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1. Inledning
Syftet med föreliggande rapport är att analysera vilka faktorer som påverkar hushållens
efterfrågan på dagligvaror samt vilka faktorer som styr hushållens val av dagligvarubutik.
Den ekonometriska analysen bygger på ett datamaterial bestående av totalt 116
enkätsvar från hushåll i Umeå kommun. Enkäten omfattar information om hushållens
sammansättning, inkomstnivå, bostadsområde, val av dagligvarubutik för olika typer av
inköp

(stora

inköp

(veckohandel),

medelstora

inköp

samt

mindre

inköp

(kompletteringshandel)), hushållets utgifter för dagligvaror per månad, hushållets storlek
etc. Det begränsade empiriska materialet gör det inte möjligt att utifrån de resultat som
presenteras dra några statistiskt säkerställda slutsatser. Däremot ger den ekonometriska
analysen möjlighet att formulera hypoteser som kan studeras ytterligare i en mer
omfattande studie. Därmed skall denna rapport ses som en förstudie till en mer
omfattande studie baserad på ett utskick om cirka 3 000 enkäter. Ett mer sådant
empiriskt underlag skulle även göra det möjligt att använda mer sofistikerade
ekonometriska metoder.
Hushållens efterfrågan på dagligvaror och val av dagligvarubutik är intressanta ur flera
perspektiv. Först och främst utgör dagligvaror en stor andel av hushållens totala
konsumtion. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) konsumerade de svenska hushållen
under år 2001 varor och tjänster för i genomsnitt 255 900 kronor. Under samma år
uppgick den genomsnittliga konsumtionen av dagligvaror till 52 500 kronor, eller cirka
21-procent av hushållens totala konsumtion.1 I genomsnitt konsumerar hushållen således
dagligvaror för cirka 1 000 kronor per vecka. Detta gör hushållens konsumtion av
dagligvaror till dess näst största utgiftspost och är därmed av stor betydelse för den
svenska ekonomin.2 En konsekvens av dagligvaruhandelns stora andel av hushållens
konsumtion är att lokaliseringen av dagligvarubutiker ofta påverkar lokaliseringen av
annan ekonomisk aktivitet. Även lokaliseringen av bostäder påverkas i viss utsträckning,
och i glestbebyggda regioner kan till och med en förändring av antalet butiker vara direkt
avgörande för regionens attraktionskraft.
För det andra sker huvuddelen av hushållens dagligvaruinköp inom den egna
arbetsmarknadsregionen. Ytterst innebär det att hushållens möjlighet att genom sitt
agerande påverka prisnivån bestäms av hur konkurrenssituationen ser ut lokalt.
Konkurrenssituationen bestäms därmed till stor del av hushållens tillgänglighet till olika
butiker.

1
2

Beräkningen bygger på uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB).
Enligt SCB uppgick hushållens utgifter för boende till 65 100 kronor under 2001.

2

Enligt Konkurrensverket ligger den svenska prisnivån på livsmedel och dagligvaror i
genomsnitt 11-procent över prisnivån för övriga EU-länder (Konkurrensverket (2002a)).
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Konkurrensverket förklarar skillnaden bland annat med svag konkurrens på livsmedelsoch dagligvarumarknaden i Sverige. Förklaringen får till viss del stöd i det faktum att
svensk dagligvaruhandel kan beskrivas som en oligopolmarknad med tre dominerande
butikskedjor, ICA, KF och Axfood.3
En ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar hushållens efterfrågan på dagligvaror
och deras val mellan olika dagligvarubutiker är mot den bakgrunden viktiga för att förstå
hur den lokala konkurrenssituationen kan påverkas samt hur lokaliseringen av butiker,
till exempel externa köpcentra, påverkar hushållens beteende. Om det exempelvis finns
tydliga tecken på att hushållets val av dagligvarubutik styrs av innehavet av en viss
butikkedjas betal-, bonus- eller medlemskort, har det kanske mindre betydelse för den
lokala konkurrensen om en från de stora butikskedjorna helt fristående butik etablerar
sig i kommunen. Utifrån en förbättrad kunskap om vilka faktorer som styr hushållens
efterfrågan på dagligvaror och valet av butik är det möjligt att simulera hur etablering av
nya

dagligvarubutiker

påverkar

hushållens

beteendemönster

och

därmed

konkurrenssituationen på den lokala marknaden. Detta har viktiga policy implikationer
för beslutsfattare gällande kommunal detaljplanering och konkurrensfrågor.
Tidigare studier av den svenska dagligvarumarknaden har till stor del fokuserat på hur
butiksstrukturen påverkats av olika förändringar,4 prisnivån5 och samhällsekonomiska
effekter av dagligvaruhandelns strukturomvandling6. Det finns ett fåtal studier av
konsumenternas beteende, i huvudsak med fokus på effekterna av nya köpcentra.
Forsberg med fler (1994) studerar effekterna av externa köpcentra och finner att 62procent av konsumenterna inte förändrar sitt val av butik efter att ett nytt köpcentrum
etablerats. Ivehammar och Svensson (1996) undersöker hur hushållens rese- och
inköpsmönster i Linköping påverkats av externa stormarknadsetableringar. En av
slutsatserna är att andelen inköp vid de externa stormarknaderna påverkas positivt av
att hushållet har tillgång till bil samt antalet barn i hushållet. Hushållens inköpsmönster i
Trollhättan, Västerås och Östersund studeras i Svensson och Haraldson (2001). Analysen
är baserad på en enkätundersökning och resultaten tyder på att respondenterna gör
3

För sena studier kring marknadskoncentration och marknadens funktionssätt, se exempelvis och Dufenberg
och Greezy (2000) och Lopez m.fl. (2002). Här utgör även Tirole (1988) en översikt av litteraturen och allmän
lärobok. Se även Granslant och Nyberg (2002).
4
Se exempelvis Bergström (2000a, 2000b), Bergström och Wikström (2001), Bergström och Årman (2002),
Konkurrensverket (2002b) och Renhagen (2002).
5
Konkurrensverket (2001, 2002a).
6
Svensson (1999).
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huvuddelen av sina inköp i en butik samt att inköpen ofta görs i samband med andra
ärenden. Respondenterna har även ombetts ta ställning till rent hypotetiska frågor kring
hur de egentligen skulle vilja att dagligvaruhandeln skulle vara utformad. Resultaten
indikerar att hushåll med lägre inkomster tenderar att välja att handla i butiker som
ligger nära bostaden medan individer med högre inkomster föredrar stormarknader.
Den internationella forskningen kring dagligvarumarknaden, lokaliseringen av butiker,
konkurrens, köplojalitet etc. är mycket omfattande. Det ryms inte inom ramen för den
här rapporten att till fullo redogöra för den forskningen, men några senare publikationer
kan ändå nämnas. Exempelvis studeras konkurrens, lokalisering och konsumenternas
transportkostnader av de Frutos m. fl. (2002), Pal och Sarkar (2002), Valetti (2002) och
Netz och Taylor (2002). Deneckere m. fl. (1992) och Ciarreta och Kuo (2002) studerar
köplojalitet och konkurrens. Prissättning vid stormarknader har studerats av Pesendorfer
(2002).
Föreliggande studie kompletterar tidigare studier baserade på svenska förhållanden
genom att utifrån ekonomisk teori härleda fram en efterfrågefunktion som därefter
estimeras utifrån de erhållna enkätsvaren. Dessutom estimeras en sannolikhetsfunktion
för hur olika faktorer påverkar hushållets val av en viss typ av butik. Därmed utgör
denna studie ett viktigt komplement till tidigare studier.
Som tidigare nämnts baseras den ekonometriska analysen på en enkätundersökning
bland hushåll i Umeå kommun. Det finns flera skäl till denna avgränsning. För det första
är dagligvaruhandeln i och kring Umeå till stor del koncentrerad till just Umeå kommun,
som med sina drygt 105 000 invånare är den klart dominerande marknaden inom
regionen.7 Avståndet från Umeå till närmsta större stad (Örnsköldsvik, cirka 55 000
invånare) är dessutom drygt 10 mil, vilket gör dagligvarumarknaden i Umeå tämligen väl
avgränsad från konkurrens från närliggande större kommuner.
För det andra, genom att begränsa utskicket till hushåll inom Umeå kommun är det
lättare att exempelvis beräkna avståndet mellan det område där konsumenten bor och
olika dagligvarubutiker. En enkät till ett slumpmässigt urval av hushåll över hela Sverige
gör det betydligt svårare att identifiera den för konsumenten lokala marknaden för
dagligvaror. För det tredje är butiksstrukturen i Umeå kommun intressant. Dels finns två
externt belägna stormarknader, men även ett flertal mellanstora och små butiker
belägna i centrala Umeå och inom olika bostadsområden. Sammantaget gör detta

7

Totala antalet invånare i UmeåRegionen uppgick år 2001 till cirka 137 000.
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dagligvaruhandeln i Umeå kommun till en väl avgränsad och intressant marknad att
studera.
Resterande del av rapporten har följande disposition. I nästa avsnitt ges en kort
beskrivning

av

Datamaterialet

konkurrenssituationen
presenteras

i

inom

avsnitt

3.

dagligvaruhandeln
En

enkel

i

Umeå

efterfrågemodell

kommun.
härleds,

efterfrågefunktionen estimeras och resultaten presenteras i avsnitt 4. I avsnitt 5
presenteras

resultaten

kring

vilka

faktorer

som

påverkar

hushållets

val

av

dagligvarubutik. Rapporten avslutas med en diskussion i avsnitt 6.
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2. Konkurrenssituationen inom dagligvaruhandel i Umeå kommun8
Dagligvaruhandeln inom Umeå kommun kan karaktäriseras som en oligopolmarknad med
två dominerande aktörer, ICA och KF. ICA är den största aktören vars marknadsandel
under år 2000 uppgick till cirka 47-procent. Motsvarande siffra för KF var cirka 26procent. Axfood har ett fåtal butiker inom Umeå kommun och dess totala marknadsandel
var år 2000 cirka 5-procent. Både ICA och KF finns representerade med varsin
stormarknad (OBS Stormarknad och ICA Maxi) lokaliserade i nära anslutning till andra
butiker i två så kallade externa köpcentra. Dessa ligger cirka 6 km ifrån varandra med ett
flertal bostadsområden emellan. Utöver ICA Maxi och OBS Stormarknad finns även RIMI
som kan betecknas som en lågprisbutik (RIMI ingår dock i ICA-koncernen). ICA och KF
finns även representerade med ett antal små och medelstora butiker belägna i centrala
Umeå och inom olika bostadsområden. Bland de medelstora butikerna finns förutom ICA
och KF:s butiker även Hemköp och SPAR som ingår i Axfood-gruppen. Till kategorin små
butiker finns bensinstationer och några från de stora kedjorna fristående butiker. Liksom
i flertalet kommuner i norra Sverige har Lidel inte etablerat någon butik inom eller i
närheten av Umeå kommun.
Den totala omsättningen inom dagligvaruhandeln i Umeå kommun uppgick under 2000
till 1 789 miljoner SEK fördelat på cirka 80 butiker. ICA:s omsättning var samma år
991,1 miljoner SEK, eller 55-procent av den totala omsättningen. Motsvarande siffror för
KF och Axfood var 553 miljoner SEK (33-procent av den totala omsättningen) respektive
113,8 miljoner SEK (6-procent).

8

De statistiska uppgifterna i detta avsnitt är baserade på uppgifter från ICA.
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3. Datamaterialet
Den empiriska analysen i rapporten baseras på en enkätundersökning om hushållens
inköpsmönster. Totalt skickades 225 enkäter ut till hushåll inom Umeå kommun under
september månad år 2003.9 Efter två påminnelser erhölls 116 svar, vilket motsvarar en
svarsfrekvens på 52-procent. Vissa av enkätsvaren var tyvärr inte fullständiga i den
bemärkelsen att samtliga frågor inte var besvarade alternativt felaktigt ifyllda enkäter.10
Eftersom antalet svar är så begränsat har vi valt att så långt som möjligt använda de
enkäter där respondenten besvarat de frågor som är relevanta för den aktuella
frågeställningen, även om enkäten som helhet inte är fullständigt ifylld eller om samtliga
frågor inte är korrekt besvarade. Detta innebär att antalet observationer varierar
beroende på vilken frågeställning som analyseras. Av de 116 enkätsvaren har 57-procent
besvarats av kvinnor.
I Tabell 1 ges deskriptiv statistik över några av de insamlade variablerna.

Tabell 1. Enkät om hushållens inköp av dagligvaror i Umeå kommun. Deskriptiv statistik.
Variabel

Respondentens ålder

Medelvärde Standardavvikelse Minvärde Maxvärde Antal obs.

45.37

15.67

16

77

116

Antal vuxna i hushållet

1.80

0.68

1

4

116

Antal barn 0-6 år i hushållet

0.17

0.61

0

5

116

Antal barn 7-12 år i hushållet

0.23

0.53

0

2

116

Antal barn 13-18 år i hushållet

0.15

0.42

0

2

116

Totalt antal barn 0-18 år i hushållet

0.55

1.01

0

5

116

Antal körkort i hushållet

1.62

0.82

0

4

116

Antal tillgängliga personbilar i hushållet
Hushållets bruttoinkomst per månad, SEK
Antal betalkort i hushållet

1.10

0.68

0

4

116

22 389

12 005

5 000

52 500

113

2.74

1.25

0

6

116

Som en jämförelse till de siffror som presenteras i Tabell 1 kan nämnas att det totala
antalet hushåll i Umeå kommun uppgick under år 2001 (detta är de i skrivande stund
senaste siffrorna) till 57 165 stycken, varav 33 968 var ensamstående utan barn (59procent av hushållen), 11 414 sammanboende med barn (20-procent), 7 603 var
sammanboende utan barn (13-procent) och 4 180 ensamstående med barn (7-procent).
Det genomsnittliga hushållet i Umeå består av 1,8 individer och den genomsnittliga
inkomsten uppgick till cirka 17 175 SEK per hushåll och månad eller 9 542 SEK per
person och månad.

9

Enkäten presenteras i sin helhet i Appendix 2.
Ett exempel få felaktigt ifylld enkät är då respondenten skall rangordna olika alternativ mellan 1-6 men
endast markerat några av alternativen med ettor.
10
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Från Tabell 1 går att utläsa att antalet betalkort i genomsnitt uppgår till 2.74 stycken per
hushåll. 86-procent av hushållen har angivit att de har ICA Kort, 77-procent att de har
MedMera Kort (KF) och 4-procent att de har Hemköpskort (Axfood). Övriga betalkort som
angivits är bland andra Hydro, OK/Q8, Preem, Shell, Statoil och UNO-X.
I enkäten har respondenterna ombetts rangordna tre olika butiker i vilka de gör de
största (stora inköp, butik 1), näst största (medelstora inköp, butik 2) respektive tredje
största (små inköp, butik 3) andelen av sina dagligvaruinköp. Avsikten med denna
indelning är att försöka särskilja olika typer av inköp, den stora veckohandeln från
medelstora och små inköp. Deskriptiv statistik över skillnader i hushållens inköp och
avstånd till de olika butikerna visas i Tabell 2 och 3 nedan.
Tabell 2. Handelsmönster i olika butiker för urval av Umeås konsumenter år 2003. Inköp per månad.
Variabel

Medelvärde

Standardavvikelse

Minvärde

Maxvärde

Antal obs.

2 424

1 320

250

6 250

115

4.4

6.3

0

40

115

Inköp i butik 2, SEK

897

606

250

2 250

109

Avstånd till butik 2, km

4.7

7.2

0.10

45

112

Inköp i butik 3, SEK

585

434

250

1 750

88

Avstånd till butik 3, km

7.9

8.2

0.02

40

88

Handelsmönster i butik 1
Inköp i butik 1, SEK
Avstånd till butik 1, km
Handelsmönster i butik 2

Handelsmönster i butik 3

Som framgår av Tabell 2 gör hushållen i genomsnitt sina största inköp i butik 1, näst
största inköp i butik 2 och tredje största inköpen i butik 3. Det finns inget hushåll som
angivit en annan rangordning av butikerna (att hushållet gör större inköp i butik 2 eller 3
jämfört med butik 1, alternativt gör större inköp i butik 3 jämfört med butik 2), vilket
indikerar att respondenterna förstått hur butikerna skall rangordnas.
Avståndet till den butik där de största inköpen görs är i genomsnitt kortare än till butik 2,
och väsentligt kortare än till butik 3. Hushållen tenderar alltså som grupp att handla det
mesta i den av de besökta butikerna som ligger närmast hemmet. En möjlig förklaring är
att de små inköpen görs på vägen hem från arbetet eller i samband med andra typer av
resor.

8

Respondenterna har ombetts rangordna, från 8 (viktigast) till 1 (minst viktigt), vad de
anser vara viktigast vid valet av dagligvarubutik.11 I Tabell 3 anges dels andelen av
respondenterna som angivit ett visst alternativ som viktigast, dels medelvärdet inom
parentes. Procentsatsen anger alltså hur stor andel av respondenterna som angivit en
viss egenskap som den viktigaste egenskapen vid valet av butik, medan ett högt
medelvärde indikerar att respondenterna i genomsnitt anser att en viss egenskap är
viktig. Av tabellen framgår att, oberoende av vilken typ av inköp som görs, har en stor
andel av respondenterna angivit priset som den viktigaste faktorn. I den butik där
hushållet gör sina största och näst största inköp har en stor andel angivit en hög kvalitet
på varorna och att butiken ligger nära bostaden som den viktigaste faktorn. I genomsnitt
anses en hög kvalitet på varorna vara den viktigaste faktorn vid stora och medelstora
inköp, medan ett brett sortiment har det lägsta medelvärdet vid små inköp. Att butiken
accepterar något av de betal-, bonus- eller medlemskort som hushållet innehar anges
som den viktigaste faktorn av endast mellan 5 och 6-procent av respondenterna. Denna
faktor har ett relativt högt medelvärde vid valet av butik för samtliga typer av inköp.

Tabell 3. Vad är viktigt vid valet av dagligvarubutik?
Variabel

Stora inköp Medelstora inköp

Små inköp

Butik 1

Butik 2

Butik 3

Lågt pris

31 % (6.00)

38 % (5.46)

41 % (5.65)

Hög kvalitet på varorna

26 % (6.41)

22 % (5.75)

14 % (5.74)

Ett brett sortiment

14 % (6.10)

10 % (5.35)

17 % (5.79)

Butiken accepterar något av dina betal/bonus/medlemskort

5 % (3.33)

5 % (4.40)

6 % (4.72)

God service/kvalificerad personal

4 % (5.06)

8 % (4.47)

0 % (4.64)

Kort väntetid i kassan

1 % (4.33)

0 % (4.19)

0 % (4.19)

25 % (5.53)

41 % (5.01)

21 % (3.79)

5 % (4.14)

14 % (4.23)

14 % (4.05)

22 %

30 %

16 %

0%

2%

3%

Bil

67 %

61 %

70 %

Till fots

10 %

7%

10 %

0%

0%

0%

Butiken ligger nära bostaden
Butiken ligger nära arbetet
Transportsätt till butiken
Cykel
Buss

Motorcykel, moped, annat
Besöksfrekvens

1-2 ggr/vecka

1-2 ggr/vecka var 14:e dag

11
I enkäten är skalan omvänd, d.v.s. 1 indikerar det som är viktigast medan 8 är minst viktigt. För att göra
Tabell 3 mer lättläst har svaren kodats om.

9

Det vanligaste färdmedlet, oberoende av butik, är bil följt av cykel och därefter till fots.
Besöksfrekvensen till de tre olika butikerna varierar mellan i genomsnitt 1-2 gånger i
veckan till 1 gång var 14:e dag.
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4. Vilka faktorer påverkar efterfrågan på dagligvaror?
4.1 En enkel modell
Efterfrågan på dagligvaror kan modelleras som ett nyttomaximeringsproblem för det
enskilda hushållet. Antag att hushåll i erhåller nytta från konsumtion av två olika typer
av varor, dagligvaror xi och övriga varor qi, där xi och qi anger hushållets konsumtion av
dessa två varor uttryckt i SEK. Hushållets nyttofunktion kan då skrivas som

(1)

U i = ui ( xi , qi ; Z i )

där övriga faktorer som kan tänkas påverka hushållets nytta ingår i vektorn Zi. Hushållet
söker maximera sin nytta givet budgetrestriktionen

(2)

yi = px xi + pq qi

där yi anger hushållets månadsinkomst medan px respektive pq anger prisnivån på
varugrupperna x och q. Maximeringsproblemet kan nu skrivas som

(3)

max L = ui ( xi , qi ; Z i ) + λ ( yi − px xi − pq qi )
xi , qi

vilket ger följande förstaordningens villkor

∂U i ∂ui
=
− λ px = 0
∂xi
∂xi
(4)

∂U i ∂ui
=
− λ pq = 0
∂qi ∂qi
∂U i
= yi − px xi − pq qi = 0
∂λi

Antag att priset på övriga varor (pq) anges som ett index, låt detta index anta värdet 1
och att hushållen konsumerar båda varorna (så kallad internlösning), kan hushållets
efterfrågan på dagligvaror skrivas på så kallad reducerad form som

(5)

xi* = xi ( yi , px ; Z i )

11

4.2 Specificering av den empiriska modellen
För att det skall vara möjligt att estimera ekvation (5) måste dels dess funktionsform
bestämmas, dels måste hushållens inkomst (yi), priset på dagligvaror (px) samt
variablerna som skall ingå i vektorn Zi definieras.
Hushållets inkomst (yi) mäts som den totala inkomsten inom hushållet inklusive
bidragsinkomster. Den kanske svåraste variabeln att samla in är skillnader i prisnivå (p)
mellan

de

olika

butikerna.

En

potentiell

källa

är

den

prisundersökning

som

Pensionärernas Riksförbund (PRO) gör med jämna mellanrum. Tyvärr visade det sig att
de av PRO insamlade prisuppgifterna inte är lämpliga för den här typen av analyser och
att de dessutom är svåra att komplettera. Istället har de olika butikerna delats in i olika
prisgrupper.12 Indelningen är baserad på butikskategori.
Förutom hushållets inkomstnivå och priset är det rimligt att på förhand anta att antalet
medlemmar i hushållet påverkar dess efterfrågan på dagligvaror. Det finns även
anledning att misstänka att hushållets efterfrågan påverkas olika beroende på antalet
vuxna respektive antalet barn. En hypotes är att antalet vuxna påverkar hushållets
efterfrågan på dagligvaror i större utsträckning än antalet barn.
Antalet bilar och avståndet till den butik där hushållet gör huvuddelen av sina inköp av
dagligvaror är potentiellt viktiga faktorer för hushållets efterfrågan. Antalet bilar kan
utgöra en indikator på i vilken utsträckning hushållet har möjlighet att genomföra större
inköp alternativt åka till en dagligvarubutik som ligger långt från bostaden eller som med
andra färdmedel är svårtillgänglig utan bil samtidigt som en bil behövs för att individer i
hushållet skall kunna genomföra andra aktiviteter. Avståndet till den dagligvarubutik där
hushållet gör huvuddelen av sina inköp av dagligvaror kan påverka hushållets
besöksfrekvens. Tillgängligheten kan även påverkas av i vilken utsträckning inköpen görs
i samband med resor till eller ifrån arbetet. Slutligen kan antalet kontokort inom
hushållet användas som en indikator på hushållets allmänna konsumtionsbenägenhet.
Beteckna antalet kontokort inom hushållet med Kort, antalet bilar med Bilar, avståndet
till den dagligvarubutik där hushållet gör huvuddelen av sina inköp uttryckt i kilometer
med Avstånd, antalet vuxna och barn under 18 år med Vuxna respektive Barn samt om
besöken till butik 1 ofta görs i samband med resor till eller från arbetet med Arbete13.
Priset (px) och avståndet (Avstånd) har viktats med hushållets budgetandel för de tre
olika butikerna (den butik i vilken hushållet gör största andelen av inköpen, näst största
12

Se Appendix 1 för en utförligare beskrivning av indelningen.
Variabeln Arbete antar värdet 1 om inköpen huvudsakligen görs i samband med resor till eller från arbetet,
annars antar variabeln värdet 0.
13

12

respektive tredje största). Givet detta antas hushållets efterfrågan på dagligvaror
bestämmas av funktionen:

x*i = α + β y × ln ( yi ) + β p × ln ( px ) + β Kort × Kort + β Bilar × Bilar + β Bil × Bil +

(6)

där

β Avstånd × Avstånd + βVuxna × Vuxna + β Barn × Barn + β Arbetet × Arbetet + ε
α

är en konstant,

Ekvation

(6)

β

är parametrar som skall skattas och

estimeras

med

hjälp

av

Ordinary

Least

ε

är en slumpterm.

Square (OLS).

Valet

av

estimeringsmetod baseras framför allt på att antalet observationer är tämligen få och en
strävan att hålla ekonometrin så enkel som möjligt. Standardantagandena för OLS antas
vara uppfyllda, d.v.s. att

εi

korrelerade med slumptermen

(

IN 0, σ 2

)

och att de förklarande variablerna är icke-

εi .

4.3 Resultat
Parameterskattningarna för ekvation (6) och tillhörande t-värden presenteras i Tabell 4
nedan.14 Enligt Tabell 4 föreligger ett positivt och statistiskt signifikant samband mellan
efterfrågan på dagligvaror (x) och hushållets inkomstnivå (y), vilket indikerar att
dagligvaror är en normal vara.

Tabell 4. Efterfrågan på dagligvaror, parameterestimat för ekvation (6).
Variabel

Parameterestimat

t-värde

Inkomst, y

0.338

3.38

Pris, px

-0.092

-0.52

Kort

-0.075

-1.88

Bilar

-0.001

-0.02

Avstånd

0.121

1.86

Vuxna

0.323

4.40

Barn

0.064

1.49

Arbetet

0.006

0.39

Konstant

4.171

4.19

R2-adjusted

0.46

Antal observationer

110

14
Med 101 frihetsgrader (110 observationer och 9 parametrar) är det kritiska t-värdet på 95-procentsnivån
1,99. Detta innebär att om t-värdet i absoluta tal överstiger 1,99 är parameter estimatet med 95-procents
sannolikhet skild från noll. Parameterestimatet betecknas då vanligen som statistiskt signifikant.
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Det är rimligt att på förhand anta att antalet medlemmar i hushållet påverkar dess
efterfrågan på dagligvaror, och att antalet vuxna och antalet barn har olika stor påverkan
på efterfrågan. Detta antagande får stöd i den ekonometriska modellen som predikterar
ett positivt och statistiskt signifikant samband mellan efterfrågan på dagligvaror och
antalet vuxna i hushållet (Vuxna), medan korrelationen mellan antalet barn (Barn) och
efterfrågan i och för sig är positiv men inte signifikant. Storleken på parameterestimaten
indikerar att antalet vuxna individer i hushållet har en större påverkan jämfört med
antalet barn i hushållet.15
Utöver de resultat som diskuterats ovan predikterar modellen även en negativ om än inte
statistsikt signifikant korrelation mellan hushållets efterfrågan på dagligvaror och både
prisnivån (px), antalet betal-, bonus- och rabattkort (Kort) samt antalet bilar (Bilar).
Dessutom predikteras ett positivt samband mellan hushållets efterfrågan på dagligvaror
och om inköpen görs i samband med resor till eller ifrån arbetet (Arbetet) samt det
vägda avståndet (Avstånd) till butikerna. Eftersom dessa parameterestimat inte är
signifikanta och då det statistiska materialet är tämligen begränsat, väljer vi att inte
vidare kommentera dessa resultat.

15
Vi har även elaborerat med att dela upp antalet barn i variabler, barn 0-12 år och barn 13-18 år. Denna
uppdelning påverkade dock varken övriga parameterestimat eller dess signifikansnivåer i någon större
utsträckning.
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5. Vilka faktorer påverkar hushållets val av dagligvarubutik?
Ett hushålls val av en viss typ av dagligvarubutik framför en annan kan bero på en
mängd olika faktorer. Dels faktorer som relaterar till hushållet; vem i hushållet som gör
inköpen

(kön,

ålder),

kompletteringsinköp),

det

innehav

planerade
av

en

viss

inköpets

storlek

butiks/butikkedjas

(veckohandel
betal-,

kontra

bonus

eller

medlemskort, hushållets tillgång till bil etc. Men även faktorer som relaterar till de olika
butikerna; butikernas öppettider, rabatterbjudanden, den generella prisnivån i de olika
butikerna, den av hushållet upplevda kvaliteten på varorna, butikens sortiment etc. Det
finns naturligtvis situationer då hushållet i praktiken inte står inför något annat val än en
viss specifik butik, exempelvis beroende på att avståndet till andra butiker är för långt för
att de skall vara realistiska alternativ eller att det endast är en butik som har öppet då
hushållet har möjlighet att göra sina inköp. Dessa båda situationer antas emellertid vara
undantagsfall varför hushållet hädanefter antas ha möjlighet att välja mellan minst två
olika butiker. Dessutom antas, vilket även har stöd i data, att hushållet faktiskt väljer en
dagligvarubutik, dvs hushållet kan inte välja att inte välja någon dagligvarubutik.16
Hushållets val av dagligvarubutik kan ekonometriskt modelleras på olika sätt beroende
på vad som skall analyseras. Ett sätt är att låta hushållet stå inför att välja bland
samtliga butiker som finns inom ett rimligt avstånd från bostaden eller arbetet, så
kallade multipla val. Ett annat sätt är att låta hushållet välja mellan att handla i en viss
butik eller inte, så kallat binärt val. Generellt gäller att multipla valmodeller kräver fler
observationer än binära valmodeller beroende på att varje enskilt val bör göras av ett i
det här fallet visst antal hushåll. Ju fler möjliga val som hushållet tillåts göra i modellen,
ju fler observationer krävs för att den ekonometriska modellen skall bli tillförlitlig.
Eftersom det datamaterial som ligger till grund för den här rapporten är tämligen
begränsat kommer analysen av vilka faktorer som påverkar hushållets val av
dagligvarubutik att modelleras som en binär valmodell. Istället för att estimera en modell
där hushållet står inför valet att välja någon av ett stort urval butiker (multipel
valmodell), kommer ett flertal modeller att estimeras där hushållet ställs inför två olika
alternativ; att antingen handla i en viss specifik butik eller inte (binär valmodell). Nedan
följer en kort beskrivning av binära valmodeller och därefter specificeras de modeller som
analysen kommer att baseras på. Den intresserade läsaren hänvisas till exempelvis
Green (1993, kap 21) för en mer utförlig genomgång av olika typer av valmodeller.

16
Det finns en möjlighet att hushållet överlåter själva inhandlingen till tredje part och därmed aldrig självt
besöker (eller väljer) någon dagligvarubutik.
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5.1 Binära valmodeller
Binära valmodeller används med fördel för att analysera individers eller hushålls val
mellan två olika alternativ. Ett konkret exempel är då hushållet står inför att välja att
göra sina dagligvaruinköp i en viss typ av butik eller inte. Den beroende variabeln antar i
det här fallet värdet 1 om hushållet väljer den aktuella butiken, annars antar den
beroende variabeln värdet 0. Eftersom den beroende variabeln endast kan anta värdena
1 och 0, går den här typen av modeller inte att estimera med exempelvis Ordinary Least
Square (OLS). Istället används oftast maximum likelihood estimatorer. I övrigt kan
modellen specificeras som en ’vanlig’ regressionsmodell med förklarande variabler,
antingen binära och/eller kontinuerliga variabler. Ett positivt (negativt) och statistiskt
signifikant parameterestimat skall tolkas som att om värdet på den aktuella variabeln
ökar, ökar (minskar) även sannolikheten för att hushållet väljer den aktuella butiken för
sina inköp i förhållande till alternativet. Det är däremot vanskligt att tolka storleken på
parameterestimaten.
5.2 Specificering av den empiriska modellen
Antag att hushållet står inför två val, att antingen göra sina inköp i butik k eller inte. Låt
v = 1 om hushållet väljer att göra sina inköp i butik k, annars v = 0. Antag vidare att
hushållets val påverkas av storleken på inköpet uttryckt i SEK (Stor) hushållets inkomst
per månad uttryckt i SEK (y), antal barn i hushållet (Barn), antalet vuxna i hushållet
(Vuxna), om hushållet innehar ICA Kort och/eller MedMera Kort (ICA Kort respektive
MedMera Kort), avståndet till ICA Maxi respektive OBS Stormarknad (DICAM respektive
DOBS), om det huvudsakliga transportmedlet är bil (Bil) samt antal bilar i hushållet
(Bilar). Dessa variabler är definierade enligt ovan. Givet detta antas hushållets beslut att
antingen göra eller inte göra sina inköp i butik k bestämmas av följande funktion

vk = a + by × ln ( yi ) + bStor × ln ( Stori ) + bBarn × Barn + bVuxna × Vuxna +
(7)

bICA Kort × ICA Kort + bMedMera Kort × MedMera Kort + bDICAM × DICAM +
bDOBS × DOBS + bBil × Bil + bBilar × Bilar + µ

där a och b är parametrar som skall skattas och µ är en slumpterm.
Beroende på vilket antagande som görs kring slumptermens fördelning används vanligen
antingen en Probit- eller en Logit-estimator för att beräkna parametrarna i modellen.
Förenklat är en Probit-estimator att föredra om slumptermen antas vara normalfördelad,
medan en Logit-estimator är att föredra om slumptermen antas vara logistiskt fördelad.
Skillnaden mellan dessa två fördelningar ligger i att den logistiska fördelningens svansar
är tjockare än normalfördelningens. Utan vetskap om parameterestimaten finns ingen på
16

förhand klar teoretisk vägledning kring vilken av dessa två metoder som bör användas.
Här antas emellertid en logistisk fördelning vilket innebär att modellerna kommer att
skattas med en Logit-estimator.
5.3 Resultat
Hushållets val av dagligvarubutik har delats upp på tre olika situationer. Den första
situationen är när hushållet skall välja butik för huvuddelen av sina inköp, d.v.s. valet av
butik 1. Den andra situationen är valet av butik för de näst största inköpen, eller
medelstora inköp, d.v.s. val av butik 2. Den tredje situationen är när hushållet skall välja
butik för de tredje största inköpen, d.v.s. valet av butik 3. Vid varje situation står
hushållet inför att antingen välja en stormarknad eller inte, att välja någon av de
medelstora butikerna eller inte, samt slutligen att välja någon av de små eller fristående
butikerna eller inte. Det blir således tre olika skattningar för varje situation. Orsaken till
denna gruppering av butiker (grupperingen beskrivs utförligare i Appendix 1) är dels att
det inte skall vara möjligt för en viss dagligvarukedja eller butik att utifrån resultaten dra
slutsatser kring varför hushållen väljer den egna butiken/butikskedjan eller inte. Dels att
det statistiska underlaget i vissa fall är för litet för att modellen skall vara möjlig att
estimera med en finare gruppering av butikerna eftersom det krävs att varje alternativ
väljs av en viss andel av hushållen.
Resultaten av skattningarna av parametrarna och tillhörande t-värden för valet av butik
1, 2 och 3 pressenteras i Tabell 5, 6 respektive 7. Tyvärr var antalet hushåll som valt
någon av de små eller fristående dagligvarubutikerna för huvuddelen av sina inköp av
dagligvaror för få för att den modellen skulle kunna skattas, varför parameterestimaten
från endast två modeller presenteras i Tabell 5.
Resultaten som presenteras i Tabell 5 indikerar att sannolikheten för att hushållet väljer
att göra huvuddelen av sina inköp av dagligvaror vid någon av stormarknaderna minskar
om hushållet innehar ett eller flera ICA Kort. Det finns däremot inget statistiskt
signifikant belägg för att innehavet av ICA Kort skulle öka sannolikheten för att hushållet
skulle välja en medelstor butik för huvuddelen av sina inköp av dagligvaror. Modellen
predikterar att sannolikheten för att hushållet skall välja en av stormarknaderna för
huvuddelen av sina inköp av dagligvaror minskar med avståndet till OBS Stormarknad
(DOBS). Det omvända gäller för sannolikheten att en medelstor butik väljs för den här
typen av inköp, ju längre avstånd till OBS Stormarknad desto större sannolikhet att
hushållet väljer en medelstor butik. Däremot ökar sannolikheten för att hushållet väljer
någon av stormarknaderna om bil (Bil) oftast väljs som transportmedel, medan
sannolikheten att hushållet väljer en medelstor butik minskar om bil oftast används för
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den här typen av inköp. Antalet bilar i hushållet (Bilar) har däremot i det här fallet ingen
signifikant inverkan på hushållets val av butikstyp.

Tabell 5. Sannolikheten att hushållet väljer att göra huvuddelen av sina inköp av dagligvaror i en viss typ av
butik. (Val av butik 1).
Stormarknad
Variabel
Storleken på inköpen

Medelstor butik

Parameterestimat

t-värde

Parameterestimat

t-värde

-0.006

-0.25

0.222

0.52

Inkomst

0.000

0.06

-0.001

-0.60

Barn

-0.254

-0.10

-0.049

-0.20

Vuxna

0.216

0.55

-0.492

-1.16

MedMera Kort

-0.245

-0.42

0.292

0.50

ICA Kort

-2.163

-2.36

1.345

1.65

Avstånd till ICA Maxi

0.024

0.34

-0.716

-1.08

Avstånd till OBS Stormarknad

-0.148

-2.25

0.135

2.13

Bil

2.507

3.85

-2.344

-4.04

Bilar

0.801

1.57

-0.148

-0.34

Konstant

-0.031

-0.03

-1.048

-0.36

Antal observationer

110

110

I Tabell 6 presenteras parameterestimaten för sannolikheten att hushållet väljer att göra
sina medelstora inköp av dagligvaror i en viss typ av butik. I likhet med resultaten som
presenterades i Tabell 5 ökar sannolikheten för att hushållet väljer någon av
stormarknaderna om bil oftast används som transportmedel till butiken, medan
sannolikheten minskar för att den här typen av inköp förläggs till en medelstor butik om
bil oftast används som transportmedel. Till skillnad från de resultat som presenterades i
Tabell 5, tenderar sannolikheten för att hushållet skall välja en av de medelstora
butikerna att minska om hushållet innehar ett MedMera Kort. Avståndet till OBS
Stormarknad tycks inte ha någon betydelse för valet av butik i det här fallet.
Vad gäller valet av en liten eller från de stora kedjorna fristående butik ger modellen
ingen vägledning kring vilka faktorer som påverkar detta val. En orsak till detta kan vara
att det i datamaterialet är allt för få hushåll som väljer att förlägga de medelstora
inköpen till den butikskategorin.
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Tabell 6. Sannolikheten att hushållet väljer att göra sina näst största inköp av dagligvaror i en viss typ av butik.
(Val av butik 2).
Stormarknad
Variabel

Parameterestimat

Medelstor butik
t-

Parameterestimat

värde

Små/fristående butiker
t-

Parameterestimat

värde

tvärde

Storleken på inköpen

0.290

1.08

-0.028

-0,12

-0,411

-1,32

Inkomst

-0.002

-1.04

0.001

0,59

0,007

0,25

Barn

0.139

0.58

-0.024

-0,10

-0,249

-0,64

Vuxna

-0.134

-0.32

0.566

1,44

-0,950

-1,57

MedMera Kort

0.951

1.41

-1.394

-2,25

1,240

1,31

ICA Kort

-1.037

-1.10

0.406

0,48

1,037

0,79

Avstånd till ICA Maxi

0.063

0.94

0.039

0,58

-0,169

-1,67

Stormarknad

-0.091

-1.36

-0.004

-0,06

0,130

1,55

Bil

3.163

4.00

-2.410

-4,12

-0,047

-0,07

Bilar

-0.365

-0.80

-0.066

-0,15

0,859

1,50

Konstant

-3.915

-2.14

1.334

0,86

-0,320

-0,18

Avstånd till OBS

Antal observationer

110

110

110

De resultat som presenteras i Tabell 7 indikerar att, likt tidigare resultat, sannolikheten
ökar för att en stormarknad väljs för den här typen av inköp om bil används som
transportmedel. Sannolikheten för att en medelstor butik skall väljas ökar med antalet
barn (Barn) i hushållet och minskar om bil (Bil) används som transportmedel. Resultaten
att antalet barn har en positiv inverkan på sannolikheten att hushållet väljer en
medelstor butik för den här typen av inköp kan förklaras med barnfamiljernas
tidsanvändning. En medelstor butik ligger oftast närmare bostaden relativt någon av
stormarknaderna samtidigt som de mindre och från de stora butikskedjorna fristående
butiker endast är ett fåtal. Slutligen predikterar modellen att sannolikheten för att en
liten eller från de stora kedjorna fristående butik skall väljas minskar om bil oftast
används som transportmedel.
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Tabell 7. Sannolikheten att hushållet väljer att göra sina tredje största inköp av dagligvaror i en viss typ av
butik. (Val av butik 3).
Stormarknad
Variabel

Parameterestimat

Medelstor butik
t-

Parameterestimat

värde

Små/fristående butiker
t-

Parameterestimat

värde

tvärde

Storleken på inköpen

-0.527

-1.85

0.350

1.16

0.288

0.55

Inkomst

0.006

0.26

-0.005

-0.38

0.001

0.04

Barn

-0.338

-1.30

0.615

2.41

-0.642

-1.37

Vuxna

0.276

0.69

-0.477

-1.20

0.319

0.67

MedMera Kort

-0.502

-0.64

-0.067

-0.09

1.007

0.95

ICA Kort

0.817

0.57

0.624

0.57

-1.495

-1.22

Avstånd till ICA Maxi

0.023

0.29

0.004

0.05

-0.139

-1.03

Avstånd till OBS
Stormarknad

0.027

0.37

0.005

0.07

-0.094

-0.88

Bil

2.802

3.73

-1.398

-2.26

-1.667

-2.32

Bilar

-0.371

-0.85

0.094

0.22

0.464

0.91

Konstant

0.345

0.18

-2.082

-1.11

-1.115

-0.40

Antal observationer

88

88

88
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6. Slutsatser och förslag till framtida forskningsinsatser
Vi har i denna rapport utifrån ett begränsat statistiskt material analyserat vilka faktorer
som påverkar hushållens efterfrågan på dagligvaror samt vilka faktorer som styr
hushållens val av dagligvarubutik. Väl medvetna om det statistiska underlagets
begränsningar, tyder ändå våra resultat på att hushållets efterfrågan på dagligvaror ökar
med hushållets inkomst. Detta resultat kan tolkas i termer av att dagligvaror är en
normal vara. Vidare tyder resultaten på att hushållets efterfrågan på dagligvaror ökar
med antalet vuxna i hushållet, medan antalet barn enligt vår modell inte har någon
statistsikt signifikant inverkan på efterfrågan. Modellen ger inget signifikant samband
mellan hushållets efterfrågan på dagligvaror och priset, trots att ett flertal av hushållen
angivit priset som en av de viktigaste faktorerna vid valet av dagligvarubutik.
Vidare indikerar resultaten som presenterats i rapporten att sannolikheten för att
hushållet skall välja en stormarknad för huvuddelen av sina inköp av dagligvaror ökar om
hushållet oftast använder bil som transportmedel. Detta samband är oberoende av
inköpens storlek. Däremot tenderar sannolikheten för att hushållet väljer en medelstor
butik för sina inköp att minska om bil huvudsakligen används som transportmedel.
Avståndet till en av stormarknaderna (OBS Stormarknad) påverkar sannolikheten för att
hushållet skall välja en stormarknad för huvuddelen av sina inköp negativt. Däremot ökar
sannolikheten för att hushållet skall förlägga dessa inköp till en medelstor butik med
avståndet till OBS Stormarknad.
Som tidigare nämnts är en av bristerna i den ekonometriska analysen att det statistiska
underlaget är alltför litet. Vi föreslår därför att framtida forskning inom detta område till
viss del inriktas på insamling av data och genomförande av större enkätundersökningar.
Ett större empiriskt material skulle även göra det möjligt att använda mer sofistikerade
ekonometriska modeller för att analysera den beslutsprocess som föregår hushållets val
av dagligvarubutik, exempelvis så kallade multipla och sekventiella valmodeller. Multipla
valmodeller gör det möjligt att estimera en modell där individen ställs inför samtliga
butiksval. En sekventiell valmodell skulle bättre fånga hushållets beslutsprocess. Det är
exempelvis rimligt att anta att hushållet först väljer typ av butik och därefter
transportsätt. En sådan sekventiell beslutsordning och dess mekanismer skulle bättre
fångas i den typen av modeller. Dessutom skulle det vara möjligt med större precision
simulera effekterna av exempelvis ytterligare en stormarknad och hur dess lokalisering
skulle påverka konkurrenssituationen på marknaden.
Ett syfte med rapporten har även varit att ’på fältet’ testa den enkät vi utarbetat. Genom
att skicka ut en ’provenkät’ till ett slumpmässigt, om än begränsat, urval av hushåll kan
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ge en indikation på om frågorna i enkäten behöver omarbetas och/eller kompletteras
inför ett större utskick. Utifrån de svar vi fått in och efter bearbetning av dessa drar vi
slutsatsen att enkäten i sin nuvarande form mycket väl kan användas inom ramen för en
betydligt större undersökning. Den bör dock kompletteras med fler frågor kring vilka
faktorer som skulle kunna få hushållet att ändra sitt beteende, exempelvis etablering av
nya butiker. Dessutom bör bättre prismätningar genomföras.
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Appendix 1.
Indelning av butiker i olika prisgrupper
Prisgrupp 1, lägst pris
o

ICA Maxi

o

OBS Stormarknad

o

RIMI

Prisgrupp 2, näst lägst pris
o

ICA Supermarket

o

COOP

o

SPAR

Prisgrupp 3
o

Hemköp

o

ICA Gourmet, Umeå city

o

COOP Umeå city, Obbola, Grubbe, Brännland

Prisgrupp 4, näst högst pris
o

ICA Express, samtliga butiker

o

Höjdens livs

o

Ålidbackens livs

o

Orient

Prisgrupp 5, högst pris
o

ICA Nära, samtliga butiker

o

Matboa

Indelning av butiker för estimering av ekvation (7):
Stormarknader
OBS Stormarknad, Ersboda
ICA Maxi, Strömpilen
Medelstora butiker
ICA Supermarket, samtliga butiker
COOP, samtliga butiker
RIMI, Teg
Små eller från de stora kedjorna ICA och Coop fristående butiker
Hemköp, Umeå city
SPAR, Berghem
ICA Express/Statoil
Höjdens Livs, Nydalahöjd
Ålidbackens Livs, Ålidbacken
Orient, Umeå City
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Appendix 2.

Ursäkta om vi stör, men vi skulle
vilja ställa några frågor kring Ditt
hushålls inköp av dagligvaror

UMEÅ UNIVERSITET
Centrum för Regionalvetenskap

Johan Lundberg 090-786 95 40
Sofia Lundberg 090-786 52 06
Lars Westin 090-786 60 82
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Umeå, 2003-08-20

UMEÅ UNIVERSITET
Centrum för Regionalvetenskap
(CERUM)

Vi ställer frågor kring ditt hushålls inköp av dagligvaror
Du är utvald att ingå i en undersökning kring individers köpmönster i Umeå kommun.
Undersökningen ingår i ett av Konkurrensverket finansierat forskningsprojekt som drivs
av forskare vid Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) vid Umeå universitet. Syftet
med projektet är att öka kunskapen kring vilka faktorer som styr individernas val av
dagligvarubutik och inköp av dagligvaror. En ökad kunskap kring individers inköp av
dagligvaror kan användas för att analysera vilka faktorer som påverkar efterfrågan på
dagligvaror, analyser av konkurrenssituationen på den är typen av marknader samt bidra
till ett för kommunerna bättre beslutsunderlag vid lokaliseringen av nya
dagligvarubutiker.
Samtliga svar kommer att behandlas konfidentiellt, och det fåtal personer som
får tillgång till datamaterialet har tystnadsplikt. På enkäten finns ett
löpnummer som vi använder för att veta vilka vi skall skicka en påminnelse till.
Naturligtvis kommer enkäten att avkodas när den skall behandlas, vilket
innebär att vi inte kommer att kunna knyta uppgifterna till en viss person. Vid
presentationer av resultaten kommer det inte att vara möjligt att utläsa hur
olika individer svarat. Detta innebär att Din anonymitet är garanterad. Din
medverkan är naturligtvis frivillig, men det är för oss mycket viktigt att få in så
många svar som möjligt för att analysen skall bli tillförlitlig.
Rapporten beräknas vara klar den 15 januari 2004. Den som är intresserad av att ta del
av resultaten kan efter detta datum antingen ladda hem rapporten från CERUM:s
hemsida www.umu.se/cerum eller ringa Susanne Sjöberg, 090-786 77 19.
Vi hoppas att Du tar dig tid och fyller i formuläret och skickar tillbaka
blanketten i det portofria svarskuvertet så snart som möjligt. Har du frågor kring
formuläret är Du välkommen att ringa Docent Lars Westin, 090-786 60 82.
Tack på förhand för att Du tar Dig tid och fyller i enkäten och skickar den till oss
i det bifogade svarskuvertet!
F.D. Johan Lundberg
090-786 95 40

F.D. Sofia Lundberg
090-786 52 06

Docent Lars Westin
090-786 60 82
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Först lite information…
Med dagligvaror avses livsmedel, tvättmedel, hushållspapper och andra typer av
förbrukningsvaror som mer eller mindre dagligen används i hushållet.

Nu några frågor kring Dig och Ditt hushåll…
Fråga 1.

Är Du man eller kvinna?

Man ( )

Kvinna ( )

Fråga 2.

Vilket år är Du född?

19______
Fråga 3.

Hur många personer, inklusive Dig själv, bor i Ditt hushåll?

Vuxna

Fråga 4.

Barn 0-6 år

Barn 7-12 år

Barn 13-18 år

Hur många personer i Ditt hushåll har körkort för personbil?

Antal körkort:______________________________
Fråga 5.

Hur många bilar för privat bruk finns tillgängliga i Ditt hushåll?

Antal bilar:_________________________________
Fråga 6.

Hur stor är Ditt hushålls totala inkomst, inklusive eventuella

bidragsinkomster (barnbidrag, bostadsbidrag, socialbidrag etc.), efter skatt per
månad? Ange ett alternativ.
0 – 9 999 kr / månad

()

10 000 – 14 999 kr / månad

()

15 000 – 19 999 kr / månad

()

20 000 – 24 999 kr / månad

()

25 000 – 29 999 kr / månad

()

30 000 – 34 999 kr / månad

()

35 000 – 39 999 kr / månad

()

40 000 – 44 999 kr / månad

()

45 000 – 49 999 kr / månad

()

50 000 – 54 999 kr / månad

()

55 000 – 59 999 kr / månad

()

Mer än 60 000 kr / månad

()
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Fråga 7. Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning?
Förvärvsarbete, heltid eller halvtid

()

Studerande

()

Militärtjänstgöring

()

Hemarbete

()

Föräldraledig

()

Sjukpensionär

()

Pensionär

()

Arbetssökande

()

Annat, nämligen________________________

()
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Några frågor kring Dig och Ditt hushålls inköp av
dagligvaror…
Fråga 8.

Finns i Ditt hushåll något/några av följande betalkort/bonuskort/

medlemskort som används för inköp av dagligvaror? Kryssa för samtliga kort
som finns i hushållet.
ICA-kundkort

()

Coop MedMera

()

Hemköp

()

Statoil-kort

()

OK/Q8-kort

()

Preem-kort

()

Shell-kort

()

Annat, nämligen________________________

()

Inget

()

Fråga 9. I vilken utsträckning påverkar Ditt hushålls innehav av betalkort/
bonuskort/medlemskort valet av dagligvarubutik?
Mycket stor utsträckning

()

Ganska stor utsträckning

()

Inte så stor utsträckning

()

Liten utsträckning

()

Inte alls

()
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Fråga 10. Ange den dagligvarubutik där Ditt hushåll gör största delen av sina
inköp av dagligvaror. Ange butiksnamn och var butiken ligger.
Butikens namn:____________________________________________________
Var ligger butiken:__________________________________________________
Fråga 11.

Vem i Ditt hushåll sköter huvudsakligen inköpen av dagligvaror i den

av Dig i Fråga 10 angivna butiken.
Du själv

()

Din make/maka/sambo

()

Tillsammans med Din make/maka/sambo

()

En vuxen och ett barn eller flera av barnen

()

Hela familjen

()

Olika från gång till gång

()

Fråga 12.

Rangordna från 1-8 (1=viktigast) vad som Du anser vara viktigast

när Du eller någon annan i Ditt hushåll väljer att handla i den av Dig i Fråga 10
angivna butiken.
Lågt pris

()

Hög kvalitet på varorna

()

God service/kvalificerad personal

()

Ett brett sortiment

()

Kort väntetid i kassan

()

Butiken ligger nära eller på vägen till arbetsplatsen

()

Butiken ligger nära bostaden

()

Butiken accepterar Ditt betalkort/bonuskort/medlemskort

()

Fråga 13.

Vilket är det vanligaste transportmedlet när någon/några i Ditt

hushåll handlar i den av Dig i Fråga 10 angivna butiken? Ange ett alternativ.
Cykel

Buss

Bil

Motorcykel

Moped

Till fots

Annat
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Fråga 14.

Uppskatta avståndet från Din bostad i kilometer till den av Dig i

Fråga 10 angivna butiken.
Avstånd i kilometer:____________________
Fråga 15.

Hur ofta gör Ditt hushåll dagligvaruinköp i den av Dig i Fråga 10

angivna butiken? Ange ett alternativ
Dagligen

3-4 gånger

1-2 gånger

1 gång var

I gång per

per vecka

per vecka

14:e dag

månad

Mer sällan

Fråga 16. Hur ofta görs inköpen av dagligvaror i den av Dig i Fråga 10 angivna
butiken i samband med resor till/från arbetet? Ange ett alternativ.
Alltid

Fråga 17.

Oftast

Ibland

Sällan

Aldrig

För hur mycket handlar Ditt hushåll dagligvaror per månad i den av

Dig i Fråga 10 angivna butiken? Ange ett alternativ.
0 – 499 kr / månad

()

500 - 999 kr / månad

()

1 000 – 1 499 kr / månad

()

1 500 – 1 999 kr / månad

()

2 000 – 2 499 kr / månad

()

2 500 – 2 999 kr / månad

()

3 000 – 3 499 kr / månad

()

3 500 – 3 999 kr / månad

()

4 000 – 4 499 kr / månad

()

4 500 – 4 999 kr / månad

()

5 000 – 5 499 kr / månad

()

5 500 – 6 000 kr / månad

()

Mer än 6 000 kr / månad

()
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Fråga 18. Ange den dagligvarubutik där Ditt hushåll gör näststörsta delen av
sina inköp av dagligvaror. Ange butiksnamn och var butiken ligger.
Butikens namn:____________________________________________________
Var ligger butiken:__________________________________________________
Fråga 19.

Vem i Ditt hushåll sköter huvudsakligen inköpen av dagligvaror i den

av Dig i Fråga 18 angivna butiken.
Du själv

()

Din make/maka/sambo

()

Tillsammans med Din make/maka/sambo

()

En vuxen och ett barn eller flera av barnen

()

Hela familjen

()

Olika från gång till gång

()

Fråga 20.

Rangordna från 1-8 (1=viktigast) vad som Du anser vara viktigast

när Du eller någon annan i Ditt hushåll väljer att handla i den av Dig i Fråga 18
angivna butiken.
Lågt pris

()

Hög kvalitet på varorna

()

God service/kvalificerad personal

()

Ett brett sortiment

()

Kort väntetid i kassan

()

Butiken ligger nära eller på vägen till arbetsplatsen

()

Butiken ligger nära bostaden

()

Butiken accepterar Ditt betalkort/bonuskort/medlemskort

()

Fråga 21.

Vilket är det vanligaste transportmedlet när någon/några i Ditt

hushåll handlar i den av Dig i Fråga 18 angivna butiken? Ange ett alternativ.
Cykel

Buss

Bil

Motorcykel

Moped

Till fots

Annat
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Fråga 22.

Uppskatta avståndet från Din bostad i kilometer till den av Dig i

Fråga 18 angivna butiken.
Avstånd i kilometer:____________________
Fråga 23.

Hur ofta gör Ditt hushåll dagligvaruinköp i den av Dig i Fråga 18

angivna butiken? Ange ett alternativ
Dagligen

3-4 gånger

1-2 gånger

1 gång var

I gång per

per vecka

per vecka

14:e dag

månad

Mer sällan

Fråga 24. Hur ofta görs inköpen av dagligvaror i den av Dig i Fråga 18 angivna
butiken i samband med resor till/från arbetet? Ange ett alternativ.
Alltid

Fråga 25.

Oftast

Ibland

Sällan

Aldrig

För hur mycket handlar Ditt hushåll dagligvaror per månad i den av

Dig i Fråga 18 angivna butiken? Ange ett alternativ.
0 – 499 kr / månad

()

500 - 999 kr / månad

()

1 000 – 1 499 kr / månad

()

1 500 – 1 999 kr / månad

()

2 000 – 2 499 kr / månad

()

2 500 – 2 999 kr / månad

()

3 000 – 3 499 kr / månad

()

3 500 – 3 999 kr / månad

()

4 000 – 4 499 kr / månad

()

4 500 – 4 999 kr / månad

()

5 000 – 5 499 kr / månad

()

5 500 – 6 000 kr / månad

()

Mer än 6 000 kr / månad

()
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Fråga 26. Ange den dagligvarubutik där Ditt hushåll gör tredje största andelen
av sina inköp av dagligvaror. Ange butiksnamn och var butiken ligger.
Butikens namn:____________________________________________________
Var ligger butiken:__________________________________________________
Fråga 27.

Vem i Ditt hushåll sköter huvudsakligen inköpen av dagligvaror i den

av Dig i Fråga 26 angivna butiken.
Du själv

()

Din make/maka/sambo

()

Tillsammans med Din make/maka/sambo

()

En vuxen och ett barn eller flera av barnen

()

Hela familjen

()

Olika från gång till gång

()

Fråga 28.

Rangordna från 1-8 (1=viktigast) vad som Du anser vara viktigast

när Du eller någon annan i Ditt hushåll väljer att handla i den av Dig i Fråga 26
angivna butiken.
Lågt pris

()

Hög kvalitet på varorna

()

God service/kvalificerad personal

()

Ett brett sortiment

()

Kort väntetid i kassan

()

Butiken ligger nära eller på vägen till arbetsplatsen

()

Butiken ligger nära bostaden

()

Butiken accepterar Ditt betalkort/bonuskort/medlemskort

()

Fråga 29.

Vilket är det vanligaste transportmedlet när någon/några i Ditt

hushåll handlar i den av Dig i Fråga 26 angivna butiken? Ange ett alternativ.
Cykel

Buss

Bil

Motorcykel

Moped

Till fots

Annat
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Fråga 30.

Uppskatta avståndet från Din bostad i kilometer till den av Dig i

Fråga 26 angivna butiken.
Avstånd i kilometer:____________________
Fråga 31.

Hur ofta gör Ditt hushåll dagligvaruinköp i den av Dig i Fråga 26

angivna butiken? Ange ett alternativ
Dagligen

3-4 gånger

1-2 gånger

1 gång var

I gång per

per vecka

per vecka

14:e dag

månad

Mer sällan

Fråga 32. Hur ofta görs inköpen av dagligvaror i den av Dig i Fråga 26 angivna
butiken i samband med resor till/från arbetet? Ange ett alternativ.
Alltid

Fråga 33.

Oftast

Ibland

Sällan

Aldrig

För hur mycket handlar Ditt hushåll dagligvaror per månad i den av

Dig i Fråga 26 angivna butiken? Ange ett alternativ.
0 – 499 kr / månad

()

500 – 999 kr / månad

()

1 000 – 1 499 kr / månad

()

1 500 – 1 999 kr / månad

()

2 000 – 2 499 kr / månad

()

2 500 – 2 999 kr / månad

()

3 000 – 3 499 kr / månad

()

3 500 – 3 999 kr / månad

()

4 000 – 4 499 kr / månad

()

4 500 – 4 999 kr / månad

()

5 000 – 5 499 kr / månad

()

5 500 – 6 000 kr / månad

()

Mer än 6 000 kr / månad

()
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Fråga 34. Tänk dig in i följande situation. En ny dagligvarubutik etableras
bredvid den butik där Du oftast gör Dina inköp av dagligvaror. Rangordna från
1-6 (1=viktigast) vad som skulle kunna få dig att byta butik från den Du oftast
handlar i till den nya butiken?
Lägre pris

()

Högre kvalitet på varorna

()

Bättre service/kvalificerad personal

()

Ett bredare sortiment

()

Kortare väntetid i kassan

()

Butiken tar något av de betalkort/bonuskort jag redan har

()

_______________________________________________________________________

TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT FYLLA I
ENKÄTEN!!! Vänligen posta enkäten så snart som
möjligt i det bifogade svarskuvertet!!!
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Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, , har
till uppgift att initiera och genomföra forskning om regional utveckling, bedriva flervetenskapliga forskningsprojekt samt sprida forskningens resultat till skilda samhällsorganisationer. Forskningsprojekten sker i interaktion med de många vetenskapliga discipliner
som berör det regionalvetenskapliga forskningsfältet.
Publikationer i serien  Working Paper är arbetsrapporter
som, efter omarbetning, är avsedda för framtida publicering i andra
sammanhang. Rapporterna distribueras enbart i begränsad upplaga.
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