kommuner kan det vara 

tillräckligt med stadens centrum. Slutligen behöver befintliga externetableringar, där så är 

miljömässigt möjligt, vidareutvecklas till stadsdelar där bostäder och andra arbetstillfällen ges 

större plats och tillgängligheten för hållbara färdsätt utvecklas. Detta kan ske i kommuner som 

ökar i antal invånare och i antal arbetstillfällen. I övriga kommuner utgör externetableringarna 

en utmaning från miljömässig hållbarhetssynpunkt och är en svår konkurrent till stadens 

stadsdelshandel och centrumhandel. 

Arbetet har landat i tre förhållningssätt som berör både markanvändning och samverkan. 

Dessa förhållningssätt kommer att vara betydelsefulla avseende svensk stadsutvecklings 



155 
 

 
 

möjlighet att bli mer miljömässigt hållbar avseende frågor kopplade till handel, se sidorna 24, 

34, 63, 101 (Figur 4.15), 112 (Tabell 4.4) (TNS Opinion & Social, 2011; Innes & Booher, 

2010; Rapporter från Riksdagen, 2011). Förhållningssätten handlar om samverkan och 

beteendepåverkan, om kortdistansstrukturers utveckling och om internethandelns potential;    

1. Genom samverkan mellan berörda aktörer och beteendepåverkan på konsumenterna 

öka andelen människor som verkligen gör som de säger att de kan tänka sig att göra; 

att gå, cykla eller åka kollektivt istället för att ta bilen vid kortare inköpsresor.  

2. Arbeta för att säkra/öka kortdistansstrukturerna med hjälp av aktörssamverkan.  

Arbetet behöver bygga på en stads- och trafikplanering där man ställer olika 

lokaliseringsalternativ av handelsetableringar mot stadens markanvändning och 

funktion. 

3. Optimera den snabbt ökande internethandelns potential till trafikarbetesminskning.  

I ovanstående tre aktiviteter kan sammantaget en väsentlig miljöbesparing göras. Också med 

stora marginaler på grund av osäkerheter i beräkningarna kan utsläppen minska med i 

storleksordningen 160 000 – 170 000 ton CO2/år (beräkningarna redovisas i avsnittet 

”Beteenden vid val av färdsätt” och i avsnittet ”E-handel”). Denna siffra blir större om 

andelar av de tveksamma påverkas att börja handla över internet och göra hållbara 

inköpsresor. Samtidigt kan utsläppen som följd av godsleveranser öka om inte en aktiv 

logistik tillämpas. Siffran kan jämföras med att Trafikverket bedömde att man sparade 

170 000 ton under 2012 genom olika åtgärder i trafiksystemet (där järnvägsinvesteringarna 

gav det dominerande bidraget). Det totala utsläppet i ton CO2 från personbil var 2012 11,3 

miljoner ton (Trafikverket 2013:2). Det kan också finnas systemeffekter som följer på ändrade 

färdsätt. Det kan vara så att inköpsresorna som gör att man äger en eller flera bilar. Om man 

vill leva mer biloberoende lockas man inte på samma sätt att välja ett inköpsställe längre bort, 

se sid 73 (Newman  & Kenworthy, 2011). 

Fortsatt forskning 
Den samverkansmetodik som utvecklats i denna avhandling behöver prövas i fler kommuner 

än Norrköping, Katrineholm och Filipstad. Steget efter att en handelspolicy skapats behöver 

studeras mer. Hur fungerar genomförandet av den beslutade handelspolicyn? Vilka problem 

och utvecklingsmöjligheter skulle en utvärdering ge som resultat? Vilka förhållanden kan helt 

stoppa genomförandet av handelspolicyn och vad kan göras för att möta dessa hinder? 

Bland nuvarande verktyg för hantering av handel och service i staden märks en brist på 

allmänt tillgängliga och precisa marknadsmodeller som i ökad utsträckning behandlar och 

lägger samman många etablerings- och effektkriterier. Ofta görs konsekvensbeskrivningar 

och förändringar mäts utifrån nyckeltal som trafikflöden, bruttoarea, avstånd, avgasutsläpp 

och täthet. Det skulle vara ett värdefullt komplement att göra bedömningarna även utifrån 

omsättning och andra ekonomiska mått samt vad avser kvaliteter för stad och livsmiljö. Det 

kan ge ett mer rättvisande, allsidigt och säkert resultat. 

En annan brist är det relativt svaga kunskapsunderlaget avseende sällanköpshandel och 

upplevelseverksamheter. Det kan t.ex. handla om hur viktigt det är för kommuner att få en 

mångfald i utbudet. Det betyder mycket för svenska stadskärnor som nu igen på allvar hotas. 

De senaste två decennierna har aktörssamverkan uppstått i många stadskärnor vilket har 

inneburit ökad attraktivitet och förbättrad konkurrenskraft. Därför har stadskärnorna klarat sig 

ganska bra i den hårdnande konkurrensen från andra handelsetableringar med rymliga och 

avgiftsfria parkeringsytor. Eftersom många externa handelsetableringar nu utvecklas mot 

upplevelseplatser eller ”supercentra” med ökad attraktivitet och mångfunktionalitet ökar 
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konkurrensen mot stadskärnorna. Här finns ett fortsatt angeläget kunskapsbehov kring hur 

stadskärnorna ska kunna utvecklas väl i samspel med de nya konkurrenterna. 

Ytterligare ett forskningsområde kan vara hur man vid eventuell hemsändning i stor skala kan 

ordna praktiskt effektiv och säker varumottagning vid hem och arbetsplats. 

Det föreligger en brist på specifika före-efterstudier vid externa och halvcentrala etableringar. 

Konsekvensbedömningar före en etablering görs i hälften av fallen, se sid 78 (Vägverket, 

2003). Bristen på efterstudier är påtaglig, se sid 78 (Vägverket, 2003). Det finns också få 

studier som behandlar hur inköpen och därmed våra rörelsemönster påverkas av etableringar i 

en jämförelse mellan att handla i externa eller halvexterna etableringar istället för t.ex. i city 

eller bostadsnära handel. En sådan studie redovisas på sid 66 (Sandahl & Lagerén, 2013). En 

viktig iakttagelse är den att vid varje försök till generella slutsatser uppstår problemet att de 

olika studerade anläggningarna är så olika och ger så olika effekter. Inga studier i Sverige har 

kunnat göras med den omfattningen att resultaten kan generaliseras (se hela kapitel 2 och 3).  

Avhandlingens slutsatser  
För att stadsutvecklingen i Sverige ska möjliggöra en större andel miljömässigt hållbara 

inköpsresor behövs ändrade förhållningssätt till interaktion mellan aktörer men också till 

markanvändning och trafikplanering. Bostadsnära handelsområden har en stark 

hållbarhetspotential och är dessutom efterfrågade av konsumenterna. En process behöver 

användas som beaktar de olika aktörernas villkor och förutsättningar. Multikriteriemetodik 

möjliggör detta.  

Processen behöver genomföras enligt ett mönster som gör det möjligt för deltagande 

organisationer att samverka sinsemellan men också att återförankra sina uppfattningar i de 

egna organisationerna. Metoden för denna process kan delas i två delar: 

– en fysisk del som beskriver faktorer omfattande systemet av rumsliga strukturer som 

stödjer och påverkar ett hållbart res- och handelsmönster  

– en processrelaterad del som analyserar och bestämmer beslutskriterier och en god 

planerings- och samverkansprocess.  

Avhandlingsarbetets teoretiska genomgång och empiriska studier har genererat tre 

grundläggande synsätt på stadsstrukturers utveckling. För det första behövs en fortsatt 

innerstadsutveckling mot ökad förtätning och attraktivitet. I storstäder handlar det om en 

polycentrisk struktur där flera centrum behöver hanteras. I flertalet av Sveriges kommuner är 

en monocentrisk uppbyggnad tillräcklig och här kan konkurrens från olyckligt placerade 

externa handelsetableringar innebära en stor andel inköpsresor med bil. För det andra behöver 

halvcentrala handelsetableringar (etablering för dagligvaru- eller sällanköpshandel som ligger 

i anslutning till samlad bebyggelse, i ett tätortsnära men biltrafikorienterat läge med möjlighet 

till gång-, cykel- och kollektivtrafik) utvecklas och göras mer mångfunktionella, där flera 

ärenden kan klaras av vid varje inköpsresa. Återigen gäller det de större städerna i Sverige. I 

små kommuner är det tillräckligt med stadens centrum. För det tredje behöver befintliga 

externetableringar vidareutvecklas till stadsdelar där bostäder och andra arbetstillfällen ges 

större plats och tillgängligheten för hållbara färdsätt utvecklas. Detta kan ske i kommuner som 

ökar i antal invånare och i antal arbetstillfällen. I övriga kommuner utgör externetableringarna 

en utmaning från miljömässig hållbarhetssynpunkt och är en svår konkurrent till stadens 

stadsdelshandel och centrumhandel. 
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Tre vägar att uppnå mer hållbara mönster för handelsresor har genererats i avhandlingsarbetet; 

 Genom samverkan och beteendepåverkan kan andelen människor som verkligen gör 

som de säger att de kan tänka sig att göra ökas, nämligen att gå, cykla eller åka 

kollektivt vid kortare inköpsresor. 

 Kortdistansstrukturerna behöver säkras eller ökas i omfattning med hjälp av 

aktörssamverkan där man i nära samråd säkrar en stabil och förtroendeskapande 

process.  

 Den snabbt ökande internethandelns potential till trafikarbetesminskning behöver 

tillvaratas.  

Ett mer systematiskt arbete med hållbarhetsfrågorna är nödvändigt och då kan dagens av 

aktörssamverkan präglade tid utnyttjas. Här har kommunerna och Trafikverket i kraft av sina 

åtaganden avseende nationella och lokala mål om hållbarhet ett motiv att bli betydligt mer 

aktiva i samverkan med marknadens organisationer för att få till stånd en utveckling som 

förstärker staden attraktivitet. 
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Bilaga 1: Fördjupad teori- och litteraturgenomgång 
Här fördjupas en rad teoretiska resonemang som har bäring på ämnet hållbara inköpsresor. 

Texten består både av olika forskares slutsatser men också av mina egna reflektioner kopplade 

till mitt eget material från webbenkäten och fallstudierna. 

Konsumentens beslutsprocesser 
Det behövs en förståelse för hur individen, både som privatperson och konsument men också i 

sin organisation, reagerar på nya förutsättningar och eventuella behov/önskemål om 

förändring. Individens reaktion har en avgörande påverkan på förutsättningarna och det 

påverkar möjligheterna till en utveckling mot fler hållbara inköpsresor. 

Schon beskriver redan 1971(Schon, 1971) hur individen men också organisationen kan agera 

på olika sätt när man registrerar förändrade förutsättningar; 

1. Man vill återgå till ”det gamla”. 

2. Man vill frenetiskt gå in för det nya och revolterar mot det gamla. 

3. Man försöker med olika tekniker fly insikten att förändringen behövs. 

Det uppstår en motreaktion på förändringen som antingen leder till undanflykter eller till ett 

överdrivet bejakande av det nya. Friedmann (2011) menar att vi för att bädda för ett 

föränderligt samhälle behöver arbeta med socialt lärande. 

Schons och Friedmanns resonemang utgör en bakgrund för hur man kan se på individens sätt 

att besluta sig. Konsumenterna säger i min fallstudie att de kan tänka sig att gå eller cykla 

åtminstone 1 km till butiken. I verkligheten minskar andelen individer som gör det vid 

betydligt kortare avstånd. Min bedömning är att tidsknapphet är en allt viktigare drivkraft hos 

den enskilde. Med bättre ekonomi är man beredd att betala för tidsvinster. Det finns idag i 

Sverige en kultur att ”vi har rätt till det”, ”vi kan unna oss det”. Människor tycker att de ska 

hinna med mycket. Samtidigt ökar stressrelaterade sjukdomar och upplevelsen av 

tidsknapphet ökar oavsett verklighet (Socialstyrelsen, 2009 och Stressforskningsinstitutet, 

2008).  

Ett sätt att möta människors upplevelse av tidsknapphet, bedömer jag är att öka möjligheterna 

till samordning av olika ärenden, dvs. skapa handelsetableringar med många funktioner. Det 

effektiviserar inköpstidsåtgången för den enskilde. Samtidigt framgår av fallstudierna att man 

ogärna köper sällanköpsvaror och dagligvaror vid samma tillfälle, åtminstone inte utan att bli 

påverkad. Om vi i Sverige vill höja medvetandet om den egna hälsan och sambanden med 

rörelse samtidigt som planerarna skapar tidseffektiva lokala noder för vardagsbehoven i 

samverkan med etablerarna och konsumenterna, behöver vi utgå från ett lärande system. Det 

behövs en förståelse för effektsamband, möjlighet att stöda processen och ha fördel av den, 

procedurer där konsumenterna kan påverka noderna i kvalitetssäkrande riktning och slutligen 

en förvaltning där motivationen kring hållbarhet och poängen för ett samhälle med minskat 

biltrafikarbete fortsätter att spridas. 

Process och samverkan mellan aktörerna 
Hajer & Wagenaar (2003) ser att demokratin expanderar i form av ett utökat deltagande från 

individerna i en småskalig interaktion eller mellan medborgare och storskaliga institutioner. 

De resonerar kring hur politik och policyskapande ska kunna ske under osäkra förhållanden. 

Samhället är på god väg att bli ett nätverkssamhälle som bygger på nätverk mellan inblandade 

aktörer. En politisk process är alltmer en potential för att generera förtroende. Det ger kraft åt 

procedurer som koncensusskapande, interaktion och ”runda bordssamtal”. Oavsett hur stor 

kunskapen är om t.ex. biltrafikarbetets negativa följder så bestäms värdet av den kunskapen 

av kunskapens relevans och användbarhet i den enskilda situationen, allt i intensiv interaktion.  
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Utgångspunkten måste vara respekterandet av olika värdegrunder vilket gör att policyskapare 

blir alltmer vana vid situationer med djupa värdekonflikter. Hajer & Wagenaar menar att det 

behövs en mottaglighet för förändringar i de egna värderingarna för att klara de nya, ofta 

instabila policyskaparprocesserna. Det gäller såväl individer som de nya institutionella 

formerna. Förändring måste betraktas som något normalt. Samhället måste belöna 

experimenterande, risktagande och nya idéer snarare än straffa misstag och kväva kreativitet. 

Det innebär att samhället måste ge upp tanken på att någon besitter svaren. Istället måste 

allmänheten förstå att samhällsledningen i komplexa, kontroversiella och osäkra situationer 

behöver utnyttja delad intelligens som medger att alla aktörer kan agera självständigt, och 

bidra med sin intelligens för att kunna skapa ett fungerande system (Hajer & Wagenaar, 

2003). 

Idag baseras inte urban utveckling på politiska beslut i samma utsträckning som tidigare. 

Istället ser Hajer & Wagenaar att det ömsesidiga beroendet mellan aktörer i 

samhällsutvecklingen skapar behov av samspel. Olika typer av aktörssamverkan blir följden. 

Min bedömning är att aktörssamverkan är det effektivaste verktyget för att få till stånd 

utveckling eller förändring idag. Det innebär avseende frågan om inköpsbeteenden att först 

om aktörerna samverkar kring lösningar som skapar en minimering av biltrafikarbetet så kan 

en snar effekt förväntas. 

En svårighet med aktörssamverkan är att den ofta förutsätter delade värderingar. Den som 

tycker annorlunda blir utesluten. Därför behöver nätverkssamhället utveckla en metodik som 

möjliggör en demokratisk hantering av utvecklingsprojekt som trots att de bedrivs via 

aktörssamverkan ändå har en bredare acceptans hos allmänheten. 

Min erfarenhet är att i många kommunala genomförandeprocesser har man också hittat en 

process som medger denna förankring. Grundförutsättningen är att samtliga aktörer tidigt i 

förändringsprocessen blir ense/skapar koncensus kring visionen som man arbetar emot. Det 

publika lärandet genomförs ofta inte på ett ändamålsenligt sätt. Därför är individens förståelse 

för sambanden mellan hållbarhet, hälsa, rörelsemönster och handel- och serviceetableringars 

lokalisering och organisation begränsad. 

Utgångspunkten för resonemangen i denna text är en handelsstruktur som bygger på en lång 

tradition och utveckling. Här finns planeringsvärdegrunder som håller planerarna kvar i ett 

synsätt. Det finns olika handelsorganisationer som är strukturerade efter ett system som delvis 

idag har andra förutsättningar. Den enskilde konsumenten är van att tillgodose behov av 

handel och service på vissa sätt. Samtliga tre grupper är stigberoende i olika omfattning.  

I Sabatiers (2007) sammanställning av olika ramverk för skapandet av policys finns ett som 

baseras på social konstruktivismen (skriven av Ingram, Schneider och Deleon). Syftet med 

ramverket är att i skapandet av policys ta hänsyn till målgruppernas förutsättningar. Också om 

medborgarna är lika inför lagen är det alltför vanligt att de policys som styr vardagslivet ger 

fördelar för vissa målgrupper. Socialkonstruktivismen utgår ifrån att det varierar från individ 

till individ hur världens realiteter definieras. Genom att se till varje målgrupps förutsättningar 

och skapa policyn utifrån medvetandet om de skilda förutsättningarna ökar möjligheten att 

den kommer att fungera för så många som möjligt.  

Kotter (1996) beskriver hur ett förändringsarbete kan genomföras och föreslår en indelning i 

åtta steg; 

1. Etablera en känsla av att det är angeläget 

2. Skapa en koalition och tydliggöra samverkan 

3. Skapa en vision och en strategi 

4. Kommunicera visionen. 
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5. Ge personer bemyndigande att agera och rensa bort hinder. 

6. Skapa tydliga nyttor som visar sig tidigt. 

7. Konsolidera framstegen. 

8. Förankra den nya kulturen. 

En grundläggande fråga för mina egna resonemang är hur konsumenterna, genom åtgärder i 

utbudsstrukturen, kan förmås att minska bilanvändningen vid inköpsresor. Därför blir 

utvecklingsarbetet i kommunerna beroende av att förändringar genomförs utifrån en prövad 

strategi, som t.ex. Kotters. Butiksetablerarnas och i hög utsträckning planerarnas 

bevekelsegrunder (beslutsprocesser) påverkar i stor utsträckning det slutliga utfallet. Om 

dessa aktörer inte har en gemensam vision minskar förutsättningarna för en konstruktiv 

utveckling. 

Butikssystemets förändring 

Butikssystemet 
Tillväxtverket och Svensk Handel har i sin rapport om konsumtion och handel 

(Tillväxtverket, 2010) gjort följande iakttagelser; 

 Det pågår en industrialisering av detaljhandeln i Sverige. Tjänstebranschen 

industrialiseras och nya branscher växer fram som t.ex. besöksnäring och personliga 

tjänster. 

 Sällanköpsvaror som kylskåp och tv-apparater har kortare livslängd. 

 E-handeln ökar med 15-30 % per år. 

Forsberg (1994) ser redan i början på 90-talet att dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln 

börjar visa tendenser att regionaliseras. Stora, externt lokaliserade handelscentrum med 

regionalt influensområde lokaliseras i extremt trafikorienterade lägen. Det förutsätter 

massbilism och en trafikapparat som är anpassad för det. Tre orsaker bidrar starkt till denna 

utveckling; 

 Individernas ökade möjligheter till rörlighet. 

 Benägenheten hos handeln att ständigt lansera nya koncept för att locka till sig kunder. 

 Kampen om köpkraft eller det sätt som kommunala politiker bidragit till att externa 

marknader har vuxit fram. 

Det har enligt Forsberg (1994) under en längre tid funnits ett dominerande motstånd mot 

externetableringar, i huvudsak motiverat av viljan att hålla stadskärnan levande. När man vikit 

sig och tillåtit ett externt centrum har det, utöver stadskärnans kapacitetsbegränsningar, 

handlat om kampen om köpkraft och hur aktörerna på marknaden agerat. Det finns ett 

mönster av dragkamp mellan kommuner då man för sina kommuninvånare vill skapa ett 

varierat och heltäckande utbud av varu- och tjänsteproduktion. Man tror också att man skapar 

ökad sysselsättning och därmed ökade skatteintäkter.  

Ekström & Forsberg (1999) visar på trenden fram till 1997 i tabell B1.1. Butikstyperna 

service-, trafik- och lågprisbutiker samt stormarknader etableras. De små konventionella 

fullsortimentsbutikerna minskar. Många av dessa byggdes under 1960-talet och konkurrerade 

då ut butiker med specialiserat sortiment och hög servicegrad. De små fullsortimentsbutikerna 

utsattes sedan för konkurrens från större butiker. De traditionella servicebutikernas ökning 

avstannar. Servicebutiker som drivs av invandrare är en annan del av butiksstrukturen som 

vuxit. Ännu så länge är statistiken bristfällig kring dessa så omfattningen vet vi litet om ännu. 

Det är stormarknader och större supermarkets inklusive lågprisbutiker som ökar i antal under 

90-talet. Deras andel av det totala antalet butiker är en tredjedel men deras marknadsandel är 

ca 75 % (Forsberg, 1997). 
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Sortimentet i butikerna ökar hela tiden. För 35 år sedan uppfattades 1600 artiklar i en butik 

som ett alldeles för stort sortiment. Idag är det endast servicebutikerna och vissa 

lågprisbutiker som har ett sortiment i den storleksordningen. Normalt är ett sortiment på över 

eller långt över 3500 artiklar (Forsberg, 1997).  

En vanlig form av expansion av handeln sker enligt Bylund (2006) i äldre industriområden. I 

en enkät som gick ut till 116 kommuner (inte de största och de minsta) och som besvarade av 

86 kommuner ställdes frågor kring etablering av handel i industriområden. 90 % av 

kommunerna har någon form av handel i industriområden. Oftast är det volymhandel som 

byggvaror (70 %), bilhandel (65 %) och vitvaror (48 %). Det finns också bildelar (43 %), 

heminredning (40 %), elektronik och radio/TV (28 %), sportutrustning (19 %). 

Livsmedelshandel förekommer i 23 % av kommunernas industriområden. Motiven för 

etablering är billiga lokaler, bra parkeringsytor, god biltrafiktillgänglighet, lättheten att 

etablera sig snabbt. 

Tabell B1.1: Dagligvaruhandelns struktur i Sverige, 1951-1997. Källa: Ekström & Forsberg (1999). 

 
År Supermarket1 

 

 

Antal 

 

 

Markn. 

andel        

% 

Övriga daglig-

varubutiker2  

 

Antal 

 

 

Markn. 

andel               

% 

Service- och 

trafikbutiker 

 

Antal 

 

 

Markn. 

andel              

% 

 

 

 

Totalt   ca 

19513 - - 35 000 - - - 35 000 

19604 25 3 23 000 97 - - 23 000 

19704 800 30 12 100 70 34 - 13 000 

19804 1 550 57 6 200 38 1 250 5 9 200 

19904 1 860 66 3 360 24,5 2 480 9,5 8 300 

19945 2 060 74 3 190 18 2130 8 7 400 

19976 2 060 77 1 670 12 2 860 11  6 590 

1. Dagligvarubutiker med över 400 m2 försäljningsyta, inkl varuhus och stormarknader. 

2. Dagligvarubutiker med under 400 m2försäljningsyta. 

3. Företagsräkningen 1951. 

4. Hultén och Nyberg 1995. 

5. Jacobsson et al. 1996. 

6. Supermarket nr 6-7; 1998. 

 

Dagens detaljhandel är till stor del köpcentrumhandel som erbjuder kunderna att handla det 

mesta på samma ställe. Enligt Handeln i Sverige (Handelns Utredningsinstitut, 2006) står 

landets 320 köpcentrum för en tredjedel av dagens detaljhandelsförsäljning. Detaljhandeln 

står för en tredjedel av de svenska hushållens konsumtion (537 miljarder kronor 2008 enligt 

Handelns Utredningsinstitut, 2009). Stormarknader, lågprisbutiker och bekvämbutiker 

(service- och trafikbutiker) tar hand om en allt större andel av dagligvarorna. Fortfarande står 

de traditionella dagligvarubutikerna för merparten av försäljningen (48 %) men de har trängts 

tillbaka. Alltmer av handeln med både dagligvaror och sällanköpsvaror flyttas från 

stadskärnorna och bostadsområdena till moderna och bilvänliga marknadsplatser i tätorternas 

utkanter enligt Handeln i Sverige (Handelns Utredningsinstitut, 2006). Dessutom koncentreras 

allt mer av handeln till de regionala centralorterna. 
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I ”Handelns tysta revolution” beskriver Fölster (1999) hur antalet stormarknader i Sverige har 

ökat. Under 90-talet ser han däremot ett trendbrott. Sysselsättningen inom detaljhandeln 

minskar samtidigt som handeln visar produktivitetsökning. Det beror inte på e-handel utan på 

ökad närvaro av stora nischvaruhus (category killers) som slår ut varuhus som endast har små 

avdelningar inom olika kategorier. Man siktar på djup istället för bredd, lågt pris, låg 

personalintensitet och externa lägen. Antalet varuhus har minskat från över 350 på 70-talet till 

under 150 vid sekelskiftet. Trenden syns tydligt inom många områden. Elektronikbranschen 

är ett exempel där tre ”category killers” (Onoff, Siba, Elgiganten) ökar marknadsandelen från 

23 % 1991 till 58 % 1998. Under första decenniet av 2000-talet hårdnar alltmer konkurrensen 

mellan dessa ”category killers”. Onoff och Expert går i konkurs och MediaMarkt växer. 

Fölster visar hur konsekvenserna ser ut på prisnivåerna. Mellan 1991 och 1998 har ungefär 10 

% av dagligvaruhandeln flyttat över till lågprisbutikerna. Om prissänkningen då låg på 23 % 

så har strukturomvandlingen i sig inneburit prissänkningar på minst 2,3 % under denna 

period. Han konstaterar också att grossisterna ger lägre priser till de större butikerna. Den 

viktigaste förklaringen till prisskillnader mellan svenska dagligvarubutiker är i vilken mån de 

är knutna till samma eller olika grossister. 

Fokuseringen på rent logistiska delar av distribution, dvs. transporter, lagring, 

sortimentssammanställning och varuhantering i samband med momenten, är motiverat vid 

analys av dagligvaruhandelns strukturomvandling. Butikerna kommer att bli mer 

specialiserade där vissa inriktar sig mot inköp i stora volymer. Dessa butiker bygger på att 

biltrafiksystemets logistik används för att sänka kostnaderna. Andra dagligvarubutiker 

kommer att fungera som kompletteringsbutiker där kunderna får betala prispremier främst för 

geografisk närhet (Svensson, 1999). 

Strukturomvandlingen har inneburit en förbättrad produktivitet. Omsättningen har ökat 

kraftigt samtidigt som antal anställda har minskat. Möjligheterna till stordrift inom handeln 

har kommit att utnyttjas bättre. Nu har handelskedjorna börjat inrikta sig på etablerandet av 

externa handelsplatser i de mindre kommunerna vilket utgör ett tydligt hot mot övrig 

dagligvaruhandel i dessa städer (Jansson, 2013). 

I ett dialogprojekt med dagligvaruhandeln diskuterades framtidens handel 

(Miljövårdsberedningen, 2000). Projektet landade i ett förslag till fem strategiska 

åtgärdsområden som kan utgöra en plattform för fortsatt konkret arbete i företagen; 

 Samverkan mellan branscher och trafikslag kring hela dagligvarukedjan, utifrån ett 

effektiviserings- och miljöperspektiv. 

 Utveckling, upphandling och införande av ny teknik. 

 Forskning och utveckling för en hållbar dagligvarukedja. 

 Hållbar utveckling präglar hela företaget. 

 Ökad miljöanpassning av varor samt synliggjord miljöpåverkan. 

Förortskommuner har en stark utveckling liksom de större städerna (Handelns 

Utredningsinstitut, 2006) medan pendlingskommuner (kommuner där mer än 40 % av 

nattbefolkningen pendlar till annan kommun under dagen) och glesbygd tappar mark. 

Fölster (1999) menar att utvecklingen mot stora köpcentra med flera stora nischvaruhus 

kommer att fortsätta. De kommer också att ändra karaktär. Man kommer att slopa kassor, 

underhållningsinslag kommer att spridas och inslag av e-handel kommer att bli vanligare i 

butikerna. Fölster pekar också på att restaurangsektorns andel av konsumtion av mat och 

dryck ökar med ökade inkomster. Andelen har ökat från 8 % 1980 till 14 % 1998. 
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I en framtidsvision beskrivs framtidens dagligvaruhandel så här (Bergström, 2009). Tempot i 

samhället ökar och tidsbristen blir ännu mer påtaglig. Konsumenterna söker sig till rationella 

och effektiva lösningar. Kunderna uppskattar att kunna uträtta så många ärenden som möjligt 

på ett och samma ställe. Samtidigt kommer det fler matinfluenser från omvärlden och vi blir 

mer finsmakare. Att kunna laga hälsosam och god mat själv är redan en statusmarkör. Därför 

kan en utveckling mot matgallerior som liknar traditionella köpcentrum ske men som är 

inriktade på dagligvaruförsörjning av olika slag. Även om det i mitten finns ett inspirerande 

salutorg så finns också ett ”snabbvarv” med en funktionell struktur. Hemleveranser via 

förbeställning på internet är möjligt. 

I en undersökning där mer än 1000 kvinnor intervjuades om vilka faktorer som var viktigast 

när de besöker en handelsetablering blev resultatet följande (Steen & Strøm Sverige AB 

2010); 

1. Butiker och urval (60 %) 

2. Rent, fräscht och mysigt (40 %) 

3. Matställen och caféer (36 %) 

4. Service och bemötande (25 %) 

5. Parkering (19 %) 

6. Toaletter (15 %) 

Av de intervjuade kvinnorna kom 82 % i bil och 38 % besöker köpcentrum och gallerior mer 

än fem gånger i månaden. 70 % av alla besökare till köpcentrum och gallerior är kvinnor. 

Blandningen mellan funktionella faktorer och hygienfaktorer, som bemötande och hur fräscht 

det är, kan förklara att parkering kom ganska långt ner. 

2011 var konsumtionen per invånare 63 400 kr varav 27 300 kr var dagligvaror, beklädnad 

8300 kr, hemutrustning (möbler, hushållsartiklar, underhåll) 8 600 kr och fritidsvaror (fritid, 

underhållning, kultur) 19 200 kr (Roos, 2012). I takt med att konsumenterna blivit mer 

mobila, t.ex. genom ökad tillgång till bil, har det blivit billigare för konsumenterna att åka 

längre för att handla. Detta gäller främst sällanköpsvaror. 

I en rapport från Svensk Handel (2011) beskrivs den fortsatta förändringen inom handeln 

enligt följande. Den svenska konsumtionen har i flera år ökat mer än i andra EU-länder. 1970 

svarade detaljhandeln för 47 % av den svenska konsumtionen men nu är den nere i 33 %. Den 

stora uppgången finns istället i ett växande utbud av upplevelser och tjänster. Det handlar om 

resor, nöjen, restaurangbesök och kringtjänster för t ex. mobiltelefoner och datorer. Det är inte 

längre åldern som avgör vad man konsumerar utan vilken livsfas man befinner sig i. 

Sammanfattat beskriver Svenska Handel fem livsfaser;  

 ”Start me up”; Uppväxtåren. Det finns ca en miljon barn i åldrar upp till 10 år i 

Sverige. 

  ”It’s my party”; Redan i tioårsåldern är barnen pådrivande i inköpsbeslut och denna 

period räcker till 30-årsåldern. Man tar med sina vanor när man flyttar hemifrån. 

  ”We are a family”; Familjefasen kommer senare och räcker därför längre. Bristen på 

tid är kännbar för denna grupp. 

  ”My way”; Den period då åter de egna behoven får komma till tals. 70 % av den 

totala köpkraften finns hos +50-generationen. 

  ”Forever young”; en allt större grupp äldre. 

 

I boken ”Kampen om köpkraften” sammanfattar Bergström och Fölster (Bergström & Fölster, 

2009) handelns struktur idag enligt följande. Efter att tidigare ha bestått av främst en stark 

cityhandel och en viss handel i bostadsområdescentrum så ser det nu ut så här: I mitten av 
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staden finns cityhandeln. Här utgör slitna oattraktiva miljöer, köpmän och fastighetsägare 

som har svårt att få fram gemensamma strategier för att utveckla cityhandeln och bristen på 

parkeringsplatser utmaningen. De senaste åren har handel i industriområden blivit nästa steg 

i en stadsutveckling där man vill använda dessa områden bättre och undvika tomma lokaler. 

Oftast är det här tills vidare sällanköpshandel. I stadens utkant ligger externhandeln som 

fortsätter att växa. I anslutning till större vägar och korsningar ligger oftast de så kallade 

singeletableringarna. Det är större enskilda butiker som växer fram utanför stadskärnor och 

externhandelsområden. Den bostadsnära handeln, så kallad bostadsområdeshandel, målas 

ofta upp som förlorare. Den möter också hård konkurrens men slutsatsen behöver inte vara att 

denna handel slås ut eftersom hushållens efterfrågan på service ständigt ökar. Slutligen 

påverkar utvecklingen i grannkommunerna handeln. Strukturomvandlingen har slagit hårt mot 

främst mindre orter med litet befolkningsunderlag och hög grad av utpendling. 

Näthandeln 
En konsekvens av en ökad internethandel kan enligt Ekström & Forsberg (1999) vara en 

minskning av individernas bilresor vid inköp av dagligvaror. Denna form av distribution 

erbjuder stora möjligheter till effektivisering av distributionen mellan leverantör och 

konsument. Även bilresor för andra ändamål kan komma att minska då bilen ofta används för 

att frakta tunga varor. Internethandeln kan innebära att vi går och cyklar oftare för att göra 

ärenden som vi idag gör med bil i samband med dagligvaruinköp. Det är också möjligt, enligt 

Ekström & Forsberg (1999) att servicehandeln får ett uppsving genom internethandeln om vi 

fortsätter att göra kompletteringsinköpen i fysiska butiker och då väljer butiker på 

gångavstånd. En analys av konsekvenserna på resandet av e-handel visar att effekten i form av 

minskning av individernas bilresor inte är given. Ibland kan e-handeln istället innebära ökat 

trafikarbete (Mokhtarian, 2004; Edwards et al., 2010) 

I tidningen Supermarket (1997) redovisas resultaten av en SIFO-undersökning som utgår från 

1017 intervjuer och har ämnet e-handel av dagligvaror. Resultatet är att 22 % av svenskar i 

åldern 16-74 år tror att de inom fem år kommer att beställa mat och dagligvaror via dator. Det 

motsvara 1,5 miljoner konsumenter vilket är mångdubbelt fler än alla stamkunder till lågpris-

butiker och mer än dubbelt så många som handlade i KFs Gröna Konsum 1997. Kvinnor var 

lika övertygade. Stora hushåll mer än mindre hushåll, hushåll med högre inkomst mer än 

hushåll med lägre. Viljan finns hos kunder i alla butikstyper och både i storstad och i 

glesbygd. I samma nummer av Supermarket redovisas ett annat resultat av samma 

undersökning. Nästan var tionde konsument är beredd att betala 75 kronor extra för att få 

dagligvarorna hemkörda. Det motsvarar bortåt 600 000 personer. De yngre är mer 

betalningsvilliga liksom barnfamiljer med högre hushållsinkomst. Enligt SIFO är 16 % av alla 

konsumenter i åldrarna 16-74 år intresserade att själva hämta varorna på särskilda 

uthämtningsställen. 

Enligt Svensson (1999) är en differentiering av hushåll som beställer varor via internet och får 

varor levererade till dörren möjlig om den företagsekonomiska kostnaden för arbetskraft 

reduceras väsentligt, eller att ny teknik utvecklas som kan mekanisera vissa moment. 

De Jong et al (2006) studerar effekter av E-Ekonomi och ser att effekterna blir klart reducerat 

antal personkilometer i en del studerade områden (studierna är gjorda i Paris, Stockholm, 

Neapel, Hamburg, Randstadt) men godstransporterna ökar. 

Sista ordet är inte sagt om det. Ferrel (2004) visar att teleshopping kan innebära att hushållen 

gör fler inköpsresor medan han året efter (Ferrel, 2005) visar att det kan bli mindre resande 

utgående från studier i San Francisco. Farag et al. (2005) visar utifrån intervjuer med 826 

boende i Nederländerna att frekvensen inköpsresor ökar när man söker varor online. Det 
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strider mot hypotesen att e-shopping skulle minska resandet. Man tycks använda internet för 

att få produktinformation men åker ändå till butiken. Studien talar för att man inte ersätter 

inköpsresor utan kompletterar dem och ibland alstrar internetanvändandet ytterligare resor. E-

shopping tycks bara vara ytterligare ett sätt att handla som kompletterar. Det tycks inte vara 

en tidsbesparande strategi (Wetevreden, 2006). Inte desto mindre visar Bergström (2010) att 

ökningen är stor. Han jämför med när allt fler hushåll fick tillgång till bil. Fler handlare 

använder flerkanalsstrategier, dvs. varor erbjuds både i butik och på nätet. Efter att de första 

e-handelssatsningarna misslyckades har tekniken förbättrats. Konsumenterna är mer 

internetvana, internet fungerar allt bättre, e-handelsföretagen blir allt bättre på 

marknadsföring, distributionen av varorna förbättras och det finns investerare/riskkapitalister 

som satsar på e-handelsföretag. De viktigaste skälen enligt konsumenterna till att de har börjat 

handla på distans är enligt Bergström (2009) att det är billigare, enklare, bekvämare, ger större 

utbud som inte finns där man bor och sparar tid. 

Ett exempel på nya förhållningssätt från handlare är varuhuskedjan Leclerc i Frankrike som 

möjliggör beställning av 3000 olika produkter via nätet, via skärmar i butikerna eller på 

parkeringsplatsen. Dessa kan sedan hämtas två timmar senare från särskilda 

uthämtningsställen (Steen & Strøm Trendlab, 2009). 

En annan studie (Pettersson et al., 2012) tittar på e-handelns effekter på trafik, miljö, resvanor 

och ekonomi i Göteborg. Här studeras också distributionens upplägg och konsekvenser av det. 

Resultaten visar att om det finns flera platser var distributionen kan starta så minskar 

transportarbetet tydligt. Man ser också en potentiell möjlighet att mer än halvera 

koldioxidutsläppen för transporter relaterade till inköp genom ökad e-handel. Resultaten från 

enkätundersökningen (389 svar) i studien visade att privatpersonernas främsta anledning att e-

handla är tid och bekvämlighet men också att e-handel leder till förändrade resmönster. 

Externetableringar 
Murto (1997) har modellberäknat person- och godstransporterna samt emissionerna av olika 

lokaliseringsstrategier av dagligvarubutiker i Tammerfors, Finland. Han kommer fram till 

följande effekter på biltrafikarbetet: 

 Fyra nya stormarknader ökar det totala årliga biltrafikarbetet med 0,5 %. 

 Ett antal mindre butiker spridda över staden minskar istället biltrafikarbetet med 2,5 

%. 

 Om 25 % av dagligvaruinköpen sker med e-handel inklusive hemdistribution kan det 

totala biltrafikarbetet minskas med 1,7 %. 

För just dagligvaruinköpen säger Murto (1997); 

 Inköpsresorna står för 8 % av biltrafikarbetet 

 Med fyra nya stormarknader ökar antalet inköpsresor med 6 %. 

 Ett antal mindre butiker spridda över staden minskar antalet inköpsresor med 25 %. 

Murto (1997) säger avslutningsvis att det viktigaste politiska beslutet gäller den första 

etableringen, som ger den största effekten. Effekter av beslut om ytterligare etableringar är 

små då hushållen väljer den ”lokala” externetableringen. Han säger också att effekten på 

tillgängligheten för billösa hushåll är ett problem. 

Umeå Universitets undersökning av Klockarbäcken i Umeå (Garvill, 2003) visar att tanken på 

att ett halvexternt läge kan ge lägre biltrafikarbete inte kan förkastas. De boende menade i 

enkätstudien att avståndet var avgörande. Hur detta resultat förhåller sig till Trivectors från 

Skåne (Vägverket, 2006) är intressant eftersom de är delvis olika. En fördjupad analys av 

skillnaderna mellan de undersökta platserna kan kanske ge en förklaring. Det är också 

intressant att studera förhållandet mellan storhandel och kompletteringshandel. Många av 
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svarspersonerna i Umeå menar att etablerandet av ett tredje handelsområde inte skulle 

förändra deras val av kompletteringshandelsbutik utan deras val av stormarknad. Återigen 

skulle då avståndet ha betydelse. Detta skulle tala för att flera halvexterna 

handelsetableringar, om de var spridda jämt över staden, skulle minska biltrafikarbetet. 

I en studie kring markanvändningsförändringar och trafikgenerering som följd av förbifarter 

(Hagson et al., 2001) visars hur mer än två femtedelar av nya företagsbyggnader i de 

studerade svenska städerna har lokaliserats vid förbifarterna. Bland dessa finns 

externetableringarna. Detta har i sig inneburit ett ökat biltrafikarbete. Det har också inneburit 

en dålig tillgänglighet för gång- och cykeltrafik liksom ofta för kollektivtrafik samt en 

stadsbild som inte kan sägas uppfylla miljökvalitetsmålet ”En god bebyggd miljö”. 

Trivector bedömer i Vägverkets Publikation 2003:148 att externa etableringar ökar 

avgasutsläppen och bränsleanvändningen jämfört med om inköpen görs på andra ställen. 

Tätortsnära placering av etableringen ger mindre utsläpp per besökande bil än den mer 

externa placeringen. Å andra sidan ger den tätortsnära etableringen större utsläpp inom tätort. 

Under 1960-, 70- och 80-talet har effektstudier kring externa handelsetableringar – särskilt 

dagligvaruhandel – handlat om sysselsättning, påverkan på handeln i stort men särskilt 

vitalitet i stadskärnan samt sociala effekter med fokus på svaga gruppers tillgänglighet till 

service. Under 90-talet försköts tyngdpunkten enligt Hagson (2003) till att handla om 

miljöeffekter i form av dels påverkan på biltrafikarbetet och dels på centrumbildningar och 

stadsbild.  

De effekter Asplan Analyse (Næringsdepartementet 1991) ser som följd av externetableringar 

kan sammanfattas så här: 

 Effektiviseringen av varudistributionen genom etablering av externetableringar är 

liten. Det finns en större potential i att se över den för hela staden gemensamt. 

 Antal arbetstillfällen inom handeln minskade under de studerade åren (1987-1990). 

Det kan utryckas som en produktivitetsvinst i form av reducerat behov av arbetskraft. 

 Konsekvenserna för stadscentrum har blivit färre butiker och mer begränsat sortiment. 

Anders Hagson och Lars Mossfeldt (1998) studerar om de externa etableringarna påverkar 

varutransporterna. De ser att effektiviteten avseende leverans till butiken inte påverkas av 

butikens läge. Däremot påverkas effektiviteten av butikernas och distributionsområdets 

storlek liksom av rutternas uppläggning. Högst effektivitet uppnås i områden med hög täthet 

av butiker och hög befolkningstäthet. Mäts effektiviteten i antal körda kilometer per levererad 

pall så är den 60 % högre i Sydsverige jämfört med Västsverige. Sämst är den i norra Sverige. 

En effekt av denna effektivisering för leverantörerna är att en del av transportarbetet förs över 

till kunderna, hushållen. 

I en studie av Burlöv Center och Center Syd i Skåne konstaterade Ljungberg et al. (1994) att 

externa handelsetableringar ger större avgasutsläpp och bränsleförbrukning än om inköpen 

görs på annat sätt. De ser också att en placering i utkanten av en större stad ger mindre 

avgasutsläpp och bränsleförbrukning än en placering längre ifrån stora orter. 

Stringer (1994) redovisar en studie av 14 områden i England med olika andel 

externetableringar. Studien genomfördes som telefonintervjuer med 7000 kunder (J Sainsbury 

plc, 1993). Städerna delades in i områden med hög respektive låg andel externhandel. Studien 

visar att 97 % av hushållen som äger bil använder den vid inköp av livsmedel. Också en stor 

del av de billösa hushållen gör inköpsresor med bil som passagerare. Studien visar ingen 

statistiskt signifikant skillnad i bilanvändning vid inköp av livsmedel mellan de båda 
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områdestyperna. Däremot ser man en påtaglig skillnad i antal körda kilometer per vecka (se 

tabell B1.2). Om en kommun redan fattat beslut och etablerat en extern etablering så 

konstaterar Stringer (1994) att ytterligare etableringar minskar körsträckan för hushållens 

inköpsresor. 

I en studie i Innsbruck diskuterades generaliserbarheten i konsekvenser av icke-integrerade 

handelsetableringar (Borsdorf & Scöffthaler, 2000). Studiens slutsats är att det inte är möjligt 

att generalisera. När man utvärderar två externa handelsetableringar ser man att induktionen 

av trafik blir tydligt mindre än de bedömningar som gjorts. Man ser också att avlastningen på 

känsliga centrala områden i Innsbruck är nödvändig 

Tabell B1.2: Genomsnittlig körsträcka för livsmedelsinköp. Källa: Stringer (1994) och J Sainsbury plc 

(1993). 
 Genomsnittlig körsträcka för livsmedelsinköp i 

externhandel, km 

Stadsområden med hög andel externhandel 8,8 

Stadsområden med låg andel externhandel 12,5 

Genomsnitt 10,7 

 

 

En iakttagelse som Trivector också gör i sin studie (Vägverket, 2006) är att när utbudet av 

externhandel inom rimligt avstånd ökar så ökar också tendensen att göra sina inköp på andra 

än den närmaste, eftersom den upplevda skillnaden i reskostnad är så pass låg. Utifrån 

resultaten av en studie av resvanor bedömer Trivector (Vägverket, 2006) att vid ca 20 km 

uppstår ett motstånd mot att göra en inköpsresa och närheten får ökad konkurrenskraft. Vid en 

första anblick ser det enligt Trivector (Vägverket, 2006) ut som om den halvexterna 

etableringen ger mindre biltrafikarbete men då tas inte färdmedelsvalet med i beräkningen.  

Ivehammar & Svensson (1996) ser att inköpen i stormarknaderna har låg frekvens och stora 

volymer och sker till ca 90 % med bil. De ligger överst i en hierarki där övriga inköp är 

kompletteringsinköp av olika grader. Inslag av kombinationsärenden är större än tidigare, 

andelen bilburna inköp till kompletteringsinköpsbutiker har minskat och görs i större 

omfattning av hushåll bosatta i samma stadsdel där man bor och inte lika ofta. 

38 % av hushållen i de kommuner som studerats av Forsberg et al. (1994) (Halmstad, 

Karlskrona, Motala, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg) bytte affär efter det att det externa 

köpcentrat öppnade och i genomsnitt 29 % valde en dagligvarubutik i det externa centrat som 

sin förstahandsbutik. Därigenom ökade dessa hushåll sitt biltrafikarbete för detta resärende 

med mellan 3 och 13 gånger. 

Forsberg et al.(1994) visar i sin analys att etableringen av ett externt köpcentrum inte på ett 

påvisbart sätt påverkar hushållens tillgänglighet till fullsorterade dagligvarubutiker mätt som 

gångavstånd. Däremot har det generellt sett skett en försämring av denna tillgänglighet för 

samtliga tätortshushåll i Sverige. En jämförelse av tillgängligheten till dagligvaror över tid 

mellan kommuner med externt köpcentrum och kommuner utan visar att 

strukturomvandlingen inom dagligvaruhandeln har varit omfattande och att hushållens 

gångavstånd till butik försämrats i lika stor utsträckning i båda kategorierna kommuner. 

Svensson (2004) har studerat effekten av etablerandet av stormarknader utifrån fallet Tornby i 

Linköping. Det är större butiker som i många avseenden liknar stormarknader som påverkas 



184 
 

 
 

mest (stora butiker i stadsdelscentrum med betydande inflöde av bilburna kunder från andra 

stadsdelar). Faktorer som kvalitet, sortiment, öppettider och allmän attraktivitet påverkar valet 

av butik men transportkostnader och prisnivåer har en avgörande betydelse för 

inköpsmönstret och i förlängningen för dagligvaruhandelns struktur. Vid jämförelsen före och 

efter skedde inga stora förändringar men bilreseandelen minskade något och andelen 

kompletteringshandel ökade. När man tittade på förändringen av trafikarbetet före och efter så 

ökade bilresandet i genomsnitt från drygt 17 km/hushåll och månad före till drygt 25 

km/hushåll och månad efter. Utslaget på hela Linköping skulle det innebära en 2 % ökning av 

biltrafikarbetet. 

Figur B1.1: Färdmedelsval efter etablering av stormarknad i Tornby i andelar av hushållen. Källa: 

Svensson (2004).  

 

 

Markanvändning och resmönster 
När Christaller redan 1933 gav ut sin bok om Centralortsteorin beskrev han flera 

markanvändningssamband som ännu idag gäller (Christaller, 1933). Han såg att olika städer 

av ungefär samma storlek verkade ligga på ungefär samma avstånd ifrån varandra. Området 

kring orten influerades av orten. Han såg att fem- eller ett sexkantsmönster bildas. I varje hörn 

av sexhörningen finns en stad med en större stad i mitten som fungerade som centralort. Varje 

mindre ort fungerade i sin tur som centralort för de mindre byarna och samhällena intill.  

Teorin byggde naturligtvis på en jämn yta, utan berg och floder med en jämnt spridd 

befolkning och jämnt fördelade naturresurser. Inom ramen för detta skulle invånarna (som 

antogs ha ungefär samma inkomst) göra sina inköp i den närmaste butiken. Ju exklusivare 

varor man efterfrågade, desto större centralort krävdes för att försörja butiken. IKEA är ett 

nutida exempel som lokaliserats jämt utifrån befolkningsunderlaget. Trots att det var en 

modell så stämmer mycket med svensk ortsstruktur och 1974 års kommunindelning 

inspirerades också av modellen. 

Mina reflektioner kring markanvändning och inköpsresor tar sin utgångspunkt i Christallers 

idé om en jämn spridning av städer men också av mindre orter. I hans teori ingick att de 

boende då valde att göra sina inköp i den närmaste butiken. Studierna i detta 

avhandlingsarbete visar att så ofta sker förutsatt att kvalitet och sortiment är acceptabla. I 
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Västeuropa har synsättet att alla hushåll, oavsett bostadsort, ska ha lika tillgång till handel 

kommit att krocka med önskan om en utveckling av handelsindustrin som ger bättre urval av 

varor och lägre priser. Minskningen av antalet små affärer har inneburit ett stort bekymmer 

för myndigheterna och man har i flera fall försökt med subventioner för att bibehålla service. 

Vid lokalisering av stora handelsetableringar finns ofta Christallers tänkande i bakgrunden 

vilket kan leda till att externetableringar kan hamna i externa lägen för att utnyttja ett större 

befolkningsunderlag.  
 

Figur B1.2: Christallers Centralortsteori. Källa: Christaller (1933).  

 

Effekterna av externetableringar som del i utvecklingen av ett miljömässigt hållbart samhälle 

har blivit föremål för flera studier. I en studie kring externetableringarnas effekter (Handelns 

Planinstitut, 1990) dras följande slutsatser; 

 Strategiskt utplacerade ”måttligt stora” stormarknader med tyngdpunkt på dagligvaror 

kan ge ett effektivt komplement till stadskärnans fackhandel. Effekterna på 

dagligvaruhandeln kan dock bli stora. 

 Externhandelns influensområden, marknadsandelar och effekter på övrig handel i 

olika typer av lägen låter sig inte beskrivas i termer av nyckeltal. Ingående kännedom 

om inköpsmönster och detaljhandelns struktur i en ort eller region måste ligga till 

grund för de marknadsanalyser man önskar göra. Befintliga stora enheters lägen har 

t.ex. stor inverkan. 

 Externanläggningar är sällan direkt orsak till små butikers nedläggning eftersom dessa 

i allmänhet redan varit konkurrensutsatta av stora enheter i stadskärnan. På längre sikt 

kan externetableringar dock bidra till att påskynda nedläggningar. 

 

Asplan Analyse gör följande bedömningar (Næringsdepartementet, 1991) om 

externetableringar utifrån en utvärdering av tre handelsetableringar (City Syd i Trondheim, 

Valdrestunet i Bagn, OBS i Rudshøgda); 

 Produktivitet: samma varor som säljs i stadens centrum borde kunna säljas med 

mindre resursinsats i externetablering 

 Det förutsätter att byggkostnaden per kvadratmeter inte är väsentligt högre än i stadens 

centrum. 

 Externetableringen bör lokaliseras så att trafikarbetet inte ökar väsentligt och att 

människors tidsanvändning vid transport från och till inte ökar mycket. 
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 Konsekvenserna för stadens centrum måste vara acceptabla. Här måste positiva 

effekter på stadens centrum i form av reducerat trafiktryck tas med. 

Samtliga dessa punkter behöver enligt Asplan Analyse inte vara uppfyllda för att generera 

samhällsekonomisk lönsamhet men de måste värderas i ett sammanhang. 

 

I sin sammanställning av handelspolicies i Västeuropa ser Davies (1995) att det är två synsätt 

som inte kan förenas och som konkurrerar om inflytande. Det ena är synsättet att man inte ska 

hindra moderniseringen av handelsindustrin därför att sådana hinder kan innebära att man inte 

kan ta vara på nyttor som lägre priser och bättre urval av varor vilket kan skapas som följd av 

ökad effektivitet. Det andra är önskan att alla hushåll, oavsett var man bor, ska ha lika tillgång 

till handel. 

Två samhällsförändringar har bl.a. enligt Forsberg (1995) mer än annat bidragit till handelns 

strukturomvandling; 

 Massbilism är troligen den enskilt starkaste individbetonade förklaringen. 

 Boendets förändring är den andra. En kontinuerlig utglesning har skett under lång tid 

till följd av att vi har ökat vår boendestandard. Individer har växlat in ekonomisk 

tillväxt i ökad bostadsyta. Denna yta har fördubblats de senaste 30 åren. Vidare gör 

generationsväxlingen att många områden alltmer domineras av hushåll med äldre. En 

generell trend är också att andelen ensamhushåll ökar. 

Sammantaget betyder detta att färre individer har en butik inom gångavstånd även om 

butiksstrukturen är oförändrad. 

 

Höjd boendestandard i form av förvaringsmöjligheter som kylskåp har bland annat enligt 

Forsberg (1995) också inneburit ökade möjligheter för individerna att handla rationellt i 

meningen att köpa stora mängder på en gång. Ökande boendeyta och ökad tillgång till kyl och 

frys är förutsättningen. Det innebär att vi som konsumenter har tagit över en betydande del av 

lagerhållningen och distributionsarbetet i handeln. 

 

Enligt bl.a. Hagson (2003) är det för ensidigt att påstå att skulden av en försämrad 

tillgänglighet till butiker och ökad biltillgänglighet beror på handelns strukturomvandling. Det 

är lika viktigt att förstå att handeln tvingas till större och större trafikorienterade butiker i takt 

med att kunderna sprids över en större yta. Han menar också att Sverige sedan 1960-talet har 

”normerat” sitt stadsbyggande baserat på en uppdelning av markanvändningen i 

bostadsområden, arbetsområden, handelsområden och rekreationsområden. Denna 

funktionsseparering skapar långa avstånd och därmed som följd en ökad bilanvändning 

jämfört med den traditionella rutnätsstaden. 

Rörlighet 
I en studie från Kalmar med 670 konsumenter (Olsson & Vestin, 2012) visas att 23 % av 

konsumenterna cyklar hela året och att det vanligaste färdsättet till handeln är med bil. En 

cyklist spenderar 285 kr per besök och bilisterna 502 kr. Under april månad bedöms av HUI 

ändå de hållbara färdsätten tillsammans stå för 38 % av omsättningen. 

Tidsanvändningsstudier visar att konsumenterna är rätt stabila i sin tidsanvändning för inköp. 

I genomsnitt använder kvinnor 3,23 tim/vecka till inköp av varor och tjänster. Män använder 

2,29 tim/vecka (Forsberg, 1997). Vissa skillnader i olika livsfaser är märkbara. Barnfamiljer, 

ensamstående föräldrar och kvinnor över 45 år ägnar mest tid till inköp av dagligvaror i 

relation till tiden för inköp av andra varor och tjänster. Vidare använder framförallt 

småbarnsföräldrar en stor del av sin personliga tid, fria tid och delvis också förvärvsarbetstid 
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för att klara av inköp och annat hemarbete. Sammanlagt är ca 2,6 miljoner individer mellan 15 

och 85 år idag särskilt pressade av tiden.  

Vilhelmsson (1990) säger i sin bok om rörlighet att den inrikes rörligheten har ökat från 1 mil 

per dygn i början på 1950-talet till ca 4 mil idag. Det är nästan helt och hållet bilen som står 

för förändringen och det innebär att allt fler människor får en ökad geografisk rörlighet. Av de 

fyra milen står bilen för ca 28 km och gåendet för mindre än en km per dag. I andel av 

resefrekvens så står bilen för ca 54 % och gåendet för 23 %. Vilhelmsson säger 1990 att 80 % 

av resorna utgörs av fritidsresor, arbetsresor, inköpsresor och besöksresor. Det är de fyra 

dominerande ärendekategorierna och resvolymen (80 %) är i stort oberoende av om den mäts 

i tid, länd eller frekvens (antal). Fritidsresorna står för ungefär 30 % av befolkningens hela 

resvolym, arbetsresorna för 25 %. Besöksresorna kommer på tredje plats och ligger på mellan 

15 och 20 % beroende på vilket mått man använder. De fjärde gruppen, inköpsresorna, är 

relativt omfattande avseende frekvens. De innefattar upp emot 20 % av alla resor men endast 

ca 10 % av den samlade reslängden och restiden. Skillnaden antyder att målpunkterna för 

inköp och service ligger närmare hemmet än arbets-, fritids- och besöksresorna 1990. 

 I en studie av förändrade avstånd till vardagens inköp i Karlshamn och Ronneby mellan 1980 

och 1998 (Folkesson, 2002) visas att avståndet till närmaste bensinstation/ trafikbutik för 

invånare i Karlshamn och Ronneby förändrades kraftigt. Andelen invånare med gångavstånd 

(< 200 m) i Ronneby var från början mindre än 5 % men i Karlshamn minskade andelen från 

10 % till 5 %. Större delen av befolkningen hade cykelavstånd (< 2 km). Folkesson (2002) 

säger också att gång- och cykelvägarna inte håller god kvalitet till bensinmackarna. Eftersom 

de har utvecklats till trafikbutiker med livsmedel, hemutrustning, specialbutiker och ibland 

post- och bankservice är dessa vägar intressanta. 

Viktigaste faktorn för kundens val av handelsetablering är blandningen av butiker i 

etableringen konstaterar Trivector i en jämförelse mellan fyra etableringar i Skåne (Burlöv 

Center, Center Syd, Nova Lund, Lunds centrum) som redovisas i Vägverkets Publikation 

2006:83. Öppettider och biltillgänglighet är också viktigt. Om konsumenterna själva tillfrågas 

hur de skulle göra inköp så skulle man minska sitt biltrafikarbete.  

När Schwanen (2004) studerar inköpsmönster i Nederländerna så ser han skillnader mellan 

män och kvinnor. Båda könen handlar ungefär lika ofta men kvinnor mer under arbetsdagarna 

på väg till eller från arbetet (58 % för kvinnor, 42 % för män) och män mer efter att ha 

kommit hem. 

I en studie av avstånd till närmaste dagligvarubutik och avståndets påverkan på val av färdsätt 

(Scheiner, 2007) baserad på dels datakällor för hela Tyskland och dels en 

hushållsundersökning för Kölnområdet nås följande resultat; 

 Gåendet minskar tydligt vid sträckor mer än 400 m (i små städer redan vid 200 m). 

Redan vid 200-400 m ökar andelen cyklister, når sitt maximum vid 600-800 m och 

minskar sedan. Först vid 3 km minskar cyklandet tydligt och då ökar 

kollektivtrafikandelen. 

 Hos hushåll med tillgång till bil minskar gåendet och cyklandet redan från intervallet 0 

- 200 m (GC 62 %, bil 31 %, koll 7 %) till intervallet 200 - 400 m till butik (GC 46 %, 

bil 47 %, koll 7 %) och ännu mer i intervallet 400 – 600 m (GC 31 %, bil 63 %, koll 6 

%). 

 För hushåll utan bil går eller cyklar man i stor utsträckning när sträckorna är upp till 

1000 m till butik (i intervallet 600 – 1200 m: GC 56 %, bil 13 %, koll 31 %) även om 
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andelen bil eller kollektivtrafik ökar i intervallet 400 – 600 m (GC från 83 till 62 %, 

bil från 3 till 13 % och för koll från 14 till 25 %) 

 

I genomsnitt för norrmän i åldern 16-74 år vistas man hemma ca 16 tim/dygn, inom 2 km från 

bostaden ca1,8 tim/dygn, resor 0,9 tim/dygn och utanför hem och närmiljö 5,2 tim/dygn. Den 

sista posten inkluderar arbetstid, handel, fritid. Dessa siffror är från 1990. Så länge avstånden 

till butik är mindre än 2 km företas flertalet av handelsresorna med andra färdsätt än bil. Få (9 

%) gör inköpsresor längre än 10 km i Oslo och Akershus. Det motsvarar en tidsuppoffring på 

ca 15 min. Detta bekräftas också av amerikanska undersökningar där 15 min. är maximalt vad 

konsumenterna är beredda att avsätta för att komma till ett köpcentrum (Lavik och Stø, 1992). 

Enligt Ekström & Forsberg (1999) är konsekvensen av förändringen i handeln att avståndet 

mellan bostad och närmaste butik stadigt ökar. Detta har också med utglesningen i boendet att 

göra. Konsumenterna blir alltmer bilberoende. Bilanvändningen genererar miljöföroreningar. 

Billösa konsumenter och småhushåll har svårt att dra nytta av förändringarna. Här är det en 

skillnad mellan små och stora tätorter. Ju större tätorten är desto kortare avstånd har 

konsumenten till närmaste livsmedelsbutik (Reneland, 1998). Moderniseringen av 

dagligvaruhandeln tillsammans med andra delar av samhällsutvecklingen har inneburit att 

konsumenten har fått ökade valmöjligheter. Samtidigt finns det hushåll vars villkor avseende 

dagligvaruhandeln har försämrats. Hushållens avstånd till närmaste butik har enligt Forsberg 

(1997) ökat dels beroende på strukturomvandlingen inom handeln men också för att våra 

boendepreferenser är att bo färre personer per rum. Det har skett en fördubbling i antalet 

rumsenheter per individ över en 30-årsperiod. 

En studie av konsumenternas syn på avstånd till butik gjordes 1992 (SOU 1992:117). Studien 

gjordes i Enköpings centralort och omland. Trots att studien nu är gammal så är den 

fortfarande intressant. Studiens slutsatser var; 

 Den kategori konsumenter som hade lågprisbutiken som förstahandsbutik hade en 

benägenhet att avsätta mer tid och pengar på transport mellan bostad och 

dagligvarubutik. 

 Majoriteten av de som valt lågprisbutiken som förstahandsbutik skiljde sig inte annars 

från övriga kategorier på något påtagligt vis. Bland studerade egenskaper visade 

hushållsstorlek (större andel lever i fyrapersonshushåll) ett visst utslag. 

 Större andel av kategorier med högre årshushållsinkomst tyckte att längre avstånd var 

rimligt.  

I gruppen som valt lågprisbutiken som förstahandsbutik dominerades uppfattningen om vad 

som är ett rimligt avstånd mellan bostad och handelsetablering av två avståndsgrupper, 

nämligen 501-1000 m (39 %) och 1 km- 3 km (36 %). I gruppen ”andrahandsbutik” 

dominerade tre avståndsintervall; 501-1000 m (24 %), 1 km- 3 km (42 %), 3 km – 6 km (25 

%). I gruppen ”tredjehandsbutik”; 501-1000 m (35 %), 1 km- 3 km (34 %), 3 km – 6 km (26 

%). Det kan sammanfattas så att de som sällan eller aldrig uppsöker lågprisbutik tycker att 

avståndet ska vara kortare än 500 m. För de som adopterat lågprisbutiker ligger rimligt 

avstånd i intervallet 501 m – 3 km. Kunder i åldrarna upp till 54 år tycker att 501 – 1 km är 

mest rimligt. Det gäller också både grundskole-, gymnasieskole- och högskolestudenter.  
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Figur B1.3: Färdmedelsanvändningen bland boende i tätort 1997 för alla resor. Befolkningen 20-64 år. 

Inrikes huvudresor under 30 mil tur och retur. Källa: Vilhelmson (2000).  

 
När Vilhelmson (2000) studerar reslängder ser han att medianlängden för en enkel resa till 

arbetsplatsen i små tätorter är 15 km, i storstäder 8 km och i mindre och medelstora 4 km. 

Han tittar också på det totala resandets färdmedelsfördelning och jämför stadsstorlek. 

Bilanvändandet minskar ju större staden är och cyklandet är störst i medelstora städer 

(50.000-199.999 invånare), se figur B1.3. Minsta avstånd för inköp finns i det medelstora 

städerna. En slutsats av Vilhelmson är att det inte är självklart att ökad täthet i städerna skulle 

dämpa resandet, däremot att det orsakar resvaneförändringar. Täta städer är ändå mer robusta 

ur energisynpunkt än mer utglesade tätorter. Eftersom hälften av våra resor sker under vår fria 

tid är resandet avhängigt av hur vi väljer att använda vår tid och tillgången till snabba 

transporter. Har vi nära till jobbet reser vi kanske mer på fritiden. Har vi långt till butiken 

kanske vi inte handlar lika ofta. 

I en enkätstudie till 990 slumpvis utvalda personer i åldern 20 till 65 år i Umeå tätort 

undersöktes inköps- och resmönster samt kopplingen till externa handelsområden (Garvill, 

2003). Frågorna koncentrerades till om ett tredje handelsområde utanför centrum 

(Klockarbäcken) konkurrerar med andra områden och om det i enlighet med kommunens 

intentioner i första hand kommer att fungera som bostadsområdescentrum. Resultatet visade 

att svarspersonerna handlade frekvent i bostadsområdesbutiker och att avståndet är avgörande 

för var man väljer att handla dagligvaror. Även för sällanköpsvaror är avståndet viktigt men 

centrum är den attraktivaste platsen för sällanvaruinköp. Undersökningen visar att det 

framförallt är boende i närområdet som ser Klockarbäcken som ett alternativ för inköp. 

Dagligvaruinköpsresorna skulle bli kortare än de är idag. Andra viktiga faktorer för val av 

butik är kvalitet och service, bra priser, bra utbud, bra öppettider samt antalet butiker. 

I artikeln Are Car Users Too Lazy to Walk? ( Loukopoulos, P., Gärling, T., 2005) redovisas 

en studie som tittar på hypotesen att frekvent bilkörning ökar motståndet hos människor i 

Sverige att göra en fysisk ansträngning genom att gå. Författarna visar att täthet och 

markanvändning påverkar beslutet att köra eller att ta kollektivtrafik eller bilpool. En slutsats 

är att gångvägarna bör utformas för att minska ansträngningen att gå och att de ska kännas 

snabba. Det skulle också vara positivt för folkhälsan eftersom allt fler färdas med bil. I studien 

var tröskeln där de intervjuade i valet mellan att gå eller köra bil valde bilen 4,1 km (gäller 

den totala resan, dvs. tur och retur). Kön påverkade så att kvinnors tröskel låg på 4,8 och mäns 

på 3,6 km. Man jämför med en annan svensk studie genomförd av Gärling et al. 2000 som 

gav bara 3,4 km. Orsaken till skillnaden är oklar men delvis olik metodik är en tänkbar 
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förklaring. En slutsats är i alla fall att vanebilister upplever den fysiska påfrestningen av 

gåendet så att det signifikant påverkar tröskelavståndet. 

Butiksval 
Utifrån 1040 hushållsintervjuer inom en radie på 25 km från kommuncentrum i en mellanstor 

svensk kommun (45 000 invånare, kommunnamn anges inte i artikeln) beskriver Hernant 

(1995, 1) urvalet av butiker. Då (1995) fanns fortfarande 30-40 butiker i de mindre 

kommunerna. Ett av tio hushåll handlade enbart i en butik. 48 % handlade i två butiker. 32 % 

av de intervjuade handlade i tre butiker. Ytterst få handlade i fler än fyra butiker. 8 av 10 

kunder gjorde ett eller flera inköp per vecka i sin närbutik. Närheten utgjorde en viktig faktor 

för valet av butik eftersom kunden ville spara tid. De som körde förbi sin närmaste butik 

angav sortimentsurval och lägre priser som motiv. De som handlade huvuddelen i närbutiken 

angav närheten och lättillgängligheten som motiv. Inte desto mindre var stormarknaden den 

överlägset mest besökta ”huvudbutiken”. Butikens närhet bedömdes ha större betydelse för 

antalet inköp än för andelen inköpskronor. Det var framförallt enpersonshushåll och äldre 

hushåll (pensionärer) som hade sin närmaste butik som huvudbutik. Större hushåll, som i stort 

sett alla hade tillgång till bil, använde inte den närmaste butiken som huvudbutik (Hernant, 

1995,2). 

I en utvärdering av tre externetableringar i Norge (Næringsdepartementet, 1991) 

konstaterades att två av de tre etableringarna är samhällsekonomiskt lönsamma. Asplan 

Analyse som genomfört utredningen räknar fram att kunderna i två av de tre etableringarna 

minskar sin körsträcka med ca 1,5 km jämfört med läget innan etableringen byggdes. I 

analysen av biltrafikarbete delar man in resorna i 

 primära inköpsturer; bostad-etablering-bostad 

 nya turer; tidigare inte utförda resor eller resor som tidigare utfördes med buss, cykel 

eller till fots 

 förlängda resor; när start och målpunkt inte är bostaden och resan inte passerar 

etableringen 

 befintliga resor; resor som ändå passerar etableringen 

 

Över 20 % av resorna visade sig vara befintliga resor och under 10 % av resorna var nya. Vid 

en analys av hur ofta kunden handlar i ett köpcentrum jämfört med i en vanlig butik gav 

resultatet att en tur till externetableringar motsvarar 1,5–1,6 turer till ”vanliga” butiker. I 

köpcentrum etablerade centralt i städer (deras exempel var Valdrestunet) motsvarar en tur till 

sådana etableringar lika många turer till ”vanliga” butiker. Det innebär enlig Asplan Analyse 

att reseavståndet kan vara 50-60% längre till en externetablering utan att det totala 

trafikarbetet ökar 

När Svensson (2004) beskriver hushållens inköp av dagligvaror så uppstår följande bild. Ett 

genomsnittligt hushåll köper dagligvaror ofta, ca 16 gånger per månad. Den största delen av 

inköpen görs i en butik som besöks ett par gånger i veckan. Utöver dessa inköp görs ungefär 

lika många kompletterande inköp i andra butiker. Omkring 2/3 av inköpen görs i 

huvudbutiken och resten fördelas på övriga butiker som hushållet använder. Inköpen görs ofta 

av en ensam vuxen individ som åker bil till och från butiken. Denna bild döljer de stora 

skillnader som finns mellan olika marknader. Därför har Svensson (2004) jämfört Motala, 

Östersund och Stockholm. I Motala och Östersund består de studerade områdena till stor del 

av villabebyggelse, omkring hälften av individerna bor i hushåll med två vuxna med 

medelinkomst och 90 % har tillgång till egen bil.  I Stockholm är de undersökta områdena 

annorlunda. Endast 35 % bor i tvåpersonershushåll (35 % i hushåll med en person). Nästan 

alla bor i flerfamiljshus och ca 65 % har tillgång till egen bil. I Motala är det vanligare med 
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längre tidsavstånd mellan inköp i A-butiken (7 per månad i Motala och 10 i Östersund och 

Stockholm). Med A-butik menas den butik där de huvudsakliga inköpen görs. I Stockholm 

handlar hushållen ungefär lika ofta på väg till/från arbete eller studier som enskilt ärende (ca 

45 %). I Östersund och Motala dominerar enskilt ärende (60 % i Östersund, 70 % I Motala). I 

Östersund och Motala dominerar bilandelen (ca 70 % i Östersund och 85 % I Motala). I 

Stockholm är den endast 30 % och ca 60 % går till A-butiken. Ur ett genomsnittligt perspektiv 

är inslaget av tydliga storköp för en längre tids förbrukning och kompletteringsinköp mellan 

storköpen en ovanlig företeelse. De flesta hushåll gör inköp av dagligvaror oftare än så. Det är 

också ganska ovanligt att kombinera dagligvaruinköp med andra inköp. Detta är vanligare vid 

kompletteringsinköp även om andelen hushåll som gör det är klart mindre än 20 %. Hushållen 

väljer oftast kompletteringsbutiker nära den egna bostaden. 

Figur B1.4: Ärenden vid inköp i A-butiker i tre städer, andelar av hushåll. Källa: Svensson (2004).  

 

 
Endast 7 % av matinköparna gör inköp av dagligvaror i en enstaka butik. För majoriteten är 

det fler än tre butiker. I en studie om lågprisbutiker och konsumenter (SOU 1992:117) 

konstateras att konsumenter som fullt ut accepterar lågprisbutiker tycker att dessa butiker 

bemöter deras primära önskemål. Övriga konsumenter upplever inte uppoffringen som 

acceptabel i förhållande till vad som erhålles (urval, produktkvalitet, sortimentskunskap hos 

personal etc.).  

Täta urbana miljöer 
I en kunskapssammanställning om långsiktigt hållbar stadsutveckling (Formas, 2004) 

utvecklas diskussionen om den kompakta staden. Där sägs att många praktiker och politiker 

förespråkar den kompakta staden. Inom forskningen återfinns förespråkarna nästan enbart 

inom transportforskning och ekonomisk forskning samt delvis inom planeringsforskningen. 

Skeptiker finns inom miljöforskning, övrig samhällsvetenskap och humaniora. Två typer av 

kritik förekommer; 

 Miljömässiga och rekreativa värden riskerar att gå förlorade då staden förtätas. 

 Istället för att ta fasta på ett centrum med en tät stad omkring så borde man utgå från 

en flerkärnighet, ta fasta på den funktionsseparerade stadens trafikmot som blivit till 

noder i städernas periferier. 

När Boverket producerat råd och rekommendationer som förespråkar skyddsavstånd och 

zonering för att minimera störningar i stadsmiljön har man drivit på funktionssepareringen 

samtidigt som man argumenterat för funktionsintegrering för att åstadkomma livliga 

stadsmiljöer. En nyckelfråga är vilka kvaliteter som vinns och vilka som förloras vid 
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förtätning. Den biologiska mångfalden vad gäller fåglar och fjärilar är t.ex. som högst i 

semiurbana miljöer (Formas, 2004).  

 

I mellanrumslandskapet som bildas av lokala periferier finns många av stadens viktiga 

funktioner och försörjningssystem. Här finns plats för rekreation, konsumtion och naturliv. 

Dessa landskap fungerar som offentliga mötesplatser för social integration och som 

spridningskorridorer för flora och fauna. De är inte några ”icke-platser” i betydelsen 

motståndslösa och neutrala mellanrum. Gröna, innehållsrika och tillgängliga mellanrum har 

stark attraktionskraft vid val av bostad och vid lokalisering av verksamhet (Formas, 2004). En 

öppen bebyggelsestruktur och grönska behöver inte motverka det urbana. Det gör däremot 

förorternas rumsliga isolering, otydliga rumsliga samband och svaga kopplingar mellan 

rörelserum och byggnader. Där mötena mellan bebyggelse, öppna rum och trafiknät av olika 

slag är tydligt gestaltade ökar begripligheten och orienterbarheten i den byggda miljön. 

 

Sammanfattningsvis konstateras (Formas, 2004) att idealet med den kompakta staden inte är 

underbyggt av forskning. Att den skulle vara miljömässigt hållbar kan ifrågasättas. Att den 

skulle vara önskad av medborgarna finns inte belagt. 

 

I en GIS-baserad studie studerades möjligheterna och konsekvenserna av att förändra stadens 

struktur i syfte att minska avstånden och därmed biltrafikarbetet (Karlgren et.al, 2003). 

Förtätningsstudien genomfördes som en fallstudie och optimeringen av servicefunktioner 

genomfördes i 45 tätorter. Analyser av rikstäckande resvaneundersökningar visade att i 

svenska medelstora tätorter är skillnaden i resbeteende mellan dem som bor centralt och dem 

som bor i periferin näst intill försumbara. Mot bakgrund av detta är det ytterst tveksamt om 

uppoffringarna för att åstadkomma en förtätad stad kan motiveras med minskat biltrafikarbete 

eller att fler resor skulle göra till fots eller med cykel. Däremot kan det finnas en rad andra 

skäl till förtätning. Kollektivtrafikens kostnader beror av stadens täthet, ju tätare stad desto 

lägre driftskostnader. Investerings- och driftskostnader för gator och tekniska 

försörjningssystem blir lägre i den tätare staden. Det kan finnas stadsbyggnadsestetiska skäl 

och man kan vilja förbättra trygghet och säkerhet. 

Högre urban boendetäthet kan resultera i större aktivitet och större reseefterfrågan liksom mer 

komplexa turer. Ökad arbetsplatstäthet kan däremot ge både kortare reslängder och kortare 

totalt resande per dag (Maat och Timmermans , 2006). Det talar för att ökad arbetsplatstäthet 

kan ge större effekter än ökad boendetäthet på hållbarheten i staden. Längre avstånd till 

närmaste dagligvaru- eller sällanköpsbutik leder enligt min egen empiri till färre butiksbesök, 

gåendet minskar också räknat i kilometer och biltrafikarbetet ökar. När nu gruppen med äldre 

blir allt större innebär möjligheten att gå till affären bättre hälsa, bibehållandet av 

självständighet och en social aktivitet. Sammantaget innebär materialet ytterligare motiv att 

om möjligt skapa småskalig, funktionsblandad markanvändning också om det inte minskar 

biltrafikarbetet på kort sikt. 

Möjligheten att skapa eller upprätthålla kortdistansstrukturer till butiker i tätare delar av 

städerna behandlades i ett projekt om funktionsblandning i Den Goda Staden-projektet 

(Trafikverket 2010, 3). För att skapa en mer levande stad men också för att uppnå en hållbar 

stadsutveckling med korta avstånd, efterfrågas funktionsblandning av de kommunala 

planerarna. Exploatörer, fastighetsägare och verksamhetsidkare är ofta mer återhållsamma och 

hänvisar till svårigheter med lönsamhet. Några av slutsatser som togs fram; 

 Fånga upp branschens kunskap om bl.a. etableringsekonomi tidigt så att en 

samplanering åstadkommes redan i programstadiet. 
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 Funktionsblandningen behöver inte bara utgöras av handel och restauranger vid sidan 

om bostäder utan kan också bestå av andra typer av någorlunda besöksintensiva 

verksamheter som föreningslokaler och öppet utformade kontor. 

 För att lyckas med funktionsblandning i stadskvarter krävs en inledande marknads- 

och miljöanalys. Marknaden är i första hand lokal i kvartersbebyggelse och därmed 

begränsad. En regional påspädning kan därför vara motiverad men kan då få 

miljömässiga konsekvenser i form av biltrafikalstring.  

 Förutsättningarna att lyckas är större vid höga exploateringstal och samlade 

verksamheter, t.ex. längs den kvarterssida som vetter mot en länk i huvudnätet för 

biltrafik, kollektivtrafik eller gång- och cykeltrafik. Ju större flöden av trafikanter 

desto bättre. 

 God tillgänglighet med t.ex. närbelägen biltrafikparkering är en fördel. 

Stadsstrukturers effekt på resandet 
Den svenska stadsutvecklingen har under de senaste årtiondena präglats av parallella 

processer i form av både utglesning, förtätning och regionförstoring (Ranhagen, 2006 och 

Cars & Engström, 2008). Orsakerna är flera och sambanden komplexa till detta, men det beror 

bl a av demografiska förändringar (Cars & Engström, 2008), ett flertal mikro- och 

makroekonomiska faktorer (EEA, 2006), livsstilsrelaterade faktorer (Westford, 2004), 

institutionella faktorer och planering (Ståhle, 2008). Utbyggnaden av infrastruktur och 

etableringen av funktioner i lägen med god tillgänglighet för biltrafik är en bidragande orsak 

till ökningen av transportarbetet (Hagson, Elmquist, Karlsson & Mossfeldt, 2001 och 

Eriksson & Tornberg, 2012).  

Stadens fysiska struktur kan stödja eller motverka utvecklingen mot ett hållbart samhälle, 

både vad gäller energianvändning och andra sociala, kulturella och miljömässiga faktorer. 

Förändringar och utveckling av de fysiska strukturerna gör det möjligt att tala om en rumslig 

hållbarhet där aspekter som närhet, tillgänglighet, funktionsblandning och intensitet är 

relevanta (Bourdic, Salat & Nowacki, 2012). Vad gäller handelns etableringsmönster och 

utbud är det primärt transporternas omfattning som påverkas. Relationen mellan 

etableringsläge, transportsystem och kundupptagningsområde blir därför intressant.  

Transportsektorn svarar för en fjärdedel av energianvändningen i Sverige 

(Energimyndigheten, 2012). Detta inkluderar alla transportslag i och utanför städerna. Medan 

bostads- och energisektorernas energianvändning har förbättrats i relation till riksdagens 

uppställda utsläpps- och klimatmål fortsätter transportsektorns energianvändning att öka, även 

om en avmattning antyder att denna trend alltsedan 1970-talet kan vara på väg att brytas 

(ibid.). Merparten av transportsektorns energianvändning (93 % år 2011) kan härledas till 

vägtrafik för person- eller godstransporter och kommer till ca 93 % från fossila bränslen, 

medan resten kommer från förnybara energislag (ibid.). År 2012 stod inrikes vägtrafik för 18 

miljoner ton CO2-utsläpp (Trafikverket, 2013). Trafikarbetet definieras av två komponenter 

som påverkar energianvändning och utsläpp – resfrekvens och reslängd. Ju fler 

fordonskilometer, desto mer energi i form av förbrukad bensin eller andra drivmedel. 

Utsläppen av klimatpåverkande gaser och andra ämnen följer i stort sett samma relation.  

Kraftfulla åtgärder inom en rad områden behövs för att vända den nuvarande utvecklingen. I 

stor utsträckning rör det sig om förändrade beteenden, införande av ekonomiska incitament 

och optimering av olika transportsystem. Även fordonsteknikens energieffektivitet och 

fordonens vikt påverkar energianvändningen, varvid nya drivmedel och ny fordonsteknik kan 

komma att påverka energianvändning och klimatpåverkan avsevärt (Åkerman & Höjer, 2006).  
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Såväl Trafikverket (Vägverket, 2004:102) som andra källor (Holmberg & Brundell-Frej, 

2012) betonar att diskuterade åtgärder inte är tillräckliga och att det kan vara mycket svårt att 

nå en politisk enighet kring t.ex. högre bensinpris eller införande av avgiftssystem (Naess, 

2003). Det måste också utvecklas en restriktivitet mot åtgärder som visar sig ha en 

motverkande effekt, t.ex. omfattande vägbyggande utanför tätorter, breddning av befintliga 

vägar för att öka kapaciteten, fortsatt lokalisering av externhandelsanläggningar eller 

utglesning av städerna genom etablering av ny, gles bebyggelse i periferin. I dessa och andra 

stadsutvecklingssituationer har den fysiska planeringen och inte minst kommunerna genom 

sitt unika planmonopol en nyckelroll (Hagson, 2003). 

Sambandet mellan stadens form och markanvändning å ena sidan och transporter och 

energianvändning å andra sidan har varit föremål för ett allt större intresse från forskare 

(Stead & Marshall, 2001). Det finns ett omfattande material i form av studier kring dessa 

samband. Sammanställningar eller meta-analyser av sådana studier har gjorts av bl.a. Stead & 

Marshall (2001), Ewing & Cervero (2010), Litman & Steele (2012), Gim (2011), Naess, 2012 

och Eriksson & Tornberg (2012). Trots svårigheterna som är förknippade med det empiriska 

materialets mångfald och komplexiteten med många påverkansfaktorer finns det ändå 

gemensamma drag hos studiernas resultat som pekar åt samma håll. Detta gör det möjligt att 

dra vissa generella slutsatser om hur olika form- och markanvändningsegenskaper hos städer 

påverkar resandet och därmed energiförbrukningen. Litman & Steele (2012) har sammanfattat 

undersökningar kring hur olika markanvändningsfaktorer såsom täthet, regional tillgänglighet, 

funktionsblandning och vägnätets kontinuitet påverkar resbeteende, bilinnehav, färdmedelsval 

och ickemotoriserade transporter. Litman & Steeles sammanställning visar att även om de 

flesta markanvändningsfaktorer var för sig har en blygsam påverkan på transporterna så är de 

sammantaget kumulativa och ger synergieffekter. 

Mänskliga och icke-mänskliga aktörer samspelar ständigt. Människan formar sin omgivning 

som i sin tur utövar en strukturerande inverkan på mänskligt liv och handlande (Actor 

Network Theory, Murdoch 2006). Wegener (1993 (1996), 1999) och Litman & Steele (2011) 

hör till dem som understryker att samspelet mellan markanvändning/urban form och 

transportbeteende är dubbelriktat. Wegener (1993 (1996)) sammanfattar sambanden mellan 

olika påverkansfaktorer och påverkansriktningar i en modell (se figur B1.5). Modellen 

betonar inte stadens form, utan i första hand olika användningssätt relaterat till arbetsmarknad 

och marknader för bostäder och annan bebyggelse som kan generera rörelser. I detta inbegrips 

dock delfaktorer som ny konstruktion, modernisering och rivning, d v s indirekt formfaktorer. 

Modellen omfattar även transportfaktorer som tillgänglighet, trafikolyckor, buller, 

luftpåverkan och energianvändning och visar samspelet med transportbeteendefaktorer såsom 

vägval, målpunktsval, färdmedelsval, val av väglänkar och därigenom restid, avstånd och 

kostnader.  

På områdesnivå har Westford (2004, 2010) i svenska grannskapsområden visat att inte bara 

markanvändningen och dess lokalisering utan även olika utformningsfaktorer kan påverka 

bl.a. val av färdmedel och vägval och därmed indirekt reslängd och trafikarbete. Westford 

(2004) redovisar en modell för hur såväl formfaktorer som socio-ekonomiska faktorer 

påverkar olika transportbeteendefaktorer. Modellen grundar sig på såväl samband inom 

transportforskning som miljöpsykologisk forskning och studier kring livsstilar, livsformer och 

tidsgeografi (se tabell B1.3).  
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Figur B1.5: Markanvändnings- och trafikcykeln. Källa: Wegener (1993). 

 
 

Tabell B1.3: Modell för hur utformning av grannskap kan påverka resbeteendet via 

mekanismer i flera steg . Källa: Efter Westford (2004). 

 

Utformning av 

grannskapet        → 

Funktion och miljö               

vvvvvvvvv→ 

Upplevda 

egenskaper         

→ 

Aktiviteter och 

resbeteende 

Grannskapens storlek Invånartäthet Invånaregenskaper, 

t.ex. barnrikt, social och 

kulturell mångfald. 

Typ av aktivitet 

Exploateringstal Invånarsammansättning, 

t.ex. ålder, resurser, 

värden 

Social kontroll 

Samhörighet 

Social trygghet 

Aktivitetskombinationer 

Antal bostäder Rumsliga och estetiska 

egenskaper 

Närhet och genhet till 

utbud 

Målpunkter 

Bostadsstorlekar Funktionsmönster och 

avstånd 

Lätthet att använda 

olika färdmedel 

Färdväg och reskedjor 

Gatumönster Privat/offentligt rum Trafiktrygghet Färdmedel 

 

Nuvarande situation och behovet av reglering 
Boverket (1999) säger att det går att urskilja fyra grupper av aktörer när det gäller handel som 

ibland har sammanfallande intressen och ibland motriktade. Det är kommunen, 

konsumenterna, handeln och fastighetsägarna. Olika former av aktörssamverkan har 

utvecklats på senare tid bl.a. för att stärka stadskärnan. Det har ofta skett enligt den metod 

som utvecklats av Föreningen Svenska Stadskärnor (FSK). Metoden innebär att även 

medborgarna engageras i samråd och intervjuer. Boverket menar att ett av de viktigaste 
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medlen till en positiv utveckling för handeln är att ha en aktiv, översiktlig och långsiktig 

planering (i form av en handelspolicy). Då belyses alla tänkbara aspekter och konsekvenserna 

av en viss utveckling bedöms. Handelsetableringar som påverkar angränsande kommuner ska 

behandlas på regional nivå så att de mellankommunala intressena sammanvägs. 

Forsberg (1995) kommer i sin rapport om konsumentintressen fram till en uppfattning att 

politikerna inte ofta antar någon policy eller utformar någon strategi för handelns geografiska 

utveckling som har med konsumentintressena att göra. Politikerna drar inte heller upp 

riktlinjer för hur de ser på en rimlig utveckling av handeln vare sig generellt eller utifrån ett 

konsumentperspektiv. Tvärtom så består kommunernas hantering av handelsfrågor i huvudsak 

av en situationsanpassad planering som utgår från frågeställningar aktualiserade för stunden 

och den baseras på generella planeringsprinciper. Den geografiska utvecklingen inom handeln 

och kommersiell service sker enligt Forsberg (1995) på initiativ från aktörer med 

kommersiella intressen och genom processer som är interna inom näringarna. 

Konkurrensverket (2001) studerar matprisernas förhållande till den kommunala 

beslutsprocessen. De inleder med att visa att priserna i Sverige ligger väsentligt över EU-

genomsnittet. Hälften av prisskillnaden kan härledas till inkomstnivå, arbetskraftskostnad, 

skatt, befolkningstäthet, konsumtionsförändringar och växelkursändringar. Hälften kan 

förklaras av bristande konkurrens i ett flertal sektorer i den svenska ekonomin. Sedan 

konstaterar Konsumentverket att stormarknader och lågprisbutiker ökade sin sammanlagda 

marknadsandel från en tiondel till en fjärdedel mellan 1993 och 2000. Strukturomvandlingen 

har inte nått lika långt överallt delvis beroende på olikheter vad gäller storlek och tillväxt. 

Tillämpningen av PBL är också mer eller mindre restriktiv. Man gick med länsstyrelsernas 

hjälp igenom samtliga detaljplaner under perioden 1987-2000 i 162 kommuner (16000 

stycken). Två viktiga resultat framkom: 

 Begränsningar av handel med livsmedel leder till totalt sett mindre butiksyta per 

invånare. Det tyder på att kommunerna kan ha en bromsande effekt på 

etableringsbenägenheten. 

 Ökad marknadsandel för lågprisbutiker och stormarknader i ett län eller en kommun 

följs ofta generellt av en lägre prisnivå i förhållande till den genomsnittliga nivån i 

landet. 

Min slutsats blir att kommunerna alltså enligt Konkurrensverkets siffror har en möjlighet att 

pressa matpriserna genom att tillgodose efterfrågan på lämpliga lägen för nya aktörer som vill 

komma in på marknaden. Konkurrensverket ser också att kommunerna i sina 

handelsutredningar tenderar att fokusera på de negativa effekterna som att andra butiker, 

främst närbelägna och mindre riskerar att slås ut vilket ger sämre tillgänglighet för vissa 

konsumentgrupper. De positiva effekterna som bredare utbud, bättre service och lägre priser 

berörs sällan vilket gör sammanvägningen svårare. 

Ett exempel på ett land som liksom länder i USA och Europa har haft en tydlig 

strukturförändring avseende handel, är Japan. Japan är ett av de mest urbaniserade länderna i 

världen och har därför mycket erfarenheter av stadsutveckling. Över de senaste decennierna 

har också i Japan nya affärsetableringar allt oftare etablerats på andra platser än de centrala 

delarna av städerna. Den japanske forskaren Takami (2006) visar hur man i Japan 1975 

etablerade ca 38 % av nya köpcentra i centrala delar av städerna men 1999 endast ca 10 %. 

Den största ökningen av andelen nyetableringar är i förorterna där man 1975 etablerade ca 30 

% och 1999 ca 45 %. Som svar på ropen på hjälp för att bibehålla en vitalitet i stadskärnor 

infördes en lag (Large-scale Retail Stores Law), man byggde parkeringar i traditionella 

handelsetableringar och gjorde förändringar i trafiksystemet. Denna lag klarade inte av att 
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vända trenden. Svaga kopplingar mellan handelspolicys och stadsplanering anges som en 

orsak till detta. Därför har ytterligare tre lagar avseende stadsplanering och vitalisering införts 

1998; en reviderad stadsplaneringslagstiftning, en centrumvitaliseringslag och en utveckling 

av lagen för storskaliga affärsetableringar.  

Takami (2006) beskriver att strukturförändringen har inneburit 

 Förfall i vissa stadskärnor. 

 Ökat biltrafikarbete. 

 Trängselproblem som följd av ökad bilanvändning 

 Negativ påverkan på markanvändning i förorterna ur ett stadsbyggnadsperspektiv med 

förluster i form av minskande naturområden. 

 Minskad tillgänglighet till fots, med cykel eller kollektivtrafik. 

Figur B1.6: Lokalisering av nya handelsetableringar i jämförelse mellan 1975 och 1999 i Japan. Källa: 

Takami (2006). 

 

 

I en överblick över den svenska situationen ges, i en analys av detaljhandelskedjornas 

lokaliseringsstrategier (Bergström, 2004), följande slutsatser; 

 Detaljhandeln har alltmer koncentrerats till de folkrikaste orterna. 70 % av all 

sällanköpsvaruförsäljning sker i de 42 största kommunerna i Sverige (i vilka det bor 

drygt hälften av Sveriges invånare). 

 Flertalet kedjor väljer att etablera sina butiker i orter med ungefär 30 000 invånare 

eller fler. 

 Liknande butiker väljer att etablera sig bredvid varandra. 

 Den svenska utvecklingen pågår också i många andra länder. Framtidens konkurrens 

kommer att kännetecknas av ökad internationaliseringen. 

Utgående från en indelning av kommunerna enligt Sveriges Kommuner och Landstings 

kommungruppsindelning tar Handelns Utredningsinstitut (2009) årligen fram 

försäljningsindex (relationen mellan faktisk omsättning och kommunalt/lokalt 

försäljningsunderlag multiplicerat med 100).  Sällanköp är störst i storstäderna och de större 

städerna. Försäljningsindex för dagligvaruhandel ligger kring 100 i de flesta grupper utom när 

kommunerna är beroende av en näraliggande kommun (pendlings- eller förortskommun) (se 

tabell B 1.4).  
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Davies (1995) beskriver avslutningsvis utvecklingen fram till idag och förhållningssättet till 

reglering enligt följande.  

 Under 60-talet dök självbetjäningstekniken upp men inköp gjorde hushållen ännu 

nästan varje dag. Den vanligaste attityden från myndigheterna var att bibehålla den 

hierarki man utvecklat; 

o Först omsorg om centrum i staden 

o Etablerandet av förortscentra 

o Grannskapscentrum 

o Små lokala butiker 

 På 70-talet började olika länder tillämpa olika förhållningssätt. Belgien, Frankrike och 

Västtyskland var tillbakalutade och lät nya stora etableringar ske i ytterområden. Man 

accepterade stormarknadskonceptet. Nederländerna, Skandinavien och Storbritannien 

försökte bibehålla 60-talets inställning och försökte inkorporera nya butikstyper i 

befintlig hierarki. Medelhavsområdet och Irland levde vidare med en butiksstruktur 

med små butiker. 

 Under 80-talet fortsatte splittringen i synsätt mellan länderna. Belgien och 

Västtyskland blev mer restriktiva och försökte återgå till sin hierarki. Också Frankrike 

försökte bli mer restriktiva. Nederländerna och Skandinavien vidmakthöll sin 

restriktiva inställning. Största förändringar inträffade i Storbritannien, Irland och i 

Medelhavsländerna mot stormarknadskonceptet. 

 På 90-talet försökte allt fler länder bli omsorgsfulla med hanteringen av handeln. 1993 

införde Frankrike en regel som skulle stoppa alla nya stormarknader. 

Påverkan genom reglering 
En genomgång av litteraturen utifrån ett brittiskt perspektiv (HMSO, 1992) ger följande 

reflektioner; 

 Den centrala detaljhandelspolicyn har skapats med ambitionen att underlätta en 

lämplig detaljhandelsutveckling, att stödja konkurrens och att minska motstånd från 

lokala myndigheter. 

 Policyn har mött omfattande kritik. 

 Introduktionen av PPG6 (Planning and Policy Guidance Notes) 1988 skapade mycket 

frustration och osäkerhet. PPG6 sade att konkurrensen inte ska förhindras av 

planeringssystemet men att måttet av acceptans avseende stora externetableringar 

skulle vara deras konsekvenser på vitaliteten och livaktigheten i befintliga stadskärnor. 

Få myndigheter visste hur detta skulle mätas och PPG6 gav inga verktyg. 

 

Boverket (2004) sammanfattar förhållningssättet i Europa med att man kan urskilja följande 

gemensamma inslag; 

 Stadskärnornas funktion bör bevaras och stärkas. 

 Utbudet av servicefunktioner i städer och stadsdelscentra bör öka. 

 Balansen mellan olika handelsfunktioner i staden bör vidmakthållas. 

 Nedgångna stadsdelar bör förnyas och problemområden vitaliseras. 

 Bilresandet bör begränsas genom en koncentration av serviceutbudet till stadskärnan, 

till bostadsnära lägen och till kollektivtrafiksystemet. 

 De negativa effekterna av externa etableringar bör begränsas. 

Boverket (2004) säger vidare att en del länder, såsom Tyskland, Nederländerna, England, 

Belgien och Finland, har utvecklat en tydlig politik för att styra kommersiella etableringar på 

alla planeringsnivåer. USA där ödsligheten i städernas centrala delar blev påtaglig har man på 

senare år lyckosamt försökt återta städerna genom samarbete i BIDs (Business Improvement 
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Districts). I USA pågår något tusental sådana projekt, sedan några år med stöd i lag. 

Storbritannien och Tyskland följer efter. 

Tabell B1.4: Jämförelse mellan försäljningsindex för SKLs olika kommungrupper. Källa: Handelns 

Utredningsinstitut (HUI) (2009). 

 
Kommungrupp Dagligvaror  

(försäljningsindex) 

Sällanköpsvaror 

(försäljningsindex) 

Storstäder (3 st); Stockholm, Göteborg och 

Malmö 

 

101 

 

136 

 

Förortskommuner (38 st); mer än 50 % av 

nattbefolkningen pendlar till arbete i ngn annan 

kommun. 

 

82 

 

42 

 

Större städer (27 st); 50 000-200 000 invånare 

 

101 

 

117 

 

Pendlingskommuner (41 st); mer än 40 % av 

nattbefolkningen pendlar till arbete i ngn annan 

kommun. 

 

78 

 

29 

 

Glesbygskommuner (39 st); färre än 20 000 

invånare, färre än 7 invånare/kvadratkilometer 

 

98 

 

42 

 

Varuproducerande kommuner (40 st); mer 

än 40 % av nattbefolkningen är anställda inom 

varutillverkning och industriell verksamhet. 

 

82 

 

46 

 

Övriga kommuner (34 st) 
 > 25 000 inv 

 

100 

 

79 

 

Övriga kommuner  (37 st) 12 500-25 000 inv 

 

90 

 

58 

 

Övriga kommuner  (31 st)  
< 12 500 inv 

86 34 

 

 

Boverket (2004) säger att det är kommunerna själva som bestämmer hur mark och vatten ska 

användas i det kommunala planmonopolet som är både en rättighet och en skyldighet. PBL 

lägger fast ramarna för detta. 

Japan har infört tre lagar avseende stadsplanering och vitalisering 1998; en reviderad 

stadsplaneringslagstiftning, en centrumvitaliseringslag och en utveckling av lagen för 

storskaliga affärsetableringar. Takami (2006) menar att om det är så att strukturförändringen 

är följden av ett rationellt ekonomiskt tänkande så skulle de nya restriktionerna innebära ett 

hot mot den ekonomiska hållbarheten. 

Mycket talar enligt Forsberg (1997) för att det fordras normer och regler för att få alla 

inblandade att verka för en struktur som tillgodoser konsument- och handelsintressena. 

Forsberg menar att kommunerna bör ta initiativ till dialoger där samsyn, regler och normer 

kan utvecklas. Det kan ske i Agenda 21-arbete, översiktsplanearbete, samverkan med handel 

och i regionalt samarbete. Risken är annars stor att kampen om köpkraften mellan och inom 

kommuner föröder strävan att försvara konsumentintressena i bebyggelseutvecklingen 

I en genomgång av externhandelns utveckling gör Forsmark (2001) en utredning baserad på 

telefonintervjuer med 288 kommuner (alla utom Storfors). Slutsatsen är att utbyggnaden har 

gått snabbt. 1992 stod externhandeln för åtta procent av omsättningen och 2001 var siffran 
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mellan 15 och 20 %, än större (ca 30 %) om färg, sportartiklar etc. räknas in. Många 

kommuner har fått statliga bidrag för miljöinvesteringar och antagit lokala miljömål som gått 

stick i stäv mot utbyggnaden. Forsmark föreslår därför; 

 Externhandeln borde vara tillståndspliktig enligt miljöbalken. Det gäller redan för t.ex. 

stora bagerier. 

 Regeringen borde föreslå riksdagen att införa ett tillfälligt stopp för externhandel som 

i Norge. 

 Kommunernas planering av handel är inte hållbar. Det behövs ökad grad av regional 

och nationell styrning som styr handel mot centrum och bostadsområden. 

En svårighet med att införa stopp för externhandel, likt Norge, är att en obalans skapas på 

marknaden i form av att konkurrensneutraliteten åsidosätts. De som redan etablerat sig drar 

fördel av situationen. 

I den omfattande litteraturstudien som gjordes åt Department of the Environment i 

Storbritannien 1992 (HMSO, 1992) resulterar resonemangen bl. a. i två slutsatser; 

 Vitaliteten och livskraften i stadskärnorna beror på helheten i deras funktion och 

fysiska förutsättningar och handlar inte bara om handelns aktivitet. 

 När det gäller trafikarbetet leder externetableringar ofta till en reduktion av 

kapacitetsproblemen i centrum. 

För större externetableringar säger man; 

 Det är nödvändigt att ha ett tydligt förhållningssätt till externetableringar. De bör bara 

tillåtas där de fyller ett angeläget strategiskt behov i områden med bristfällig handel. 

 Varuhus och stormarknader har blivit godkända i många utvecklingsplaner och bör 

inte alltid underkännas. Lokala myndigheter bör däremot omsorgsfullt pröva skalan på 

föreslagna etableringar i förhållande till det lokala samhället. 

 Stadskärnor måste ägnas mer uppmärksamhet från lokala myndigheter. Det innebär 

investeringar i trafiksystem, parkering och miljöförbättringar. Centrumorganisationer 

med cetrumledare bör stödjas. 

Forsberg beskriver i Ekström & Forsberg (1999) hur i Sverige, liksom i många andra 

västeuropeiska länder, handelns lokaliseringar formellt behandlas inom 

markanvändningslagstiftningen. I propositionen till plan-& bygglagen (PBL) sägs att 

kommunerna har ett ansvar att i den fysiska planeringen verka för att konsumenterna kan 

välja bland butiker utifrån närhet, pris mm. Samtidigt skall, så långt möjligt, hänsyn också tas 

till effektiv konkurrens (prop.1985/86:1, s 576). Här lämnar regeringen över en målkonflikt 

till kommunerna att hantera, nämligen att både se till konsumenternas olika intressen och att 

värna om konkurrensen. 

Takami (2006) beskriver att handelsetableringar borde styras enligt följande randvillkor; 

 Restriktioner avseende etableringar i förorter. 

 Stöd till etableringar vid korsningspunkter i kollektivtrafiken. 

 Fastställandet av en balans mellan olika handelscentrumnivåer från handel med hela 

staden som upptagningsområde och små grannskapscentra. 

 Säkring av att handelscentrum är mångfunktionella för att öka andelen bilresor där 

konsumenten klarar av flera ärenden. 

Edman (SOU 2005) kommer som utredare åt Jordbruksdepartementet avslutningsvis till 

följande resultat. 2005 fanns det i Sverige 1166 orter med bara en butik. 446 hade en 

omsättning understigande 4 mkr per år vilket är en kritisk gräns för att kunna driva 

verksamhet. Under perioden 1996-2001 förlorade 300 mindre orter sin sista livsmedelsbutik. 
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Samtidigt har cykling/gående till matbutiken minskat (Hagson 2003) och bilanvändningen har 

ökat med växande energiförbrukning och koldioxidutsläpp som följd. Hagson (2003) anger 

konsekvenser i form av en ökning av utsläppen med 200-1100 % för de ca 29 % av 

befolkningen som på senare år systematiskt bytt från ”närbutik” till extern stormarknad för 

sina dagligvaruinköp. Även om kommunerna har planmonopolet så utsätts de i praktiken för 

hårda påtryckningar från handels- och byggintressen och spelas ut mot varandra i kampen om 

tillväxt, service och arbetstillfällen. Edman föreslår därför, precis som Forsmark (2001) en 

juridisk tillståndsplikt enligt miljöbalken för inrättandet av nya externa handelsetableringar. 

Han föreslår också att kommunerna ska införa transportplaner i syfte att miljöanpassa och 

minimera det lokala transportarbetet 
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Bilaga 2: Fördjupade resultat ur fallstudier och 

webbpanel 

Fördjupning avseende ortsstorlek 
En fördjupning av på vilka punkter stadsstorleken påverkar hur människor beter sig när det 

gäller inköpsresor har gjorts inom ramen för webbundersökningen. Följande ortstorlekar 

jämfördes; 

 0-200 invånare  n=219 

 201-10 000 invånare n=439 

 10 001-25 000 invånare n=218 

 25 001-50 000 invånare n=154 

 50 001-200 000 invånare  n=290 

 200 000 eller fler invånare  n=416 

I undersökningen finns 103 st. respondenter med ”ingen uppgift” gällande bostadsort. Dessa 

respondenter är borträknade från det totala antalet deltagare (1839 st.). Den total som anges i 

resterande del av fördjupningen avseende ortstorlek är därför nedräknad till 1736 st.  

Tätortsklassificeringen har gjorts av SCB enligt följande procedur: Matchningsvariabler är 

kommun, gata och postort. Först har man standardiserat, rättat och styckat upp alla adresser 

till dem som deltagit i undersökningen.  Exempelvis  har ’Kungsgårdsv. 10A’ översatts till 3 

kolumner; ’Kungsårdsvägen’, ’10’ och ’A’. Därefter har man matchat dessa variabler mot 

SCB’s Geografidatabas (GDB) och fört på den fastighet som adressen tillhör. Via GDB har 

man sedan hämtat uppgift om adressen/fastigheten finns i en tätort eller inte. Via tätortskoden 

har man slutligen, för de som finns i en tätort, hämtat befolkningsstorleken. 

 

Inledningsvis studerades webbmaterialet utifrån indelningen på ortsstorlek för att se vad man 

väljer för typ av handelsetablering där den mest besökta butiken finns liksom den näst mest 

besökta. Då framkommer att största andelen som har centrumhandeln som platsen för den 

mest besökta butiken bor i orter större än 200 000 invånare (42 %). De halvcentrala 

etableringarna dominerar i övriga ortstorlekarna. När man ser på de näst mest besökta 

etableringarna så ökar andelen centrumhandel. En tänkbar förklaring kan vara att 

förstahandsbutiken tillfredsställer vardagsbehoven men att utbudet kring den näst oftast 

besökta butiken är större. 
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Figur B2.1: Webbpaneldeltagarnas beskrivning av sina val av etableringstyp avseende 

dagligvaruhandel uppdelat på ortsstorlek. Källa: Baserad på egen empiri. 

  
 
Figur B2.2: Webbpaneldeltagarnas beskrivning av sitt val av butikstyp avseende den oftast besökta 

dagligvarubutiken, uppdelat på ortsstorlek. Andelar angivna i procent. Källa: Baserad på egen empiri. 

 

 
 

När man sedan studerar skillnader avseende val av butikstyp så ser man att de som bor i 

mindre orter (0-10 000 invånare) samt de som bor i större orter (fler än 50 000 invånare) 

handlar något mer i närbutiker. Det kan bero på att i de större orterna är exploateringsgraden 

ofta högre och underlaget för närbutiker blir större. I de minsta orterna är man ofta hänvisad 

till en liten butik för sina vardagsbehov. När det gäller den näst mest besökta butiken så säger 

flest att de besöker en stormarknad. 

 

I genomsnitt besöker man den mest besökta dagligvarubutiken 2,4 gånger/vecka. Siffran 

skiftar mellan 2,1 och 2,5 beroende på ortsstorlek och närhet till butiken. Sällanköpsvaror 

handlar man mellan 2,9 och 3,2 gånger per månad. Den högsta siffran gäller orter med mer än 

200 000 invånare. 
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Figur B2.3: Webbpaneldeltagarnas beskrivning av hur ofta man handlar dagligvaror och 

sällanköpsvaror, uppdelat på ortsstorlek. Källa: Baserad på egen empiri. 

  
När det gäller färdsätt till den mest besökta butiken så dominerar att färdas med bil som förare 

helt i mindre orter. Upp till ortsstorlekar på 10 000 invånare kör över 85 % bil. Sedan minskar 

siffran. I ortsstorlekar på 50 001-200 000 är den 70 % och i de största orterna (fler än 

200 000) är den 56 %. Andelen som går till fots ökar från 8 % till 63 % i de största orterna. 

Andelen som cyklar skiljer sig från 27 % i de största orterna till 43 % i ortsstorlekar på 

10 001-25 000 invånare. I de minsta orterna är det få som cyklar (8 %). Kollektivtrafikandelen 

går från 3 % i de minsta till 17 % i orter större än 200 000 invånare. 
 

Figur B2.4: Webbpaneldeltagarnas beskrivning av om man kopplar inköp av dagligvaror med resor 

till/från arbete/skola eller under fritid, uppdelat på ortsstorlek. Källa: Baserad på egen empiri. 

 

 
 

När det gäller sällanköpsvaror så dominerar bilanvändningen också (från 86 % i de minsta 

orterna till 58 % i orter större än 200 000 invånare). 

De som oftast kombinerar sina inköp med andra förflyttningar finns framför allt i gruppen 0-

200 invånare. Andelen blir mindre i mellanstora orter. Sedan ökar andelen som handlar 

dagligvaror på vägen till eller från skola/ arbete.  
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48 % handlar sällan eller aldrig sällanköpsvaror på vägen till eller ifrån arbete/skolan. Siffran 

sjunker till 33 % när det gäller att kombinera under fritid. 

När det gäller att kombinera inköp av dagligvaror med inköp av sällanköpsvaror så säger 

knappt 48 % att man gör det ibland. Endast 9 % gör det ofta. På små orter med mindre än 

10 000 invånare är det vanligare (runt 14 %). 

I orter med färre än 200 invånare har fler än 70 % mer än tre km till sin närmaste 

dagligvarubutik och 90 % av dem har mer än 5 km till sin närmaste stormarknad. 70 % av 

boende i orter med 10 000 invånare och färre har längre än 5 km till närmaste stormarknad. 

Cirka hälften säger att det varierar vilken dag man handlar dagligvaror på. Vanligast är detta 

på de största orterna, med mer än 200 000 invånare. Runt 30 % väljer fredagar. Därefter är 

torsdagar och måndagar mer frekventa ”handlingsdagar”. I de största orterna, där man har 

kortast avstånd till butiken är det vanligare att dagarna man handlar på ”varierar”. 

Figur B2.5: Webbpaneldeltagarnas beskrivning av sitt avstånd till närmaste dagligvarubutik 

och till närmaste stormarknad, uppdelat på ortsstorlek. Källa: Baserad på egen empiri. 

 

 
 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att på några punkter är det inte någon större skillnad 

mellan ortsstorlekarna. Det gäller 

 Hur ofta man gör inköpsresor, både avseende dagligvaror och sällanköpsvaror. 

 Vilka färdsätt man kan tänka sig använda om bilen inte krävs för att frakta gods. Det 

gäller synen på gåendet och cyklandet. När det gäller kollektivtrafik finns däremot en 

tydlig skillnad där man i storstaden i högre grad kan tänka sig använda kollektivtrafik 

vid inköpsresor 

 Vilken dag man föredrar att handla sällanköpsvaror. Mellan 25 % och 35 % angav att 

man oftast gör det på lördagar men kring 50 % angav att det varierar. 

På följande punkter skiljer det sig åt; 

 Egenskaper som gör butiken attraktiv; i kategorin med de minsta orterna utgör 

varornas kvalitet, goda parkeringsmöjligheter, gratis parkering och lätt att nå med bil 

de viktigaste egenskaperna. Sedan är varornas kvalitet, sortiment och gratis parkering 

de viktigaste fram till den största ortsstorleksklassen. Här ersätts parkeringspunkten 

med närheten till bostaden.  

 Synen på internethandel. 10-15 % är positiva till att handla dagligvaror på internet 

eller att prenumerera på matkassar. 40 % är inte intresserade av varken inköp online 
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eller prenumeration av matkassar utom i den största ortstorleksklassen där siffran 

sjunker till 30 %. 

 När det gäller vilken butikstyp och etableringstyp man väljer att besöka oftast finns 

också skillnader. I ortsstorlekar upp till 25 000 invånare dominerar de halvcentrala 

lägena och de mellanstora butikerna (ICA Kvantum, COOP Konsum, Hemköp). I 

intervallet 25 000-200 000 invånare dominerar istället andelen som handlar i 

stormarknader men fortfarande i halvcentrala lägen. I den största ortstorlekskategorin 

är fortfarande stormarknadsandelen hög (28 %) men här finns en större andel som 

handlar i centrala lägen och i närbutiker. 

 Andelen som väljer bil som färdsätt minskar i de största ortsstorlekarna. 

 Ju större orten är (från 25 000 invånare) desto fler kombinerar inköp av dagligvaror 

med resan till/från arbete/skola Skillnaden är från hälften till närmare 2/3 av 

respondenterna. När det gäller orter med mindre än 25 000 invånare kombinerar 2/3 av 

respondenterna resorna. 

 Ju större staden är desto färre kombinerar inköp av dagligvaror med inköp av 

sällanköpsvaror. 

 Avståndet till närmaste butik minskar med storleken. I den minsta orten har mer än 

hälften mer än 5 km till närmaste dagligvarubutik. Redan vid ortstorlekar från 10 000 

invånare har mer än 60 % som längst 1 km till närmaste dagligvarubutik. I den största 

kategorin har 70 % max 600 meter till närmaste dagligvarubutik. 

 35 % handlar på fredagar i de mindre orterna. Siffran minskar till 25 % i de största. 

 

Fördjupning avseende region 

Sällanköpsvaror handlar man 2 ggr/månad i Norrland, Götaland och Svealand (något mindre i 

Svealand). I Norrland handlar man något oftare, 17 % handlar sällanköpsvaror 1 ggr/vecka 

eller mer. I övriga regioner är motsvarande siffra 15-16 %. 

Till den butiken man besöker oftast färdas 76 % med bil som förare i Götaland, 73 % i 

Svealand men 86 % i Norrland. Att gå till fots är vanligast i Svealand men att färdas med 

cykel är vanligast i Götaland. 

I analys av region har landet delats upp i tre delar;  

1. Götaland   n=897 

2. Svealand n=725 

3. Norrland  n=217 

 

Den största andelen väljer att handla i halvcentrala 

etableringar (ca 40%). I Norrland finns 12 % som 

har en annan etableringstyp som förstahandsval, 

oftast en ”lanthandel”. 

Mellan 33 och 39 % väljer en mellanstor butik 

som förstahandsbutik. Den större andelen gäller 

Norrland. 

Man handlar 2,3–2,4 ggr/vecka dagligvaror i sin 

förstahandbutik i Svealand och Götaland men 2,5 

ggr/vecka i Norrland. 

 
 
Figur B2.6: Uppdelning i regioner 
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När det gäller att kombinera inköpsresor med resa till arbete/skola så görs det oftare i 

Norrland, 47 % kombinerar ganska ofta, mycket ofta eller alltid inköpen av dagligvaror med 

resor till/från arbete/skola. Motsvarande siffra för Svealand och Götaland ligger på 42-43 %. 

Kombinationen med fritidsresor är mindre vanlig. Siffrorna för ganska ofta, mycket ofta eller 

alltid ligger för Norrland på 36 %, för Götaland och Svealand på 30-31 %. 

Figur B2.7: Webbpaneldeltagarnas beskrivning av hur många gånger i månaden man handlar 

sällanköpsvaror i månaden. Källa: Baserad på egen empiri. 

 
 

Tabell B2.1: Skillnader i färdsätt till den butik man besöker oftast (anges i procent). Källa: Baserad på 

egen empiri. 

 
Färdsätt Götaland Svealand Norrland 

Till fots 40 46 32 

Med cykel 34 24 29 

Med kollektivtrafik 8 9 4 

Med bil som förare 76 73 86 

Med bil som passagerare 36 34 41 

 

Skillnaderna mellan regionerna är små avseende hur ofta man kombinerar inköp av 

dagligvaror med inköp av sällanköpsvaror. Mellan 37 % och 44 % gör det sällan. Den lägre 

siffran avser Norrland. 

I Norrland kan man också tänka sig att gå längre till butiken om inköpsmängden inte kräver 

biltransport. 28 % kan tänka sig att gå 1 km eller längre för att göra sådana inköp. 

Motsvarande siffror i Götaland är 23 % och i Svealand 20 %. 

När det gäller cykling är det betydligt vanligare i Svealand att man inte vill cykla till den butik 

man besöker oftast. I Norrland kan man tänka sig att cykla längst sträckor. 
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Figur B2.8: Webbpaneldeltagarnas beskrivning av längsta godtagbara avstånd till den dagligvarubutik 

man besöker oftast om man ska cykla (där inköpsmängden inte kräver biltransport). Källa: Baserad på 

egen empiri. 

 

 

I Norrland är man mest negativ till att resa kollektivt för att göra sina inköp. 61 % av 

Norrlänningarna kan inte tänka sig att åka kollektivt för att göra sina inköp. I Svealand kan 55 

% tänka sig att åka kollektivt för att göra inköp som inte kräver biltransport. Bland dem som 

faktiskt kan tänka sig att resa kollektivt vill de flesta åka 2 km eller mer.  

När det gäller avstånden till butik så är det längst i Norrland. Ändå har 34 % i Norrland högst 

600 m till närmaste dagligvarubutik. I Götaland och Svealand är siffran 45 % respektive 48 

%. 

Oavsett region har nästan hälften (45-47 %) svårt att uppge vilken eller vilka dagar man 

handlar oftast. Boende i Norrland handlar i något större utsträckning än övriga regioner på 

måndagar och fredagar.  

De tre viktigaste kriterierna för attraktivitet är kvalitet, sortiment och gratis parkering i 

samtliga regioner. Slutligen är 44 % negativa till inköp online eller att prenumerera på 

matkassar i Norrland. Den siffran 37 % i Svealand och 40 % i Götaland. 

Figur B2.9: Webbpaneldeltagarnas beskrivning av avstånd från bostaden till närmaste dagligvarubutik 

och stormarknad.  Källa: Baserad på egen empiri. 

 

  

17

17

14

23

19

19

20

17

23

26

21

20

14

14

15

17

5

6

5

4

2

2

1

2

20

16

24

18

Totalt

Götaland

Svealand

Norrland

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3 km eller mer 2-3 km 1-2 km 600-1000 m 200-600 m 0-200 m Skulle inte cykla

18

19

20

12

27

26

28

22

20

20

21

17

14

13

13

18

6

5

6

8

5

5

4

7

6

7

5

8

4

4

3

8

Totalt (n=1839)

Götaland

Svealand

Norrland

0% 20% 40% 60% 80% 100%Närmaste
dagligvarubutik

1

2

1

1

6

6

5

5

11

11

12

8

17

19

17

11

11

10

13

10

12

11

13

12

12

12

12

12

30

30

26

42

Totalt (n=1839)

Götaland

Svealand

Norrland

0% 20% 40% 60% 80% 100%Närmaste
stormarknad

0-200 m 200-600 m 600-1000 m
1-2 km 2-3km 3-5 km
5-10 km Mer än10 km



209 
 

 
 

Fördjupning avseende ålder 
Vid analysen av skillnader avseende olika åldrar så har följande åldersindelning använts; 

1. 18-25 år   n=177 (vissa frågor är uppdelade på 18-20 år respektive 21-25 år) 

2. 26-30 år  n=139 

3. 31-35 år  n=158 

4. 36-40 år  n=176 

5. 41-65 år  n=951 

6. 66+ år  n=236 

Till att börja med syns i materialet att centrumhandeln betyder mer i yngre åldrar. Eftersom 

såväl boendet som inköpsbehoven och tillgången till bil förändras i takt med 

familjesituationen påverkas även valet av inköpsställe. Också när man ser på valet av 

butikstyp så är det tydligt att personer mellan 31-40 år något oftare än övriga åldersgrupper 

handlar på en stormarknad. Tydligast i senare delen av 30-års-åldern. 

Övriga åldersgrupper (såväl yngre som äldre) handlar i större utsträckning i mellanstora 

butiker.  

När det gäller den näst oftast besökta butiken säger flest (30 %) att man besöker en 

stormarknad näst oftast. Därefter kommer mellanstor butik (24 %) och lågprisbutik (20 %). 

Det är små skillnader mellan de olika åldersgrupperna. Gruppen mellan 31-35 avviker något 

då man byter ut stormarknaden som andrahandsval mot närbutiken i något högre grad. 

I genomsnitt besöker man sin oftast besökta butik 2,4 gånger i veckan. Grupperna mellan 18-

30 år handlar oftare (i snitt 2,5 ggr) än personer som är 31 år eller mer. Framför allt handlar 

man oftare än personer mellan 31-35 år (som i snitt handlar 2,2 ggr). Från 35 och uppåt ökar 

siffran något igen till 2,4 gånger i veckan. Den näst oftast besökta butiken besöker man i 

genomsnitt 1,2 gånger i veckan. Här är det små skillnader både avseende bostadstyp, 

ortsstorlek och ålder. 

Sällanköpsvaror inhandlas bara 15 % varje vecka. I de större städerna handlar man oftare än i 

övriga delar av landet. I städerna med mer än 200 000 invånare handlar 37 % minst tre gånger 

i månaden. De yngsta grupperna, 18-30 år, handlar oftare sällanköpsvaror (2,4 ggr) än de 

äldsta grupperna (2,1–2,2 ggr). 

Figur B2.10: Webbpaneldeltagarnas beskrivning av vilken typ av affärsetablering som bäst passar in 

på den man besöker oftast och näst oftast. Indelat efter åldersgrupper. Källa: Baserad på egen empiri. 
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Figur B2.11: Webbpaneldeltagarnas beskrivning av vilken butikstyp som bäst passar in på den man 

besöker oftast. Indelat efter åldersgrupper. Andelar angivna i procent. Källa: Baserad på egen empiri. 

 

Bland dem som är 25 år eller yngre tar hälften sig till butiken med bil, såväl som förare som 

medföljande passagerare. I gruppen mellan 26-30 har andelen som åker till butiken som 

passagerare minskat betydligt, från 51 % till 37 %. Den totala andelen som färdas med bil i 

denna grupp har ökat betydligt, från 50 % till 62 %. Mellan 31-35 år har andelen som färdas i 

bil till butiken som förare ökat till 75 %. Efter 36 år är det hela 82 % som färdas i bil som 

förare. Efter 66 år minskar andelen som kör bil till sin oftast besökta butik något, från 82 % 

till 77 %.   

Transport med bil (främst som förare) till och från inköp av sällanköpsvaror är överlägset 

vanligast. I den yngsta gruppen, mellan 18-25 år, promenerar knappt hälften (49 %) för att 

handla sällanköpsvaror. För gruppen över 26 år har andelen minskat till 44 %. I stället ökar 

andelen som kör bil från 55 % till 60 %. Andelen som åker som passagerare minskar, från 49 

% till 38 %.  

När det gäller kombination av resor blir resultatet uppdelat på åldersgrupper som följer. 

Vanligast är att kombinera inköp med resa till eller från arbetet/ skolan. De som oftast 

kombinerar sina inköp hittas framför allt i grupperna mellan 26-40 år. Oavsett åldersgrupp är 

det vanligast att kombinera dagligvaruinköp med resa till/ från arbete/ skola. Mindre än en 

fjärdedel kombinerar köp av sällanköpsvaror med resor till/från arbete/skola. Andelen är 

något högre för fritidsresor.  

Endast 10 % av de tillfrågade kombinerar ofta inköp av sällanköpsvaror med dagligvaror. 

Knappt hälften, 48 %, säger att man kombinerar inköpen ibland. Grupperna mellan 31-40 år 

och över 66 år kombinerar sina inköp i större utsträckning än övriga.  
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Figur B2.12: Webbpaneldeltagarnas beskrivning av hur ofta, av de gånger man besöker den oftast 

besökta butiken, man kommer med olika färdsätt. Indelat efter åldersgrupper. Källa: Baserad på egen 

empiri. 
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Figur B2.13: Webbpaneldeltagarnas svar på frågan hur långt det är från bostaden till närmaste 

dagligvarubutik och närmaste stormarknad. Indelat efter åldersgrupper. Källa: Baserad på egen empiri. 

 

 
 

Merparten (65 %) av hushållen har en dagligvarubutik inom acceptabelt gång- eller 

cykelavstånd (mindre än 1 km). Knappt 80 % har mindre än 2 km till sin närmsta 

dagligvarubutik. Stormarknader ligger betydligt längre bort. 65 % har mer än 2 km till sin 

närmsta stormarknad.  

Figur B2.14: Webbpaneldeltagarnas svar på frågan vilket som är det längsta godtagbara avståndet till 

den dagligvarubutik man besöker oftast om man ska gå eller cykla (där inköpsmängden inte kräver 

biltransport). Källa: Baserad på egen empiri. 

 

  
När man sedan ser på hur långt man kan tänka sig att gå eller cykla så blir det enligt följande. 

Ju äldre man blir desto kortare sträcka kan man tänka sig att gå till butiken. Bland de yngsta, 

18-25-åringar, kan 67 % tänka sig att gå 600 m eller mer till den butik man handlar i oftast. 

Motsvarande siffra är 49 % hos den äldsta gruppen.  Nästan tre av fyra mellan 26-30 år kan 

tänka sig att cykla 1 km eller mer till sin butik. Efter 36 år ökar motståndet mot 

cykelanvändning ju äldre man blir. Med ökande ålder ökar också andelen som inte kan tänka 

sig att åka kollektivt till sin butik. Största andelen negativa hittar vi i gruppen mellan 36-40 år 

(59 %). Minst negativa är gruppen 18-25 år (24 %) men totalt över alla åldersgrupper blir 

andelen negativa 50 %. 
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Skillnader mellan kön 
Denna analys hanterar webbundersökningens 1839 svar varav 906 kvinnor (49 %). Över 90 % 

av både män och kvinnor har körkort liksom tillgång till bil. Närheten till dagligvarubutik är 

också jämn mellan könen där 65 % har mindre än 1000 m som avstånd och 45 % mindre än 

600 m. 

Första skillnaden avser den butik man besöker oftast; 

 29 % av männen mot 20 % av kvinnorna besöker oftast en extern affärsetablering. 

 34 % av kvinnorna besöker oftast en butik i centrum mot 24 % för män. 

 För halvcentrala affärsetableringar är det i stort jämnt. 

Denna butik besöker man vanligen 2 gånger per vecka. Inte heller här finns någon skillnad 

mellan män och kvinnor. När det gäller den näst oftast besökta butiken är det ingen tydlig 

skillnad avseende val av typ av butiksetablering. 

Ingen könsskillnad finns avseende färdsätt till den oftast besökta butiken när det gäller att gå, 

att cykla och att använda kollektivtrafik. Däremot kommer 23 % män dit med bil som förare 

två gånger i veckan och 16 % av kvinnorna. 30 % av kvinnorna kommer aldrig dit som förare 

men endast 18 % av männen. Kvinnorna kommer oftare än männen till butiken som 

passagerare (46 % för kvinnor och 26 % för männen). 

Att kombinera dagligvaruinköp med resor till/från skola/arbete eller under lunchen görs oftare 

av kvinnor. Knappt hälften (48 %) av kvinnorna kombinerar ofta eller mycket ofta sina inköp 

med förflyttningar till och från arbetet/ skola. Motsvarande siffra för män är 38 %. Även 

under fritiden är trenden den samma, 35 % av kvinnorna kombinerar sina resor och 27 % av 

männen. Också avseende att kombinera inköp av sällanköpsvaror med inköp av dagligvaror är 

det vanligare hos kvinnor. Fler kvinnor handlar på måndagar (25 % mot 21 %) och fler män 

på helgen (25 % mot 18 %). 

När det gäller faktorer som är viktiga för valet av den butik där man handlar oftast är det bara 

två faktorer där män ger högre betyg än kvinnor men skillnaderna är förvånansvärt små. Den 

ena är möjligheten att ha bra och trevliga möjligheter att ta en kaffepaus och äta (2,21 för män 

mot 2,17 för kvinnor i en skala på 1-5 där 5 är viktigast). Den andra är att butiken ligger i 

anslutning till ett brett utbud av fackbutiker (2,61för män mot 2,57 för kvinnor). Annars ger 

kvinnor generellt något högre betyg också avseende biltillgänglighet (3,9 för män mot4,0 för 

kvinnor).  

Sällanköpsvaror köper män oftare än kvinnor under perioden fredag tom söndag (69 % av 

männen mot 54 % av kvinnorna) medan det varierar oftare för kvinnor (56 % av kvinnorna 

mot 48 % av männen). 

Åldersgrupperna i materialet är jämnt fördelade mellan könen men det finns en dominans i 

åldersgrupperna från 36 år tom äldre än 66 år. Flest är det i gruppen 41-65 år (ca 50 %). 

Därför är analysen om skillnader avseende åldersgrupper viktig. 
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Figur B2.15: Webbpaneldeltagarnas kombination av dagligvaruinköp uppdelat på kön. Andelar 

angivna i procent. Källa: Baserad på egen empiri. 

  

Skillnader utifrån inkomstklass 
Av de 1839 ville 192 inte uppge inkomstklass. Övriga fördelade sig enligt tabell B2.2. 

 
Tabell B2.2: Webbpaneldeltagarnas fördelning på inkomstklasser. Källa: Baserad på egen empiri. 

 

 Total 

 

Under 

200 000kr 

200 000 

-399 999 kr 

400 000 

- 599 999 kr 

Över 

600 000 kr 

Vill inte 

uppge 

Antal 1839 155 491 532 462 192 

 

I lägsta inkomstklassen har 83 % körkort och 75 % tillgång till bil. I övrigt ligger det över 90 

%. Avståndet till närmaste dagligvarubutik är jämt fördelat mellan inkomstklasserna förutom 

det kortaste intervallet 0-200 m. Där finns en entydig avtagande andel boende inom 200 m 

med ökande inkomstklass (från 30 % till 14 %). Det kan förklaras av att de lägre 

inkomstklasserna bor i mer högexploaterade områden. Mer exklusiva boenden i tättbebyggda 

delar av staden skulle öka hållbarhetspotentialen. Ökad omsorg om gaturum i centrala lägen 

och tätare stadskvarter kan skapa attraktivare stadsmiljöer och på så sätt locka fler ur högre 

inkomstklasser. 

Vid valet av handelsetableringstyp finns också skillnader. Ju högre inkomstklass desto större 

andel väljer externa handelsetableringar som den plats dit de åker oftast för att handla 

dagligvaror (från 16 % till 30 %). För centrumhandeln är det tvärt om. Hit åker störst andel 

från den lägsta inkomstklassen (från 34 % till 25 % för den högsta inkomstklassen). 

Inga tydliga skillnader finns avseende hur ofta man handlar. 65 % ur den högsta 

inkomstklassen kommer aldrig till fots mot 41 % för den lägsta. Istället kommer man oftast 

till butiken med bil som förare. 

Bland faktorer som avgör val av butik finns några skillnader. Priset är minst viktigt för den 

högsta inkomstklassen. Att gå, cykla eller åka kollektivt minskar i betydelse med ökande 

inkomstklass. Att det är lätt att nå med bil är viktigast för den högsta inkomstklassen. Att ha 

bra möjligheter att ta kaffepaus, vikten av det minskar med ökande inkomstklass. 
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Också om det varierar för hälften så handlar den högsta inkomstklassen oftast på lördag och 

söndag (58 % till 29 % för den lägsta inkomstklassen). 

Om man ska gå så är 200-1000 m längsta godtagbara avstånd för samtliga inkomstklasser 

(andel som tycker det är 63 % för den högsta och 55 % för den lägsta). Den högsta 

inkomstklassen har också bäst utbildningsnivå, bor huvudsakligen i villa eller radhus, är oftast 

gift/sambo med barn och i åldern 41-65 år. 

Skillnader utifrån hushållssituation 
De 1839 fördelade sig efter hushållssituation enligt tabell B2.3. 

 
Tabell B2.3: Webbpaneldeltagarnas fördelning på hushållssituation. Källa: Baserad på egen empiri. 

 

 Total 

 

Ensamboende 

utan barn 

Ensamboende 

med barn 

Gift/sambo 

utan barn 

Gift/sambo 

med barn 

Övriga 

(t.ex. bor 

hos 

föräldrar) 

Antal 1839 256 96 412 942 131 

 

Över 90 % av deltagarna förutom gruppen övriga har körkort och tillgång till bil. Gift/sambo 

med barn dominerar på avståndsintervallet 600 m-2 km till närmaste dagligvarubutik (38 % 

mot 25 % för ensamstående utan barn). På närmare avstånd dominerar ensamstående och på 

längre avstånd finns inget tydligt mönster. Gifta/samboende med barn väljer i första hand en 

halvcentral etablering, i andra hand extern etablering och i tredje hand centrumhandel. 

De som har upp till 5 km avstånd till stormarknad är oftast ensamstående med/utan barn. På 

längre avstånd är det oftare gift/sambo med barn. Ändå besöker gift/sambo med barn oftast 

externa handelsetableringar och mest sällan centrumhandel. Det finns inga tydliga skillnader 

avseende hur ofta man handlar men gift/sambo med barn kommer sällan till fots eller med 

kollektivtrafik. Oftare med cykel och oftast med bil. Gruppen handlar oftast dagligvaror på 

torsdag-fredag-måndag och sällanköpsvaror på fredag-lördag. Det är mycket viktigt med 

parkeringstillgång. En förklaring är att de största hushållen oftast handlar stora mängder. 

Servicekvaliteten är viktig vid val av butik (4,1 där 5 är viktigast mot 3,7 för ensamstående 

utan barn) liksom att det är lätt att nå med bil och att parkera billigt. 

Skillnader utifrån bostadstyp 
En särskild studie gjordes av om det går att se tydliga skillnader utifrån bostadstyp. I 

materialet skiljs på flerfamiljshus (n=699) och villa eller radhus (n=1133). 

Både om man har körkort (97 % i villa eller radhus mot 88 % i flerfamiljshus) och om man 

har tillgång till bil skiljer sig tydligt (99 % i villa eller radhus mot 84 %).  

Avseende avståndet till närmaste dagligvarubutik syns tydligt att flerfamiljshus ligger i 

områden med högre exploateringsgrad och högre frekvens dagligvarubutiker. I 

avståndsintervallet 0-600 m är andelen flerfamiljshusboende 73 % mot 27 %. I avstånden 

längre än 600 m är motsvarande siffror 26 % mot 71 %. Det är också närmare till 

stormarknader från flerfamiljshus. I intervallet 0- 5 km är andelen flerfamiljshusboende 80 % 

mot 44 % i villa eller radhus. I intervallet mer än 5 km är motsvarande siffror 18 % mot 56 %. 

Det är fler villa- och radhusboende som besöker externa eller halvcentrala handelsetableringar 

(69 % mot 54 % i flerfamiljshus) och tvärtom avseende centrumhandel (20 % mot 40 % i 
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flerfamiljshus). Det påverkar troligen också antalet besök per vecka där flerfamiljshusboende 

handlar i genomsnitt 2,5 gånger per vecka och boende i radhus eller villa 2,3 gånger per 

vecka. 

Tabell B2.4: Webbpaneldeltagarnas sätt att färdas till den oftast besökta dagligvarubutiken, uppdelat 

på bostadstyp. Källa: Baserad på egen empiri. 

 
Andel av totalt 

antal gånger per 

vecka 

Till fots 

(%) 

Med cykel 

(%) 

Med 

kollektivtrafik 

(%) 

Med bil som 

förare 

(%) 

Med bil som 

passagerare 

(%) 

Boende i 

flerfamiljshus 

40 15 7 26 12 

Boende i villa 

eller radhus 

12 11 1 56 20 

 

Det är stor skillnad avseende om man färdas på ett hållbart sätt. Det framgår av tabell B2.4 

där t.ex. boende i flerfamiljshus går till fots 40 % av gångerna per vecka mot boende i villa 

eller radhus som bara går 12 % av gångerna per vecka. Detta samvarierar också med 

inkomstklass. 

När det gäller egenskaper hos den butik man besöker oftast finns det också tydliga skillnader.  

 Boende i villa eller radhus sätter högre betyg på kvalitet, trivsel, öppettider, 

möjligheten att kombinera ärenden, servicekvaliteten, att hitta i butiken, att det är lätt 

att nå med bil och goda parkeringsmöjligheter som är gratis. 

 Boende i flerfamiljshus sätter högre betyg på närheten till bostaden, att det är lätt att 

nå till fots, med cykel och med buss. 

Avslutningsvis är det större andel av de boende i villa eller radhus som tillhör de högsta 

inkomstklasserna men också som har barn (67 % i villa eller radhus är gift/sambo och har 

barn mot 26 % i flerfamiljshus). Ända upp till 35 års ålder är det vanligare att bo i 

flerfamiljshus. Därefter är det fler som bor i villa eller radhus. 

Skillnader utifrån om staden är pendlingsort, förort eller storstad 
De 1839 fördelade sig efter vilken typ av kommun man bor i så att 44 % bor i storstad, 24 % 

bor i förorts- eller pendlingskommun och 32 % i annan kommun. 

Skillnader syns genast avseende avstånd till närmaste dagligvarubutik. I storstaden har 27 % 

0-200 m och 31 % 200-600 m till närmaste butik. I pendlings- och förortskommunen är 

motsvarande siffror 10-12 % och 27-30 %. I annan kommun är dessa siffror 12 % och 19 %. I 

intervallet 600-1000 m är siffrorna för pendlings- och förortskommunen runt 25 % men i 

storstad och annan kommun runt 18 %.  

Avståndet till närmaste stormarknad skiftar också. I förorts- och storstadskommuner har runt 

17 % mer än 10 km till närmaste stormarknad. Motsvarande siffra för annan kommun och 

pendlingskommun är runt 50 %. I storstaden dominerar intervallet 1-2 km (24 %) medan i de 

övriga ligger den siffran på 17 % för förort men på 10 % för pendlingskommun och annan 

kommun. Betydelsen av halvcentrala etableringar som uppfyller konsumenternas krav 

framstår tydligt eftersom alternativet blir långa resor till externa affärsetableringar. 

Det finns inga tydliga skillnader i färdsätt till den oftast besökta butiken. Däremot är det 

viktigare i storstaden med närheten till bostaden (36 % ger betyget mycket viktigt) än i annan 

kommun där siffran är 28 %. Att nå den butiken man besöker oftast till fots är viktigast i 

storstad (22 % anser att det är mycket viktigt). För annan kommun är siffran 12 %. 
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I storstadskommunen har 52 % högskole- eller universitetsutbildning medan siffran är 39 % i 

annan kommun. Betydligt fler bor i flerbostadshus i storstadskommunen (53 % mot 25 % i 

annan kommun). Andelen gift/sambo med barn är 45 % i storstadskommunen och mellan 55 

och 61 % i de övriga. 

Utvärdering med hjälp av regressionsanalys 

Metod 

Frågeställningen som analysen söker ett svar på är vilka egenskaper som påverkar 

rangordningen av de två butiker som rankats som ”1:a val” respektive ”2:a val” sinsemellan? 

Om de två butiksalternativen presenteras, med sina respektive egenskaper, för respondenten, 

så får respondenten välja mellan dem. Valet faller på den butik som rankats som etta.  

Därför kan vi beskriva rangordningen mellan de två alternativen som ett ”binärt val”.  

Binära val kan beskrivas med binära logitmodeller, det samma som logistisk regression. 

Den statistiska metoden är således logistisk regression där den beroende variabeln är 

sannolikheten att föredra en viss av de två butikerna framför den andra. De förklarande 

variablerna blir hur de olika butikerna bedömts relativt varandra (differens) i de 18 mätta 

kriterierna. 

Ett antagande som utgör en utgångspunkt är att de värden som respondenterna anger som svar 

på frågan ”Hur bra…” bedöms vara exogena i förhållande till deras rangordning.  Det innebär 

att respondenterna gör bedömningen av kriterierna ”innan” de rangordnar. Bedömningarna är 

därför oberoende av själva valet. 

Det finns ett antal okända variabler som också påverkar rangordningen mellan butikerna 

(vilken butik som har snyggast expediter, vilken butik min mamma handlade i, vilken butik 

som ligger på den soliga sidan om torget…). I analysen ingår alla dessa faktorer i en 

gemensam slumpterm. Ett annat antagande är att denna slumppåverkan är okorrelerad med de 

variabler som ingår i analysen.  Det innebär till exempel att det inte alltid är så att butiker med 

de snyggaste expediterna också har låga priser.  

Genomförandet av analysen gjordes enligt följande. De två butiksalternativen samlades för 

varje respondent. De respondenter som inte har rankat två alternativ rensades bort. Därefter 

återstod 1 578 individer som hade gjort parvisa val. Ett av alternativen valdes till 

referensalternativ.  Det alternativ valdes som getts högst värde på ”konkurrenskraftiga priser” 

till referensalternativ. (Detta är en teknikalitet som inte spelar någon roll för 

parameterskattningarna – referensalternativ hade kunnat väljas helt slumpmässigt). Sedan 

skapades variabler som beskriver skillnaden mellan kvalitet på referensalternativet och det 

andra alternativet.  
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Tabell B2.5: Kvalitetsskillnad mellan de två butiksalternativen. Av beräkningstekniska skäl används 

butiken med mest konkurrenskraftiga priser genomgående som referens: Kriteriet för butiken med 

mest konkurrenskraftiga priser minus kriteriet för butiken med mindre konkurrenskraftiga priser. 

Källa: Baserad på egen empiri. 

  Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DiffBra_parkeringsmöjlighet

er_1 

1578 -4,0 4,0 ,344 1,3077 

DiffBekväm_att_nå_med_bil

_1 

1578 -4,0 4,0 ,227 1,1798 

DiffBekväm_att_nå_med_ko

llektivtrafik_1 

1578 -4,0 4,0 -,042 1,1626 

DiffBekväm_att_nå_med_cy

kel_1 

1578 -4,0 4,0 -,264 1,5910 

DiffBekväm_att_nå_till_fots

_1 

1578 -4,0 4,0 -,366 1,8634 

DiffI_anslutning_till_fackbuti

ker_1 

1578 -4,0 4,0 ,261 1,7866 

DiffHar_brett_sortiment_1 1578 -4,0 4,0 ,461 1,3272 

DiffHar_god_kvalitet_på_va

rorna_1 

1578 -4,0 4,0 ,193 ,8362 

DiffDet_är_lätt_att_hitta_i_b

utiken_1 

1578 -4,0 4,0 ,156 ,8999 

DiffPersonalen_är_trevlig_1 1578 -4,0 4,0 ,112 ,9188 

DiffTrevlig_miljö_att_handla

_i_1 

1578 -4,0 4,0 ,149 ,9674 

DiffBra_möjligheter_ta_enk

affepaus_eller_äta_1 

1578 -4,0 4,0 ,276 1,5744 

DiffLätt_att_ha_med_sig_ba

rn_1 

1578 -4,0 4,0 ,169 ,8608 

DiffGod_tillgång_till_toalette

r_1 

1578 -4,0 4,0 ,418 1,5753 

DiffÖppettider_som_passar

_mig_1 

1578 -3,0 4,0 ,158 ,7859 

DiffPriserna_konkurrenskraf

tiga_1 

1578 ,0 4,0 ,830 1,0045 

DiffNära_hemmet_1 1578 -4,0 4,0 -,311 1,7985 

DiffNära_min_arbetsplats_1 1578 -4,0 4,0 ,050 1,2323 

Valid N (listwise) 1578     
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Resultat 

Två modeller skapades; 

 en fullständig modell som skattar betydelsen av alla 18 kriterierna för valet av 

förstahandsbutik 

 sedan en reducerad modell, där de kriterier som blev icke-signifikanta i den 

fullständiga skattningen uteslutits 

Se tabell B2.6.  

Resultaten från de två skattningarna blir sinsemellan mycket lika. Det är i sig en positiv 

indikation angående resultatens tillförlitlighet. 

Tabell B2.6: Parameterskattningar för två skattade regressionsmodeller. Källa: Baserad på egen 

empiri. 

  Fullständig regression Reducerad regression 

  B S.E. Sig. B S.E. Sig. 

DiffBra_parkeringsmöjligheter_1 ,177 ,067 ,009 ,211 ,051 ,000 

DiffBekväm_att_nå_med_bil_1 ,032 ,075 ,667 Na Na Na 

DiffBekväm_att_nå_med_kollektivtrafik_1 -,120 ,056 ,033 -,113 ,055 ,038 

DiffBekväm_att_nå_med_cykel_1 ,033 ,058 ,572 Na Na Na 

DiffBekväm_att_nå_till_fots_1 ,112 ,057 ,051 ,120 ,049 ,015 

DiffI_anslutning_till_fackbutiker_1 -,039 ,042 ,355 Na Na Na 

DiffHar_brett_sortiment_1 ,312 ,072 ,000 ,317 ,059 ,000 

DiffHar_god_kvalitet_på_varorna_1 ,140 ,102 ,169 Na Na Na 

DiffDet_är_lätt_att_hitta_i_butiken_1 ,460 ,084 ,000 ,485 ,080 ,000 

DiffPersonalen_är_trevlig_1 ,364 ,086 ,000 ,336 ,079 ,000 

DiffTrevlig_miljö_att_handla_i_1 -,107 ,087 ,219 Na Na Na 

DiffBra_möjligheter_ta_enkaffepaus_eller_äta_1 -,059 ,050 ,241 Na Na Na 

DiffLätt_att_ha_med_sig_barn_1 ,087 ,084 ,299 Na Na Na 

DiffGod_tillgång_till_toaletter_1 ,074 ,051 ,150 Na Na Na 

DiffÖppettider_som_passar_mig_1 ,238 ,090 ,008 ,256 ,088 ,004 

DiffPriserna_konkurrenskraftiga_1 ,231 ,057 ,000 ,245 ,056 ,000 

DiffNära_hemmet_1 ,514 ,057 ,000 ,525 ,055 ,000 

DiffNära_min_arbetsplats_1 ,211 ,053 ,000 ,211 ,053 ,000 

 

Störst betydelse (per enhet) har kvaliteterna ”ligger nära hemmet” och ”är lätt att hitta i 

butiken”. Därefter följer variablerna ”personalen är trevlig” och ”butiken har ett brett 

sortiment”. I en tredje grupp hamnar kvaliteterna ”Öppettider som passar mig”, ”priserna 

konkurrenskraftiga”, ”ligger nära min arbetsplats” och ”bra parkeringsmöjligheter”.  

Av de kvalitet som har signifikant betydelse för valet så är det egenskaperna ”lätt att nå till 

fots”, respektive ”lätt att nå med kollektivtrafik” som tycks ha allra minst betydelse för valet. 

Dessa resultatet måste betraktas som svaga och hanteras inte vidare i analysen. 
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Modellens förklaringsförmåga – hur viktiga är de mätta kriterierna för valet, 
sammantaget?  
I analyserna blir R2 0.2-0.3 beroende på vilken R2 definition som används.  R2 minskar när 

modellen reduceras (färre variabler = sämre anpassning). Försämringen är dock liten.  

Tabell B2.7: R2-värden för den fullständiga modellen. Källa: Baserad på egen empiri. 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 1771,895a ,232 ,309 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because 

parameter estimates changed by less than, 001. 

 
Tabell B2.8: R2-värden för den reducerade modellen. Källa: Baserad på egen empiri. 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 1780,055a ,228 ,303 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because 

parameter estimates changed by less than, 001. 

 

Respondenternas ranking av sina två butiker kan “förutses” i 77 – 78 procent av fallen med 

hjälp av modellens samband. Det är bättre än de 50 procent rätt som man skulle få om man 

skulle gissa rankingen helt utan kännedom om respondenternas bedömning av butikernas 

kvaliteter. 

Tabell B2.9: Modellens klassifikationsförmaåga - fullständig modell. Källa: Baserad på egen empiri.  

Classification Tablea 

 Observed Predicted 

 Första_el_andraval Percentage 

Correct  1 2 

Step 1 Första_el_andraval 1 243 108 69,2 

2 258 969 79,0 

Overall Percentage   76,8 

a. The cut value is ,500 
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Tabell B2.10: Modellens klassifikationsförmåga – reducerad modell. Källa: Baserad på egen empiri.  

Classification Tablea 

 Observed Predicted 

 Första_el_andraval Percentage 

Correct  1 2 

Step 1 Första_el_andraval 1 247 104 70,4 

2 248 979 79,8 

Overall Percentage   77,7 

a. The cut value is ,500 

 

Kommentar om variablernas spridning 

Tabell B2.5 visar hur mycket varje kriterium varierar i materialet. Max och Min anges men 

också ett mer nyanserat värde i kolumnen ”Std Deviation”. Dessa värden kan användas för att 

bättre tolka det angivna värdet. På vissa kriterier har nästan alla respondenter angett värden 

mellan 3 och 4. På andra kriterier har värdena stor standardavvikelse. Där har många 

respondenter utnyttjat hela skalan. En enhet kan därför ibland ange en stor skillnad och ibland 

en liten (om respondenterna använt hela skalan). Därför är jämförelser mellan värdena rent 

numeriskt mindre intressanta. Det är rankingen mellan kriterierna som är det viktiga 

resultatet. 

Aktörsintervjuer 
I bilaga 6 finns den intervjumall som användes vid aktörsintervjuerna. Sammanlagt nio 

intervjuer har gjorts med aktörer kring handelsfrågor. Det har varit planerare, förtroendevald 

och butiksansvarig i Falun och Umeå. I Nacka har planerare, butiksansvarig och aktuell 

fastighetsägare intervjuats. Syftet har varit att få en bild av aktörernas förhållningssätt till 

handelns utveckling. 

Falun 

Kommunens översiktsplan och inställning till handel  

Vid en genomgång med en planerare i Falun framgick att uppdatering pågår av 

översiktsplanen. Nuvarande översiktsplan är från 1990. Förutom en handelsstrategi har tre 

andra dokument kommit att spela stor roll för kommunens utveckling. Det är ett 

miljöprogram, ett tillväxtprogram och ett folkhälsoprogram. De behandlar tillsammans de tre 

hållbarhetsaspekterna (ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet). I planeringen har 

tillväxtprogrammet och därmed den ekonomiska hållbarheten störst tyngd. De olika 

dokumenten är väl samordnade. 

Samverkan  

Det finns fyra grupperingar för samverkan; 

 Tillväxtrådet: Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande Man har 7-8 

möten/år. I rådet ingår tre tunga politiker, fyra företagsledare samt ordföranden i 

Företagarnas Riksförbund, landstinget och Högskolan Dalarna. 

 Etableringsgruppen: Har möten var 6e vecka. Det är en tjänstemannagrupp med 

tjänstemän från stadsbyggnadskontoret och näringslivskontoret samt representanter för 

Centrala stadsrum. 

 Stadsbyggnadsberedningen: En informell gruppering bestående av presidierna för 

kommunstyrelsens utvecklingsutskott, byggnadsnämnden och trafik o. fritidsnämnden. 

Träffas ca 6 ggr/år. 
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 Centrala stadsrum; Har utveckling av centrum som fokus. Träffas 4 ggr/år. Består av 

kommunens representanter, fastighetsägare, köpmannaförening. Av de 150 butikerna i 

centrum är de flesta med. Tung och välfungerande grupp som funnits länge och varit 

inspiration till Föreningen Svenska Stadskärnor. 

Förutom dessa fyra finns en femte gruppering som blir allt tyngre. Det är den s.k. Falun-

Borlängeregionen som också inkluderar representanter för Säter, Gagnef, Ludvika och 

Smedjebacken. Den regionala dimensionen diskuteras, enligt kommunstyrelsens ordförande 

alltmer. 

Trafikarbete 

Det finns i Falun en vilja att minimera trafikarbetet i staden kopplat till handel och service. 

Man försöker följa handelsstrategin som också behandlar detta. Det finns en ambition till en 

bred servicestruktur och lokal försörjning av dagligvaror (dvs. en kortdistansstruktur). Vidare 

är tillgänglighet till handel och service viktigt. Om man kan lyckas med det minimeras också 

trafikarbetet. Man vill helst ha mer handel i centrum och litet externetablering. I samtalet med 

den förtroendevalde framgick att man önskar prioritera gång- och cykeltrafik samt 

kollektivtrafik. Man önskar också orientera funktioner till centrum. Falun har stor andel 

inpendling. 

I intervjun med butikschefen framkom att Möller & Partner, fastighetsägare, inte engagerar 

sig i frågor om påverkan på besökarnas trafikarbete. De är dock intresserade att ge plats åt 

snabbmatsförsäljning på tomten och att öka attraktiviteten på platsen med fler funktioner. De 

har nyligen blivit klara med avtal om ett apotek. Annars finns det en praxis hos både Willys 

och Hemköp att etablera sig som områdesbutiker. När Axfood köpte Hemköp och lade ner 

livsmedel på Åhlens, då ville man att Hemköp skulle ta över det. Därför hamnade Hemköp i 

centrum i många städer. I Willys fall innebär lågpriskonceptet att man inte vill ligga i dyra 

externa handelsetableringar, inte heller i dyra centrala lägen. Sammantaget gagnar både 

Willys och Hemköps strategi liksom fastighetsägarens önskan att etablera fler funktioner intill 

livsmedelsbutiken en kortdistansstruktur i denna del av Falun. 

Attraktivitet 

De tre aktörerna fick ange betyg på faktorer kring konsumenternas val av butik samt 

möjligheter att ta sig till och ifrån. Betyget skulle avse vad konsumenten tycker. Dessa betyg 

jämfördes sedan mot motsvarande betygssättning utförd av konsumenter i den webbpanel som 

har använts (se figur 4.15). 

Sortiment och varornas kvalitet bedömdes av webbpanelen som viktigare än vad de tre 

aktörerna i Falun tyckte (ingen stor skillnad; 3,7 mot webbpanelens 4,5). Siffrorna anges som 

medelvärden om inget annat sägs. Trivsel förstod butikschefen var viktigt (samma betyg som 

webbpanelen; 4) men inte förtroendevald och planerare. Öppettider angavs till 4 i 

webbpanelen vilket också planeraren och den förtroendevalde angav. Butiksansvarig gav 3. 

Servicekvalitet bedömde butiksansvarig vara viktigt och gav 5 där webbpanelen gav 4. 

Närheten till bostaden tyckte planeraren var betyg 4 och webbpanelen gav 3,8 men 

förtroendevald och butiksansvarig såg det inte som lika viktigt (betyg 3). Att det ska vara lätt 

att nå med bil och finnas goda parkeringsmöjligheter var samfällt betyg 4 liksom 

webbpanelen som däremot gav 4,3 för gratis parkering vilket värderades lägre (betyg 3) av de 

tre aktörerna. 

På frågan om annat viktigt för konsumentens val av butik angav butiksansvarig hygien och 

fräschhet. Där stöds han av den marknadsanalys som gjorts av Mind Network (2006) för 

Sickla ICA Kvantum. Kvaliteten ”Ren & fräsch butik” rangordnas här högst i en enkät till de 

boende i området. 
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Avstånd 

Värderingen avseende längsta avstånd konsumenterna kan tänka sig att gå, cykla och åka 

kollektivt jämfördes mellan aktörerna i Falun och intervjudeltagarna i Falun. Avseende 

gåendet stämde bilden bra. Butiksansvarig och planerare trodde att 200-600 m var det längsta 

avståndet man kunde tänka sig att gå. Förtroendevald trodde 600-1000 m. 

Intervjuundersökningen visade att dessa två intervall dominerade (34 % svarade 200-600 m 

och 22 % svarade 600-1000 m, se figur 4.14). 

När det gällde cyklingen visade intervjuundersökningen att störst andel (42 %) kunde tänka 

sig att cykla 2 km eller mer (längsta godtagbara avstånd). Aktörerna i Falun trodde att det 

skulle vara kortare (de trodde på intervallet mellan 600 m och 2 km). Studien av skillnader 

mellan vad man kan tänka sig att göra och vad man gör visar att andelen som verkligen cyklar 

minskar tydligt mellan intervallet 600 m – 2 km och intervallet 2 km – 3 km (från 29 % till 10 

%), se tabell 4.4. Aktörernas bild stämde alltså med det verkliga beteendet. 

Avseende att färdas med buss var bilden överensstämmande mellan aktörerna att det krävs 

stor närhet eller att man undviker att ta buss till butiken. Så är också intervjuresultaten 

avseende hur man tog sig till butiken. Däremot angav en stor andel av de intervjuade att de 

kunde tänka sig att ta bussen (48 % angav att de kunde tänka sig att åka buss om sträckan är 

längre än 2 km). 

Butiksstruktur 

Tre scenarios gavs för att bredda diskussionen kring framtida strukturer; 

1. Veckohandling med transport i bil/ buss till stormarknad/lågprisbutik. 

Kompletteringshandel i mindre butik. Sällanköp efter behov.  

2. Veckohandling i halvcentral butik med transport till fots, med cykel och vid större 

inköp med bil. Kompletteringshandel i mindre butik. Sällanköp efter behov. 

3. Dagligvaruinköp via internet (t.ex. ICA matkasse) med leverans till närbeläget 

utlämningsställe eller till dörr. Kompletteringshandel i halvcentral butik med transport 

till fots eller med cykel. Sällanköp efter behov. 

En bedömning gjordes av aktörerna där man dels valde dominerande struktur utifrån ett 

lönsamhetsperspektiv, ur ett miljöperspektiv och ur ett socialt perspektiv. Utifrån 

lönsamhetsperspektivet landade man i scenario 1 förutom planeraren som trodde på 2. Ur ett 

miljöperspektiv valde man 2 alternativt 3 men utifrån det sociala perspektivet blev valet 2 

med viss känsla för 1. Just i Falun utgör ICA Maxi den dominerande stormarknaden. Denna 

butiks sköts så väl att konsumenter lockas av det och staden är så liten att man träffar bekanta 

där, det blir delvis en mötespunkt. Om aktörerna väger ihop de tre hållbarhetsperspektiven 

hamnar man långsiktigt i 2. 

Handel och service 

Diskussion fördes kring att allt fler sällanköpsvaror inköps via internet och hämtas på lokalt 

utlämningsställe eller levereras till dörren för en avgift. Olika servicefunktioner prövar samma 

metodik. Posten har flyttat in på den lokala butiken vilket innebär bättre öppettider och 

därmed bättre service för de vanliga ärendena. Om nu e-handel med dagligvaror ökar var 

uppfattningen att utlämning av dem också kan ske i den lokala butiken.   

Avslutningsvis diskuterades att utveckla utlämningsställena till lokala centrumpunkter som 

förenar närhet, hållbarhet, bra öppettider, en social centrumfunktion med ev. café, frisör, 

kemtvätt, biltvätt, tillgång till parkering etc. Den förtroendevalde menade att detta beror på 

stadens storlek. I en liten stad med korta avstånd kan det räcka med en sådan plats, nämligen 

centrum. Långsiktigt kan det ändå vara aktuellt också i en stad av Faluns storlek. Planeraren 
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såg det som en god tanke och den butiksansvarige menade att i så fall krävs utvecklad logistik 

med centrala lagercentraler med stora sortiment och optimerade distributionslinjer. 

Övrigt 

I Falun är det på väg att skapas en andra central handelsfunktion kring ICA Maxi. Det innebär 

en utmaning för butikerna i centrum men många av dem löser det genom att försöka finnas på 

bägge platserna. Detta innebär också att potentialen för fler större mångfunktionella 

handelsområden minskar. 

Fortsättningsvis finns strategin kring områdesnära butiker där det finns aktörer som väljer 

dessa miljöer också av ekonomiska skäl då man slipper dyra hyror både i centrum och i 

externa handelsområden. 

Den butiksansvarige såg följande dynamik som en hållbar utveckling mot städer med 

kortdistansstrukturer; 

1. Butiken måste inledningsvis vara attraktiv, välskött och lönsam. 

2. Kommunen måste förstärka området med förtätning av bostäder. 

3. Den förstärkta basen ger ytterligare förbättrad lönsamhet och områdesplatsen kan 

utvecklas med fler funktioner. 

Umeå 
Kommunens översiktsplan och inställning till handel  

I kommunens översiktsplanedokument finns hållbarhetsbegreppen hanterade. Den sociala 

dimensionen har styrt minst enligt planerare men finns enligt den förtroendevalde med på 

allvar för första gången. Ett exempel på hur miljömässig hållbarhet finns med är att man 

beskriver gröna friköp av parkering. Den tidigare upprättade handelspolicyn är nu inarbetad i 

den nya översiktsplanen som är framtagen under 2011. Man försöker undvika separata 

temadokument. 

Samverkan 

Centrumutvecklingsgruppen är den enda kontinuerligt fungerande samverkansgruppen. 

Annars skapas grupper efter behov. I centrumutvecklingsgruppen finns UPAB 

(parkeringsbolaget), Fastighetsföreningen, Svensk Handel, Hotell- och restaurang, 

handelskammaren. 

Samverkan med näringslivets aktörer sker i samband med beredning av översiktsplan. Det 

finns inga kontinuerligt fungerande grupper utom centrumgruppen. Kommunen hanterar 

näringslivsaktörer i samband med att de är missnöjda med sina förhållanden eller ska 

nyetablera. Den förtroendevaldas bild är att det alltför ofta i kontinuerliga grupper blir 

aktörernas egna intressen som kommer att dominera. Också av konkurrensneutralitetsskäl är 

det svårt med gruppbildningar. Den butiksansvarige är inte helt nöjd med samverkan. Han ser 

sig som en pusselbit i ett större spel där kommunen gärna skulle vilja få en omlokalisering till 

ett blivande större område (Klockarbäcken) men där butiksansvarig gärna vill expandera i 

befintligt läge med närhet till bostäder. Samtidigt pågår utbyggnad av en kringfart för biltrafik 

som innebär att nuvarande läge förstärks då det ligger intill en viktig korsning och kommer att 

få god tillgänglighet via kringfarten till nya områden både söder om älven (Rödäng) och på 

norra sidan om Umeå (Sandåkern). 

Trafikarbete 

Umeå arbetar efter en trepolighet med Strömpilen, Ersboda och Klockarbäcken som tre stora 

mångfunktionella handelsområden, ett i varje väderstreck. Ett fjärde på södra sidan är på väg i 

och med etablering av IKEA.  Klockarbäcken går tungt eftersom en stor del av 
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etableringsbehovet har tillfredsställts i Ersboda och Strömpilen och dessutom är utbyggnaden 

av blivande bostadsområden kring Klockarbäcken inte påbörjade. Därför är handelns aktörer 

ännu inte så intresserade. Kommunen resonerar i tre hierarkier där centrum är den första, de 

fyra stora handelsområdena är den andra. Den tredje hierarkin med mindre butiker ute i 

områdena har inte kommunen engagerat sig i. Sammantaget utgör det en strategi för att uppnå 

en kortdistansstruktur också till stora handelsområden och därmed en minimering av 

biltrafikarbete. De stora handelsområdena har också stombusslinjeanslutning. Den 

butiksansvarige ser sin ICA Kvantum som en stor områdesbutik med god tillgänglighet för 

fotgängare och cyklister. En mindre busslinje gick också förbi men den är för närvarande 

nerlagd. Trots rollen som områdesbutik så är butiken så attraktiv att den lockar kunder från 

andra delar av staden. Dessutom har man post och automatisk bensinmack. 

Attraktivitet 

Vid jämförelsen mellan aktörernas och webbpanelens uppfattning av vilka faktorer som är 

viktiga för konsumenternas val av butik framkom följande; 

 Den förtroendevalde underskattade betydelsen av sortimentet, varornas kvalitet, 

trivseln och servicekvalitetens betydelse för valet av butik (betyg 2-3 mot 

webbpanelens 4-4,5) 

 Planeraren underskattade betydelsen av att kunna kombinera ärenden (betyg 2 mot 

webbpanelens 3,5) 

 Den förtroendevalde underskattade närheten till bostad och överskattade närheten till 

arbetsplats. Betydelsen av tillgång till buss överskattades också av den 

förtroendevalde. 

 Den butiksansvarige gav gratis parkering högre betyg än webbpanelen (betyg 5 mot 

webbpanelens 4,3) 

 De tre aktörerna hade en samstämmig bild med webbpanelen avseende betydelsen att 

lätt kunna nå butiken till fots (ca 3), med cykel (ca 3), med bil (4) och att det ska 

finnas goda parkeringsmöjligheter (4). 

Avstånd 

Bilden av hur långt man kan tänka sig att gå stämde väl vid jämförelse mellan 

intervjuresultaten och aktörernas bedömning. Det är mellan 200-1000 m och detta intervall är 

det flest av de intervjuade som angav. 

När det gäller hur långt man kan tänka sig att cykla så var det många (57 %) av de intervjuade 

som kunde tänka sig att cykla 2 km eller mer, 16 % angav intervallet 1-2 km. Här skiljer 

Umeå sig från både webbpanel och övriga fallstudieorter just genom att man kan tänka sig att 

cykla längre. Aktörernas bedömning var spridd från 600 m till 2 km eller mer. 

Avseende kollektivtrafik bedömde aktörerna att man kunde tänka sig att åka om sträckan var 

1 km eller längre. Intervjuundersökningen visade också att 73 % kunde tänka sig det. Å andra 

sidan är det bara 2 % som gör det i verkligheten. 

Butiksstruktur 

Avseende de tre scenarier som beskrevs i motsvarande avsnitt om Falun var de tre aktörerna 

överens om att scenariot ”Veckohandling i halvcentral butik med transport till fots, med cykel 

och vid större inköp med bil. Kompletteringshandel i mindre butik. Sällanköp efter behov.” 

hade bäst förutsättningar att utvecklas i Sverige. 

Den förtroendevalda såg en trend där samlokalisering av olika butiker avseende elektronik 

eller kläder kommer eftersom kunderna vill gå emellan och jämföra. Om alternativen 

samlokaliseras kan kunden komma till ett avslutat köp. Stormarknadshandeln bedömdes av 
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honom kunna vara kvar ett tag till eftersom det möjliggör att gå emellan olika typer av varor i 

samma butik. Planeraren tror att det tredje scenariot med internethandel av dagligvaruhandel 

är tveksam ur hållbarhetssynpunkt då man vill ha hem matkassen och inte hämta den i 

närbelägen butik. Om man ändå åker för att hämta kassen så kan man lika gärna handla annat. 

Handel och service 

När en utveckling av lokala servicenoder diskuterades trodde den förtroendevalde att problem 

skulle vara prisnivån och att det skulle vara svårt med nuvarande organisation i handeln. 

Planeraren trodde att det beror på stadsstorlek och att det inte blir aktuellt i en stad med 

Umeås struktur medan den butiksansvarige tyckte att det var en bra tanke, delvis genomförd i 

hans egen butik. 

Övrigt 

Planeraren beskrev översiktsplanens strategi med minskat trafikarbete genom förtätning, 

delvis med höga exploateringstal och att det var omdiskuterat. Han beskrev också att handeln 

i centrum inte självklart var vinnare eftersom man inte har samma biltillgänglighet som 

alternativen. En diskussion kring att bygga ett centralt parkeringsgarage avslutades med 

hänvisning till att det skulle öka de redan stora luftföroreningsproblemen. Den 

förtroendevalde menade att i Umeå har stadsdelsbutikerna en ganska stabil status om också 

med minskad omsättning och att därmed finns en kortdistansstruktur. För att komma vidare 

med luftföroreningsproblemen skall man prova med elbussar. 

Den butiksansvarige menade att stadsdelsbutikerna behöver ligga trafikorienterat och att det 

finns många bra idéer att prova. Han har t.ex. en ”studentdisk” och en ”pensionärsdisk”, han 

funderar på ”drive-in” för husmanskost, att man skulle vända fler varugrupper utåt mot en 

drive-in-lucka. Han tror också mycket på att de yngre generationerna kan sitta på jobbet och 

köpa på internet och sedan hämta på vägen hem. 

Nacka 

Kommunens översiktsplan och inställning till handel  

En ny översiktsplan är ute på samråd. Den behandlar hållbarhet som en angelägen fråga . Det 

är nytt jämfört med den förra. Tidigare har miljömässig hållbarhet varit den enskilt viktigaste 

frågan men nu har social hållbarhet kommit fram mer. Ekonomisk hållbarhet är mindre viktig 

delvis förklarat av att Nacka är en kommun med många välbärgade invånare. Strategier för 

handel finns i översiktsplanen och för olika etableringar görs det egna dokument. 

Samverkan 

Det finns huvudsakligen tre grupperingar för samverkan; 

 Näringslivsrådet: Näringslivsdirektören är sammankallande och representanter för 

företagarföreningar och handelskammaren deltar. 

 Stadsbyggnadsforum: Här ingår exploatörer och fastighetsägare i samverkan med 

kommunen 

 Lokala företagarföreningar: dessa samverkar lokalt och kommunen deltar efter behov. 

Fastighetsägarrepresentanten (Centrumchef i Sickla köpkvarter) menar att samarbetet med 

kommunen fungerar väl. Man har båda målet om hållbarhet och att fler ska kunna gå, cykla 

och åka kollektivt. Olika delar av Atrium & Ljungberg har kontakter med olika delar av 

kommunen och man utvecklar projekt via bl.a. workshops. 
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Trafikarbete 

Nacka är en del i Storstockholm och har en svår flaskhals avseende trafik från/till centrala 

Stockholm. Trafikprognoser är framtagna som visar att trafikflödena inte kan avvecklas om 

man inte kan öka kollektivtrafikandelen. Därför har i många år en tunnelbanelinje diskuterats 

men investeringskostnaden är hög (storleksordningen 20 mrd kr). Fortsatt 

utveckling/expansion av Nacka är beroende av att detta problem löses. Politikerna börjar bli 

avvaktande inför denna problematik och är inte längre övertygade om en opåverkad 

expansion. Många projekt är dock redan i ett genomförandeläge. Mycket av den enskildes 

resande avgörs också av hur kollektivtrafiksystemet fungerar. Många av de enskilda 

inköpsresorna sker till/från arbete eller annan aktivitet. Därför finns en inriktning att 

expandera/bibehålla handel & service längs kollektivtrafikens starka stråk. 

Atrium & Ljungberg arbetar medvetet med att få fler att gå eller cykla till Sickla köpkvarter. 

Kollektivtrafikförbindelserna är goda. 

Attraktivitet 

Jämförelsen mellan aktörernas uppfattning om konsumenternas värderingar jämfört med 

webbpanelen gav följande; 

 Butiksansvarig underskattade prisernas, trivselns och orienteringsförmågan i butikens 

betydelse för valet av butik. 

 Den ene planeraren underskattade trivsel, öppettider och servicekvalitetens betydelse. 

 Närheten till bostad underskattades av butiksansvarig (betyg 2 mot webbpanelens 3,8) 

medan närheten till arbetsplats överskattades av samtliga aktörer (ca 3,2 mot 

webbpanelens 2,5 ) 

 Aktörernas bedömning av betydelsen av att det är lätt att nå med cykel, till fots och 

med kollektivtrafik var ca 3,5 och webbpanelen låg på ca 2,5. Bedömningen av bilens 

betydelse överensstämmer både mellan aktörerna, webbpanelen och intervjustudiens 

resultat av verkligt beteende. 

Allmänt kan sägas att webbpanelen speglar ett Sverigesnitt med olika stora tätorter medan 

miljön i Sickla är storstadsmiljön med hög exploatering. Det förklarar skillnaderna. I 

intervjustudien i Sickla framkommer att många går till butiken (42 % går någon gång) men få 

cyklar eller åker kollektivt (43 % åker bil som förare och 15 % som passagerare åtminstone 

någon gång). Under intervjuerna med aktörerna framgick också att det som avgör val av 

färdsätt ofta är andra praktiska och rationella överväganden. Andelen kombinationsresor är 

t.ex. hög. 

Avstånd 

Längsta avstånd till butik om man ska gå var enligt aktörerna 0-600 m medan 

intervjuundersökningen visade att 200-1000  m dominerade (60 %). Motsvarande för cykel 

var för aktörerna mellan 200 och 2 km och i intervjuundersökningen tyckte 56 % att de kan 

cykla 1-2 km eller mer. I verkligheten är det däremot bara 13 % som använder cykel. När det 

gäller avstånd för att åka kollektivt tycker 44 % i intervjustudien att det i så fall ska vara 0-

200 m till butiken. Aktörerna ansåg 1-2 km eller mer men sade samtidigt att det måste vara 

något speciellt för att man ska ta kollektivtrafik. I verkligheten är det bara 5 % som kommer 

med kollektivtrafik. 

Butiksstruktur 

Då aktörerna skulle bedöma de olika scenarierna och deras möjligheter att utvecklas så såg 

den butiksansvarige och en av planerarna internethandel av livsmedel som en bra utveckling 

ur ett miljöperspektiv. Ur lönsamhetssynpunkt trodde både planerarna och butiksansvarig på 

stormarknadsscenariot. Fastighetsägaren trodde mer på den halvcentrala butiken. Vid en 
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sammanvägning ansåg samtliga att i en stad som Stockholm/Nacka så behövs en 

differentierad struktur och det ena utesluter inte det andra. 

Handel och service 

Tanken med utvecklade lokala noder var inte självklar för aktörerna. Troligen utgående från 

storstadsperspektivet så bejakar man mångfalden i form av olika typer av etableringar. 

Övrigt 

Atrium&Ljungberg berättade att man fördubblat antalet parkeringsstolpar för cyklar i Sickla 

köpkvarter och att man överväger att införa lånecyklar. Antalet bostäder i området fortsätter 

att växa vilket motiverar satsning på gåendes och cyklandes villkor. Fastighetsägaren 

eftersträvar mångfunktionalitet i Sickla med både boende, arbetsplatser och service. 
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Bilaga 3: Utvecklandet av hållbara handelspolicys 
Nu har jag gått igenom befintlig kunskap, tagit fram egen empiri och analyserat det utifrån ett 

teoretiskt synsätt, se huvudtexten. I denna bilaga beskriver jag hur jag utifrån min referensram 

ser att en kortdistansstruktur kan se ut och i vilken process handeln kan utvecklas i svenska 

kommuner mot ett mer hållbart samhälle. Processen är provad i Katrineholm, Norrköping och 

Filipstad och erfarenheterna är inarbetade.  

En hållbar markanvändning 
Utgångspunkten för stadsutvecklingen i Sverige är dels den urbanisering som pågår och dels 

skillnaden på förhållanden i olika städer beroende på städernas storlek. Nya stadsdelar och 

kraftigt förändrad markanvändning är endast realiserbart i de få växande städerna i Sverige. 

Det dominerande antalet städer är medelstora eller små. Fördelen för dessa städer är att 

avstånden är mindre och utvecklingen handlar här mer om att anpassa befintlig struktur för ett 

minskat bilberoende. De behöver också arbeta med strategier och åtgärder i samverkan med 

övriga aktörer för att ge de boende motiv för att välja hållbara färdsätt och att ha ett hållbart 

förhållningssätt till inköpsresor. Kunskapen om att e-handel ger fler inköpsresor men oftare 

med hållbara färdsätt är här en viktig bas för aktörssamverkan. En logistik som innebär 

skapandet av lokala utlämningsställen och leveranser till dessa och uthämtandet av gods med 

korta avstånd från bostaden utgör en grund för strukturen 

I de stora städerna krävs ett fastare grepp över fortsatt markanvändning. Förutom ovan 

nämnda åtgärder som har relevans också här behövs en genomlysning av översiktsplaneringen 

utifrån ett kortdistansperspektiv. Det måste präglas av insikten att många små grannskaps-

butikerna inte bär sig långsiktigt utan att man behöver skapa halvcentrala handels-

etableringar. Dessa etableringar behöver ligga i anslutning till huvudnäten för biltrafiken men 

också i anslutning till huvudnäten för kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik. På dessa 

platser behöver det finnas tillräckligt med parkering för att möjliggöra hämtning av tyngre 

gods även om bilresan då blir kort. 

I figur B3.1 beskrivs hur den principiella analysen av markanvändningen behöver ske. I bild 

A ses den grundläggande kompakta stadsformen som vuxit radiellt och har ett stadscentrum. I 

den fortsatt växande staden uppstår stadsdelar med egna handelsetableringar i en krans kring 

centrum. Slutligen framgår av bild C hur den fortsatta utvecklingen behöver anpassas med 

förtätning och fokusering av ny bebyggelse kring dessa halvcentrala centrumbildningar. Om 

avstånden blir längre än 200 meter minskar snabbt gåendet och när de är mer än 1 km så 

minskar cyklandet. Det får  konsekvenser i form av ökat bilresande. 
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Figur B3.1: Principfigurer avseende utveckling av kortdistansstrukturer i större städer.  A är den 

radiellt uppbyggda staden som ofta är utgångspunkt. B är utvecklingen av sekundära centra, eller i 

större städer, förorter. Det kan också vara externetableringar. I C har dessa utvecklats med förtätning 

och mångfunktionalitet till platser där flera av invånarnas vardagsbehov kan tillfredsställas inom korta 

avstånd. Källa Egen figur. 

 

Ett hållbart förhållningssätt till handelsfrågor  
Varje stad har unika egenskaper avseende markanvändning och lokaliseringar och därför blir 

inriktningen för handelspolicys i varje stad unik till sitt innehåll. Samtidigt finns en rad 

effektsamband som gäller avseende markanvändning och hållbarhet. I det följande beskrivs 

hur en kommun i samverkan med berörda parter kan skapa en handelspolicy utifrån en 

helhetssyn och utgående från ambitionen att stadsutvecklingen ska vara hållbar.  

 

Arbetssättet ger möjlighet att titta på olika stadsstrukturer, handelsetableringar och olika 

aktörssamverkan. Upplägget för att beskriva aktuella faktorer och deras samband kan grovt 

delas i två delar – en fysisk rumslig som beskriver faktorer omfattande systemet av rumsliga 

strukturer som stödjer och påverkar ett hållbart res- och livsmönster och en processrelaterad 

som beskriver faktorer av betydelse för en god planerings- och samverkansprocess. Dessa 

delsystem samverkar och påverkar varandra på olika sätt. En överblick över arbetssättet finns 

i figur B3.4. 

En samverkansgrupp bildas 
Första steget utgörs av att identifiera vilka aktörer som kommer att vara aktiva. En första träff 

kan ske i en mindre krets som i handelsutvecklingsfrågor inkluderar kommunen, Trafikverket, 

fastighetsägarna och de aktuella handlarna/hyresgästerna. Vi denna träff behöver en 

diskussionspunkt vara om fler aktörer ska delta i den fortsatta processen. En andra fråga är 

hur god kunskapen är kring de boendes preferenser i kommunen. Om stor osäkerhet råder 

kring dem behöver en aktivitet genomföras där man hör de boende kring deras värderingar 

och behov. Ofta har aktörerna bra kunskap om detta genom årliga kundundersökningar. 

Vidare behöver avgränsningar diskuteras. Vilket geografiskt område ska omfattas, vilken typ 

av handel (här dominerar dagligvaruhandel ofta diskussionen i större städer och 

sällanköpshandeln i små städer), vilken typ av resultat förväntar man sig och vilken status 

skall resultatet ges i den fortsatta processen? 

Vision och översiktlig stadstypsanalys  
Det fortsatta arbetet handlar om att bli överens om en vision för vart man vill nå. Olika 

aktörer har olika mål. Dessa skillnader behöver synliggöras och vara en utgångspunkt i det 
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fortsatta arbetet. De utgör grunden för valet av kriterier i den processrelaterade analysen. Det 

finns ofta en olikartad kultur kring arbetet med att skapa en vision. De med mer 

entreprenörsbetonat arbetssätt kan vilja driva på att komma till utförande av de aktiviteter som 

är positiva för dem. Det finns omfattande erfarenhet av svårigheter som kan uppstå om arbetet 

forceras i tidiga skeden. Det är viktigt att man försöker landa i en gemensam vision och att 

den sedan förankras i respektive organisation. Då kommer de efterföljande processtegen löpa 

lättare. 

 

Utifrån visionen skapas några scenarier kring hur visionen skall uppnås för den önskade 

handelsutvecklingen. I den kommande beslutsprocessen är det avgörande att de tydligt 

riktningsskiljande utvecklingsidéerna ställs mot varandra och blir egna scenarier. I det 

kommande utgör dagligvaror fokus för analyserna eftersom den handeln alstrar mest 

inköpsresor. 

I det här exemplet ställs fyra scenarier som mot varandra; 

 Fortsatt utveckling av externetableringar (H1) 

 Restriktivitet mot externhandel och satsning på centrumutveckling (H2) 

 Halvcentrala etableringar omgivna av bostadsområden men anslutna till huvudnätet 

för biltrafik och med möjlighet till bilparkering. (H3) 

 Satsning på att bevara eller återupprätta stadsdelshandel (H4) 

 

En analys av halvcentrala etableringar som alternativ, kan visa om den typen av etableringar 

innebär en positiv trend avseende miljömässig och social hållbarhet men också är stabil 

avseende ekonomisk hållbarhet. Hypotesen är att denna typ av etableringar skulle förstärka 

kortdistansstrukturen i städerna. Det är fördelaktigt för överföring av trafik till andra trafikslag 

än bil med positiva sociala och miljömässiga effekter. 

 

Hur de olika alternativen för handelsetableringar enligt ovan faller ut i termer av hållbarhet 

beror på i vilket rumsligt sammanhang de tillkommer, dvs.  vilket förhållande de har utifrån 

tillgänglighetssynpunkt till stadsstrukturen. Principiellt kan etableringar ske så att de 

harmonierar (närhet) med eller disharmonierar (långa avstånd) med kommunens 

markanvändning. Ett antal grundläggande stadsformer (se figur 2.7, sid 52) som är 

karaktäristiska för svenska städer kan väljas, där handelsetableringarnas lokalisering studeras 

utifrån perspektivet harmonisk (HA, nära) / disharmonisk (DH, längre distanser). I en verklig 

stad ser de lokala topografiska, funktionella och fysiskt rumsliga strukturerna alltid något 

annorlunda ut även om de oftast kan härledas till någon av stadsformerna.  

 
Tabell B3.1: En arbetsmodell för analys av det fysisk rumsliga. En tänkbar uppställning av de olika 

etableringsalternativen i förhållande till de olika arketypiska stadsformerna. (Efter Newton 1997, se 

figur 2.7) 

 

 Kompakt Spridd Korridor Stadsdelsstad Ytterkant Flerkärnig 

 HA DH HA DH HA DH HA DH HA DH HA DH 

H1             

H2             

H3             

H4             

 

Stadstyperna är idealiserade strukturer som i praktiken nästan alltid utgörs av en kombination 

av exempelvis korridor och kompakt. Flera stadstyper kan väljas för att sedan jämföras. Som 
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en kort inledande analys kan tabell B3.1 användas för att orientera vilken av de fyra 

principiella etableringsprinciperna som kan vara lämpliga i den aktuella staden. De scenarier 

som är harmoniska utgör utgångspunkt för fortsättningen.  

En kartläggning 
Som bakgrund för de fortsatta analyserna görs en karta över staden genom en enkel 

stadsanalys där de energirelaterade formfaktorerna kartläggs (Områden med hög befolknings- 

och arbetsplatstäthet, funktionsblandning, servicenoder, viktiga bytespunkter samt områden 

med god tillgänglighet till huvudnät i trafiksystemet (bil, koll, cykel, gång). Detta kan ske 

under ett seminarium för att nå en gemensam förståelse för de fysiskt rumsliga 

sammanhangen.  

Formfaktoranalys av alternativa lokaliseringar  
Därefter sker analysen utifrån formfaktorerna. Då ställs ett antal lokaliseringsalternativ mot 

varandra utifrån formfaktorerna. Tabell B3.2 kan användas.  Lokaliseringen i förhållande till 

formfaktorer kan vara harmonisk (nära) eller disharmonisk (längre distanser). Ett mått att utgå 

från avseende vad som är nära kan vara 600 m eftersom jag i mina fallstudier har visat att 

andelen fotgängare minskar allt mer om avstånden är längre. 

 
Tabell B3.2: En arbetsmodell för analys av formfaktorerna. Källa Egen tabell. 

 

 Hög 

befolknings- 

och 

arbetsplats-

täthet 

Funktions-

blandning 

Service-

noder 

Bytes-

punkter 

Tillgänglighet till huvudnät i trafiksystemet 

 

 

 

Bil                Koll                 Cykel             Gång 

 HA DH HA DH HA DH HA DH HA DH HA DH HA DH HA DH 

Alt 1                 
Alt 2                 
Alt 3                 
Alt 4                 

 

Scenarierna kompletteras med lokaliseringsförslag  
Nu kan de olika scenarierna förses med lokaliseringar utifrån formfaktoranalysen. Så långt 

möjligt behöver alternativen vara harmoniska, dvs korta distanser i förhållande till 

formfaktorerna. 

Aktörskriterierna sätts och viktas  
När de fysisk rumsliga sambanden är klarlagda så långt möjligt flyttas fokus till det 

processrelaterade. För att denna analys ska vara framgångsrik behöver det fysisk rumsliga 

vara klarlagt. Översiktliga bedömningar kring kapacitet, yteffektivitet, omfattning och 

bedömda alstrade flöden är en viktig bas inför fortsättningen. 

Nu är det dags för parterna att bestämma sig för vilka kriterier man vill använda för att 

beskriva konsekvenser och trender i utvecklingen. Varje part behöver ta fram de frågor som är 

viktigast för den parten. Dessa kriterier behöver sedan prioriteras mot varandra för att kunna 

läggas in i en multikriterieanalys. Återigen är det varje part som prioriterar de olika, för den 

parten framtagna, kriterierna mot varandra. Den gemensamma diskussionen koncentreras till 

hur man ska se på de olika parternas syn som en del av helheten.  
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Figur B3.2: Formfaktorkarta för Katrineholms och Norrköpings kommun.. Källa Figurer framtagna av 

mig i samverkan med Norrköpings och Katrineholms kommun.. 
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Med hjälp av ett analysverktyg kan ett förhållningssätt arbetas fram som utgår från parternas 

viktigaste beslutskriterier. Metodens kvalitet avgörs helt av de ingående kriteriernas vikt och 

påverkan.  Analysen kan bidra till att strukturera samtalet kring konsekvenser, belysa 

underliggande värderingar, bidra till att beslutsgång och dokumentera avvägningar, belysa 

utbytesförhållanden mellan kriterier och slutligen bidra till att skapa en gemensam syn kring 

vilka handlingsalternativ som bör prioriteras och fullföljas. Denna typ av analys är ett stöd i 

planeringen men ger aldrig i sig själv det slutgiltiga svaret. Metodiken är avsedd att tillämpas 

på översiktlig nivå, denna typ av öppenhet fungerar inte som en del av beslutsprocessen kring 

en viss etablering för ett visst företag. När handlingsalternativ har beslutats av kommunen och 

genomförandeprocessen går vidare gör konkurrensförhållanden att metodiken inte passar. 

 

Multikriterieanalysens ansats betonar vikten av att deltagarna som ska välja relevanta kriterier 

och vikten mellan dessa, är representativa för grupperna av aktörer. Analysen fungerar så att 

om man förändrar vikten mellan kriterierna förändras utfallet. Därför är det värdefullt om 

deltagarna i processen är representativa för respektive grupp av aktörer. Under processens 

förlopp behöver deltagarnas vikter redovisas och avvägningarna som görs behöver 

synliggöras. Just därför behöver denna process ske i ett tidigt skede i 

markanvändningsplaneringen eftersom aktörerna i senare skeden oftast vill vara mer 

försiktiga med vad de säger och det blir mer en förhandling. En förutsättning för att den 

avslutande beslutsprocessen ska fungera är att bevekelsegrunderna är synliga. Då blir den 

demokratiska processen också möjlig. Under denna process kan ny information komma som 

nödvändiggör anpassning av kriterier och vikter. Sammantaget uppstår en dynamik där 

beslutsfattarnas värderingar formuleras och handlingsalternativen som bäst motsvarar 

värderingarna identifieras.  

Kriterieanalys 
För att på ett bekvämt sätt arbeta med multikriterieanalyser används datorstöd. I små 

kommuner kan processen bedrivas vidare som en muntlig diskussion eller förhandling. 

Processen underlättas om den leds av en oberoende processledare som kan fånga upp åsikter 

bland experter och beslutsfattare och illustrera effekterna av de val som görs (t.ex. i form av 

bilder som den i figur B3.3).  

 

Ett exempel på hur de fem aktörerna kommunen, affärsidkarna, fastighetsägarna, Trafikverket 

och konsumenterna kan uttrycka valet av beslutskriterier och vikten mellan dem redovisas i 

figur B3.5. Här används ett arbetssätt med intervall istället för en exakt vikt. Detta kan öka 

otydligheten i materialet men då är det bara att öka precisionen genom att minska intervallen. 

Detta förfaringssätt ökar trovärdigheten i processen eftersom det handlar om planering under 

osäkerhet. Under processens gång utvärderas sedan de olika scenarier som valts ut gentemot 

de kriterier som beslutats och avslutningsvis görs en känslighetsanalys. 

 

Genom att fyra av fem aktörer sätter sig kring samma bord kan ett samtal genomföras där man 

följer processen i figur B3.4. Konsumenterna kan av naturliga skäl inte delta utan deras 

värderingar förutsätts vara kända av de fyra andra. I figur B3.5 skisseras en modell för en stor 

stad där de olika aktörerna tillsammans har pekat ut de viktigaste kriterierna i sin 

beslutsprocess. I det exemplet har kriterierna satts utifrån allmän erfarenhet. Avsikten är bara 

att belysa hur modellen kan se ut.  För kommunen har kriteriet arbetstillfällen utvecklats för 

att medge värdering av konkurrensförhållanden gentemot näraliggande kommuner (se figur 

B3.6). 

När sedan multikriterieanalysen genomförs så kan scenarierna jämföras med hjälp av 

stapeldiagram. I figur B3.7 illustreras det för två olika aktörer. 
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Figur B3.3: Det sammanvägda resultatet för de två alternativen i Katrineholm. S1 är utbyggnad av 

centrum och stormarkandsområdet Lövåsen. S2 är utveckling av fler handelsplatser förutom Lövåsen. 

Materialet är framtaget i en utvecklad version av DecideIT (Preference AB 2006). 

 

Till nästa möte i samverkansgruppen behöver sedan analysredskapet ha körts ett antal gånger 

med olika indata och viktning på kriterierna för att beskriva konsekvenser av olika 

förhållningssätt. Efter en genomgång och diskussion kring resultaten görs nya körningar. 

Denna känslighetsanalys fortsätter till dess man når ett resultat som alla parter kan ge bifall 

till. Detta förutsätter under processen återförankring i respektive organisationer. En stor 

utmaning med denna typ av aktörssamverkan ligger i att berörda parter har så olika roller. De 

är myndigheter och olika konkurrerande företag och de fungerar i olika företagsformer. 

Ett sätt att förstärka beslutsunderlaget är att göra en marknadsanalys vilket ger mer 

kvantifierade beskrivningar av konsekvenser av olika scenarier (se Nordplan AB, 2008).  

Samverkansgruppens förslag t ill utveckling av handelsfrågor  
Den genomförda processen har nu gett underlag till ett förhållningssätt till handelsfrågor som 

sedan kan förses med handlingsplan, kostnadsuppskattningar och tidplaner. Materialet kan 

också med fördel utgöra bas för en handelspolicy i kommunen som hanteras i demokratisk 

ordning som en temafördjupning till översiktsplanen 
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Figur B3.4: Ett arbetssätt för framtagandet av en hållbar handelspolicy med hjälp av 

multikriterieanalys. Källa Egen figur. 
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Scenarierna förses med förslag till lokalisering 
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Figur B3.5: Modell som redovisar förslag till beslutskriterier och värdering av dessa i en stor stad. 

Materialet är framtaget i DecideIT (Preference AB 2006). 
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Figur B3.6: Förstoring av frågan om arbetstillfällen och konkurrens mot näraliggande kommuner. 

Materialet är framtaget i DecideIT (Preference AB 2006). 

 

Figur B3.7: Resultatet av två aktörers värdering av kriterier för olika scenarier. Till vänster handlarna 

och till höger Trafikverket. Scenariot S1 är 2-3 multifunktionella handelsområden, S2 är 6-8 

stadsdelscentra och S3 är många stadsdelscentra. Exemplet är taget från Norrköping. Källa: Figurerna 

är framtagna i en utvecklad version av DecideIT, POLA (Preference AB 2006). 

 

  

Värderosor 
Ett annat sätt att beskriva konsekvenser av olika tänkbara scenarier är att utnyttja metodiken 

med värderosor. Metodiken är framtagen inom ramen för utvecklandet av handboken ”Trafik 

för en attraktiv stad” (Sveriges Kommuner och Landsting 2007). Här bygger processen på att 

hitta en utveckling som kan minimera biltrafikarbetet. 
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Figur B3.8: Till vänster utgångspunkten för resonemangen kring alstring av trafik i TRAST och till 

höger hur processen i TRAST beskrivs. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket & 

Boverket (2015). 

 
 

 

Figur B3.9: Ett exempel på nulägesbeskrivning i en värderos. Källa: Sveriges Kommuner och 

Landsting & Trafikverket & Boverket (2015). 

 2007 

 

 

När olika alternativ har formulerats är det en fördel att diskutera dessa i de grupperingar som 

driver processen och där koncentrera sig på konsekvenserna i respektive alternativ. Ett 

praktiskt sätt att göra det är att använda värderosen. Värderosen är ett polärt diagram där 

nuläget kan sammanfattas i relation till de mål som växer fram. Tillsammans med texter, 

diagram, kartor och bilder ger det en tydlig bild av nuläget. Axlarna i värderosen väljs utifrån 

de kvaliteter som framkommer som viktigast.  

Sedan läggs de olika alternativen in i samma bild och då erhålls en omedelbar uppfattning vad 

de olika scenarierna ger för resultat i förhållande till målen. Metoden är lämplig för grupper 

där bakgrundskunskapen skiftar och man behöver hålla kvar fokus på grundfrågorna och 

visionen. En risk med att använda multikriterieanalysen är att diskussionen blir alltför teknisk.  

  



240 
 

 
 

Bilaga 4: Begrepp  
I det följande anges olika begreppsdefinitioner så som de används i denna rapport. Ordet 

handelsetablering förekommer ofta liksom ordet affärsetablering. De används som 

synonymer och är liktydiga. Användningen beror på om källan har använt det ena eller andra. 

En grov uppdelning av handeln kan göras i tre grupper. 

 Behovshandel: Skall stilla kundens dagliga behov. Inköp av dagligvaror. 

 Urvalshandeln: Inköp som genomförs mer sällan, t.ex. inköp av kläder, skor, 

kosmetika och heminredning. 

 Volymhandel: Varor som inhandlas än mer sällan och som ofta är skrymmande, t.ex. 

vitvaror och möbler. 

Källa: Kunden i Centrum (Eklund 2003) 

 

Detaljhandel: All försäljning till konsument av dagligvaror och sällanköpsvaror (specialvaror) 

inkluderande egentlig detaljhandel (detaljhandel exklusive bilföretag, bensinstationer, apotek 

och systembolag) och numera också systembolagets handel och apotekens receptfria 

läkemedel och egenvårdsprodukter. 

Bekvämbutiker: Service- och trafikbutiker. 

Källa: Handeln i Sverige (2006 och 2009) 

Shopping: Med shopping avses enligt Svenska Akademiens Ordbok att gå och titta i affärer 

och göra diverse inköp. 

Detaljhandelns distributionsformer; 

Butikshandel: Försäljning i permanent och stationär butiks- eller varuhuslokal. 

 

Kioskhandel: Vid expedieringen befinner sig kunden vanligen utanför lokalen. 

 

Torg- och gatuhandel: Torgstånd samt ej stationär försäljning på gator och torg. 

 

Tillfällig handel: Försäljning i tillfälligt upplåten lokal, normalt avsedd för annat ändamål. 

 

Ambulerande handel: Butiksbussar och liknande bilburen handel. 

 

Hemförsäljning: Försäljning genom besök i köparens hem. 

 

Postorder- och annan beställningshandel: Detaljhandel där beställning sker per post eller 

telefon och leveranserna sker per post eller järnväg. 

 

Sluten detaljhandel: Försäljning begränsad till selekterade grupper av konsumenter, t.ex. 

ingående i personalsammanslutningar och dylikt (s.k. samköpsföreningar). 

 

Detaljhandelns butiksformer; 

Stormarknad: Externa försäljningsställen med minst 2500 m2 säljyta.  

 

Varuhus: Försäljningsställen med minst 1500 m2 säljyta. Varuhussortiment. 
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Livsmedelsbutiker: Minst 50 % av försäljningen utgörs av livsmedel.  

Servicebutiker: Livsmedelsbutiker med dagligvarusortiment, högst 250 m2 säljyta, öppna på 

söndagar samt minst 70 tim/ vecka. (Servicebutik i anslutning till bensinstation benämns 

trafikbutik) 

 

Fackhandelsbutiker: Butiker där mindre än 50 % av försäljningen utgörs av livsmedel och 

som inte är stormarknader eller varuhus. 

 

Supermarkets: Stormarknader, varuhus eller livsmedelsbutiker med säljyta över 400 m2. 

 

Dagligvarubutiker: Hit hör alla livsmedelsbutiker exkl. speciallivsmedelsbutiker. En annan 

beteckning är allivsbutiker. Här ingår livsmedelsavdelningar i stormarknader, varuhus och 

bensinstationer. 

 

Dagligvaruhandel: Sammanfattande begrepp för dagligvarubutiker samt varuhusens och 

stormarknadernas livsmedelsavdelningar 

 

Varuhussortiment: Minst 20 av nedanstående 30 varuområden skall vara representerade: 

Livsmedel, Tobak, Tidningar och tidskrifter, Pappersvaror och kontorsutrustningar, Blommor, 

Tvätt- och rengöringsmedel, Kroppsvårdsmedel inkl kosmetika, Herrkläder, Damkläder, 

Barnkläder, Skor, Beklädnadstyger, Garn, Mönster, Sybehör, Reseeffekter och andra 

lädervaror, Möbler, Sängutrustning, Heminredningstextilier, Belysningsarmatur och elartiklar, 

Radio/TV/Video, Glas, Porslin, Husgeråd, Hushållsmaskiner/vitvaror, Ur, Optik, 

Guldsmedsvaror, Foto, Grammofonskivor, Tonband, Musikinstrument, Leksaker, Färg mm., 

Verktyg och järnvaror, Sportartiklar och cyklar, Presentartiklar. 

 

Dagligvarusortiment: Samtliga 10 nedanstående varugrupper skall vara representerade: 

Bageriprodukter, Mejeriprodukter, Slakteriprodukter, Bryggeriprodukter, Färsk frukt och 

färska grönsaker, Djupfrysta varor, Specerier, Konserver, Kemisk-tekniska produkter, Tobak. 

 

Källa: Handelns Utredningsinstitut, HUI, (1989) 

 

Extern affärsetablering: Etablering med mer än 2000 m2 BTA för dagligvaru- eller 

sällanköpshandel och som ligger utanför tätorten i biltrafikorienterat läge. 

 

Halvextern affärsetablering: Etablering med mer än 2000 m2 BTA för dagligvaru- eller 

sällanköpshandel och som ligger i anslutning till samlad bebyggelse, i ett tätortsnära men 

biltrafikorienterat läge med möjlighet till gång-, cykel- och kollektivtrafik. (I fallstudierna och 

i texten används begreppet halvcentral affärsetablering. Då avses samma företeelse med den 

skillnaden att de kan vara mindre; från 400 m² BTA istället för 2000 m² BTA) 

 

Dagligvaror: Livsmedel inkl öl, vin och sprit, tobak, blommor, läkemedel mm 

 

Ickeskrymmande sällanköpsvaror: Kläder, skor, böcker, leksaker m.m. 

 

Skrymmande sällanköpsvaror: Möbler, byggvaror m.m. 

 

Källa: Vägverket Publikation 2003:148 
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I intervjuerna har de olika typerna av etableringar beskrivits enligt följande: 

• Extern affärsetablering: Etablering med mer än 2000 m² yta för dagligvaru- eller 

sällanköpshandel och som ligger utanför tätorten i biltrafikorienterat läge    

• Halvcentral affärsetablering: Etablering med mer än 400 m² yta för dagligvaru- eller 

sällanköpshandel och som ligger i anslutning till samlad bebyggelse, i ett tätortsnära 

men biltrafikorienterat läge med möjlighet till gång-, cykel och kollektivtrafik. Det är 

samma som definitionen på halvextern affärsetablering med den skillnaden att den 

halvexterna är mer än 2000 m² och den halvcentrala är från 400 m². 

• Centrumhandel: Handelsetableringar för dagligvaru- eller sällanköpshandel i 

stadscentrum eller i stora städers stadsdelscentrum med biltrafikanslutning och 

möjlighet till gång-, cykel och kollektivtrafik    

• Butik som inte tillhör något av ovanstående alternativ: Det kan vara butiker som 

ligger utanför tätort utan reell möjlighet till gång-, cykel och kollektivtrafik men också 

traditionell stadsdelshandel där butikerna ligger mitt i ett bostadsområde.  

 

De olika typerna av dagligvarubutiker har beskrivits enligt följande: 

• Stormarknad (t.ex. Coop Forum, Ica Maxi): Externa handelsställen med minst 2500 m² 

säljyta. 

• Lågprisbutik (t.ex. Lidl, Willys, Rimi, Netto): Butiker med lågprisprofil på sitt 

sortiment. 

• Mellanstor butik (t.ex. ICA Kvantum, Coop Konsum, Hemköp): Livsmedelsbutiker 

med mer än 400 m² säljyta 

• Närbutik (t.ex. Tempo, SevenEleven): Livsmedelsbutiker som oftast har mindre än 

250 m² säljyta. 

• Trafikbutik (t.ex. OK (I samarbete med Coop), Statoil (I samarbete med ICA), Shell (i 

samarbete med SevenEleven)). Bensinstationer med dagligvaror på sortimentet som är 

lokaliserade i direkt anslutning till väg- och gatunätet.  

• Annan butik  
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Bilaga 5: Frågor använda i webbundersökningen och 

fallstudierna för besökare   
 

 

Namn: _________________________________________ Intervjuare: __________________ 

Tel.nr dag: ____________________________    Tel nr kväll: _________________________ 

Adress:.____________________________________________________________________  

ANVÄND BLÄCKPENNA. FYLL HELA RINGARNA. HÅLL DIG INOM RINGARNA.  

 

1. Kön 

  1  Man 

 2 Kvinna 

  kon 

2. Hur gammal är Du? 

   _______ år 

  alder 

3. Har Du körkort? 

  1  Ja 

 2 Nej 

 
 

korkort 

4. Har Du tillgång till bil? 

  1  Ja 

 2 Nej 

  bil 

5.
Hur långt är det från Din bostad till:   (hjälp att uppskatta avstånd, se karta) 

      Denna dagligvarubutik? (Dagligv. är livsmedel, hygienartiklar, tidningar, tobak m.m) 

                             Närmaste dagligvarubutik om annan än denna? 

                                                    Närmaste stormarknad? (dvs                     

                                                        större än denna butik, t ex ICA Maxi, Coop Forum etc.) 

    
0 Finns ej 

    
1 0-200 m   

    
2 200-600 m   

    
3 600-1000 m 

    
4 1-2 km 

    
5 2-3km  

    
6 3-5 km 

    
7 5-10 km 

    
8 Mer än10 km 

     avst 
 

6. OM DET FINNS EN NÄRMARE (EJ STOR) DAGLIGVARUBUTIK ÄN DENNA: 

Varför valde du inte den dagligvarubutiken som ligger närmare till? 
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 varfej1 
 

7. DEN NÄRMASTE STORMARKNADEN: 

Varför valde du inte den stormarknad som ligger närmast till? 

 
Varfej2 

8. Hur färdades du hit? 

  1  Till fots                                            hoppa till fråga 10 

 
2 Med cykel                                        hoppa till fråga 10 

 
3 Med kollektivtrafik                          hoppa till fråga 10 

 
4 Med bil som passagerare 

 
5 Med bil som förare 

  fardhit 

9. 
OM INTERVJUPERSONEN KOM MED BIL: 

Varför valde du/ni att ta bilen hit? 

  1  Snabbast/Tidsbrist 

 
2 Har stor inköpsmängd  

 
3 Långt avstånd 

 
4 Har barn/vänner/andra med i bilen  

 
5 Annat skäl (ange vad: ___________________________________________________) 

  varfbil 

10. Är denna dagligvarubutik den butik Du besöker oftast? 

  1  Ja 

 2 Nej    

  oftast 

 

DEN OFTAST BESÖKTA BUTIKEN. 

FRÅGORNA PÅ DENNA SIDAN AVSER DEN BUTIK DU BESÖKER OFTAST, ÄVEN OM DEN ÄR EN ANNAN 

BUTIK ÄN DENNA. 

11. Hur många gånger handlar du i den butiken du oftast besöker under en normal vecka? 

  1  Normalt sett ingen gång 

 
2 1 gång  

 
3 2 gånger 

 
4 3 gånger  

 
5 4 gånger 

 
6 5 eller fler gånger 

  ganger1 

12. Hur många utav dessa gånger kommer du normalt … 

       till fots? 

                           med cykel? 

                                                med kollektivtrafik? 

                                                                    med bil som förare? 

                                                                                         med bil som passagerare? 

 
      

1 1 gång  
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2 2 gånger 

      
3 3 gånger  

      
4 4 gånger 

      
5 5 eller fler gånger 

       fardsat1 

13. Är den butik Du besöker oftast:   

  1  en stormarknad (t.ex.  Coop Forum, Ica Maxi) 

 
2 en lågprisbutik (t.ex.   Lidl, Willys, Rimi, Netto) 

 
3 en mellanstor butik (t.ex. ICA Kvantum, Coop Konsum, Hemköp) 

 
4 en närbutik (t.ex. Tempo, Vivo)   

 
5 en trafikbutik (t.ex. OK (Coop), Statoil (ICA), Shell (SevenEleven) )   

 
6 en annan butik: (vad/vilken?____________________________________________________________) 

  ofttyp1 

 

DEN NÄST OFTAST BESÖKTA BUTIKEN. 

FRÅGORNA PÅ DENNA SIDAN AVSER DEN BUTIK DU BESÖKER NÄST OFTAST, ÄVEN OM DEN ÄR EN 

ANNAN BUTIK ÄN DENNA. 

14. Hur många gånger handlar du i den butiken under en normal vecka?  

  1  Normalt sett ingen gång/har ingen butik som jag besöker näst oftast 

 
2 1 gång  

 
3 2 gånger 

 
4 3 gånger  

 
5 4 gånger 

 
6 5 eller fler gånger 

  ganger2 

15. Hur många utav dessa gånger kommer du normalt … 

       till fots? 

                           med cykel? 

                                                med kollektivtrafik? 

                                                                    med bil som förare? 

                                                                                         med bil som passagerare? 

 
      

1 1 gång  

      
2 2 gånger 

      
3 3 gånger  

      
4 4 gånger 

      
5 5 eller fler gånger 

       fardsat2 

16. Vilken typ av butik är det som du besöker näst oftast?  

  1   en stormarknad (t.ex.  Coop Forum, Ica Maxi) 

 
2 en lågprisbutik (t.ex.   Lidl, Willys, Rimi, Netto) 

 
3 en mellanstor butik (t.ex. ICA Kvantum, Coop Konsum, Hemköp) 

 
4 en närbutik (t.ex. Tempo, Vivo)   
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5 en trafikbutik (t.ex. OK (Coop), Statoil (ICA), Shell (SevenEleven) )   

 
6 en annan butik: (vad/vilken?____________________________________________________________) 

  ofttyp2 

 

DEN BUTIK SOM KOMMER I TREDJE HAND. 

FRÅGORNA PÅ DENNA SIDAN AVSER DEN BUTIK DU BESÖKER 3:E NÄST OFTAST 

17. Hur många gånger handlar du i den butiken under en normal vecka? 

  1  Normalt sett ingen gång/finns ingen butike som kommer i 3:e hand 

 
2 1 gång  

 
3 2 gånger 

 
4 3 gånger  

 
5 4 gånger 

 
6 5 eller fler gånger 

  ganger3 

18. Hur många utav dessa gånger kommer du normalt … 

       till fots? 

                           med cykel? 

                                                 med kollektivtrafik? 

                                                                    med bil som förare? 

                                                                                         med bil som passagerare? 

 
      

1 1 gång  

      
2 2 gånger 

      
3 3 gånger  

      
4 4 gånger 

      
5 5 eller fler gånger 

       fardsat3 

19. Vilken typ av butik är det som du besöker 3:e näst oftast?  

  1   en stormarknad (t.ex.  Coop Forum, Ica Maxi) 

 
2 en lågprisbutik (t.ex.   Lidl, Willys, Rimi, Netto) 

 
3 en mellanstor butik (t.ex. ICA Kvantum, Coop Konsum, Hemköp) 

 
4 en närbutik (t.ex. Tempo, Vivo)   

 
5 en trafikbutik (t.ex. OK (Coop), Statoil (ICA), Shell (SevenEleven) )   

 
6 en annan butik: (vad/vilken?____________________________________________________________) 

  ofttyp3 

20. 
Hur ofta är Dina inköp av dagligvaror kopplade till andra förflyttningar                    

     Till/från arbete/skola eller under lunchen 

                     Under fritid (tex utflykt till stadscentrum, skjutsa barn, träffa folk)  

     1 Normalt sett aldrig eller mycket sällan 

   
2 Sällan 

   
3 Ibland 

   
4 Ganska ofta  

   
5 Normalt sett alltid eller mycket ofta 

    kopplade 

21. Vilka dagar handlar Du oftast dagligvaror? (välj två) 
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  1  Måndag 

 
2 Tisdag  

 
3 Onsdag 

 
4 Torsdag  

 
5 Fredag 

 
6 Lördag 

 
7 Söndag 

  dagldag 

 

22. Jag skall nu läsa upp några egenskaper och be Dig att tala om för mig på en skala från 1 till 5 (där  5= mycket 

viktigt) hur viktiga var och en av egenskaperna är för Ditt val av den dagligvarubutik som Du besöker oftast: 

Om vi börjar med …. Hur viktig tycker du den faktorn är? 

  Inte alls 

viktit  
2 3 4 

Mycket 

viktigt 
Ej svar 

Butikens attraktivitet 

 Priserna       

 Sortimentet       

 Varornas kvalitet       

 Trivseln       

 Öppettiderna       

 Möjlighet att kombinera ärenden       

 Servicekvaliteten (personalens bemötande)       

 Att du hittar i butiken       

Att ta sig till och från 

 Närheten till bostaden       

 Närheten till arbetsplatsen 

  ……………….. 

Närhet till arbetsplats 

      

 Att det är lätt att nå till fots         

 Att det är lätt att nå med cykel         

 Att det är lätt att nå med buss          

 Att det är lätt att nå med bil       

 Goda parkeringsmöjligheter       

 Gratis parkering       

 Annat som är viktigt för Ditt val av den butik 

Du besöker oftast 

Vad?___________________________ 

      

 

23. Hur ofta handlar du dagligvaror och sällanköpsvaror under samma inköpsresa. Är det ofta, ibland eller sällan? 

(sällanköpsvaror är kläder, skor, accessoarer, systembolagsvaror, tyger, möbler, järn och byggvaror, hushållsapparater, 

belysning, färg och tapeter, foto, sport, radio/TV, ur, guld, optik, böcker och papper, musik, leksaker, datortillbehör och 

tele) 
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  1  sällan 

 
2 ibland  

 
3 ofta  

  samma 

24. Hur många gånger i en normal månad handlar Du sällanköpsvaror?  

  1  Normalt sett ingen gång 

 
2 1 gång  

 
3 2 gånger 

 
4 3 gånger  

 
5 4 gånger 

 
6 5 eller fler gånger 

  ganger4 

25. Hur många utav dessa gånger kommer du normalt … 

        till fots? 

                           med cykel? 

                                                 med kollektivtrafik? 

                                                                    med bil som förare? 

                                                                                         med bil som passagerare? 

 
      

1 1 gång  

      
2 2 gånger 

      
3 3 gånger  

      
4 4 gånger 

      
5 5 eller fler gånger 

       fardsat4 

26. 
Hur ofta är Dina inköp av sällanköpsvaror kopplade till andra förflyttningar                    

     Till/från arbete/skola eller under lunchen 

                      Under fritid (tex utflykt till stadscentrum, skjutsa barn, träffa folk)  

     1  Normalt sett aldrig eller mycket sällan 

   
2 Sällan 

   
3 Ibland 

   
4 Ganska ofta  

   
5 Normalt sett alltid eller mycket ofta 

    kopplade 

27. Vilka dagar handlar Du oftast sällanköpsvaror? (välj två) 

  1  Måndag 

 
2 Tisdag  

 
3 Onsdag 

 
4 Torsdag  

 
5 Fredag 

 
6 Lördag 

 
7 Söndag 

  salldag 

28. 
Vid rena inköpsresor från Din bostad eller arbetsplats (där inköpsmängden inte kräver biltransport): 

Vilket är det längsta avstånd till den butik Du besöker oftast om Du ska gå                   (använd kartan vid behov): 
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  1  0-200 m (mindre än5minuter) 

 
2 200-600 m (5-10 minuter) 

 
3 600-1000 m (10-15 minuter) 

 
4 1-2 km (mer än 15 minuter) 

 
5 Längre än 2 km 

  avstga 

29. 
Hur säker är Du på Ditt svar? 

För att underlätta för Dig kan Du ange detta på en skala från 1 till 10, där 1 betyder att Du är helt osäker och 10 

att Du är helt säker.  

 
Osäker       Säker 

Ej 

svar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

            

           sakerga 

30. 
Vid rena inköpsresor från Din bostad eller arbetsplats (där inköpsmängden inte kräver biltransport): 

Vilket är det längsta avstånd till den butik Du besöker oftast om Du ska cykla                (använd kartan vid 

behov): 

  1  0-200 m 

 
2 200-600 m 

 
3 600-1000 m 

 
4 1-2 km  

 
5 2-3 km 

 
6 Längre än 2 km 

  avstcykl 

31. 
Hur säker är Du på Ditt svar? 

 
Osäker       Säker 

Ej 

svar 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

 
           

           sakercyk 

32. 
Vid rena inköpsresor från Din bostad eller arbetsplats (där inköpsmängden inte kräver biltransport): 

Vilket är det längsta avstånd till den butik Du besöker oftast om Du ska åka kollektivt?               (använd kartan 

vid behov): 

  1  0-200 m (mindre än 2 min)      

 
2 200-600  m (2 - 3min) 

 
3 600-1000  m (3 - 5 min)   

 
4 1 km-2 km (5 - 8 min)     

 
5 Längre än 2 km (mer än 8 min)     

  avstkoll 

33. Hur säker är Du på Ditt svar? 

 
Osäker       Säker 

Ej 

svar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 
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           sakerkol 
34. Handlar Du dagligvaror på internet (ICA matkasse, Linasmatkasse etc)?:    

  1  Ja 

 2 Nej  hoppa till fråga 41 

  internet 

35. Om Ja:   Hur ofta sker leveranser per vecka?  

 
1  Varannan vecka 

 
2 1 gång per vecka 

 
3 2 gånger eller fler per vecka 

  levggr 

36. 
Hur levereras dagligvarorna? 

  1  Till bostadsdörren 

 
2 Till närmaste butik 

  hurlev 

37. Innebär leverans till bostadsdörren en extra kostnad ?    

 
1  Ja  

 
2 Nej 

 
3 Vet ej 

  extra 

38. Innebär det här sättet att köpa mat att du gör färre resor med bil för inköp?     

 
1  Ja  

 
2 Nej 

 
3 Vet ej 

  farre 

39. Upplever Du att Ditt totala användande av bilen minskar?                                                       (räknat i kilometer 

körda med bil) 

  1  Ja 

 2 Nej  hoppa till fråga 43 

  minskar 

                 

40. Om Din bilanvändning minskar, försök bedöma minskningen 

   _______ km/vecka     hoppa till fråga 43 

 
 minskkm 

41. Om nej på fr 34: Skulle Du kunna tänka dig att handla dagligvaror via internet? 

  1  Ja 

 2 Kanske 

 3 Nej 

 4 Vet ej 

  tankadig 

42. 
OM 1 eller 2 ovan 

Varför väljer du det svaret? (t.ex. billigare, sparar tid, om det levereras hem så jag slipper bära, om det hämtas i 

närmaste butik) 

 
varfkass 
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43. Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

  1  Folkskola/ Grundskola/ Gymnasium/ Folkhögskola    

 2 Högskola/ Universitet    

  utbildn 

44. Hur många personer, Dig själv medräknat, bor i Ditt hushåll? 

 
Vuxna 

Barn      0-

6 år 

Barn     7-

12 år 

Barn    13-

18år 
 

     0 

     1 

     2 

     3 eller fler 

     hush 

45. Är Du förvärvsarbetande? 

  1  Ja 

 2 Nej 

  arb 

46. Bor Du i flerfamiljshus eller villa? 

  1  Flerfamiljshus (lägenhet) 

 2 Villa, radhus 

  bostad 

47. 

Om du tänker på den sammanlagda inkomsten per år (lön, studiemedel, pension, bidrag m.m) före skatt i Ditt 

hushåll, skulle du säga att den är högre eller lägre än 400 000 kr? 

OM LÄGRE:  Skulle du säga att den är högre eller lägre än 200 000 kr? 

OM HÖGRE:  Skulle du säga att den är högre eller lägre än 600 000 kr? 

 

  1  Under 200.000 kr 

 
2 200.000-399.999 kr 

 
3 400.000-599.999 kr 

 
4 Över 600.000 kr  

 
5 Vill ej uppge 

  inkomst 

 

48. 
Finns det något i dina inköpsvanor som du skulle vilja ändra på? 

 
andrapa 

49. 
Vad skulle krävas för att du skulle välja bort bilen vid inköpsresor? 

 

 
valbort 

50. Kan du tänka dig att delta i en uppföljning av den här undersökningen om två år? (genom att fyll i ett postalt 

formulär eller på internet, eller möjligen att svara på frågor på telefeon) 

  1  Ja (fyll i namn och adressuppgifter på första sidan) 

 2 Nej  

  uppfoljn 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 6: Frågeformulär fallstudier aktörsintervjuer 
 
Intervju med: 

 Planerare i kommun/ Byggande fastighetsägare/ Butikschef/ Förtroendevald i kommun: Namn, adress, telefon och 

förvaltning  

  

Fråga 1: Allmänt 
Hur mycket bakgrundskunskap har Ni om de trender som sker avseende handel och service i städer i Sverige?  

Liten □ Medel □ Stor □ 

 

Fråga 2 (endast planerare och förtroendevalda): Kommunens översiktsplan och inställning till 

handel 
Hur förhåller sig kommunens planeringsdokument till hållbarhetsbegreppet? 

Har man särskilt behandlat ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i planeringsprocessen? 

Har någon av dimensionerna styrt mer? 

Finns det något planeringsdokument om handelsfrågor? 

 

Fråga 3a (planerare och förtroendevalda):  Samverkan 
Hur ser samverkan med näringslivets aktörer ut avseende handel och service? 

 

Fråga 3b (näringslivets aktörer): Samverkan 
Hur ser samverkan med kommunen ut avseende handel och service? 

 

Fråga 4: Trafikarbete 
Hur kan trafikarbetet minimeras i staden kopplat till handel och service: 

 

Fråga 5: Attraktivitet 
Beskriv på en skala från 1 till 5 (där 5 är viktigast) hur viktiga du bedömer att följande faktorer är för konsumentens val av 

den butik som konsumenten besöker oftast: 

Butikens attraktivitet: 

Priser   ………………..         

Sortiment   ……………….. 

Varornas kvalitet   ……………….. 

Trivsel   ………………..  

Öppettider   ……………….. 

Möjlighet att kombinera ärenden  ……………….. 

Servicekvalitet (personalens bemötande) ……………….. 

Hittar i butiken   ……………….. 

Att ta sig till och ifrån: 

Närhet till bostad     ……………….. 

Närhet till arbetsplats   ……………….. 

Lätt att nå till fots    ……………….. 

Lätt att nå med cykel    ……………….. 

Lätt att nå med buss     ……………….. 

Lätt att nå med bil   ……………….. 

Goda parkeringsmöjligheter  ……………….. 

Gratis parkering   ……………….. 

Annat som är viktigt för konsumentens val av den butik som besöks oftast:…………………………………… 

 

Fråga 6: Avstånd 
Vid rena inköpsresor från konsumentens bostad: 

Vilket är det längsta avstånd till butik om konsumenten ska gå (använd kartan vid behov): 

0-200 m   □                     200-600  m   □  600-1000  m    □ 1 km-2 km   □ 

Hur säker är Ni på ert svar? 

              Osäker  1    2    3    4     5    6    7    8    9   10    Säker 

Vilket är det längsta avstånd till butik om konsumenten ska cykla(använd kartan vid behov): 

0-200 m  □   200-600  m  □       600-1000  m   □        1 km-2 km   □      2 km- 3 km   □  

Hur säker är Ni på ert svar? 

              Osäker  1    2    3    4     5    6    7    8    9   10    Säker 

Vilken är det längsta restiden till butik för att konsumenten ska åka kollektivt(använd kartan vid behov): 

< 3 min  (0-200 m)     □      3 -  4 min (200-600  m)     □  5  -  9 min (600-1000  m)  □ 

10 - 15 min (1 km-2 km)       □ > 15 min (> 2 km)     □ 

Hur säker är Ni på ert svar? 

              Osäker  1    2    3    4     5    6    7    8    9   10    Säker 



253 
 

 
 

 

Fråga 7: Butiksstruktur 
Vilken butiksstruktur tror Ni har bäst förutsättningar att utvecklas i Sverige. Sätt en siffra i varje ruta eller ge en egen 

beskrivning: 

Ur ett lönsamhetsperspektiv:   ……………………   

Ur ett miljöperspektiv:  ……………………  

Ur ett socialt perspektiv:  ……………………  

Ur ett sammanvägt perspektiv:  ……………………  

Här är alternativen: 

4. Veckohandling med transport i bil/ buss till stormarknad/lågprisbutik. Kompletteringshandel i mindre butik. 

Sällanköp efter behov.  

5. Veckohandling i halvcentral butik med transport till fots, med cykel och vid större inköp med bil. 

Kompletteringshandel i mindre butik. Sällanköp efter behov.  

6. Dagligvaruinköp via internet (t.ex. ICA matkasse) med leverans till närbeläget utlämningsställe eller till dörr. 

Kompletteringshandel i halvcentral butik med transport till fots eller med cykel. Sällanköp efter behov. 

Egna tankar om handelsupplägg som har förutsättningar att utvecklas i Sverige och kan bidra till en hållbar 

samhällsutveckling:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

Fråga 8: Handel och service 
Allt fler sällanköpsvaror inköps via internet och hämtas på lokalt utlämningsställe eller levereras till dörren för en avgift. 

Olika servicefunktioner prövar samma metodik. Posten har flyttat in på den lokala butiken vilket innebär bättre öppettider 

och därmed bättre service för de vanliga ärendena. Om nu e-handel med dagligvaror ökar kan utlämning av dem också ske 

här.  Vad tror Ni om att utveckla utlämningsställena till lokala centrumpunkter som förenar närhet, hållbarhet, bra öppettider, 

en social centrumfunktion med ev. café, frisör, kemtvätt etc., biltvätt, tillgång till parkering etc.? 

 

Fråga 9: Övrigt 
Andra diskussioner som uppstår under samtalet. 
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Bilaga 7: Fråga använd för analys av rangordning 

mellan förstahandsbutik och andrahandsbutik i 

webbundersökningen 
 
  

  Nedan ser du ett antal påståenden kan vara viktiga när man väljer vilken butik man ska handla i. Vi 
vill att du bedömer den butiken du handlar i oftast respektive näst oftast utifrån vart och ett av 

dessa påståenden. 
Vi vill att du använder en skala mellan 1-5 där 1= mycket dålig och 5= mycket bra. Vänligen ange 

siffran 0 om du inte vet eller inte har någon butik du handlar i näst oftast. 
  

  Den butik du 
handlar i oftast 

Den butik du handlar 
i näst oftast 

Har bra parkeringsmöjligheter      

Är bekväm att nå med bil     

Är bekväm att nå med buss/kollektivtrafik     

Är bekväm att nå med cykel     

Är bekväm att nå till fots     

Ligger i anslutning till ett brett utbud av fackbutiker 
(elektronik, kläder, heminredning etc)  

    

Har ett brett sortiment     

Har god kvalitet på varorna      

Det är lätt att hitta i butiken     

Personalen i butikerna är trevlig och 
tillmötesgående  

    

Erbjuder en trevlig miljö att handla i      

Har bra och trevliga möjligheter att ta en 
kaffepaus eller äta 

    

Det är lätt att ha med sig barn      

Har god tillgång till toaletter      

Har öppettider som passar mig     

Priserna är mycket konkurrenskraftiga      

Ligger nära hemmet      

Ligger nära min arbetsplats      

  Den butik du 
handlar i oftast 

Den butik du handlar 
i näst oftast 
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Bilaga 8: Bakgrundsvariabler 
 

Sysselsättning Webbunders. 

n: 1839 

% 

Umeå 

n: 193 

% 

Falun 

n: 172 

% 

Nacka 

n: 213 

% 

Förvärvsarbetande 66 64 58 69 

Arbetar inte 33 36 42 30 

Ej svar 1 0 0 1 

 100 100 100 100 

 

 
Kön Webbunders. 

n: 1839 

% 

Umeå 

n: 193 

% 

Falun 

n: 172 

% 

Nacka 

n: 213 

% 

Man 51 41 45 47 

Kvinna 49 59 55 53 

 100 100 100 100 

 

 
Bostadstyp Webbunders. 

n: 1839 

% 

Umeå 

n: 193 

% 

Falun 

n: 172 

% 

Nacka 

n: 213 

% 

Flerfamiljshus 38 43 64 71 

Villa, radhus 62 57 35 28 

 100 100 100 100 

 

 
Ålder Webbunders. 

n: 1839 

% 

Umeå 

n: 193 

% 

Falun 

n: 172 

% 

Nacka 

n: 213 

% 

18-29 år 16 3 8 2 

30-39 år 18 5 15 13 

40-49 år 20  13 11 29 

50-59 år 20  19 16 18 

60-69 år 23 20 16 14 

70+ år 4 39 33 24 

 100 100 100 100 

 

OBS! Jämförbarheten mellan webbundersökningen och fallstudierna blir osäker eftersom det 

är stora skillnader i åldersfördelning mellan studierna. 

 
 Hushållsinkomst Webbunders. 

n: 1839 

% 

Umeå 

n: 193 

% 

Falun 

n: 172 

% 

Nacka 

n: 213 

% 

Under 200.000 kr  8 15 24 5 

200.000-399.999 kr  27 25 28 22 

400.000-599.999 kr  29 25 16 23 

Över 600.000 kr  25 15 10 43 
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Vill ej uppge  11 20 22 7 

 100 100 100 100 

 

 
 Utbildningsgrad Webbunders. 

n: 1839 

% 

Umeå 

n: 193 

% 

Falun 

n: 172 

% 

Nacka 

n: 213 

% 

Folkskola/ 
grundskola/ 
gymnasium/ 
folkhögskola 

49 44 59 38 

Högskola/ 
universitet 47 55 40 61 

Annat 3 0 0 0 

Ej svar  1 1 1 1 

 100 100 100 100 

 

 
Körkortsinnehav Webbunders. 

n: 1839 

% 

Umeå 

n: 193 

% 

Falun 

n: 172 

% 

Nacka 

n: 213 

% 

Har körkort 94 93 80 87 

Har inte körkort 6 7 20 13 

 100 100 100 100 

 

 
Bilinnehav Webbunders. 

n: 1839 

% 

Umeå 

n: 193 

% 

Falun 

n: 172 

% 

Nacka 

n: 213 

% 

Har tillgång till bil  93 88 80 78 

Har inte tillgång till bil  7 12 20 22 

 100 100 100 100 

 

 
Tätortsstorlek 

i 

webbstudien 

Totalt 

n: 1839 

% 

0-200 

(glesbygd)  12 

201-10 000  24 

10 001-25 000  12 

25 001-50 000  8 

50 001-200 000  16 

> 200 000  23 

Ingen uppgift  6 

 100 

 

Tätortsklassificeringen har gjorts enligt följande: Matchningsvariabler är kommun, gata och 

postort.  

 Först har man standardiserat, rättat och styckat upp alla adresser till dem som deltagit i 

undersökningen.  Exempelvis  har ’Kungsgårdsv. 10A’ översatts till 3 kolumner; 

’Kungsårdsvägen’, ’10’ och ’A’. 
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 Därefter har man matchat dessa variabler mot SCB’s Geografidatabas (GDB) och fört på den 

fastighet som adressen tillhör. Via GDB har man sedan hämtat uppgift om 

adressen/fastigheten finns i en tätort eller ej. 

 Via tätortskoden har man slutligen, för de som finns i en tätort, hämtat befolkningsstorleken. 

 
Kommuntyp 

i 

webbstudien 

Totalt 

n: 1839 

% 

Pendlingskommun  6 

Förortskommun  18 

Storstadskommun  44 

Annan kommun  32 

 100 

 
Län 

i 

webbstudien 

Totalt 

n: 1839 

% 

Blekinge län 2 

Dalarnas län 3 

Gävleborgs län 3 

Gotlands län 1 

Hallands län  3 

Jämtlands län 1 

Jönköpings län 3 

Kalmar län 3 

Kronobergs län 2 

Norrbottens län 3 

Skåne län 14 

 

Hushållsstorlek både i webbstudien och i fallstudierna syns nedan: 

Figur: Som svar på frågan: ”Hur många personer, dig själv medräknat bor i ditt hushåll? 

  

              Bas: Samtliga i webbstudien n=1839          Bas: Samtliga i Umeå, Falun och Nacka n=578 
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Barn 0-6 år
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2

80
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84

29

13
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6
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1

0

1

Vuxna

Barn 0-6 år

Barn 7-12 år

Barn 13-18 år

0% 50% 100%

Inga 1 2 3 eller fler

Län 

i 

webbstudien 

Totalt 

n: 1839 

% 

Södermanlands län 3 

Stockholms län 22 

Uppsala län 3 

Värmlands län 2 

Västerbottens län 2 

Västernorrlands län 2 

Västmanlands län 3 

Västra Götalands län 16 

Örebro län 3 

Östergötlands län 5 
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