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Förord 
Inom ramen för projektet ”Konsekvenshantering av trender i handel och service för en hållbar 
svensk stadsutveckling” har föreliggande litteraturstudie genomförts. Avsikten är att lägga en 
grund för det fortsatta arbetet i projektet. I nästa steg studeras tidigare gjorda fallstudier och 
tre nya genomförs för att belysa effekter på staden och trafiksystemet som följd av handels- 
och serviceomvandlingen. Slutligen skall frågan om hur hållbarhetsaspekterna ska kunna 
integreras i stadsutvecklingen just avseende handel och service behandlas. Hela tiden är det i 
förlängningen konsekvenser på infrastrukturen som är i fokus. Trenderna skapar olika effekter 
avseende alstrade trafikflöden. Frågan är; borde kommunerna anpassa utvecklingen av sin 
infrastruktur efter ett mer långsiktigt synsätt avseende handel och service. Det arv 
kommunerna har i stadsstruktur och infrastruktur låter sig inte förvandlas över en natt. Många 
åtgärder avseende gatuutrymmen, hastighetsgränser och andra regleringar kan däremot 
genomföras 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 innebär att de förändringar som vidtas kan förädla 
stadens arv i riktning mot det hållbara samhället. 
 
Arbetet genomförs vid institutionen för samhällsplanering och miljö på KTH och finansieras 
av Trafikverket. Författare är Mathias Wärnhjelm och handledare är professorerna Göran Cars 
och Janne Sandahl. I arbetet med litteratursökningar har Trafikverkets bibliotek gjort ett 
omfattande arbete och då särskilt Kerstin Magnusson. 
 
Anna Fällbom 
Chef Kundbehov och Samhällsutveckling 
Trafikverket  
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Sammanfattning 
Litteraturstudien är första delen i projektet ”Konsekvenshantering av trender i handel och 
service för en hållbar svensk stadsutveckling”. Studien har genomförts genom sökningar i 
litteratur- och artikeldatabaser samt i referenslistor på aktuell litteratur och nyare artiklar. 
 
Under flera decennier har en utveckling pågått avseende handeln och servicen i staden. Ifrån 
ett läge då grannskapen, industriområden och stadskärnan utgjorde staden både 
upplevelsemässigt och strukturellt är den svenska staden på väg mot en helt annan struktur. 
Grannskapen upphör alltmer som stadsdelar med basservice på gång- och cykelavstånd och 
ersätts av bostadsområden utan service och handel. När de boende behöver service och handel 
så gör man ofta det på vägen från arbetet eller i samlade insatser på handelsetableringar. 
Sammantaget har en stad uppkommit där de boende har blivit bilberoende i stor utsträckning 
och där 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 staden. Boverket (2004) sammanfattar 
förändringen med att säga att under 1950-talet fanns det 36 000 dagligvarubutiker i Sverige 
och nu är de ca 6000. På 1970-talet låg omsättningen i externt belägna handelsområden på 8 
% av den totala omsättningen i detaljhandeln. År 2001 låg den på upp emot 30 %. 
 
Forsberg et al. (1994) konstaterar att människans resande har ökat mycket kraftigt under 
efterkrigstiden. Vid 1950-talets början reste man i genomsnitt 1 mil och i början 1990-talet 
drygt 4 mil per dag. 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. För det andra är antalet ärenden utanför hemmet också stabilt. Detta 
innebär att med snabbare transportmedel så ökas reslängderna. Den tredje komponenten är 
den fysiska strukturen. Lokalisering och utformning av bostäder, arbetsplatser och service har 
successivt utvecklats mot högre koncentration och samtidig utglesning. Den byggda miljön 
gör det allt svårare att nå nödvändiga och önskvärda mål och samtidigt behålla valfriheten att 
välja färdmedel. 
 
En enkät gjordes till samtliga svenska kommuner 2003 (290 st.) av Trivector (Vägverket 
2003) och man fick efter påminnelser svar från 223 (77 %). Svarsfrekvensen var ungefär lika 
för stora, mellanstora och små. Resultaten kan sammanfattas så här: 

 Hälften av kommunerna har halvexterna och/eller externa affärsetableringar. 43 % har 
halvexterna och 16 % har externa. 

 Externa och halvexterna affärsetableringar är vanligast i stora kommuner. 
 Drygt en tredjedel av kommunerna har planer på utbyggnad av externa eller 

halvexterna inom några år. Planerna på ytterligare halvexterna är vanligast. 
 Sällanköpshandel finns i över hälften av de externa och halvexterna etableringarna. 

Dagligvaror finns i över 90 %. 
 Kommunerna är generellt mer positiva till halvexterna affärsetableringar. 
 Mindre än 30 % av kommunerna behandlar externa eller halvexterna 

affärsetableringar i översiktsplanen. 
 Endast 50 % av kommunerna har gjort någon typ av förestudier och de flesta hanterar 

bara handelseffekter. 
 Regional politik för eller emot externa affärsetableringar saknas enligt 92 % av 

kommunerna. 
 66 % av kommunerna anser att det behövs ökad regional dialog. 
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 64 % av kommunerna anser att de påverkats mycket eller ganska mycket av handeln i 
näraliggande kommun. 

 
Precis som i Sverige ser Takami (2006) att strukturförändringen i Japan 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. 

 
Davies (1995) sammanfattar dagsläget i Västeuropa så här: I alla länderna har det varit en 
kraftig ökning av storleken på affärerna vilket har bidragit till efterfrågan på ny mark som ofta 
har funnits utanför städerna, borta från befintlig handel. Här startar konflikten i form av 
konsekvenser på befintliga handelsetableringar och små affärer. En social polarisering har 
skapats där hushåll med bil inrättar sig efter ett nytt sätt att handla och dessa hushåll tillägnar 
sig på det sättet fördelarna med det nya sättet att bedriva handel. Landskapet har utvecklats 
negativt som följd av en fattig arkitektonisk utformning av de nya stora etableringarna. 
Befintlig handel har haft en negativ utveckling. Slutligen är de miljömässiga konsekvenserna 
negativa med ökat bilanvändande. 
 
När Trivector studerade tre handelsetableringar i Skåne frågades besökare huruvida deras 
besök ersätter mer än en resa (Vägverket 2006). Resultatet blev att det oftast var så. Tre av 
fyra ersättningsresor skulle ha gjorts med bil. När man beräknade reslängderna så skiftade det 
mellan de studerade etableringarna. För Burlöv Center, som var den etablering som näst 
Lunds Centrum hade flest boende inom en kilometer (7000 invånare jämfört med 2000 på 
Center syd och 4000 på Nova Lund) erhölls ingen skillnad i biltrafikarbete mellan de resor 
som görs och de som gjorts om etableringen inte fanns. I en studie av de bilburna besökarna 
till Lunds centrum konstaterades att de gör i genomsnitt 18 % fler inköpsresor per vecka än de 
som besöker de externa eller halvexterna anläggningarna. Däremot är andelen besökare som 
kommit med kollektivtrafik, gång- eller cykeltrafik långt fler. Vid jämförelse av emissioner av 
koldioxid per bil för hela reskedjan var resorna till Burlöv Center de som alstrade minst. 
 
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; 

 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. 
 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. 
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 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 
andelen bil eller kollektivtrafik ökar i intervallet 400 – 600 m (GC från 83 - 62 %, bil 
från 3 - 13 % och för koll från 14 – 25 %) 

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. Att nå ner till avstånden 200 m till butik för att 
locka bilägare bedömer Scheiner vara orealistiskt. Ökade energikostnader innebärande att det 
blir dyrare att köra bil kan öka människors motivation att gå.  
 
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 miljöarbete, 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 sin avhandling om kortväga inköpsresor undersöker Niklas Martin (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. Niklas 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. 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. 

 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. 

 Tillgängligheten till handelsetableringar med attraktiva alternativ till bilen påverkar 
färdmedelsvalet. Därför bör handelsetableringar skapas i knutpunkter för 
kollektivtrafiken. 

 Informerande insatser ska inte underskattas. I samma anda som källsortering har 
lanserats skulle hushållens rörelsemönster kunna påverkas. Detta kan kombineras 
restidsförlängningar för biltrafiken i form av sänkta hastighetsgränser och 
stadsplaneringsåtgärder. 

 
Enligt Handeln i Sverige (2006) erbjuder 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”. Detaljhandelsföretagens försäljning över 
Internet har ökat från 4,9 miljarder kronor 2003 till drygt över 25 miljarder kronor 2010. 
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Hittills har inte e-handeln inneburit en minskning av personresorna för inköpsresor (Rapporter 
från Riksdagen 2011). 
 
När Steen & Strøm 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 och 
märken att de behöver fysisk representation för att ge potentiella kunder en känsla för varorna. 
I ett av sina scenarier beskrivs det lilla inköpsstället som innehållande upphämtningsställen 
för beställda varor, liten dagligvarubutik, apotek, möjlighet att göra bankärenden via 
terminaler, snabbmatsrestauranger och kaféer, möjligheter att låna varor för återlämning, 
returcentral, bränslestation för bilar, biltvätt, parkering och kollektivtrafikanslutning. 
 
40 % av alla inköpsresor i Storbritannien med bil utgörs av inköp av mat och hushållsartiklar. 
Det är 5 % av alla bilresor. Det senaste decenniet har tillgången på hemkörningsservice ökat 
kraftigt. I en studie avseende konsekvenser av ökande efterfrågan på hemkörningsservice ser 
den engelska forskaren Sally Cairns (2005) att trafikarbetet kan reduceras med 70 % eller 
mer. Reduktionens omfattning beror på hur effektiva upphämtningsplatserna är. En viss 
omfördelning av det individuella bilresandet kan förväntas men sammantaget bedöms ändå en 
reduktion uppstå. Det avgörs av avgiftsstrukturen, nya typer av upphämtningslokaliseringar, 
mer miljövänliga fordon, mer samarbete hos leverantörerna och åtgärder för att stimulera mer 
lokalproducerat. Trafikkonsekvenserna beror av vilken andel av hushållen som börjar handla 
hemifrån. Vidare innebär leveranser till lokala centra en större effektivitet än leveranser direkt 
till slutadressen.  
 
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. Efterfrågan på tidsbesparing, upplevelser och 
tillgänglighet kan innebära en renässans för närhandeln och stadskärnan. Förutom 
dagligvaruhandel kan det på närhandelsplatsen 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 kan också vända sig till 
närbelägna arbetsplatser med t.ex. färdiga lunchpaket. Den högre inkomsten ökar också 
efterfrågan på upplevelser. Om två handelsetableringar avseende urvalet är likvärdiga så 
avgörs efterfrågan av trivsel och möjlighet till upplevelser. 
 
Brebbia et al. (2005) inleder sin genomgång av hur man kan lyckas med markanvändnings- 
och transportstrategier (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. Inledningsvis finns två angreppssätt; 

 Markanvändningspolicys med målet att reducera behovet av resandet. 
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 Tansportpolicys som avser att öka tillgängligheten med flera alternativa 
transportalternativ. 

När väl arbetet med LUT genomförs består det av tre delar; 
 Kollektivtrafikutveckling 
 Skapandet av kortdistansstrukturer för att göra städerna gång- och cykelvänliga 
 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. 

 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 mellan olika förvaltningar i staden, mellan 

lokal, regional och statlig nivå samt mellan offentligt och privat. 
o Involverandet att beslutsfattare och invånare i utvecklandet av visionen för 

staden 
 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. 

 
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. 
 
Under 2000-talet förväntas expansion av externa köpcentra ske framförallt i landets mindre 
kommuner. De flesta mellanstora och stora kommuner har redan 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 kommuner och centrumhandeln påverkas 
i liten utsträckning(Bergström 2000). I mindre kommuner sker inte detta men effekten på 
cityhandeln blir också här liten. Det är framförallt butiker utanför stadskärnan som drabbas. 
Detta sker i större utsträckning i mindre kommuner.  
 
Enligt Sally Cairns (Cairns 1995) är det dags för ”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. 
 
I det fortsatta projektarbetet tas bl.a. följande frågor med från litteraturstudien. Hur kan 
införandet av ”den fjärde lösningen” uppmuntras i Sverige? Kan genomförda fallstudier inte 
alls jämföras? Mer kunskap om konsumenterna efterfrågas. Litteraturen skapar också en 
önskan att bedöma det totala resandet bättre. Inköps- och serviceresor är bara en del. 
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Bakgrund och syfte 
Under flera decennier har en utveckling pågått avseende handeln och servicen i staden. Ifrån 
ett läge då grannskapen, industriområden och stadskärnan utgjorde staden både 
upplevelsemässigt och strukturellt är den svenska staden på väg mot en helt annan struktur. 
Grannskapen upphör alltmer som stadsdelar med basservice på gång- och cykelavstånd och 
ersätts av bostadsområden utan service och handel. När de boende behöver service och handel 
så gör man det ofta på vägen från arbetet eller i samlade insatser på handelsetableringar. 
Stadskärnan är inte längre den självklara målpunkten för handel och service. Istället behöver 
det vara något särskilt som lockar dit. Det kan handla om upplevelser, attraktivitet, särskilda 
specialaffärer eller funktioner som efterfrågas ibland. Nu finns stormarknader med låga priser 
som konkurrerar om de boendes gunst. Kompletteringshandeln sker i allt större utsträckning i 
trafikbutiker (bensinmackar) med öppettider som ingen grannskapsbutik kan konkurrera med. 
 
Sammantaget har en stad uppkommit där de boende har blivit bilberoende i stor utsträckning 
och där 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 staden. I EUs Grönbok om handel (1996) ställs 
frågan hur man kan förena de motstridiga intressena miljövård, ökande privatbilism till följd 
av fler inköpsresor med bil och behoven hos individer utan bil. Boverket (2004) säger att 
handeln är en förutsättning i våra stadskärnor och nödvändig nära där människor bor. Den kan 
också, i balanserade proportioner, vara lämplig i externa lägen. All handel är inte lämpad för 
de centrala kvarteren. Men inte ens i centrala delar av städer har människor längre en självklar 
närhet till det dagliga brödet. 
 
Syftet med projektet ”Konsekvenshantering av trender i handel och service för en hållbar 
svensk stadsutveckling” är att ta fram mer kunskap kring handelns och servicens samspel med 
övrig markanvändningsplanering och då framförallt infrastrukturplanering i staden. Hur kan 
handelsutveckling och infrastruktur samordnas så att vi skapar attraktiva (inkluderande både 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet) handelsmiljöer som bidrar till att minska 
transportarbetet. Denna litteraturstudie lägger grunden för det fortsatta projektet. Nästa steg är 
att analysera vad gjorda fallstudier i Sverige tillför och att göra tre egna fallstudier för att 
illustrera hur utvecklingen i halvcentrala handelsetableringar kan se ut. Slutligen skall 
potentialen för ökad hållbarhet diskuteras utifrån insamlat material. 
 

Metod 
Litteraturstudien har genomförts enlig följande metodik. Omfattande sökningar har gjorts i ett 
antal litteratur- och artikeldatabaser. Så har för Sveriges räkning sökningar gjorts i LIBRIS 
och TRANSGUIDE. I Norge har sökningar gjorts på TØIs hemsidor och i BIBSYS. I 
Tyskland har BAST använts. ITRD ger EU-litteratur och TRIS ger amerikanska rapporter och 
artiklar. TRANSPORT har använts för att ge både resultat från ITRD och TRIS. 
Utifrån de artiklar och de rapporter som tagits hem från sökningarna har studier av 
referenslistorna gett ytterligare träffar.  
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Utvecklingen fram till idag 

Butikssystemet växer fram 
Staden är och har alltid varit en rationell organisationsform för att hantera byten i form av 
varuhandel och för att bringa ner transportkostnader. Tomas Svensson (1998), forskningschef 
på Statens väg- och transportforskningsinstitut, visar i sin avhandling hur butikssystemet i 
Sverige i utvecklas; 

 Under industrialiseringen påverkas varuhandeln. Urbaniseringen tar fart med 
inflyttade industriarbetare. Självförsörjningsgraden minskar och livsmedel och övriga 
dagligvaror blir ett centralt samhällsekonomiskt problem. Butikssystemet växer fram. 
Vid sekelskiftet är andelen människor bosatta i tätorter 30 %. 1935 är hälften av 
befolkningen bosatta i tätorter 1 och siffran har vuxit till 84 % år 2000(Eklund 2003)2.  
Torghandel och saluhallar har fortfarande stor betydelse för detaljhandel med 
livsmedel men dagligvaror kanaliseras mer och mer 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 informations-
förmedlingen. 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. 

 
Figur 1: Den genialiska mjölktetran ersattes snart av den stadiga och mer spillsäkra fyrkantiga 
förpackningen som tog liten plats.  
 

                                                 
1 Husansamlingar med minst 200 invånare enligt Statistiska Centralbyråns definition. 
2 Antalet människor som bor i städer globalt har mer än fyrdubblats sedan år 1950. Idag bor 3,5 miljarder 
människor i städer, och över de närmaste 20 åren förväntas ytterligare 1,5 miljarder människor bo i städer. Sedan 
2008 bor hälften av världens befolkning i städer och andelen beräknas ha ökat till 70 procent år 2005(Förenta 
Nationerna 2009). 
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stigande bensinpriser medför att företagens intresse för en massiv satsning på externa 
enheter minskar. Den struktur som byggs med dagligvaruhandel i stadsdelscentra och 
sanerade innerstäder är bara ett steg på väg mot bilsamhället. 

 
I ett sammanfattande resonemang beskriver Svensson (1998) hur det i de ”förmoderna” 
butikerna 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. 
 
Chalmersforskaren Håkan Forsberg beskriver i Ekström & Forsberg (1999) hur den mest 
dramatiska förändringen 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 Håkan Forsberg. Bilburna inköpsresor är dominerande 
förutsättningar vid butikslokaliseringar och kopplingen mellan butikslokaliseringar och 
bostäder har förlorat i betydelse. 
 
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 bilvårdsprodukter. Vissa bensinmackar har tom slutat sälja bensin eftersom 
övrigt sortiment ger större inkomster. 
 
Antalet trafikbutiker ökade mellan 1974 och 1985 med 650 st. i Sverige. Det var en ökning 
från 1,5 % till 8,9 % 1985 som andel av samtliga dagligvarubutiker och varuhus (SOU 
1987:44). 2005 var siffran 10,3 % (Handeln i Sverige 2006). 
 
I rapporten ”Framtidens Handel” (Bergström 2010) beskriver Fredrik Bergström och Stefan 
Fölster, båda tidigare kopplade till Handelns Utredningsinstitut, 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 skulle kunna vara ett uppdämt konsumtionsbehov efter 
1990-talskrisen.  
 
Figur 2: Detaljhandelns omsättning, fasta priser, Index 1990=100. Källa: Bergström (2010)  
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Hushållens förväntningar på framtiden var också mer positiva. En bättre reallöneutveckling 
och lägre räntor gav billigare lån och förmögnare hushåll. En shoppingtrend 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. 
 
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. 

 

Butikerna blir allt större 
Den fortsatta handelsutvecklingen i Sverige (Svensson 1998) går mot större ytor. Mellan 1975 
och 1990 minskar det totala beståndet av butiker inom dagligvaruhandeln med 2000 enheter. 
Totalsiffrorna hålls uppe av att de s.k. servicebutikernas antal ökar och att bensinstationerna 
får tillstånd att sälja dagligvaror. 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. 
 
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. Idag är de 
skillnaderna i stort utplånade (Bergman 1999). 
 
Boverket (2004) sammanfattar förändringen med att säga att under 1950-talet fanns det 
36 000 dagligvarubutiker i Sverige och nu är de ca 6000. På 1970-talet låg omsättningen i 
externt belägna handelsområden på 8 % av den totala omsättningen i detaljhandeln. År 2001 
låg den på upp emot 30 %. 
 
På senare år, anser Forsberg (1994), har dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln börjat 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 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. Enligt 
Forsberg (1994) är det ännu oklart om omfördelning i sysselsättning mellan olika 
försäljningsställen för dagligvaror är ett plus-, minus-, eller nollsummespel. 
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Ekström & Forsberg (1999) visar på trenden med nedanstående tabell. 
 
Tabell 1: Dagligvaruhandelns struktur i Sverige, 1951-1997. Källa: Ekström & Forsberg (1999) 
 
År Supermarket1

 
 
 
 
 

Övriga daglig-
varubutiker2 

 Service- och 
trafikbutiker 

  

 
Antal Markn. 

andel       
% 

Antal Markn. 
andel          
% 

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. 

 
 
Enligt Forsberg (1997) är de nya butikstyperna nu service-, trafik- och lågprisbutiker samt 
stormarknader. Det är främst antalet små konventionella fullsortimentsbutiker som har 
minskat. Många av dessa byggdes under 1960-talet och konkurrerade ut butiker med 
specialiserat sortiment och hög servicegrad. På senare tid har dessa utsatts för konkurrens från 
större butiker. De traditionella servicebutikerna ökar inte heller i antal längre. Servicebutiker 
som drivs av invandrare är en annan del av butiksstrukturen som vuxit de senaste åren. 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 nu. Deras 
andel av det totala antalet butiker är en tredjedel men deras marknadsandel är ca 75 %. 
 
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 idag är ett sortiment på 
över eller långt över 3500 artiklar (Forsberg, 1997). 
 
En enkät gjordes till samtliga svenska kommuner 2003 (290 st.) av Trivector (Vägverket 
2003) och man fick efter påminnelser svar från 223 (77 %). Svarsfrekvensen var ungefär lika 
för stora, mellanstora och små. Resultaten kan sammanfattas så här: 
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 Hälften av kommunerna har halvexterna och/eller externa affärsetableringar. 43 % har 
halvexterna och 16 % har externa. 

 Externa och halvexterna affärsetableringar är vanligast i stora kommuner. 
 Drygt en tredjedel av kommunerna har planer på utbyggnad av externa eller 

halvexterna inom 3 år. Planerna på ytterligare halvexterna är vanligast. 
 Sällanköpshandel finns i över hälften av de externa och halvexterna etableringarna. 

Dagligvaror finns i över 90 %. 
 Kommunerna är generellt mer positiva till halvexterna affärsetableringar. 
 Mindre än 30 % av kommunerna behandlar externa eller halvexterna 

affärsetableringar i översiktsplanen. 
 Endast 50 % av kommunerna har gjort någon typ av förestudier och de flesta hanterar 

bara handelseffekter. 
 Regional politik för eller emot externa affärsetableringar saknas enligt 92 % av 

kommunerna. 
 66 % av kommunerna anser att det behövs ökad regional dialog. 
 64 % av kommunerna anser att de påverkats mycket eller ganska mycket av handeln i 

näraliggande kommun. 
 
I Storbritannien förändras också handeln. I boken ”The Changing Face of British Retailing” 
(McFayden 1987) beskriver John A. Beaumont hur storleken på detaljhandelsbutikerna ökar. 
Under en period utelämnade varuhus med blandat sortiment livsmedel men har sedan återgått 
till att ha det som en viktig del. I samma bok, som är en samling uppsatser av olika författare, 
skriver Russel Schiller hur externhandeln ökar. Han beskriver att 1984 fanns det en extern-
handelsetablering och i slutet av 1986 fanns det 40 st. i Storbritannien. Man diskuterar om 
planerare är för veka jämfört med andra länder som har en mer konsekvent handläggning. 
 
En vanlig form av expansion av handeln sker enligt Sten-Åke Bylund (2006), då projektledare 
på Sveriges Kommuner och Landsting, i äldre industriområden. I en enkät som gick ut till 116 
kommuner (inte de största och de minsta) och som besvarade av 86 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. 
 
Dagens detaljhandel är till stor del köpcentrumhandel som erbjuder kunderna att handla det 
mesta på samma ställe. Enligt Handeln i Sverige (2006) står landets 320 köpcentrum för en 
tredjedel av dagens detaljhandelsförsäljning. Detaljhandeln står för en tredjedel av de svenska 
hushållens konsumtion(414 miljarder kronor 2005). Boendet är hushållens största enskilda 
utgiftspost (28 %). Det kan jämföras med livsmedel och alkoholfria drycker, det största 
varuområdet inom detaljhandeln, som inte svarar för mer än 12 % av den totala konsumtionen 
(Handeln i Sverige 2006). 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 (2006). Dessutom koncentreras allt mer av handeln till de 
regionala centralorterna. 
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I ”Handelns tysta revolution” beskriver Stefan Fölster hur antalet stormarknader i Sverige 
ökade från 40 1980 till 78 1997. 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, El-Giganten) har ökat marknadsandelen från 23 % 1991 till 58 % 1998.  
 
Stefan 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 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. 
 
Det framgår i Tillväxtverkets rapport om konsumtion och handel (Tillväxtverket 2010) att 
medan dagligvaruhandelns butiksantal minskat från drygt 15 000 butiker till under 13 500 
butiker så har den totala butiksytan vuxit från 3900 tkvm till 4700 tkvm. 
Sällanköpsvaruhandelns ytor har också ökat förutom att antalet butiker ökar. 
 
Figur 3: Daglig- och sällanköpsvaruhandelns utveckling i antal butiker. Källa: Tillväxtverket (2010). 
 

 

Allt fler reser med bil och det påverkar butiksvalet 
Forsberg et al. (1994) konstaterar att människans resande har ökat mycket kraftigt under 
efterkrigstiden. Vid 1950-talets början reste man i genomsnitt 1 mil och i början 1990-talet 
drygt 4 mil per dag. 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. För det andra är antalet ärenden utanför hemmet också stabilt. Detta 
innebär att med snabbare transportmedel så ökas reslängderna. Den tredje komponenten är 
den fysiska strukturen. Lokalisering och utformning av bostäder, arbetsplatser och service har 
successivt utvecklats mot högre koncentration och samtidig utglesning. Den byggda miljön 
gör det allt svårare att nå nödvändiga och önskvärda mål och samtidigt behålla valfriheten att 
välja färdmedel. 
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ICA gjorde med SIFOs hjälp en undersökning 1991 som visade att 45 % av hushållen 
använde bil vid inköp (se tabell 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. 
 
Tabell 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 
 

 
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 
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.  
 
Idag utgör resor i samband med service och inköp 11 % av det totala trafikarbetet. Professor 
Bertil 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 %. 
 
I en studie av förändrade avstånd till vardagens inköp i Karlshamn och Ronneby mellan 1980 
och 1998 (Carolin Folkesson 2002, forskare vid Blekinge Tekniska Högskola) 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 denna relation intressant. 
 
2002 var konsumtionen per invånare 40 500 kr varav 22 000 kr var dagligvaror, beklädnad 
7 100 kr, hemutrustning 5200 kr och fritidsvaror 6 200 kr (Bergström 2004). I takt med att 
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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. 
 
Figur 4: Färdmedelsanvändningen bland boende i tätort 1997. Befolkningen 20-64 år. Inrikes 
huvudresor under 30 mil tur och retur. Källa: Vilhelmson (2000).  

 
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 hushållen preferenser. En tendens finns i materialet att 
kvinnor föredrar 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 gillar bostadsområdesbutiker. Antalet hushållsmedlemmar och 
hemmaboende barn samvarierar med inköpsvolymer och gör därför stormarknader och 
bilbaserade dagligvaruinköp mer attraktiva. Om hushållen vill handla ofta t.ex. för att få 
färskare varor, mindre volymer per inköp eller att slippa planera stora inköp, då framstår 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 (Svensson, Haraldsson 2001). Ändå tycks det 
finnas en uppdämd efterfrågan på bostadsområden som kan erbjuda en mer omfattande 
serviceproduktion. 
 
Figur 5: Andel inköp i bostadsområdesbutik mot antal familjemedlemmar. Källa: Svensson, 
Haraldsson (2001). 
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Strukturförändringar och reglering 
Japan är ett av de mest urbaniserade länderna i världen. Här finns erfarenheter att hämta kring 
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 köpcentra och gjorde förändringar i 
infrastrukturen. Denna lag klarade inte av att 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.  
 
Precis som i Sverige ser Takami (2006) 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 6: Lokalisering av nya handelsetableringar i jämförelse mellan 1975 och 1999 i Japan. Källa: 
Takami (2006) 
 

 
Som en av författarna i boken ”The Changing Face of British Retailing” kommer Michael 
Poynor in på konsumentbeteende (McFayden 1987). Han säger att detaljhandeln måste vara 
på det klara med vilka målgrupper man har. Från kärnfamiljer med två vuxna och två barn 
som var förhärskande på 60- och 70-talet har man nu helt andra konsumentgrupperingar. 
Ungdomsgrupperna är inte längre så viktiga utan grupper 25-60 är viktigare. Singlar, 
separerade, singlar med barn och änkor utgör en växande armé av konsumenter. 
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Tillväxtverket och Svensk Handel har i sin rapport om konsumtion och handel (Tillväxtverket 
2010) gjort följande iakttagelser; 

 Kärnfamiljerna med vuxna och två barn har minskat samtidigt som 
enpersonshushållen har ökat. 

 Detaljhandeln har ökat från att 1970 stå för 33 % av hushållsbudgeten till att 2007 stå 
för 39 %. Det är konsumtionen av sällanköpsvaror som ökat och andelen 
dagligvaruhandel har minskat. 

 Hushållens totala konsumtion har sedan 1970 ökat med 1,4 % per år. 
 Ett tillägg i utvecklingen är att handlandet allt mer fylls med nöje och upplevelser. 
 Konsumtionsmönstren har ändrats i riktning mot miljöanpassade varor och tjänster. 2 

% av hushållsbudgeten går nu till denna typ av köp. 
 
Den engelske forskaren Ross L. Davies (1995) beskriver utvecklingen fram till idag 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 försöker allt fler länder bli omsorgsfulla med hanteringen av handeln. 1993 
införde Frankrike en regel som skulle stoppa alla nya stormarknader. 

 
I en analys av detaljhandelskedjornas lokaliseringsstrategier (Bergström 2004) nås följande 
slutsatser; 

 Detaljhandeln har alltmer koncentrerats till de folkrikaste orterna. 70 % av all 
sällanköpsvaruförsäljning sker i de 42 största kommunerna i Sverige. 

 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 har Handelns Utredningsinstitut (2009) tagit fram försäljningsindex 
(relationen mellan faktisk omsättning och försäljningsunderlag multiplicerat med 100, år 
2008).  Sällanköp är störst i storstäderna och de större städerna. Försäljningsindex för 
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dagligvaruhandel ligger kring 100 i de flesta grupper utom när kommunerna är beroende av 
en näraliggande kommun (pendlings- eller förortskommun). 
 
Tabell 3: Jämförelse mellan försäljningsindex för SKLs olika kommungrupper. Källa: Handelns 
Utredningsinstitut (HUI) (2009). 
 
Kommungrupp Dagligvaror  

(försäljningsindex)
Sällanköpsvaror 
(försäljningsindex) 

Storstäder (3 st); Stockholm, 
Göteborg och Malmö 
Förortskommuner (38 st); 
mer än 50 % av nattbefolkningen 
pendlar till arbete i ngn annan 
kommun. 

Större städer (27 st); 50 000-
200 000 invånare 

Pendlingskommuner (41 
st); mer än 40 % av 
nattbefolkningen pendlar till arbete 
i ngn annan kommun. 

Glesbygskommuner (39 
st); färre än 20 000 invånare, färre 
än 7 invånare/kvadratkilometer 
Varuproducerande 
kommuner (40 st); mer än 40 
% av nattbefolkningen är anställda 
inom varutillverkning och 
industriell verksamhet. 
Övriga kommuner (34 st) 
> 25 000 inv 
Övriga kommuner  (37 st) 
12 500-25 000 inv 
Övriga kommuner  (31 st) 
<         12 500 
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Konsekvenser på trafiken 

Nutida handselsstrukturers trafikgenererande effekt 
Effekterna av lokaliseringar av stormarknader som säljer mat har studerats av Department of 
Environment (1992). Man skilde på fyra olika typer av lokaliseringar; stadscentrum, 
områdescentra, förortscentra men inom bebyggda områden och centra utanför bebyggda 
områden. Man fann att färdmedelsfördelningen förändras radikalt med avståndet från 
stadscentrum även för livsmedelsbutiker som är ungefär lika stora inom samma kedja (se 
tabell 4). 
 
Tabell 4: Färdmedelsfördelningens förändring för inköpsresor vid lokalisering av livsmedelsbutiker 
med olika avstånd till stadscentrum. Källa: DOE (1992). 
 
 Bil 

% 
Buss 
% 

Gång 
% 

Annat 
% 

Stadscentrum 
 

33-60 3-41 20-50 0-5 

Områdescentra 
 

52-78 6-17 11-36 0-7 

Förortsetablering 
men inom bebyggt 
område 
 

74-84 1-7 9-21 0-6 

Externetablering 
utanför bebyggt 
område 

83-98 1-7 1-9 1-5 

 
Trivector konstaterar 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. 
 
Oskarsson (2002) visar i sitt examensarbete en jämförelse mellan två stadsdelar (Haga i Umeå 
och Mjölkudden i Luleå) konsekvenserna av om stadsdelsbutikerna läggs ned och de boende 
blir hänvisade till närmaste bensinstation/trafikbutik för sin kompletteringshandel. 
Förändringen ökar biltrafikarbetet och utestänger billösa från denna typ av handel. Oftast 
finns ingen attraktiv gång- och cykelanslutning till trafikbutikerna. 
 
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. 
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Davies (1995) sammanfattar dagsläget i Västeuropa så här: I alla länderna har det varit en 
kraftig ökning av storleken på affärerna vilket har bidragit till efterfrågan på ny mark som ofta 
har funnits utanför städerna, borta från befintlig handel. Här startar konflikten i form av 
konsekvenser på befintliga handelsetableringar och små affärer. En social polarisering har 
skapats där hushåll med bil inrättar sig efter ett nytt sätt att handla och dessa hushåll tillägnar 
sig på det sättet fördelarna med det nya sättet att bedriva handel. Landskapet har utvecklats 
negativt som följd av en fattig arkitektonisk utformning av de nya stora etableringarna. 
Befintlig handel har haft en negativ utveckling. Slutligen är de miljömässiga konsekvenserna 
negativa med ökat bilanvändande. 
 
I en studie kring markanvändningsförändringar och trafikgenerering som följd av förbifarter 
(Hagson et al. 2001) visar forskare på Chalmers 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”. 
 
Stormarknader är samhällsekonomiskt kostnadseffektiva men många hushåll föredrar butiker i 
bostadsområden konstaterar Svensson & Haraldsson (2002). Detta gäller så länge svår 
trängsel inte uppstår som ger trängselkostnader. Förändringarna i butiksnätet har inneburit att 
dagligvaruhandeln gynnar de som föredrar stormarknader. Den lokala 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) analyserar tre nät 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 förhållandevis 
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. 
 
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. När det gäller omfattningen på trafikeffekterna ser Hagson (2003) följande mönster; 

 För varje enskild nyetablering handlar det om marginella tillskott, ofta mindre än 1 %, 
på det totala trafikarbetet i stadsregionen. 

 Om påverkan på inköpsresandet studeras hamnar ökningen på 10 %. 
 Om jämförelser görs med vilket färdsätt och hur långt hushåll som bytt inköpsställe till 

externetablerad butik färdas, så kan körsträckan ibland ökas med 1000 %. 
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Svårigheten att göra trafikprognoser ligger i det faktum att det inte är nya resor det handlar 
om oftast utan omfördelade resor, och ibland med andra färdsätt. Hagson (2003) hittar sedan 
studier (bl.a. MacIver & Dickinson 1991) som visar; 

 Andelen nyskapade inköpsresor är nära 0, dvs. hushållen handlar vare sig oftare eller 
mer sällan p.g.a. att det öppnas nya dagligvarubutiker. 

 Andelen omfördelade resor (den andel av hushållen som åker tur och retur hemmet för 
att handla och som har bytt inköpsställe) varierar mellan 40,3 % och 77,2 %. 

 Andelen kedjade inköpsresor (som innebär förlängd rutt) spänner mellan 13,8 % och 
37,2 % 

 Andelen förbifartsinköp (som inte innebär förlängd rutt) ligger mellan 5,6 % och 30 % 
Dessa studier kan dessvärre inte ange resultat i form av körsträckors längd och därmed inte 
heller konsekvenser i form av bränsleförbrukning och emissioner. 
 
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.  
 
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 
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  
 
Figur 7: Färdmedelsval efter etablering av stormarknader i Tornby i andelar av hushållen. Källa: 
Svensson (2004).  
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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 17,1 km/hushåll och månad före till 25,6 km/hushåll och 
månad efter. Utslaget på hela Linköping skulle det innebära en 2 % ökning av biltrafikarbetet. 
 
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. Mer än hälften av de 
tillfrågade väljer ändå en etablering trots att det finns en annan på närmare avstånd från 
hemmet. 
 
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, se tabell 5. 
 
Tabell 5: Jämförelse mellan trafikalstring och trafikarbete 1982 och 2002 utifrån den västtyska 
befolkningen. Källa: Martin (2006).(KONTIV 1982, Mobilität i Deutschland 2002, DIW 2003) 
 
 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 

 
En sammanfattning av de effekter Asplan Analyse (Næringsdepartementet 1991) ser som 
följd av externetableringar; 

 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 hade minskat generellt under de studerade åren 
(1987-1990). De kan utryckas som en produktivitetsvinst i form av reducerat behov av 
arbetskraft. 
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 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. 
 

Inga entydiga konsekvenser 
I en utvärdering av tre externetableringar i Norge (Næringsdepartementet 1991) konstateras 
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 gavs 
resultatet att en tur till externetableringar motsvarar 1,5–1,6 turer till ”vanliga” butiker. I 
köpcentrum etablerade centralt i städer(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 
 
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 
inom tätorten med hela tätorten som avsättningsmarknad spelar in. Väg- och gatunätets 
struktur påverkar också. Därför menar Svensson(1998) att resultaten han kommit fram till för 
Linköpings del inte kan generaliseras. Förändringarna av biltrafikarbetet i samband med 
dagligvaruinköp mellan 1992 och 1995 var mellan +50% och +60%. Beräkningarna avsåg 
Linköpings sammanhängande tätortsområde (Linköping, Malmslätt, Tallboda och Slaka). 
Svensson (1998) säger också att siffrorna kan vara missvisande om hushållen utnyttjar 
avsevärt fler butiker än de som frågas om eller om urvalet inte är en god representation av 
befolkningen.  
 
Enligt Forsberg et al.(1994) uppvisar hushållen en inköpsfrekvens på ca två gånger per vecka 
i de stormarknader och externa centra som studerades. Dessa siffror skiljer sig kraftigt från 
dem i Linköping. I Linköping är det 0,74 gånger per vecka. 90 % av de hushåll som handlar i 
stormarknader gör det en gång i veckan eller mer sällan. Endast 10 % gör det i den omfattning 
som redovisas i Forsberg et al.(1994). För de 10 % som handlar oftare utgör Tornbybutikerna 
den huvudsakliga inköpskällan. Att biltrafiken ökar trots att Tornbybutikerna ligger nära 
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sammanhängande stadsbebyggelse beror delvis på att de stora befolkningskoncentrationerna i 
Linköping ligger söder om stadskärnan och Tornby ligger norr därom. 
 
Stringer (1994, skribent på tidningen ”Local Transport Today”) redovisar en studie av 14 
områden i England med olika andel externetableringar. Studien genomfördes som 
telefonintervjuer med 7000 kunder (J Sainsbury plc 1993). Städerna delas in i områden med 
hög respektive låg andel externhandel. Studien visar att 97 % av hushållen som äger bil 
använder dem 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 områdestyperna. Däremot ser man en 
påtaglig skillnad i antal körda kilometer per vecka (se tabell 6). I studien redovisas slutsatsen 
att ytterligare externhandelsanläggningar i områden med låg andel externhandel leder till 
minskad körsträcka. 
 
Om en kommun redan fattat beslut och etablerat en extern etablering så konstaterar Stringer 
(1994) att ytterligare etableringar minskar körsträckan för hushållens inköpsresor. En finsk 
forskare från Tammerfors Tekniska Universitet (Murto 1994) säger att om en kommun 
etablerar flera handelsområden så åker hushållen till det närmaste.  
 
Tabell 6: 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 

 
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 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 inköpsresorna med 6 %. 
 Ett antal mindre butiker spridda över staden minskar inköpsresorna med 25 %. 

Murto (1997) säger avslutningsvis att det viktigaste politiska beslutet gäller den första 
etableringen. 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. 
 
I en studie i Innsbruck diskuterades generaliserbarheten i konsekvenser av icke-integrerade 
handelsetableringar (Borsdorf & Scöffthaler 2000). Studiens slutsats är att det inte är möjligt. 
När man utvärderar två externa handelsetableringar ser man att induktionen av trafik blir 
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tydligt mindre än de bedömningar som gjorts. Man ser också att avlastningen på känsliga 
centrala områden i Innsbruck är nödvändig. 
 
När Alan 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. 
 
När Trivector frågade besökare huruvida deras besök ersätter mer än en resa (Vägverket 
2006) så blev resultatet att det oftast var så. Tre av fyra ersättningsresor skulle ha gjorts med 
bil. När man beräknade reslängderna så skiftade det mellan de studerade etableringarna. För 
Burlöv Center, som var den etablering som näst Lunds Centrum hade flest boende inom en 
kilometer (7000 invånare jämfört med 2000 på Center syd och 4000 på Nova Lund) erhölls 
ingen skillnad i biltrafikarbete mellan de resor som görs och de som gjorts om etableringen 
inte fanns. I en studie av de bilburna besökarna till Lunds centrum konstaterades att de gör i 
genomsnitt 18 % fler inköpsresor per vecka än de som besöker de externa eller halvexterna 
anläggningarna. Däremot är andelen besökare som kommit med kollektivtrafik, gång- eller 
cykeltrafik långt fler. Vid jämförelse av emissioner av koldioxid per bil för hela reskedjan var 
resorna till Burlöv Center de som alstrade minst. 
 
Vid Trivectors studie av om kunderna väljer den närmaste etableringen till hemmet så 
utgjorde avståndet bara en viktig faktor för mellan 14 och 29 %. Det finns många anledningar 
till att det är så. Det kan handla om familjens resmönster, pendling, andra ärenden eller 
särskilda krav på utbud. Vid en jämförelse mellan antalet inköpsresor i området 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. 
 
Resultaten av Trivectors studie visar (fyra studerade etableringar) att en förtätning av 
etableringar inte självklart innebär något minskat trafikarbete av betydelse. Mer än hälften av 
kunderna väljer ändå en etablering längre bort. Trivector säger att få tätortsnära etableringar 
kan mäta sig med stadskärnan avseende tillgänglighet för kollektivtrafik samt gång- och 
cykeltrafik. 
 
I en studie utgående från ett fall i Nederländerna tittar Maat, K. och Timmermans, H. (2006) 
på hur trafikarbetet 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 däremot en effekt av ökad 
arbetsplatstäthet. Det gav både kortare reslängder och kortare totalt resande per dag. Det talar 
för att ökad arbetsplatstäthet ger större effekter än ökad boendetäthet. 
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Nya inköpssätt 
40 % av alla inköpsresor i Storbritannien med bil utgörs av inköp av mat och hushållsartiklar. 
Det är 5 % av alla bilresor. Det senaste decenniet har tillgången på hemkörningsservice ökat 
kraftigt. I en studie avseende konsekvenser av ökande efterfrågan på hemkörningsservice ser 
Sally Cairns (2005, forskare vid University College, London) att trafikarbetet kan reduceras 
med 70 % eller mer. Reduktionens omfattning beror på hur effektiva upphämptningsplatserna 
är. En viss omfördelning av det individuella bilresandet kan förväntas men sammantaget 
bedöms ändå en reduktion uppstå. Omfördelningen avgörs av avgiftsstrukturen, nya typer av 
upphämtningslokaliseringar, mer miljövänliga fordon, mer samarbete hos leverantörerna och 
åtgärder för att stimulera mer lokalproducerat. 
 
Inledningsvis avgörs trafikkonsekvenserna av vilken andel av hushållen som börjar handla 
hemifrån. Vidare innebär leveranser till lokala centra en större effektivitet än leveranser direkt 
till slutadressen. Bilförare kommer att ändra sitt inköpsresebeteende. 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, forskare på Delft Tekniska 
Universitet) baserad på intervjuer av ca 150 personer i Holland visade att mer än 50 % 
fortsatte att köpa färskvaror men handlade mer sällan på stormarknader utan i lokala butiker. 
De gjorde också färre resor per dag (0,4 resor/veckodag jämfört med 1,0 resor/veckodag som 
är rikssnittet i Storbritannien). Medeltidsvinsten var 0,5-2 timmar. 
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Hur människor gör sina val av färdsätt 

Hur ofta och varför? 
Utifrån 1040 hushållsintervjuer inom en radie på 25 km från kommuncentrum i en mellanstor 
svensk kommun (45 000 invånare) beskriver Mikael Hernant (1995, 1), forskare vid 
Högskolan i Skövde, urvalet av butiker. Då (1995) fanns fortfarande 30-40 butiker i de 
mindre kommunerna. En av tio hushåll handlar enbart i en butik. 48 % handlar i två butiker. 
32 % av de intervjuade handlar i tre butiker. Ytterst få handlar i fler än fyra butiker. 8 av 10 
kunder gör ett eller flera inköp per vecka i sin närbutik. Närheten utgör en viktig faktor för 
valet av butik eftersom kunden vill spara tid. De som kör förbi sin närmaste butik anger 
sortimentsurval och lägre priser som motiv. De som handlar huvuddelen i närbutiken anger 
närheten och lättillgängligheten som motiv. Inte desto mindre är stormarknaden den 
överlägset mest besökta ”huvudbutiken”. Butikens närhet bedöms ha större betydelse för 
antalet inköp än för andelen inköpskronor. Det är framförallt enpersonshushåll och äldre 
hushåll (pensionärer) som har sin närmaste butik som huvudbutik. Större hushåll, som i stort 
sett alla har tillgång till bil, använder inte den närmaste butiken som huvudbutik (Hernant 
1995,2). 
 
Av statistik från Danmark (Danmarks Statistik 1992-1998) framgår att man 1998 gjorde 2,76 
resor per dag (personer 10-84 år). Av dessa bestod 0,34 av inköp och 0,08 av bankärenden 
och annan service. Arbete stod för 0,34 och resor till hemmet för 1,19. 
 
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.).  
 
När Tomas Svensson (2004) beskriver hushållens inköp 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 
längre tidsavstånd mellan inköp i A-butiken (7 per månad i Motala och 10 i Östersund och 
Stockholm). 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 
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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 8: Ärenden vid inköp i A-butiker i tre städer, andelar av hushåll. Källa: Svensson (2004).  
 

 
När Tim 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 och män mer efter att ha kommit hem (58 % för kvinnor, 
42 % för män).  
 

När blir det för långt? 
Vid en studie av de 45 största svenska städerna har Mats Reneland (1998), Chalmers Tekniska 
Högskola, konstaterat att 60,7 % av befolkningen hade ≤ 400 meter till närmaste 
livsmedelsbutik 1980. 1995 hade andelen minskat till 56 %. 
 
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. 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. 
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 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.  
 
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. 
Minsta avstånd för inköp finns 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, forskare på 
Göteborgs universitet) 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 förklaring. En slutsats är i alla fall att vanebilister upplever den fysiska påfrestningen 
av gåendet så att det signifikant påverkar tröskelavståndet. 
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I en studie av avstånd till närmaste dagligvarubutik och avståndets påverkan på val av färdsätt 
(Scheiner 2007, forskare på Universitetet i Dortmund) baserad på dels datakällor för hela 
Tyskland och dels en hushållsundersökning för Kölnområdet nås följande resultat; 

 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. 
 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 
andelen bil eller kollektivtrafik ökar i intervallet 400 – 600 m (GC från 83 - 62 %, bil 
från 3 - 13 % och för koll från 14 – 25 %) 

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. Att nå ner till avstånden 200 m till butik för 
att locka bilägare bedömer Scheiner vara orealistiskt. Ökade energikostnader innebärande att 
det blir dyrare att köra bil kan öka människors motivation att gå.  
 
I en rapport från Miljøverndepartementet (1997) sammanfattas människors tidsförbrukning 
och trafikarbete kopplat till centrumutveckling enligt följande; 

 Både i Norge och utomlands värdesätts miljökvaliteter i stadscentrum högt. 
 Bäst utveckling för centrumhandeln fås om miljön blir attraktivare. 
 Fotgängaren är viktigast i centrummiljöer. 

Människor är bundna till nödvändiga göromål ca 17 tim/dygn. 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). 
 

Fler cyklar men många går ännu till butiken 
Bertil Vilhelmson (2000) bearbetar RVU 1978 och RiksRVU 1996-97 och får fram 
färdsättsanvändningen uppdelat på tätortsstorlek och dess förändring mellan 1978 och 1997. 
Han ser då att andelen cykelresor mer än fördubblas (från 9,3 % till 23,8 %) i de medelstora 
städerna (50.000 – 199.999 invånare) under perioden. Cykeln har ökat sin andel av 
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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. En del 
bilresor i de medelstora städerna har under perioden ersatts med cykelresor. 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. Förflyttningar 
till fots minskar under 80- och 90-talet i samtliga tätortsstorlekar. 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 två-bilsinnehavet ökar. 
 
När Vilhelmson (2000) ser på hur mycket man reser i olika tätortsstorlekar så får han som 
resultat 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 på fritiden och en sjättedel till hushållets omsorg, inköp, 
service mm. 
 
Figur 9: Hur hushållen färdas till butiken, andelar av hushållen. Källa: Svensson (2004).  
 

 
 
Vid en uppdelning i A-, B- och C-butiker i Stockholm, Östersund och Motala blir skillnaderna 
små avseende färdmedelsval (Svensson 2004). Omkring hälften av hushållen använder bil. 40 
% av hushållen går och handlar till A-butikerna och omkring 30 % går till B-, och C-
butikerna. Att det är 10 % längre till B-, och C-butikerna speglas av att andelen 
kombinationsärenden vid inköp i dessa butiker är högre. Kollektivtrafikens andel i 
sammanhanget är marginell. 
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Tankar om beslutsprocesser 

Olika syften och konsumentintressen 
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 partnerskap 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 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. 
 
Håkan 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, arbetskraftkostnad, 
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. 

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 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. 
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Hårdare krav? 
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 effekt 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 
Districts). I USA pågår 1000 till 2000 sådana projekt, sedan några år med stöd i lag. 
Storbritannien och Tyskland följer efter. 
 
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. 
 
Av sammanställningen över handelspolicies i Västeuropa (Davies 1995) framgår att om 
detaljhandelspolicies är relativt fria tar industrin vara på det och förändras med 
marknadskrafterna. Är policies 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 policies ser olika ut. Plan- 
och bygglagen 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. Man har istället tagit fasta på möjligheten att få nya 
exploateringar med nya arbetstillfällen som dessutom skapar ett attraktivare område avseende 
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servicenivå till invånarna. 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. 
 
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 Jens Forsmark (2001, projektledare på 
Svenska Naturskyddsföreningen) en utredning baserad på telefonintervjuer med 288 
kommuner (alla utom Storfors). Slutsatsen är att utbyggnaden har går snabbt. 1992 stod 
externhandeln för åtta procent av omsättningen och 2001 var siffran 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. 
Svenska Naturskyddsföreningen föreslår därför; 

 Externhandeln borde vara tillståndpliktig 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. 

 

Konsekvensbeskrivningar och planeringsprocessen 
I Sverige pekar Trivector ut följande kärnfrågor avseende planerings- och samrådsprocessen 
(Vägverket, 2003); 

 Lokalisering av externa eller halvexterna affärsetableringar är en angelägen fråga för 
översiktsplanen eftersom det får konsekvenser för hela bebyggelsestrukturen. Endast 
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. 

 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 samråd men endast 59 % av de kommuner som har. 

 Antingen kan man i Sverige använda sig av planinstrumentet bygglov om detaljplanen 
tillåter handel eller så tar man fram en ny detaljplan. 82 % av kommunerna har, visar 
Trivectors utredning(Vägverket, 2003), tagit fram en ny detaljplan och endast 13 % 
har kunnat lösa det med bygglov. Endast i framtagandet av detaljplan ingår ett 
samrådsförfarande. Hela processen tar ett till två år. 

 
Efter en analys av två fallstudier (en i Cambridgeshire, England och en i Portland, Oregon, 
USA) ser Takami (2006) följande behov; 

 Det behövs en tydlighet från högre nivåer i beslutshierarkin avseende minskandet av 
biltrafiken. 
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 Vid kontroller och beslut i markanvändningsprocessen behövs verktyg för att säkra att 
markanvändningen inte ökar trafikarbetet. 

 Regional samordning behövs avseende etableringar som har upptagningsområden 
utanför den enskilda kommunen. 

 En markanvändningsreglering 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. 

 
Vid en eventuell etablering av handel skall alltid en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
Dessa är ofta undermåliga och utformade efter exploatörens perspektiv (Palm 2001, 
examensarbete). Ofta visar handelsutredningar inte externhandelns ackumulerade effekt på 
miljön avseende trafikens emissioner utan som en diffus bilism eller någon procentuell ökning 
av trafikarbetet per år. Också om man är för en utveckling mot ett hållbart samhälle så blundar 
beslutsfattarna för konsekvenser av externetableringar. De kommunala beslutsfattarna vill 
ändå behålla den makt som planmonopolet ger dem (Palm 2001). 

 Aktörer med makt att påverka, åsidosätter det egna ansvaret och lastar det istället på 
aktörer med miljö som arbetsuppgift. Dessa aktörer saknar makt att hävda sina frågor. 

 Det kommunala planmonopolet utgör ett hinder för andra aktörers tillträde till 
beslutsarenan. 

 Ekonomiska intressen prioriteras och styr den kommunala handelsutvecklingen. 
 Dagens verktyg som MKB i PBL måste förändras och handelspolicies måste bli 

juridiskt bindande. 
 En generalklausul som innebar krav på statlig prövning vid etablering av större 

externa handelsetableringar behövs.  
 En väntetid efter en etablering skulle också kunna vara ett verktyg som möjliggjorde 

för befintlig handel att stärka sina positioner. 
När kommunens medborgare reduceras till egoistiska och nyttomaximerande konsumenter 
som enbart jagar låga priser och stort utbud och därigenom påstås styra handelsutvecklingen 
menar Palm (2001) istället att det är etablerarnas perspektiv på handel som skapar 
utvecklingen. 
 
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 
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.  
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Förhållningssätt i stadsplanering 

Värdegrund och erfarenhet 
I en studie kring externetableringarnas effekter (Handelns Planinstitut 1990) dras följande 
slutsatser om effekter; 

 Strategiskt utplacerade ”måttligt stora” stormarknader med tyngdpunkt på dagligvaror 
kan ge ett effektivt komplement till stadskärnans fackhandel. Effekterna på 
dagligvaruhandeln kan dock bli stora. 

 Externetableringar med större utbud av sällanköpsvaror medför större förändringar av 
tätortsbornas inköpsvanor än omlandskundernas. 

 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 de 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) 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. 

 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 Ross L. Davies (1995) att det är två 
synsätt som inte kan förenas och som konkurrerar om inflytande; 

 Tron på att inte hindra moderniseringen av handelsindustrin därför att då kan man inte 
ta vara på nyttor som lägre priser och bättre urval av varor vilket kan skapas som följd 
av ökad effektivitet. 

 Önskan att alla hushåll, oavsett var man bor, ska ha lika tillgång till handel. 
 
Minskningen av de minsta affärerna har inneburit ett stort bekymmer för myndigheter runt om 
i Europa där man i flera fall har försökt med subventioner för att bibehålla service som 
postkontor. 
 
Svensson (2002) menar att stormarknader är samhällsekonomiskt kostnadseffektiva men att 
många hushåll ändå föredrar butiker i bostadsområden. Externt belägna stormarknader får 
växande marknadsandelar och inköpsresor med bil ökar. En av orsakerna är 
stordriftsfördelarna. Den totala samhällsekonomiska kostnaden för att distribuera dagligvaror 
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minskar om externa stormarknader får betydande marknadsandelar. Detta förutsatt att 
vägnätet i städerna inte dras med svår trängsel som skulle innebära ökade trängselkostnader. 
 
En konsekvens av detta är att dagligvaruhandeln gynnar de som föredrar stormarknader. 
Dessa hushåll bor granne med hushåll som föredrar bostadsnära butiker. Därför tunnas 
underlaget ut för de bostadsnära butikerna. Den strategiska frågan är därför hur städer bör 
utformas med boendemiljöer och transportsystem för att skapa så goda levnadsbetingelser 
som möjligt för alla invånare. Det finns effektivitetsvinster att göra i form av en bättre 
anpassning mellan utbud och efterfrågan om individer och hushåll kan välja mellan ett större 
urval av boende- och trafikmiljöer enligt Svensson (2002). 
 
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 ekologisk forskning, övrig samhällsvetenskap och humaniora. Två typer 
av kritik förekommer; 

 Ekologiska 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 
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 ekologiskt 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, forskare 
på Chalmers Tekniska Högskola). 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 
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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. 
 
Konsekvenser av handel i industriområden är enligt Bylund (2006) att det här råder brist på 
infrastruktur för gång- och cykeltrafik. Ofta blir korsningar i områdena flaskhalsar och i 
efterhand behöver infrastrukturen byggas om av kommunen och trafikverket. Oftast saknas 
också en genomtänkt stadsmiljö. Industriområdena har ofta ett bättre läge i förhållande till 
staden än alternativa externa handelsetableringar. 
 
Någonstans under 1970–80-talen skiftar samhället över från det moderna till det postmoderna 
(Tunström 2009, forskare på KTH). Med det följer förändrade planeringsideal. Sammanfattat 
kan den postmoderna urbanismen enligt Hirt (2005) sägas innehålla; 

1. Ett växande intresse för medborgardeltagande. 
2. En jakt på urbanitet, urban identitet och kulturell unikhet. 
3. Uppskattning av historiska miljöer och traditionella stadsformer. 
4. Funktionsblandning. 
5. Sökandet efter mänsklig skala och promenadvänliga, kompakta stadsformer. 

 
Danmarks ”Organisation för erhvervslivet” (DI 2009) sammanfattar de viktigaste punkterna 
för en god stadsutveckling också för verksamheter med; 

 Sörj för stabilitet och förutsägbarhet i den kommunala planeringen och 
etableringsförutsättningarna. 

 Samla bullrande verksamheter i egna områden (dvs. funktionsblanda inte). Möjliggör 
inte bostadsbebyggelse i dessa områden. 

 Dessa områden ska ha de mest störande/bullrande verksamheterna i mitten, mindre 
störande ut mot kanten och de ska omges av ett bälte av grönområde. 

 Skapa friområden kring verksamheter som kräver riskavstånd. 
 Dessa områden ska ha god åtkomst från huvudnätet för biltrafik så att man undviker 

tung trafik i genomfart genom känsligare områden. 
Organisationens syfte är att undvika att tidigare misslyckanden i upprepas. 
 

Utglesning och boendet 
Två samhällsförändringar har 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 (Forsberg 1995) har 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 
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att vi som konsumenter har tagit över en betydande del av lagerhållningen och 
distributionsarbetet i handeln. 
 
Enligt 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. 
 
Trivector konstaterar i Vägverkets Publikation 2003:148 att stadscentrat inte påverkas 
nämnvärt av etablering av handelsområden i ytterkant. Det är dock utifrån relativt få studier. 
Det som avgör huruvida centrumhandeln utarmas anses främst bero på två saker: 

 Vilken dragningskraft har city/centrum i övrigt i form av serviceutbud, restauranger, 
kulturellt utbud, yttre miljö etc.? 

 Hur stor är den totala köpkraften i kommunen och omgivande region? 
 

Reglering som verktyg 
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 infrastruktur, parkering och miljöförbättringar. Centrumorganisationer 
med cetrumledare bör stödjas. 

 
Håkan 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. 
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 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. 

 
Stefan Edman (SOU 2005) kommer som utredare åt Jordbruksdepartementet 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. 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. Stefan Edman föreslår därför 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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Vad kan sägas om framtiden? 

Butikssystemets fortsatta förändring 
Svensson (1999) bedömer att om bilinnehavet och bilanvändandet fortsätter öka så upphör 
närheten till dagligvarubutiker och annan detaljhandel att vara ett viktigt skäl till integrerad 
bebyggelse. En utspridning av bostäder, butiker och arbetsplatser skulle bli följden av att 
planeringen bygger på att bilen används för så gott som alla transporter. 
 
Flera av de mindre butikerna kan, enligt Svensson (1999), i framtiden fungera som 
huvudsakliga inköpskällor, om de högre priserna accepteras. Över tiden kommer 
kompletteringsfunktionen att bli alltmer utpräglad och då förändras också 
sortimentsstrukturen. Fokuseringen på rent logistiska delar av distribution, dvs. transporter, 
lagring, sortimentssammanställning och varuhantering i samband med momenten, är 
motiverat vid analys av dagligvaruhandeln 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. 
 
Fredrik Bergström (2000 (1)) kommer till uppfattningen att under början på 2000-talet kan 
expansion förväntas av externa köpcentra framförallt i landets mindre kommuner. De flesta 
mellanstora och stora kommuner har redan 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 kommuner och centrumhandeln påverkas i liten 
utsträckning. I mindre kommuner sker inte detta men effekten på cityhandeln blir också här 
liten. Det är framförallt butiker utanför stadskärnan som drabbas. Detta sker i större 
utsträckning i mindre kommuner. Nästa trend är framväxten av ”megacenters” som har både 
ett brett utbud och andra upplevelser som gör handlandet till en trevligare upplevelse.  
 
Tre framtidsscenarier kan urskiljas, tycker Bergman (1999, forskare från KTH). I det ena 
fallet utvecklas allt färre platser till ”supercentra”, som innehåller multibiografer, nöjesparker, 
ett fullvärdigt serviceutbud och attraktioner av senaste slag. Dessa blir heta inköps- och 
utflyktsmål. I det andra fallet utvecklas de bästa trafiklägena till veritabla köpzoner med 
allehanda fackvaruhus, ”outlets” och lågprismarknader blandade med mackar och gatukök. 
Den tredje varianten är att befintliga externa handelsetableringar ger plats åt stora 
förändringar som kan utvecklas till flerkärnighet som också kan innebära kortdistansstrukturer 
och minskat trafikarbete. 
 
Fredrik Bergström (2000 (2)) ser följande trender; 

 Allt mer varor säljs via externa och halvexterna köpcentrum 
 Butikerna blir allt större, i synnerhet inom dagligvaruhandeln 
 Ägarkoncentrationerna tilltar och nationella och internationella kedjor tar allt större 

marknadsandelar. 
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 börjar handelskedjorna inrikta sig på etablerandet av 
köpcentrum i de mindre kommunerna vilket utgör ett tydligt hot mot övrig dagligvaruhandel i 
dessa städer men inte direkt mot cityhandeln. 
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I ett dialogprojekt med dagligvaruhandeln diskuterades framtidens handel 
(Miljövårdsberedningen 2000). Projektet landade i ett förslag till fem strategiska 
åtgärdsområden som skulle kunna 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 (Handeln i Sverige 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. Så har andelen ökat från 8 % 1980 till 14 % 1998. 
 
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. 
 
I en rapport från Svensk Handel (2011) beskrivs den fortsatta förändringen inom handeln 
enligt följande. Hushållens totala konsumtion i Sverige ökade med 4,4 % 2010. Det innebär 
att den svenska konsumtionen fortsätter att öka 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;  
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 ”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. 
 

Näthandeln utvecklas 
Enligt Handeln i Sverige (2006) erbjuder 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”. Detaljhandelsföretagens försäljning över 
Internet har ökat från 4,9 miljarder kronor 2003 till drygt över 25 miljarder kronor 2010. Av 
den totala detaljhandelsomsättningen i Sverige 2010 (617 miljarder) stod e-handeln för 4,6 % 
(Svenska handel 2011). 
 
En konsekvens av en ökad internethandel kan enligt Ekström & Forsberg (1999) vara en 
radikal 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 inte är 
given. Ibland kan e-handeln innebära ökat trafikarbete (Mokhtarian 2004, professor på 
University of California, och 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 svenska 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. 
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De Jong et al (2006, utredare från Rand Europé i Holland tillsammans med utredare och 
forskare från Sverige, Italien och Tyskland) 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, forskare på University of California) visar att 
teleshopping kan innebära att hushållen gör fler inköpsresor medan han 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 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. 
 
 
Figur 10: Omsättning i e-handeln 2003-2009 i Sverige, miljarder kronor. Källa: HUI och Posten, E-
handelsbarometern.  

 
Ett exempel på nya förhållningssätt från handlare är varuhuskedjan Leclerc i Frankrike 
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). 
 
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 
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strukturförändringarna som kan växa fram eller planeras fram. Hittills har inte e-handeln 
bidragit till minskning av persontrafiken för handel. Bland de kortsiktiga effekterna märks; 

 Överflyttning av inköpsresor till distributionstrafik 
 Byte av inköpsplatser 
 Ändrade färdmedelsval för inköpsresor 
 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 

 

Tiden är knapp 
När Steen & Strøm 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 och 
 
Figur 11: Smart Mart enligt ett scenario av Steen & Strøm. Källa: Steen & Strøm Trendlab (2008).  
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märken att de behöver fysisk representation för att ge potentiella kunder en känsla för varorna. 
I ett av sina scenarier beskrivs det lilla inköpsstället som innehållande upphämtningsställen 
för beställda varor, liten dagligvarubutik, apotek, möjlighet att göra bankärenden via 
terminaler, snabbmatsrestauranger och kaféer, möjligheter att låna varor för återlämning, 
returcentral, bränslestation för bilar, biltvätt, parkering och kollektivtrafikanslutning. 
 
Allmänt menar Steen & Strøm Trend Lab (2008) 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. Allt fler talar om förändringsekonomi. Sven Nilsson på Lunds 
universitet definierar förändringsekonomi så här; 
”Det handlar om att summan av alla våra individuella drömmar, experiment och personliga 
livsprojekt förkroppsligar potentialen, inte bara för utvecklingen av individen utan för hela 
samhället.” 
 
Bergström (2009, 2010) beskriver de pågående trenderna enligt följande; 

 Inkomsterna fortsätter att stiga de kommande 10-20 åren. Då växer köpkraften. Ökade 
inkomstskillnader leder till ökad efterfrågan på ett bredare utbud.  

 Efterfrågan på tidsbesparande konsumtion ökar. 
 Efterfrågan på etiska produkter ökar. 
 Handeln konkurrera med nöjessektorn om konsumenternas uppmärksamhet. 
 Befolkningen fortsätter att växa, särskilt i de större centralorterna. Köpkraften 

koncentreras alltså till färre orter. 
 Två åldersgrupper kommer särskilt att påverka handeln. Dels ”40-talisterna” och dels 

”90-talisterna”. Den första gruppen börjar nu gå i pension. De har besparingar och 
relativt bra pensioner. Kommer att satsa mer på mat, resor och upplevelser. Den andra 
gruppen går 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. 

 Internationalisering med intryck, varor och konkurrens från hela världen. Detta 
påverkar efterfrågan. Aktörerna blir oftare internationella både avseende handelns 
företag och fastighetsägare. 

 Teknisk utveckling skapar nya varor. Så har digitaliseringen skapat efterfrågan på 
”flat-screens”, datorer och mobiler. Utvecklingen skapar också nya försäljningskanaler 
och därmed distributionsformer. 

 Handeln växer och får ett större tjänsteinnehåll. 
 Handeln söker 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. Framtidens konsumenter kommer att uppfatta 
mötesplatser och positiva upplevelser som viktiga. Det kan stadskärnorna ofta ha. 

 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”. Serviceorienterade koncept som hemkörning 
och då också av mat som är helt eller delvis färdiglagad. 

 Tidseffektiv konsumtion i stadsdelscentrum kan göra att de klarar sig om de rustas och 
erbjuder bra vardagskonsumtion. Annars kommer de att fortsätta tappa 
marknadsandelar. Byggandet av bostäder vid handelsetableringar blir också mer 
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aktuellt. Fler möjligheter för snabbhandling kommer att finnas. T.ex. kommer 
livsmedelsbutiker erbjuda ”snabbvarv”. Parkering nära ett centrum med direktaccess 
till butiker utan att behöva gå in eller genom centrumet. 

 
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. Det kan innebära en renässans för närhandeln och 
stadskärnan. Förutom dagligvaruhandel kan här 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 kan också vända sig till 
närbelägna arbetsplatser med t.ex. färdiga lunchpaket. Den högre inkomsten ökar också 
efterfrågan på upplevelser. Om två handelsetableringar avseende urvalet är likvärdiga så 
avgörs efterfrågan av trivsel och möjlighet till upplevelser. 
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Potentialer för hållbarhet 

Täthet och färdsätt 
I boken ”The Compact City”, Jenks et al. (1996), görs en omfattande genomgång av olika 
ämnen som har bäring på hållbarhet. Man redovisar bl. a. sambandet mellan befolkningstäthet 
och rest avstånd per vecka i km med olika färdmedel. Undersökningen bygger på en 
resvaneundersökning i Storbritannien från 1986. Sammantaget reser människor boende på 
ytor med mindre än 1 person/ha 206,3 km/vecka medan människor boende på ytor med 50 
eller fler personer/ha reser 129,2 km/vecka. För användandet av lokalbuss skiljer det sig 
mellan de båda nivåerna på boendetäthet så att i det glesa området åks det 5,2 km/vecka och i 
det tätare 11,9 km/vecka. Motsvarigheten för fotgängare är 4,0 km/vecka i det glesa och 6,7 
km/vecka i det tätare. Med bil skiljer det mellan 159,3 km/vecka och 79,9 km/vecka.  
 
Den allmänna slutsatsen att markanvändning och urban form är kraftfulla redskap för att 
skapa ett mer hållbart resande stöds också av João de Abreu e Silvia et. al (2006). Man visar 
att traditionell(tät) urban struktur skapar intensivare användning av kollektivtrafik och 
ickemotoriserad transport liksom lägre bilägande. Motsatsen gäller för områden väl försedda 
med trafikleder 
 
Att undvika trafik är temat i en rapport från Deutsches Institut für Urbanistik (Ponel 1999). 
Inledningsvis påvisas att antalet personbilar och lastbilar ökade med ca 1000 % mellan 1955 
och 1975, med 110 % mellan 1975 och 1995 och bedöms öka med 100 % till 2030. Det är 
speciellt anmärkningsvärt att fritidstrafiken ökar mest och nu består av ca 60 % av 
personbilstrafikarbetet. Motivet omfattar tre kärnområden; 

 Minskande ”rumsmotstånd” (kostnader, infrastruktur) 
 Närings- och bosättningsstrukturella grunder (tilltagande arbetsdelning och 

internationalisering, mer ”just-in-time”-leveranser, central lagerhållning, förändrade 
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) 

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.  
 
Den negativa utvecklingen förstärks enligt Ponel (1999) av; 

 Den sociodemografiska utvecklingen (stigandel andel bilburen befolkning). 
 Ökande tillgång till bilar. 
 Ensidigt vägorienterad infrastrukturutveckling. 
 Eftersläpning av utbudskvaliteten på kollektivtrafik. 
 Politiska, rättsliga, organisatoriska och finansiella förutsättningar. 
 I jämförelse med hushållsinkomsten låga driftskostnader för biltrafik där det saknas 

kostnader för externa effekter som miljöbelastning. 
 Decentraliserat boende och samtidig funktionsseparering av arbetsplatser och 

försörjningsställen. 
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Svenska tätorter har en likartad uppbyggnad (Reneland 2001, Chalmers Tekniska Högskola). 
Den centrala delen präglas av hög boendetäthet, många anställda, mycket detaljhandel, liten 
andel grönyta och lågt bilinnehav. Med ökat avstånd från centrum minskar boendetätheten, 
antalet anställda och detaljhandeln 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 och arbetsplatser. 18 % har mindre en 1 km till centrum (ca 15 min. 
promenad).  
 
Reneland (2001) tror inte att utbyggnaden av skattefinansierad kollektivtrafik är lösningen för 
att minska antalet korta bilresor. Trygga och attraktiva gång- och cykelvägar framstår som ett 
effektivare sätt att uppnå ett långsiktigt 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). Mats 
Reneland ifrågasätter också det stora inslaget av grönytor (30 – 40 % med trädgårdar och 
gårdar oräknade) eftersom medelavståndet till den natur som omger tätorterna är små. 
Grönytorna behöver därför kategoriseras där man skiljer på rekreativa och ekologiska värden i 
den impedimentmark som omger trafikleder, tätorternas parker och naturområden etc. 
 
Samtidigt är 70 – 80 % av det totala antalet bilresor i tätort kortare än 3 – 4 km (Vägverket 
2000). Denna siffra studeras också av Jan Bjurström (2002, Chalmers Tekniska Högskola). 
Han har utgått från Riks RVU och RES för 1996 tom september 2000 för 45 tätorter, större än 
20 000 invånare. Av de resor som görs av tätortsinvånare utgörs 54 % av bilresor och 35 % är 
kortare än 3 km. En förklaring till skillnaden kan vara att Vägverkets siffra inkluderar 
pendlare till tätorten som tenderar att göra korta resor med bilen när de väl är där och för att 
de inte har tillgång till cykel. Av inköpsresorna i de 45 städerna utförs 35 % till fots eller med 
cykel. Det betraktar Bjurström (2002) som rimligt eftersom endast 34 % har nära till en butik 
(kortare 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. 
 
I en studie varför människor använder sin bil till korta resor i England (Mackett 2003, 
forskare på University College London) såg man följande. Den vanligaste orsaken 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. 

I tätortsförhållanden användes bilen mer vid tidsbrist och för att skjutsa barn. I 
landsbygdsförhållanden mer för sociala aktiviteter och pga. längre avstånd. Den vanligaste 
lösningen för att bilister skulle vara beredda att lämna bilen var förbättrad kollektivtrafik. 
 

Ekonomisk påverkan behövs 
I en studie av hur ekonomiska incitament kan påverka bebyggelsemönstret mot 
transportsnålhet (Forsberg 1996) sammanfattar Håkan Forsberg de viktigaste i tabell 7. Hans 
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 
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bebyggelsemönstret både på nationell nivå, regional nivå och tätortsnivå. Nuvarande mönster 
främjar vanligen ett ”transportslösande” beteende både hos hushåll och företag. Med främjar 
avses att de sänker kostnaden. Det är, enligt Håkan Forsberg, uppenbart att incitament 
utformade på central respektive lokal politisk nivå inte bildar en enhetligt verkande 
incitamentsstruktur.  
 
Tabell 7: Styrmedel som direkt eller indirekt påverkar hushållens och företagens lokaliseringsval. 
Källa: Forsberg (1996). 
 
 INCITAMENTENS VERKAN 

 
Direkt 
 

 
 
Indirekt 

INCITAMENTENS 
UTFORMARE 
 
 
                                 Stat 

 
Avdrag för resor till arbete 
Bostadssubventioner 
Regionalpolitiskt stöd och 
transfereringar 
Regler för hyressättning 
Varuförsörjning i glesbygd 
Bostadskvot 
 
 

 
Bostadsfinansiering 
Bruksvärdeshyror 
Byggnormer 
Fastighetsbeskattning 
Sysselsättningspolitik 

                              
                                 Kommun 

 
Subventioner av mark, infrastruktur 
m.m. till företagsetableringar 
Bostadsbyggnadsprogram 

 
Likställighetsprincipen: 

- avgifter för användning 
av infrastruktur 

- kollektivtrafik 
   
   
   
   

  
I en studie i potentialen 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 tättbyggda områden används bilen mindre 
till förmån för gåendet och bussåkandet. Introducerandet av trängselavgifter och 
parkeringsrestriktioner bedöms som effektiva verktyg att minska korta bilresor. Vid intervjuer 
med trafikanter är bensinpris, bilavgift vid centrumentréer och minskad tillgänglighet till 
centrum viktiga faktorer vid val av färdsätt. Renare och säkrare gångvägar liksom kvantiteten 
och kvaliteten på cykelvägar är viktigt för att välja att gå eller cykla. När det gäller 
kollektivtrafik så spelar biljettpris, dålig yttäckning och säkerhet in. 
 
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. 
 

Planering och förhållningssätt till biltrafik 
När man studerar samband mellan lokal tillgänglighet till handel och service och 
benägenheten att gå till fots så hittar man inte något signifikant samband (Jenks et al. 1996). 
Ändå ser man att lokal tillgänglighet kortar av bilresorna även om man inte kan säga något 
om det totala biltrafikarbetets påverkan. Slutsatsen blir att det behövs både 
biltrafikrestriktioner (som skatter) och markanvändningsåtgärder om biltrafikanvändandet 
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skall minska. I sin sammanfattning säger man 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. 
 
Trenden pekar enligt Hagson (2003) på större och färre butiker utanför de gamla 
stadskärnorna och bostadsområdescentra. 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. 
 
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. 
 
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 
ändamål i Holland så är de lägre i förorter och lågt urbaniserade områden än i Amsterdam, 
Rotterdam, The Hague och medelstora städer. Om enskilda hushåll vill minska 
restidsuppoffringen så är således en flyttning till mindre täta urbana områden rationellt. 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. Stöd för den 
slutsatsen finns i artiklar av Michael Breheny (1995, 1997, forskare på The University of 
Reading, England) där han 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. 
 
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, där det finns människor i rörelse en större del av dygnet. 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. 
 
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. 
 
I sin framtidsstudie om hållbara städer säger Kerstin Frenning och Benjamin Ståhl (2011)  att 
städer håller på att växa fram som centra i den globala ekonomiska tillväxten och 
hållbarhetsfrågorna handlar därför också om städernas attraktionskraft och 
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konkurrensförmåga. De säger att hållbara lösningar för städer innebär en ny nivå av 
integration och systemtänkande. Det kommer att leda till högre krav på både beställare och 
leverantörer. Det ska ske i en marknad som är beroende av beställarnas benägenhet och 
beredskap till förändring – som leverantörer sen måste anpassa sig till. 
 
I sin avhandling om kortväga inköpsresor undersöker Niklas Martin (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. Niklas 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. Niklas 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. 

 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. 

 Tillgängligheten till handelsetableringar med attraktiva alternativ till bilen påverkar 
färdmedelsvalet. Därför bör handelsetableringar skapas i knutpunkter för 
kollektivtrafiken. 

 Informerande insatser ska inte underskattas. I samma anda som källsortering har 
lanserats skulle hushållens rörelsemönster kunna påverkas. Detta kan kombinera 
restidsförlängningar för biltrafiken i form av sänkta hastighetsgränser och 
stadsplaneringsåtgärder. 

 

Samlade åtgärdsstrategier 
Utgående från fallstudier sammanfattar Dieter Apel et al. (1997, forskare på Deutsches 
Institut für Urbanistik, Berlin) förutsättningarna för trafikreducerande åtgärder i 
stadsplaneringen så här; 

 Stadskvarter med höga historiska och stadsmässiga kvaliteter ska skyddas. Det innebär 
balanserad boendetäthet och funktionsblandning, gaturum med goda kvaliteter att 
uppehålla sig i, begränsad biltrafik och skydd mot förändringstryck. 

 Förstärkning av funktionsblandningen så att övervikten av arbetsplatser i stadskärnan 
kompenseras med fler bostäder. 

 Generellt eftersträvande av högre täthet både avseende boende och arbetstillfällen. 
 Koncentration av täthet kring kollektivtrafikknutpunkter. 
 Eftersträva reduktion av biltrafik och biltrafikbeståndet. Sänk biltrafikens hastighet, ge 

prioritet åt gång- och cykeltrafik liksom kollektivtrafik. 
 Bibehåll ett öppet landskap utanför staden. 
 Koncentrera regional utveckling till tätorter och städer med utvecklat serviceutbud och 

god kollektivtrafik. 
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Ponell (1999, forskare på Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin) beskriver en åtgärdslista 
för hållbart resande; 

 Minimera ekologiska och hälsomässiga risker. 
 Minimera riskpotentialen och olyckspotentialen. 
 Förvaltning prioriteras före investering.(trafikminskande åtgärder före trafiksanering 

med kapacitetshöjning) 
 Optimal energieffektivitet och resurssnålhet. 
 Användande av trafikteknik och teknologi som är natur- och resursskonande. 
 Ekonomisk effektivitet genom största samhälleliga nytta till minsta skada. 
 Möjliggörandet av avvägd tillgänglighet (i skenet av arbetsplatsernas nåbarhet, 

utbildning, infrastrukturutveckling) för alla. 
 Befordrandet av färdsätt som bäst uppfyller tidigare nämnda grundkrav. 

(omvärldshållbara, resurssnåla, energieffektiva, säkra) 
Konkret menar Ponell (1999) att det sker genom mer nåbarhet med mindre trafik; 

 Minskande motiv till att resa 
 Ersättning av materiella resor med virtuella 
 Kortare avstånd 
 Sammanförande av mål 
 Ökandet av ”rumsmotståndet” (kostnader, vägnät, tidsmotstånd) 

Sin strategi för minskad trafik sammanfattar han med; 
 Korta vägar, funktionsblandning, högkvalitativa bostadsområdesmiljöer ger 

valmöjligheter i den enskildes vardagsliv. 
 Trafikminskning genom befordrandet av korta resor ger också ökad tillgänglighet. 
 Trafikminskningsåtgärderna kan genomföras snart eftersom de är kostnadseffektiva 

och inte kräver stora infrastruktursatsningar. 
 Trafikminskningsinsatser är ett äkta sparkoncept för den enskilde, arbetsplatserna, 

kommunen, samhället. 
 Trafikminskningsåtgärder frikopplar tillväxt och expansion från energiförbrukning och 

transportberoende. 
 Trafikminskningsåtgärderna säkrar framkomligheten för nödvändig trafik. 
 Trafikminskningskoncept ger möjligheter till en iterativ planeringsprocess, underlättar 

medborgarengagemang och samarbete mellan aktörer. 
  
Brebbia et al. (2005, Professor, Wessex Institute of Technology, Southampton) inleder sin 
genomgång av hur man kan lyckas med markanvändnings- och transportstrategier (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. Inledningsvis finns två angreppssätt; 

 Markanvändningspolicys med målet att reducera behovet av resandet. 
 Tansportpolicys som avser att öka tillgängligheten med flera alternativa 

transportalternativ. 
När väl arbetet med LUT genomförs består det av tre delar; 

 Kollektivtrafikutveckling 
 Skapandet av kortdistansstrukturer för att göra städerna gång- och cykelvänliga 
 Biltrafikrestriktioner 

För att uppnå en integrerad LUT-planering ser Brebbia et al. (2005) tre generella aspekter; 
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 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. 

 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 Involverandet att beslutsfattare och invånare i utvecklandet av visionen för 

staden 
 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. 

 
I ”Handbok i bilsnål samhällsplanering” (2005) från Lunds kommun görs en åtgärdsöversikt 
för den kommunala planeringen. Man menar att man då kan uppnå följande effekter; 

 Minskade emissioner 
 Förbättrad hälsa hos befolkningen 
 Förbättrad närmiljö 
 Områdets attraktivitet ökar 
 Bättre tillgänglighet 
 Stadsutglesningen avstannar 
 Barn kan själva ta sig till skolan 
 Ökad trygghet 
 De hållbara transportsätten ges förbättrade restidsförhållanden jämfört med bil 

 
Åtgärdsöversikten kort sammanfattad; 
 Lokalisera bostäder med cykelavstånd till stora arbetsplatser, knutpunkter eller 

centrum. 
 Lokalisera bostäder till kollektivtrafikknutpunkter eller stråk. 
 Lokalisera besöksintensiva och/eller personaltäta verksamheter till knutpunkter eller 

kollektivtrafikstråk. 
 Lokalisera företag utifrån kollektivtrafikens läge i staden (ABC-planering). 
 Planera för områden med lågt bilinnehav. 
 Identifiera och planera områden som är lämpliga för bilpooler. 
 Förtäta i befintliga bebyggelseområden. 
 Funktionsintegrera bebyggelse. 
 Planera för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. 
 Planera för en hög täthet och ett effektivt markutnyttjande vid 

kollektivtrafikknutpunkter och – stråk. 
 Utveckla befintliga och framtida knutpunkter för att underlätta byte mellan bil, buss, 

tåg, cykel - ”Hela resan”-perspektivet. 
 Förbättra kollektivtrafikens framkomlighet i gatumiljön. 
 Lokalisera kollektivtrafik till besöksintensiva och/eller personaltäta verksamheter. 
 Begränsa byggandet där kollektivtrafikens möjligheter är små. 
 Lokalisera större livsmedelsetableringar bilsnålt. 
 Begränsa externhandelns utbredning. 
 Ge nya gång- och cykelstråk gena sträckningar till olika målpunkter i området. 



60 
 

 Utforma hållplatser så att de och vägen dit upplevs som trygga med bra utblickar och 
god insyn nära bostäder alternativt verksamheter. 

 Skapa ett gång- och cykelvägnät med valfrihet. 
 Framställ en övergripande trafikplan/trafikstrategi alternativt flera specialiserade 

trafikplaner. 
 Framställ strukturplaner avseende handel. 
 Arbeta med planindikatorer för bilsnål samhällsplanering i den översiktliga 

planeringsprocessen. 
 Utforma bostadsområden med få bilparkeringsplatser. 
 Skapa cykelparkeringar med hög standard och bra läge i tillräcklig omfattning. 
 Använd maxtal för parkering per lägenhet. 
 Använd möjligheten att markera ytor som ”Ej P” för att prioritera gång- ocgh 

cykeltrafik närmast entréer. 
 Följ upp detaljplanens bilsnåla intentioner i bygglovet. 
 Erbjud nyinflyttade eller nyanställda årskort på kollektivtrafiken samt informera om 

transporter. 
 Främja distansarbete genom utveckling av gemensamma IT-arbetsplatser i stadsdels- 

eller kommundelscentrum. 
 Gör efterstudier av handelsetableringar. 
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Diskussion 

Strukturen idag och konkurrensen 
I boken ”Kampen om köpkraften” sammanfattar Fredrik Bergström och Stefan Fölster 
(Bergström 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 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. 
 
Holmberg (1994, forskare på Göteborgs Universitet) visar i sin studie av konsumenters 
tillfredsställelse att butikens läge bara har ett svagt samband med tillfredsställelsen med 
huvudbutiken för dagligvaror respektive kläder, totalt sett. Ofta betraktas, inte minst av 
handeln, läget som avgörande. Studiens slutsats är att läget inte är så viktigt vid val av butik, 
det räcker för de flesta konsumenter att läget är ganska bra. Butikslägena är också generellt 
sätt ganska bra. De attribut som har starka samband med tillfredsställelsen för alla branscher 
är olika aspekter på personalen. Man kan, enligt studien, fånga en stor del av konsumenternas 
tillfredsställelse med 6-7 attribut. Det är tillgänglighet, sortiment, pris, trygghet, effektivitet 
och butiksmiljö. Dessa bör kompletteras med några branschspecifika attribut. 
 

Bilden är splittrad 
Diskussionen kring externa köpcentrums konsekvenser på samhällsutvecklingen är inte enkel 
(Bergström 1999, 2000).  

 Det totala biltrafikarbetet behöver inte öka om man handlar mer vid färre tillfällen 
eller på väg till eller ifrån jobbet. 

 Leveransen av varor kan vara mer miljövänliga till externa köpcentrum än till 
utspridda butiker. 

 Negativa konsekvenser på prisutvecklingen på daglig- och sällanköpsvaror kan uppstå 
om konkurrensen från externt etablerade butiker inte tillåts. 

Bergström (1999) redovisar också resultat efter analyser av handelsutveckling i 28 kommuner 
i Sverige. Fem av dessa hade 1999 inget externt köpcentrum. 14 var i storleken 25 000-75 000 
och 14 i storleken 75 000-190 000 invånare. 

 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. 

 Effekten av externa köpcentrum på cityhandeln är marginell. Skillnaden mellan stora 
och små kommuner är försumbar. 
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 Externa köpcentrum tar köpkraft från övrig handel i staden utanför centrum och 
särskilt avseende dagligvaruhandeln.  Denna effekt är kraftigare i små kommuner. 

 
I Vägverkets Publikation 2003:148, skriven av Trivector, sägs att det finns nationalekonomer 
som menar att externa köpcentra ur ekonomisk synvinkel är samhällsekonomiskt effektiva. 
Då 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 istället att man 
underskattar samhällsekonomiska kostnader för ökad biltrafik, orättvisor som följd av att bara 
vissa konsumenter har tillgång till etableringarna samt kostnader för utarmade stadscentrum. 
Om dessa nackdelar vägs in skulle externa köpcentra istället vara samhällsekonomiskt 
ineffektiva. 
 
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 
(Vägverket 2003). 
 
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. Vid en studie 
av resvanor konstaterar Trivector (Vägverket 2006) att andelen korta inköpsresor (< 3 km) är 
högre för dem som bor längre än 20 km från en externetablering men inte lika höga som de 
som bor mindre än 5 km ifrån etableringen. Trivectors tolkning är 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.  
 
I Ivehammar & Svensson (1996) redovisas från stormarknadsetableringarna i Linköping andra 
resultat än de Forsberg et al. (1994) redovisar i sin undersökning av sex stormarknader och 
externetableringar. Av de studerade hushållen i Linköping som använder stormarknaderna gör 
90 % det en gång i veckan eller mer sällan. Endast 10 % kan uppvisa en inköpsfrekvens som 
ligger i nivå med den Forsberg et al. (1994) uppmätte, nämligen en genomsnittlig nivå på ca 2 
gånger per vecka. Detta förklarar också att man i Linköping inte uppmäter samma ökning i 
biltrafikarbetet. Bland tänkbara förklaringar kan skillnader i avgränsning av antal hushåll (i 
Linköping ingick bara hushåll i Linköpings stad, inte glesbygdshushåll) vara en, att Chalmers 
endast frågade efter hushållens huvudsakliga inköpsställe medan man i Linköping frågade 
efter de två mest använda kan vara en annan. En annan faktor kan vara hur externa de olika 
etableringarna är. 
 
Ivehammar & Svensson (1996) ser också en annan beteendeförändring. 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. 
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Behövs mer kunskap eller finns lösningarna redan? 
Trivector anser att det föreligger en brist på specifika före-efterstudier vid externa och 
halvexterna etableringar. Konsekvensbedömningar före en etablering saknas ofta helt. Bristen 
på efterstudier är påtaglig. Det finns också en brist på 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 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. Därför blir 
konsekvensbeskrivningarna vid varje enskild etableringsplanering desto viktigare. 
Erfarenheterna från Burlöv Center (Vägverket 2006) visar att koldioxidutsläppen här blir 
lägre än till Lunds centrum för bilresande besökare. Skillnaden består här fortsättningsvis i att 
fler åker till Lunds Centrum med kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. 
 
Ett viktigt perspektiv som inte behandlas av Trivector (Vägverket 2006) är det faktum att 
externetableringarna och handels omstrukturering har gjort att grannskapens butiker i stort har 
ersatts av bensinmackar eller externetableringar. En intressant fråga blir därför att jämföra en 
halvextern handelsetablering med primära inköp i en extern anläggning och 
kompletteringsinköp i en servicebutik/ trafikbutik. Trivector visar att antalet inköpsresor i 
genomsnitt minskat på tio år. Man säger att få tätortsnära etableringar kan mäta sig med 
stadskärnan avseende tillgänglighet för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. Min egen fråga 
är om den jämförelsen är den mest angelägna. Det handlar snarare om att skaffa sig överblick 
över det totala resandet, dvs. inkluderande sekundära inköp och kedjeresor. Först då kan 
resonemang föras kring den mest hållbara lösningen avseende handel i staden. 
 
Det som gör att kunder väljer att åka till en handelsetablering som ligger längre bort och på 
det sättet orsakar ett större trafikarbete behöver studeras närmare (Vägverket 2003). En studie 
behövs där konsumenterna delas in i några grupper. En grupp är nyinflyttade som troligen 
först besöker den närmaste etableringen. Om den håller måttet så stannar konsumenten där. 
En annan grupp är van vid ett annat inköpsmönster när en halvextern etablering tillkommer på 
närmare avstånd. Hur snabbt ger man den närmare etableringen en chans? Den tredje gruppen 
gör inköpen som en del av en annan resa och kommer därför inte att lockas av en ny 
etablering annat än till kompletteringshandel. 
 
Svensson & Haraldsson (2002) resultat skapar flera frågor. De visar att stora 
dagligvarubutiker i centrum kompletterat med butiker i bostadsområden och stadsdelscentrum 
ur samhällsekonomisk synvinkel är det mest kostnadskrävande medan de externa 
handelsetableringarna är kostnadseffektiva. Svårigheter som jag ser i den 
samhällsekonomiska analysen är; 

 Hanteringen av miljökonsekvenser. 
 Hanteringen av processen där minskad attraktionskraft i staden medför försämrad 

konkurrenskraft och konsekvenser för den ekonomiska hållbarheten. 
 Hanteringen av den försämrade tillgänglighet som uppstår för billösa hushåll. 

 
Svensson & Haraldsson (2002) drar slutsatsen att det finns effektivitetsvinster att göra i form 
av bättre anpassning mellan utbud och efterfrågan om hushåll och individer kan välja bland 
ett större urval av boende- och trafikmiljöer. Svensson & Haraldsson (2008) för också ett 
resonemang kring möjligheten att koordinera de individuella valen för att komma åt det 
sociala dilemmat. 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 
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beredda att låta det påverka valet av inköpsställe så länge de tror att deras individuella val 
saknar påverkanskraft. Svensson & Haraldsson menar att kommunerna kan stöda den lokala 
marknaden genom att skapa en stadsplanering som är mer diversifierad, med högre täthet och 
tillgänglighet för fotgängare och kollektivtrafikresenärer. 
 
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. De är också 
intressant att studera förhållandet mellan storhandel och kompletteringshandel. Många av 
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. 

 
Ellinor Baurne och Lotta Hedberg (Nyström 1994) kommer i sina resonemang kring 
dagligvaruhandeln fram till att nya krav och motkrafter skapar nya typer av handel och 
service. I invandrartäta områden öppnar invandrarna egna butiker och torgstånd med 
direktimporterade varor. I Stockholmsförorter förekommer lösningar med att närbutik går 
samman med post, apotek, bibliotek och hemtjänst för att tillsammans klara service. Det är 
allt vanligare att småbutiker kompletterar sortimentet med andra varukategorier och med 
tjänster. Tobaksaffären är faxeria, kemtvätten är skrädderi. I fotoaffären säljer och förmedlas 
reparationer av radio- och TV-apparater. Kooperativa lösningar utvecklas också där invånarna 
på frivillig basis hjälper till att driva närbutiken. 
 
Baurne och Hedberg ställer frågan om inte stormarknadernas och de externa 
shoppinganläggningarnas tid snart är förbi därför att konsumenterna inte längre anser det värt 
den ekonomiska kostnaden, tiden och miljökonsekvenserna att regelbundet åka lång väg och 
handla. Mycket talar för att intresset för lokal service i stadsdelarna ökar. Framväxten av 
kommunikationsteknik öppnar möjligheter till arbetsplatslokaliseringar med fler som arbetar i 
hemmet. Detta leder till nya och förändrade krav på miljö och service i bostadsområden. 
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. Kortare arbetstid och fler människor som jämfört med idag vistas i sina 
bostadsområden ökar efterfrågan på ett lokalt utbud av service. 
 
En engelsk studie (Cairns 1995, forskare på University of Oxford)) diskuteras att det nu är 
dags för den fjärde lösningen. 

 Den första lösningen: Under 70-talet kom det stormarknader i utkanten av städerna. 
Det var delvis 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 
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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. 

 
Bilden efter denna litteraturgenomgång är att tanken med ”den fjärde lösningen” bär på en 
värdefull potential. Det är förvånande att den beskrevs 1995 och att inte mer har hänt sedan 
dess. Kanske är det precis som med näthandeln. Det tar ett antal år innan det nya tar fäste och 
sprider sig. Inte minst krävs utveckling av teknik och spridning av idéerna. Många texter ger 
ett intryck av att hushållens tidsbrist nu kommer att spela en avgörande roll och vara den 
enskilt viktigaste motorn i skapandet av efterfrågan. Samtidigt har hushållen också en bättre 
ekonomisk kraft än tidigare.  
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Begrepp 
I det följande anges olika begreppsdefinitioner så som de definieras i olika källor och som de 
används i denna rapport. 
 
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) 
förutom systembolags-, apoteks-, bensin- och bilhandeln. 
 
Bekvämbutiker: Service- och trafikbutiker. 
Källa: Handeln i Sverige (2006) 
 
Detaljhandelns huvudformer; 
Offentlig detaljhandel: Detaljhandel till minst 50 % ägd av stat eller kommun. Apotek, 
systembutiker och övrig offentlig detaljhandel. 
 
Icke-offentlig detaljhandel: Ägd till mer än 50 % av annan än stat och kommun. Indelad i 
bilhandel, bränsle- och drivmedelshandel och egentlig detaljhandel. 
 
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: Försäljningsställen med minst 2500 m2 säljyta. Stormarknader förekommer i 
externa lägen men är begränsade till varuhussortiment. 
 
Varuhus: Försäljningsställen med minst 1500 m2 säljyta. Varuhussortiment. 
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Livsmedelsbutiker: Minst 50 % av försäljningen utgörs av livsmedel. De är inte varuhus eller 
stormarknad.  
 
Varumarknad: Livsmedelsbutiker med dagligvarusortiment och minst 800 m2 säljyta och där 
minst 20 % av säljytan(alt. 10 % av omsättningen) utgörs av specialvaror. 
 
Dagligvarumarknad: Livsmedelsbutiker med dagligvarusortiment och minst 800 m2 säljyta 
och där mindre än 20 % av säljytan(alt. 10 % av omsättningen) utgörs av specialvaror. 
 
Varuhallar: Livsmedelsbutiker med dagligvarusortiment och 400 - 799 m2 säljyta och där 
minst 20 % av säljytan(alt. 10 % av omsättningen) utgörs av specialvaror. 
 
Dagligvaruhallar: Livsmedelsbutiker med dagligvarusortiment och 400 - 799 m2 säljyta och 
där mindre än 20 % av säljytan(alt. 10 % av omsättningen) utgörs av specialvaror. 
 
Servicebutiker: Livsmedelsbutiker med dagligvarusortiment, högst 250 m2 säljyta, öppna på 
söndagar samt minst 70 tim/ vecka. (Servicebutik i anslutning till bensinstation benämns 
trafikbutik) 
 
Övriga dagligvarubutiker: Livsmedelsbutiker med dagligvarusortiment, högst 399m2 säljyta 
och som inte är servicebutiker. 
 
Speciallivs: Livsmedelsbutiker som inte har dagligvarusortiment. 

 
Fackhandelsbutiker: Butiker där mindre än 50 % av försäljningen utgörs av livsmedel och 
som inte är stormarknader eller varuhus. 
 
Fackhandelsmarknader: Fackhandelsbutiker med minst 800 m2 säljyta. 
 
Övriga fackhandelsbutiker: Fackhandelsbutiker med mindre än 800 m2 säljyta. 

 
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 vauområden 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. 
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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. 
 

Varuhushandel: Sammanfattande begrepp för stormarknader och varuhus. 
 
Källa: Handelns Utredningsinstitut, HUI, (1989) 
 
 
Dagligvaruhandel: Livsmedel inkl öl, vin och sprit, tobak, blommor, läkemedel mm 
 
Urvalshandel: Kläder, skor, ur, guld, sport 
 
Ärendehandel: Järn, färg, bygg, hobby, hemelektronik och dylikt 
 
Sällanköpshandel: Urvalshandel och ärendehandel 
 
Källa: Hellström, T., Detaljhandelns Utveckling i Stockholmsregionen fram till 2030, 
Regionplane- & Trafikkontoret, PM 1998:10 
 
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. 
 
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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