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Förord 
Under arbetet med denna licentiatvhandling har jag i huvudsak 
befunnit mig vid Institutionen för fysisk planering vid Blekinge 
Tekniska Högskola där jag innehaft en anställning som 
doktorand. Min formella hemvist har varit Institutionen för 
Teknik och Samhälle vid Lunds Tekniska Högskola. 
Licentiatavhandlingen ingår i ett forskningsprojekt med titeln 
Människors tillgänglighet till aktiviteter - Exemplet Blekinge vid 
Institutionen för fysisk planering vid Blekinge Tekniska 
Högskola. Forskningsprojektet finansieras av Vägverket Region 
Sydöst. 

Arbetet har varit en lärorik process, där mitt tålamod testats ett 
otal gånger. Utan hjälp av mina handledare prof. Bengt 
Holmberg och prof. Eva Öresjö hade rapporten aldrig blivit klar. 
Ett stort tack till er för att ni stöttat mig och för att ni har orkat 
lyfta mig över alla hinder som dykt upp på vägen. Tack även till 
Karin Brundell Freij som så ambitiöst läste igenom mitt 
slututkast och kom med ovärderliga kommentarer. Mina 
rumskamrater Katja Ketola och Johan Cronehed är värda en stor 
eloge för att ni varit en sådan insprirationskälla i både med- och 
motgångar och för att ni på var sitt sätt hjälpt mig att sortera 
mina tankar när allting trasslat till sig. Ett tack också till Maria-
Christina Brodde Makrí som alltid förstod mitt huvudbry och 
bjöd på ett uppmuntrande ord på vägen. Ett särskilt tack riktas till 
personalen vid biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola för all 
hjälp med att införskaffa artiklar och litteratur. Ni är oslagbara! 

Mitt arbete skulle inte ha varit möjligt att genomföra utan hjälp 
av flera tjänstemän på Karlshamns och Ronneby kommun. Tack 
för att ni med sådan service hjälpt mig att plocka fram alla 
uppgifter som jag behövde.  

Slutligen, Per, tack för att du aldrig slutar tro på mig. 

 

Lund och Karlskrona maj 2002 

Carolin Folkesson 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Motoriserade transporter har möjliggjort viktiga kvaliteter i det 
moderna samhället, som t.ex. ett rikt utbud av varor, tjänster och 
kontakter mellan människor. Samtidigt är de en stor källa till 
flera miljöproblem, bland annat klimatpåverkan, försurning, 
luftföroreningar, samt utrymmesanspråk och buller i tätorter.  

Sverige har ambitionen att ordna ett samhälle som är såväl 
ekologiskt som socialt hållbart. Vi står inför utmaningen att 
förändra vårt sätt att transportera såväl oss själva som varor och 
gods, så att en långsiktigt hållbar utveckling uppnås. Regeringens 
proposition 1997/98:56, ”Transportpolitik för en hållbar 
utveckling” förespråkar att det övergripande målet för 
transportpolitiken skall vara ”…att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet.” Ett långsiktigt hållbart transportsystem innebär, om man 
skall använda Brundtlandkommissionens definition, att 
transportsystemet skall tillgodose dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
Det skall alltså tjäna sitt syfte inom ramen för vad människor och 
natur tål. För att kunna uppnå detta stora mål måste beroendet av 
motoriserade transporter minska. Samhället har anpassat sig till 
bilismen genom att aktiviteter har spridits ut i rummet, vilket gör 
att resor ofta orsakas av ett strukturellt tvång – man är beroende 
av motoriserade transporter för att nå vardagens aktiviteter. 
Vilhelmson (1997) har gjort ett tankeexperiment där han 
resonerar kring hur livet skulle te sig om vi en morgon vaknade 
och fann att alla motorfordon i Sverige inte gick att rubba ut 
fläcken. Vi skulle då vara hänvisade till att gå eller cykla för att 
förflytta oss. Om människor ändå skulle försöka genomföra 
ärenden och sysslor som vanligt, skulle varken tid eller ork räcka 
till. En rad anpassningsåtgärder skulle, enligt Vilhelmson, 
troligen vidtas i hushållen. Människor skulle omprioritera både 
sysslor och platser att utföra dem på. Ärenden skulle behöva 
samordnas, utföras närmare bostaden, skjutas upp till 

morgondagen, kanske helt strykas eller delegeras till andra 
personer. Detta tankeexperiment visar att vi har gjort oss 
beroende av motoriserade transporter om vi vill organisera vår 
vardag på samma sätt som vi gör idag. En förutsättning för att 
minska detta beroende är att öka tillgängligheten till olika 
aktiviteter med icke motoriserade färdmedel.  

Denna studie fokuserar på hur tillgängligheten till handel har 
förändrats över tid. Handeln har genomgått en omfattande 
strukturomvandling under efterkrigstiden, vilket, tillsammans 
med andra samverkande samhällsförändringar, såsom 
förändringar i boende, förvärvsarbete bland kvinnor, bilinnehav 
och resvanor, har påverkat människors tillgänglighet till handel. 
Dessa samhällsförändringar har, tillsammans med att nya vägar 
byggts förbi städer och samhällen, skapat nya attraktiva 
exploateringslägen som bidragit till en förskjutning av aktiviteter 
från stadskärnorna till lägen med god biltillgänglighet i städernas 
periferi.  

 

1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med denna studie var att beskriva hur tillgängligheten till 
handel förändrades under tidsperioden 1980-1998 i Ronneby och 
Karlshamn, samt i Kallinge och Asarum, två mindre tätorter i 
centralorternas direkta närhet. De frågeställningar som arbetet 
fokuserades på var hur avstånden till handel förändrades över tid, 
om invånarna, på grund av avståndet till handel, var beroende av 
motoriserade transporter för att göra sina inköp och om 
tillgängligheten till handel skilde sig åt i de båda tätorterna. Ett 
syfte som växte fram under arbetets gång var dessutom att 
studera tillgänglighetmåttens användbarhet som analysverktyg i 
fysisk planering. 

Tillgängligheten påverkas av ett stort antal faktorer, bland annat 
avstånd, öppettider, utbudets storlek och kvalitet, servicegrad och 
individens begränsningar i tid och rum (Makri & Folkesson, 
1999). Denna studie omfattar dock endast faktorn avstånd. Om 
avståndet till handel är tillräckligt kort, är det – i alla fall 
teoretiskt sett – möjligt för människor att gå eller cykla till 
affärerna. Därigenom minskar beroendet av motoriserade 
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transporter. Individens värderingar, vanor, begränsningarna i tid 
och rum m.m. kan visserligen medföra att bilen eller andra 
motoriserade färdmedel ändå väljs, trots att avstånden indikerar 
att individen inte är beroende av motorns hjälp för att ta sig till 
den utvalda aktiviteten. Det är därför inte säkert att det samlade 
motoriserade transportarbetet minskar endast på grund av att 
avstånden och därmed beroendet minskar. Studier av beroendet 
av motoriserade transporter är ändå intressanta att genomföra 
eftersom de ger en bild av i vilken grad samhället sitter fast i 
dagens transportanvändning. Därmed ser man hur stor 
potentialen är att minska det motoriserade transportarbetet med 
hjälp av fysisk planering.  

Vid upptakten till arbetet var avsikten att denna studie skulle 
utgöra den första av två etapper. Den andra etappen skulle leda 
fram till en doktorsavhandling och omfatta invånarnas upplevelse 
av tillgängligheten till handel. Därmed skulle invånarnas 
värderingar, vanor, begränsningar i tid och rum m.m. inkluderas. 
Nu avbryts dock arbetet redan efter den första etappen.  

Två av huvudfrågorna i denna studie var alltså om invånarna i 
Ronneby och Karlshamn, på grund av avståndet till handel, var 
beroende av motoriserade transporter för att göra sina inköp, 
samt hur avstånden förändrades över tid. Ett flertal forskare har 
studerat hur långa avstånd människor är benägna att överbrygga 
till fots till olika ärenden. Redan 1985 studerade Seneviratne 
människor som skulle göra sina inköp i Calgary i Canada och 
kom fram till att de i genomsnitt promenerade drygt 300 meter 
till butikerna (Seneviratne, 1985). 50-percentilen av de som 
gjorde sina inköp i Seneviratnes studie överbryggade ett avstånd 
på nästan 500 meter till fots. Atash (1994) kom fram till att det 
avstånd som den genomsnittlige amerikanen var villig att gå 
innan han/hon valde bilen istället låg på ca 400 meter. Aultman-
Hall et al (1997) refererar till Atash då han hävdar att just 400 
meter ofta används som acceptabelt gångavstånd. De riktlinjer 
för gångavstånd som flitigt har använts i Sverige är det som i 
TRÅD (Statens Planverk, 1982) kallas för grön (bra) standard för 
gångavstånd från bostad till busshållplats. För att uppnå grön 
standard måste avståndet till busshållplatsen understiga drygt 300 
meter fågelvägen, vilket översatt till verklig väg innebär 400 
meter. Hydén & Nilsson et. al. (1998) konstaterade efter att ha 

jämfört resvanor bland invånare i olika europeiska länder att 
mellan 50 och 80% av resorna till fots var kortare än en km och 
att den genomsnittliga reslängden med cykel var ca 2 km. 85% 
av inköpsresorna med cykel är kortare än 2km enligt data från en 
resvaneunersökning i Stockhom som ingick i Hydén & Nilssons 
studie. Enligt Nilsson (1998) användes cykeln i Sverige endast i 
liten utsträckning i samband med inköp (15% av alla cykelresor 
hade inköp som ärende). Baserat på all dennna forskning antas 
att avstånden måste understiga 400 meter för att det skall kunna 
anses rimligt att gå till fots till handelsetableringar och om det 
skall kunna anses rimligt att cykla måste avstånden understiga 2 
km.  

Dessa antaganden om rimliga gång- och cykelavstånd låg till 
grund för fallstudiernas avgränsning till tätorterna Karlshamn 
och Ronneby, samt de två tätorter, Asarum och Kallinge, som 
ligger så nära de båda huvudtätorterna att de nästan kan räknas 
som stadsdelar inom desamma. Om man hade valt ett större 
geografiskt område hade man visserligen haft möjlighet att 
närma sig det verkliga inköpsbeteendet som ofta följer ett 
regionalt mönster, men det utbud som hade tillkommit på en 
regional nivå hade uteslutande legat bortom gång- och 
cykelavstånd från invånarnas bostäder. Detta utbud hade alltså 
inte förändrat invånarnas grad av beroende av motoriserade 
transporter.  

Studien omfattar inte de alternativa inköpsmöjligheter såsom 
internethandel, postorder och andra typer av hemkörning av 
varor, som förekommer i dagens samhälle. 

Karlshamn och Ronneby kommun skiljer sig åt avseende hur de 
har hanterat handelsetableringsfrågor under årens lopp. I 
Karlshamn har man under lång tid varit mån om centrum, som 
med sitt karaktäristiska rutnät från 1600-talet är ett riksintresse. I 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen över Karlshamns 
tätort (antagen 1993.04.05) bestämde man sig för vad man kallar 
”försiktig anpassning” till handelsetableringar utanför centrum 
(intervju med f.d. tjänsteman vid stadsbyggnadskontoret, hösten 
1998). Denna linje gick ut på att små externa etableringar kunde 
tillåtas så länge centrum inte hotades och varje föreslagen 
nyetablering skulle utredas för att dess eventuella effekter på 
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centrum skulle kunna avslöjas. Under intervjuns gång framgick 
att dessa planeringsprinciper kunde ruckas på när det väl kom till 
kritan och en intressent dök upp med en förfrågan om en 
etablering. I den fördjupade översiktsplanen för Karlshamns 
tätort formuleras denna policy i tre punkter:  

?? Karlshamn skall leva vidare med prägel av ”levande 
småstad”, det vill säga med en rik blandning av bostäder, 
handel och andra verksamheter. 

?? Ett lättillgängligt och till ytan koncentrerat affärscentrum 
skall bibehållas och utvecklas. Själva handeln bör i först 
hand utvecklas inom nuvarande område. 

?? Etablering av externhandel, även i halvcentrala lägen, får 
inte ske i sådan utsträckning att överlevnads- och 
utvecklingsmöjligheterna för centrumhandeln äventyras.  

I kommunens fördjupade översiktsplan för Asarums tätort 
(antagen 1993.04.05) poängteras vikten av att den handel och 
annan verksamhet som finns i Asarums centrum kan leva kvar 
och utvecklas. I arbetet med att förstärka ortens centrum bör 
man, enligt den fördjupade översiktsplanen, fundera över om 
externhandel utgör hot eller möjlighet för Asarum. Under 1999-
2000 genomförde Karlshamn kommun med hjälp av Nordplan 
AB en handels- och centrumutredning som omfattade en 
besökaranalys, en verksamhetsanalys och en stråkanalys (Krafft, 
1999; Krafft & Öberg, 1999; och Krafft, 2000). Denna utredning 
ledde fram till att Karlshamns kommunstyrelse under hösten 
2001 antog en externhandelspolicy som anger att kommunen inte 
skall tillåta etableringar som hotar centrumhandeln (Krafft, 
2001). Under 2001 fick kommunens 
samhällsbyggnadsförvaltning i uppdrag av kommunstyrelsen att 
utreda möjligheterna att skapa förutsättningar för en 
handelsetablering om 3000-6000 m2 byggnadsyta på ett område 
väster om staden (intervju med tjänsteman på Karlshamns 
kommuns samhällsbyggnadsförvaltning, våren 2002). Under 
våren 2002 har detaljplanearbete för denna tilltänkta 
handelsetablering inletts. Området som planeras ligger i ett 
bilorienterat läge utanför tätortsgränsen. Det kan därför 
diskuteras huruvida en handelsetablering på denna plats 
överensstämmer med kommunens externhandelspolicy. 

I Ronneby inledde kommunen sitt arbete med att påverka 
handelns utveckling först år 1998. Innan dess lade sig kommunen 
inte i vad man ansåg som ”handelsaktörernas angelägenheter” 
(intervju med två tjänstemän på Ronnebys Näringslivskontor, 
våren 2000). Enligt dessa tjänstemän syftar dagens 
handelsutvecklingsarbete till att förbättra Ronneby som 
handelsstad och locka fler butiker till orten. Fortfarande är det 
dock så att kommunen i huvudsak inte försöker påverka valet av 
lokalisering, utan man ser det istället som sin uppgift att hjälpa 
intressenterna att hitta en ledig lokal eller tomt där han/hon vill 
starta sin verksamhet. Resultatet har blivit att Ronnebys västra 
infart omgärdas av ett antal stora butiker, både till yta och 
omsättning, inom ett flertal branscher. Vid såväl denna intervju, 
som vid en intervju med två andra tjänstemän i Ronneby: en från 
gatukontoret och en från stadsbyggnadskontoret, våren 1999, 
framkom att Sörby, som området runt västra infarten kallas, 
anses ligga centralt i Ronneby tätort. Detta motiveras av att 
Sörby gränsar mot centrum. Infarten leder också direkt till 
centrum. Vid ett telefonsamtal med en av dessa tjänstemän, våren 
1999, berättade han att kommunen under 70-talet planerade för 
lokala centrum med framförallt närservice i de nya 
bostadsområden som då byggdes ut i Ronneby och Kallinge 
tätort. Dessa planer realiserades dock aldrig. Den enda 
översiktsplan som finns över Ronneby är den 
kommunomfattande plan som antogs 1991.03.25. I denna plan 
pekas ett antal områden ut som ”strategiska områden för 
verksamheter”. Områdena längs västra infarten till Ronneby 
tätort och på norra sidan om E22ans västra avfart finns med 
bland dessa utpekade områden. På initiativ av en handelsaktör 
som vill etablera ett köpcentrum om totalt 25-30.000 m2 
byggnadsyta, pågår för närvarande detaljplanearbete för området 
nordväst om E22ans västra avfart 
(http://www.ronneby.se/samhallsbyggnad/planer/rby22-1.asp, 
2002-04-18). Syftet med planen är att skapa ett regionalt 
handelscentrum med ett upptagningsområde som sträcker sig 
från Kristianstad i väster, Växjö och Kalmar i norr till Karlskrona 
i öster. Köpcentrumet planeras innehålla dagligvaruhandel, 
sällanköpshandel och service i form av restauranger, caféer och 
banktjänster. Det är intressant att spekulera i hur tillgängligheten 
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till handel kommer att förändras i både Ronneby och 
angränsande kommuner om dessa planer realiseras.  

I denna studie inkluderas dock inte vare sig de planerade 
handelsetableringarna i Karlshamn eller Ronneby utan endast 
den handel som fanns i tätorterna under tidsperioden 1980-1998.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Teoretisk ram 

2.1. Begreppet beroende 
Då man talar om beroende av motoriserade transporter lockas 
man lätt att tro att begreppet ”beroende” direkt kan översättas 
med ”strukturellt tvång”, d.v.s. faktorer som ligger utanför 
individens räckvidd. Vilhelmson (1997) visar komplexiteten i 
begreppet beroende genom att strukturera upp det i tre 
analysnivåer: 

Värderingsnivån, t.ex. hur människor uppfattar sambandet 
mellan rörlighet och välfärd och vad man betraktar som 
nödvändiga aktiviteter som måste utföras och på vilka platser det 
är önskvärt att utföra desamma. 

Beslutsfattande, dvs. hur hushållen fattar sina resbeslut med 
hänsyn till olika omständigheter och behov.  

Handlingarna och resorna, hur den dagliga väven av aktiviteter 
och resor flätas samman. 

Dessa analysnivåer visar att beroendet av motoriserade 
transporter inte enbart kan förklaras utifrån ett objektivt 
strukturellt tvång. Tyngdpunkten ligger istället på människors 
värderingar av sambandet mellan rörlighet och välfärd och vad 
som av enskilda individer betraktas som nödvändiga aktiviteter.  

Vid ett doktorandseminarium på Institutionen för fysisk 
planering vid Blekinge Tekniska Högskola 2002.03.20 framförde 
Katarina Nylund från Chalmers Tekniska Högskola en teori om 
förhållandet mellan det fysiska och det sociala rummet. Hon 
hävdade att det faktiska rummet, diskursen om rummet och det 
upplevda rummet bildar en triangel där hörnen påverkar varandra 
och tillsammans kan förklara hur rummet är. Det faktiska 
rummet står för byggnaderna, gatorna osv. och diskursen om 
rummet står för hur man talar om rummet. 

                   Faktiskt rum Diskurs om rum 

 

Upplevelse av rum 
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Diskussionen om att vara beroende av motoriserade transporter 
för att göra sina vardagliga inköp kan tas som ett exempel på 
Nylunds triangel. De fysiska avstånden till handel motsvarar det 
faktiska rummet och uttalanden i kommunala planer eller i andra 
offentliga diskussioner om tillgängligheten till handel och 
handelns utveckling motsvarar diskursen om rummet. Invånarnas 
egna upplevelser av i vilken utsträckning de är beroende av 
motoriserade transporter för att kunna göra sina inköp motsvarar 
upplevelsen av rummet. För att till fullo förstå om och i vilken 
utsträckning invånarna är beroende av motoriserade transporter 
för att kunna göra sina vardagliga inköp måste man alltså studera 
samtliga dessa perspektiv på rummet.  

Åkerman (1996) visar i sina tankar kring människors preferenser 
att det i motsats till Vilhelmssons och Nylunds teorier finns ett 
värde i att studera de faktorer som påverkar det strukturella 
tvånget att resa motoriserat. Åkerman anser att de preferenser 
som kommer till uttryck på marknaden eller i undersökningar av 
individers betalningsvilja ofta är för grunda för att vara lämpliga 
som underlag för långsiktiga beslut inom infrastruktur. Man bör 
fråga sig vad dessa preferenser har för djupare orsaker och hur de 
skulle förändras under andra omgivningsförhållanden. Ett antal 
lager av preferenser kan då upptäckas. Det som skiljer de olika 
preferenslagren åt är att de i olika grad tar omgivningsfaktorer 
för givna. De grundläggande värderingarna kan dock vara 
desamma. Åkerman förklarar sina tankar med ett exempel. 

”En grund preferens för bättre bilvägar mellan hemmet och 
jobbet kan bero på en preferens för snabbare transport till 
jobbet, vilket i sin tur grundar sig på en preferens att med rimlig 
uppoffring kunna utföra sitt arbete, vilket i sin tur bland annat 
beror på en preferens för att kunna försörja sig och sina 
anhöriga med olika förnödenheter.” (Åkerman (1996) sid. 28) 

Om man skall tillfredsställa de två grundaste preferenserna i 
exemplet finns det egentligen bara en lösning: öka hastigheten 
mellan hemmet och arbetet genom bättre vägar och/eller 
snabbare fordon. Är syftet att tillfredsställa nästa preferens kan 
man bland annat tänka sig att personen ifråga byter bostad, att 
arbetet kan utföras i hemmet eller i någon lokal nära bostaden 
som är avsedd för detta ändamål, eller att man byter arbete till ett 

som ligger närmare bostaden. Om man studerar den djupaste 
preferensen uppträder ytterligare andra valmöjligheter.  

Om man för att tillfredsställa en djup preferens är beroende av 
motoriserade transporter uppträder tvånget att resa motoriserat 
mer eller mindre oberoende av individens värderingar av 
sambandet mellan rörlighet och välfärd. Beroendet uppträder 
alltså på en övergripande nivå över Vilhelmssons tre 
analysnivåer. I detta extrema exempel framträder ökad 
tillgänglighet till olika aktiviteter eller utbud med icke 
motoriserade färdmedel, som en förutsättning för att beroendet 
av motoriserade transporter skall kunna minska. Kortare avstånd 
är ett sätt att öka tillgängligheten med icke motoriserade 
färdmedel och minska det strukturella tvånget att resa 
motoriserat.  

Denna studie tar sitt avstamp i diskussionen om beroendet av 
motoriserade transporter och fokuserar på tillgängligheten till 
handel. Invånarnas verkliga beteende, d.v.s. deras värderingar av 
sambandet mellan rörlighet och välfärd, deras vardagliga 
resbeslut och deras dagliga väv av aktiviteter och resor är därmed 
en fråga som lämnas till kommande studier att avslöja. Här skall 
endast konstateras att det i människors vardag kan vara praktiskt 
svårt att undvara motoriserade transporter om ”alla andra” 
utnyttjar dessa hjälpmedel för att nå önskade aktiviteter. Det 
uppstår fördelningsproblem mellan individer som har respektive 
inte har tillgång till bil. De individer som har full tillgång till bil 
kan friare välja var de vill utföra sina aktiviteter, som t.ex. att 
handla mat, kläder och hemutrustningsartiklar. Deras val av 
handelsställen kan medföra att utbudet inom gång- och 
cykelavstånd från bostäder minskar. Invånare som saknar 
tillgång till bil får då svårt att utföra sina vardagliga inköp.  

 

2.2 Sambandet mellan bebyggelsens fysiska 
struktur och transporter 

Sambandet mellan bebyggelsens fysiska struktur och 
energianvändning, resmönster, transporter, luftföroreningar eller 
andra mått på hållbarhet har blivit ett stort forskningsområde 
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(t.ex. Newman & Kenworthy, 1989 och 1999: Breheny, 1992 och 
1996: McLaren, 1992: Naess, 1995 och Westford, 1999). Hur 
staden bör utformas för att i största möjliga mån bidra till hållbar 
utveckling är man dock inte helt överens om. Både förtätning, 
decentralisering och utglesning av bebyggelsen föreslås. Man är 
också oenig om hur stor potential bebyggelsens struktur har 
avseende att nå en hållbar utveckling.  

Den dominerande uppfattningen är att en hållbar utveckling kan 
nås genom förtätning av bebyggelsen (Gustavsson, 1994). 
Förtätning förutsätts minska avstånden mellan aktiviteter och 
därmed förväntas beroendet av och användandet av transporter 
minska. Människors förändrade resmönster skulle därmed kunna 
minska bränsleförbrukningen och utsläppen av avgaser.  

Newman och Kenworthy (1989 och 1999) tillhör de forskare som 
är flitigast refererade i dessa sammanhang. Deras studier av stora 
städer i världen visar att hög täthet och välutbyggd kollektivtrafik 
korrelerar med låg bensinförbrukning per invånare. Förutom att 
vara flitigt refererade har dock Newman och Kenworthy fått utstå 
mycket kritik, framförallt avseende att alltför ensidigt fokusera 
på faktorn täthet (t.ex. Hall, 1991; Gomez-Ibanez; 1991 och 
Owens, 1992). Andra faktorer såsom kulturella och 
socioekonomiska skillnader torde också vara av vikt för att 
kunna förklara människors resmönster. Flera av dessa faktorer 
har dessutom ett inbördes samband med faktorn täthet, vilket gör 
det svårt att identifiera varje faktors enskilda del av det större 
komplexa sambandet. I den senare studien från 1999 svarar 
författarna på en del av kritiken genom att säga att mängden 
bränsleförbrukningen per capita för transporter i en stad beror 
både av tekniska faktorer såsom bränsletyper och fordonens 
effektivitet, ekonomiska faktorer såsom priser och inkomster, 
infrastruktur såsom prioritering av olika trafikslag och stadens 
struktur såsom täthet och bostädernas centralitet.  

Enligt Naess studie av ett antal nordiska städer (Naess, 1995) 
bidrar hög befolkningstäthet i tätorten som helhet och inom 
lokala områden i tätorten, centraliserat boendemönster och 
arbetsplatsmönster (utom skolor, daghem, livsmedelsbutiker 
m.m. som är direkt relaterade till lokalsamhället), högt antal 

invånare och lågt antal parkeringsplatser till låg 
energianvändning för transporter på orten. 

Flera forskare (t.ex. Breheny, 1994 och Westford, 1999) 
ifrågasätter dock den konventionella uppfattningen att förtätning 
av bebyggelsen kan minska energianvändningen för transporter. 
Breheny håller visserligen med om att det är möjligt att med 
hjälp av markanvändningsplanering och gynnsamma 
förutsättningar för kollektivtrafiken minska energianvändningen 
för transporter, men han hävdar samtidigt att de ansträngningar 
som krävs, såväl ekonomiskt som socialt är enormt stora. I 
realiteten skulle en sådan omställning vara omöjlig att 
genomföra. Även Westford håller med om att 
bebyggelseförtätning under vissa omständigheter och rätt utförd, 
kan medverka till ett minskat bilresande och en bättre miljö, men 
hon anser att bebyggelseförtätning som miljöstrategi har 
överbetonats. Större intresse, menar hon, bör istället riktas mot 
hur den fysiska planeringen kan påverka resbeteendet via 
utformningen av lokala miljöer och bebyggelsens funktionella 
uppbyggnad.  

Såväl den Europeiska Unionen som enskilda nationella 
regeringar har antagit policys avseende önskvärd framtida 
stadsutveckling. Storbritanniens regering har t.ex. i Planning 
Policy Guidance nr. 13 efterlyst en planering för minskat 
beroende av transporter, särskilt biltransporter. Detta skall 
uppnås genom högre täthet generellt och extra hög täthet nära 
kollektivtrafikknutpunkter. Även i Sverige pågår liknande 
resonemang. ’God bebyggd miljö’ är ett av 15 miljökvalitetsmål 
som riksdagen har lagt fast för resultatstyrning av samhällets 
miljöarbete. Boverkets tidsskrift Planera Bygga Bo nr.3/99 för 
fram att man i en god bebyggd miljö skall kunna gå eller cykla 
till de flesta av vardagens aktiviteter. Dessa tankar går dock tvärs 
emot den trend som går att utläsa bland Sverige kommuner och 
regioner att genom snabbare och effektivare transporter förstora 
regionerna (Alvesund, 1998). Genom regionförstoring hoppas 
kommunerna kunna öka tillgängligheten till olika aktiviteter och 
förbättra regionens utveckling och tillväxt.  

Bakgrunden till att förtätning så massivt förespråkas är att det har 
skett en utglesning av städerna under de senaste decennierna. 



 10

Reneland & Hagson (1994) har studerat i vilken grad 
boendetätheten förändrades i 51 svenska tätorter under 
tidsperioden 1960-1990. De konstaterar att boendetätheten beror 
av både bostadstäthet (lägenheter/hektar) och utrymmesstandard 
(rumsenheter/invånare). Bostadstätheten har varit mer eller 
mindre oförändrad under tidsperioden. Utrymmesstandarden har 
å andra sidan i det närmaste fördubblats. Detta gör att 
boendetätheten har minskat från drygt 30 invånare/hektar år 1960 
till 22 invånare/hektar år 1990. Den kraftigaste minskningen 
skedde mellan 1970 och 1980. Det är alltså i huvudsak 
utrymmesstandarden, och inte hur tätt eller hur högt man har 
byggt husen, som har bidragit till städernas utglesning.  

Ett annat stadsbyggnadsideal som har kommit att debatteras är 
’decentraliserad koncentration’ (t.ex. Steen et al, 1997 och 
Westford, 1999). Härmed menas att den totala befolkningen i en 
region skall vara fördelad på flera befolkningstäta, relativt 
självförsörjande orter. 

En tredje argumentationslinje går ut på att svaret på dagens 
stadsbyggnadsproblem är en gles stadsstruktur – geografiskt och 
institutionellt (Breheny, 1996). Denna linje fokuserar på 
landsbygdens värden och önskar ett geografiskt spritt samhälle, i 
vilket varje hushåll har tillräckligt mycket land för att bli näst 
intill självförsörjande genom egen odling. Denna extrema 
utglesning skulle enligt förespråkarna kunna kombinera 
landsbygdens traditionella värden med moderna tekniker såsom 
användandet av telekommunikation.  

 

2.3 Vägen som lokaliseringsfaktor 
Historiskt sett har vägar lett genom byns eller stadens mitt och 
dess centrum var stadens förnämsta handelsläge. När man under 
de senaste decennierna har byggt förbifarter förbi våra städer och 
tätorter istället för att låta trafiken gå igenom staden har detta 
påverkat såväl handelns som annan verksamhets lokalisering. 
Vägen med dess tillgänglighet har utgjort en viktig 
lokaliseringsfaktor för handel och annan verksamhet. Effekterna 
härav kan studeras i snart sagt vilken stad som helst såväl i 
Sverige som i övriga västvärlden. I anslutning till 

motorvägsavfarter och längs infartsleder in mot staden har 
externa handelsetableringar, bensinstationer, 
snabbmatsrestauranger och företag av diverse slag vuxit upp. 
Gemensamt för all denna bebyggelse är att den riktar sig till 
bilburna besökare och att stadsbyggnadskvaliteter i form av 
rumsliga och estetiska värden ofta har fått stå tillbaka för god 
framkomlighet med bil. En särskild trend under de senaste åren 
har varit uppkomsten av så kallade factory outletbyar, där 
lokaliseringsvalet precis som tidigare nämnda etableringar 
präglas av krav på god tillgänglighet med bil, men där 
utformningen av bebyggelsen ofta får karaktären av en svensk 
småstad. Gaturummets proportioner, byggnadernas fasader, 
markbeläggningen och övrig möblering av gaturummet skall ge 
fotgängaren som rör sig mellan de små butikerna en positiv och 
varierad upplevelse. Alla butiker vänder sina entréer mot gågatan 
medan lastutrymmen och de stora parkeringsytorna vänds utåt. 
Den lilla ”byn” har oftast ingen fysisk koppling till den övriga 
staden, utan ligger vid en motorvägsavfart precis på samma sätt 
som övrig externt etablerad handel.  

I Nederländerna har man sedan 1988 försökt att motarbeta 
verksamheters utflyttning från centrum till bilorienterade lägen i 
städernas utkanter genom att på nationell nivå initiera en 
lokaliserings- och rörlighetspolicy, kallad ”ABC location policy” 
(Ministry of Housing, Physical Planning and Environment, 199x 
och Martens & Griethuysen, 1999). Bakgrunden till policyn är en 
förhoppning om att man genom att lokalisera företag nära platser 
med god kollektivtrafikförbindelse kan hejda ökningen av 
bilanvändning. I policyn klassificeras olika platser i staden efter 
deras tillgänglighet med olika trafikslag. Man säger att en plats 
har en viss tillgänglighetsprofil (accessibility profile). 
Tillgänglighetsprofilerna är graderade som A-, B- och C-
lokaliseringar, där A står för hög tillgänglighet med kollektiva 
färdmedel, B står för relativt god tillgänglighet med både 
kollektiva färdemedel och bil och C står för typiska 
bilorienterade platser. Verksamheter klassificeras efter de 
anställda och besökares tillgänglighetsbehov och deras 
möjligheter att använda olika färdmedel, kallat rörlighetsprofiler 
(mobility profiles). De faktorer som har påverkat 
verksamheternas rörlighetsprofiler är framförallt antalet anställda 
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per ytenhet, rörligheten bland de anställda under arbetstid 
(beroendet av bil under tjänsteutövandet) antalet besökare per 
ytenhet och beroendet av transport av gods. ABC-policyn har 
som målsättning att matcha bägge dessa profiler. För att kunna 
placera rätt verksamhet på rätt plats krävs framförallt två saker. 
För det första måste det finnas lämplig plats tillgänglig och för 
det andra måste företag vara villiga att flytta till ”rätt plats”. 
Detta har visat sig vara ett problem framförallt avseende A-
lokaliseringar, men även B-lokaliseringar. En studie utförd av the 
Ministry of Physical Planning och som refereras i Martens & 
Griethuysen (1999) visar att under åren 1990-1996 lokaliserades 
majoriteten av nya verksamheter till platser som inte ens 
uppfyller tillgänglighetskraven för en C-lokalisering.  

Utvärderingar av policyn har visat att lokala myndigheter ofta är 
negativa till ABC-policyn (Martens & Griethuysen, 1999). De 
uttrycker en rädsla för konkurrens från omkringliggande 
samhällen avseende att locka till sig nya företag och 
verksamheter. Detta leder till att regionala instanser ofta måste 
ingripa när det kommer till konkreta lokaliseringsbeslut. I 
Sverige är den regionala planeringsnivån mycket svagare än i 
Holland, vilket medför att sådana ingripanden från regionala 
instanser knappast är genomförbara här. Som vi skall se i nästa 
avsnitt om detaljhandelns utveckling delar många svenska 
kommuner de holländska lokala myndigheternas rädsla för 
konkurrens från omkringliggande samhällen. 

 

2.4 Tillgänglighetsmått 
I Makrí och Folkesson (1999) jämförs olika tillgänglighetsmått 
med varandra för att se vilka som är lämpliga för studier av 
markanvändningens påverkan för människors tillgänglighet till 
aktiviteter och sambandet mellan tillgänglighet och resande. 
Detta avsnitt bygger till stora delar på Makrí och Folkesson 
(1999).  

Olika mått uppvisar ofta olika synsätt på tillgänglighet. Pirie 
(1979) och Kwan (1998) är två studier som fokuserar på 
individuell tillgänglighet, medan många andra mer eller mindre 
fokuserar på platstillgänglighet (t.ex. Geertman & Ritsema van 

Eck, 1995: Song, 1996: Handy & Niemeier, 1997) Olika 
situationer och syften kräver olika synsätt, varför man enligt 
Handy & Niemeier (1997) inte kan hävda att något synsätt är 
bäst i alla lägen. 

Platstillgänglighet fokuserar på markanvändning, d.v.s. den 
rumsliga organisationen av potentiella målpunkter samt på 
storleken, kvaliteten och karaktären på de aktiviteter som finns 
på olika platser och på transportsystemen, d.v.s. hur 
målpunkterna kan nås med olika färdmedel med tanke på 
avstånd, tid eller kostnad. Vanligt förekommande 
platstillgänglighetsmått är avståndsmått, kumulativa utbudsmått, 
gravitationsmått och nyttobaserade mått. Det förstnämnda är det 
enklaste måttet, och mäter avståndet från en startpunkt till olika 
målpunkter. Avståndet kan uppskattas på ett flertal sätt. Detta 
förklaras mer ingående i beskrivningen av olika sätt att se på 
resmotstånd. Kontentan av avståndsmåttet är dock att ju kortare 
avståndet är, desto högre är tillgängligheten. Det kumulativa 
utbudsmåttet uppskattar tillgängligheten genom att mäta antalet 
eller andelen målpunkter som nås inom ett visst avstånd. En 
svaghet med detta mått är att samtliga målpunkter inom det på 
förväg bestämda avståndet vägs lika oavsett om det ligger på 
gränsen till att överskrida avståndet eller om det ligger alldeles 
intill startpunkten. En svårighet är också att välja ett lämpligt 
avstånd. Detta blir t.ex. tydligt när man diskuterar hur långt man 
kan anta att gångavstånd respektive cykelavstånd är. 
Gravitationsmåtten härstammar från fysikens lagar om 
gravitation, d.v.s. dragkraft. Ju större en målpunkt är, desto 
starkare dragningskraft har den på sin omgivning. Avståndet från 
start- till målpunkten ses som ett motstånd som vägs mot 
målpunktens dragningskraft. De nyttobaserade måtten, till sist, 
baseras på teorier om individers nyttomaximering. Detta innebär 
att individer alltid försöker att maximera sin nytta genom att 
väga målpunkternas attraktivitet mot resemotstånd för att ta sig 
till målpunkten givet individens eller hushållets socioekonomiska 
situation. 

Individuell tillgänglighet fokuserar på den tillgänglighet som en 
specifik individ med specifika behov, rörlighet och ekonomiska 
och tidsmässiga resurser, upplever. Dessa mått är överlägsna 
platstillgänglighetsmått på flera sätt. För det första inkluderas de 
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rumsliga och tidsmässiga begränsningar som avgör vilka 
aktiviteter som kan anses vara tillgängliga för en viss individ i de 
individuella tillgänglighetsmåtten. Härmed beskrivs den enskilda 
individens upplevelse av tillgängligheten till en viss aktivitet 
istället för att man antar att alla individer i en viss zon erhåller 
samma tillgänglighet. Dessutom hanterar individuella 
tillgänglighetsmått det faktum att många resor görs i en 
sammansatt kedja av resor till aktiviteter, som tillsammans bildar 
individens dagliga aktivitetsprogram. 1970 introducerade 
Hägerstrand en teori om tidsgeografiska mått som fortfarande 
ligger till grund för individbaserade tillgänglighetsmått. Under de 
tre decennier som har gått sedan Hägerstrands teorier kom har 
bland annat Lenntorp (1976) och Kwan (1998) vidareutvecklat 
måtten och försökt göra dem operationaliserbara. Det 
huvudsakliga problemet med individuella 
tillgänglighetsmått/tidsgeografiska mått är dock fortfarande att 
de är beroende av en stor mängd information om genomförda 
aktiviteter och resor (Kwan, 1998; Pirie, 1979). Detta leder till 
stora datamängder att hantera, vilket gör dem svåra att använda 
för storskaliga studier. Dessutom saknas lämpliga operationella 
algoritmer för att hantera den komplexitet som individers 
sammansatta resekedjor i de dagliga aktivitetsprogrammen utgör.  

Oavsett vilket mått på tillgänglighet man än väljer finns det 
enligt Handy & Niemeier (1997) fyra sinsemellan överlappande 
aspekter som man måste ta ställning till när man skall avgöra 
vilken data som skall användas i studien. Dessa fyra aspekter är: 

1. Grad och typ av disaggregering 
2. Definition av start- och målpunkter 
3. Uppskattning av resemotstånd 
4. Uppskattning av attraktivitet 
 

Handy och Niemeier (1997) identifierar tre olika typer av 
disaggregering (d.v.s. uppdelning av data): (i) rumslig, (ii) 
socioekonomisk och (iii) syftet med resan eller typen av utbud. 
Rumslig disaggregering är grupperingen av individer, hushåll 
eller aktiviteter till zoner. Ju mindre zon, desto större 
disaggregering. Definitionen av start- och målpunkter blir här 
viktig eftersom den plats som väljs ut för att representera 

individer, hushåll eller aktiviteter ofta utgör antingen start eller 
målpunkt i måttet. Om vi tar exemplet människors tillgänglighet 
till handel och varje individs lokalisering i rummet får 
representera startpunkter och varje butiks lokalisering 
representerar målpunkter, är alltså data maximalt rumsligt 
disaggregerad då det inte är möjligt att rumsligt dela upp data i 
mindre beståndsdelar än individ och butik. Man kallar ofta denna 
maximala disaggregering för en punkt-till-punktmätning 
eftersom varje start- och målpunkt utgörs av en specifik punkt på 
kartan. Zon-till-zonmätning, å andra sidan, sker om den rumsliga 
disaggregeringen inte är genomförd fullt ut, utan t.ex. invånarna i 
ett helt bostadsområde och affärerna i centrum slås samman till 
varsin grupp. Både start- och målpunkter utgörs då av zoner 
istället för punkter. Socioekonomisk disaggregering tar hänsyn 
till socioekonomiska skillnader mellan individer och hushåll 
genom att man delar upp befolkningen i olika grupper, såsom 
körkortsinnehavare, inkomstklasser, kön eller ålder. Den sista 
aggregeringstypen, syftet med resan eller typen av utbud, handlar 
om att man kan skilja på olika sorters resor som t.ex. arbets- och 
icke arbetsresor eller att man väljer ut vissa typer av utbud såsom 
t.ex. handel. Ytterligare disaggregering uppnås om man skiljer på 
olika näringsgrupper inom handel. Ju finare indelning, desto 
större disaggregering.  

Den andra aspekten går ut på att definiera vilka platser som skall 
utgöra start- och målpunkter i måttet. De allra flesta existerande 
mått är bostadsbaserade, (Handy & Niemeier, 1997) vilket 
innebär att individers eller hushålls bostäder representerar 
startpunkt i måttet. Härigenom förenklas människors resmönster 
radikalt, eftersom man helt utesluter kedjeresor och resor som 
har flera syften. Ett uttag ur RiksRVU1 visade att en fjärdedel av 
samtliga inköpsresor (delresor) både startade och slutade någon 
annanstans än i hemmet. Resten av resorna hade alltså hemmet 
antingen som start- eller målpunkt. Om måttet skall återspegla 
den verklighet som människor lever i, bör endast de målpunkter 
som individen upplever som tillgängliga inkluderas i måttet. För 
att detta skall bli möjligt fullt ut måste måttet ta hänsyn till såväl 

                                                        
1 RiksRVU är en resvaneundersökning som genomfördes av SCB 
under åren 1994-1998.  
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individens begränsningar i tid och rum, som andra begränsningar 
av socioekonomisk eller annan karaktär.  

Den tredje aspekten att ta ställning till är hur resemotståndet skall 
hanteras. Oftast låter man avstånd, i tids- eller längdenhet räknat, 
representera motståndet. Avståndet kan antingen mätas som 
fågelväg, verkligt avstånd i ett nätverk, i nätverksmodeller som 
simulerar reseefterfrågan, som verklig restid eller människors 
upplevda avstånd eller restider. Man kan också tänka sig att väga 
in resans kostnad i resemotståndet. Skillnader i restid och 
kostnad mellan olika färdmedel kan antingen inkluderas i måttet 
genom att varje färdmedel mäts separat, eller också vägs olika 
färdmedelstider och möjligheten att färdas med olika färdmedel 
in i ett sammansatt mått på tillgänglighet.  

Den fjärde och sista aspekten: hur målpunktens attraktivitet skall 
uppskattas, kan antingen räknas som antalet målpunkter eller 
också kan varje målpunkt viktas mot dess fysiska eller 
ekonomiska storlek, räknat som area, antal anställda, årlig 
omsättning eller på annat lämpligt sätt. T.ex. kan faktorer som 
kvalitet och pris också inkluderas som en del av målpunktens 
attraktivitet. Handy och Niemeier (1997) påpekar dock att 
karakteristika som beskriver en målpunkts attraktivitet i högsta 
grad är subjektivt, vilket gör det svårt att specificera och 
kalibrera dessa mått. 

 

2.5 Övriga studier av tillgänglighet till handel  
Under de senaste åren har tillgänglighet till olika aktiviteter lyfts 
fram som en viktig faktor i arbetet med att skapa ett uthålligt 
transportsystem. Både forskningsinstanser och myndigheter har 
därför börjat studera hur tillgängligheten till bland annat handel 
har utvecklats. De flesta av dessa studier fokuserar i huvudsak på 
tillgängligheten till dagligvaror. Övrig detaljhandel är inte 
kartlagd i samma utsträckning. 

Konsumentverket fick i april 1998 i uppdrag av regeringen att i 
samråd med Glesbygdsverket utveckla och upprätthålla en 
rikstäckande databas med uppgifter om hushållens tillgång till 
service (www.kov.se/diverse/servicedata 1999-02-23). Syftet 

med databasen är bland annat att ge underlag för en årlig 
redovisning till regeringen om hushållens tillgång till service och 
hur den utvecklas. De servicetyper som skall ingå i den fullt 
utbyggda databasen är dagligvaror, drivmedel, postkassa, bank, 
systembolagsvaror, apoteksvaror och spel. Under 1999 
utvecklades en första prototyp för ett webbaserat 
användargränssnitt, så att användarna själva kan avpassa 
informationen för just sina behov. Med hjälp av databasen går 
det att beräkna hushållens resväg och restid till valfria 
serviceorter och serviceställen2 genom att ”SCB-rutor”3 med 
uppgifter om befolkning och serviceställen ansluts till Blå 
kartans vägnät. Tidsavståndet till service uppskattas genom 
antaganden om olika vägtypers genomsnittshastighet. Ett av flera 
användningsområden för databasen är att identifiera särskilt 
känsliga områden där en nedläggning av butiker skulle få stora 
konsekvenser för befolkningens tillgänglighet till service. Detta 
görs genom att avståndet till både det närmaste och det näst 
närmaste servicestället beräknas.  

Tema Stad och Trafik vid Chalmers Tekniska Högskola har 
under slutet av 1990-talet bedrivit ett flerårigt KFB-finansierat 
forskningsprojekt kallat ”Tillgänglighet i svenska städer 1980 
och 1995”. Inom ramen för projektet har ett flertal rapporter getts 
ut (bland annat Reneland, 1998a, 1998b och 2000). 
Forskningsprojektet omfattade de 45 svenska tätorter som 1990 
hade mer än 20 000 invånare, (undantaget städerna i 
Stockholmsregionen). I projektet användes digitala kartor från 
Kartcentrum, befolkningsstatistik på fastighetsnivå från SCB och 
geografiskt knuten information om kollektivtrafik och olika 
former av handel och service. Uppgifter om kollektivtrafiken 
hämtades från tidtabeller, och uppgifter om handel och service 
hämtades från telefonkatalogen för de berörda åren och 
områdena, samt från Delfi Marknadspartners butiksregister. 
Analyserna genomfördes med hjälp av GIS. Två sorters 

                                                        
2 Med serviceställe menas plats där butiken, apoteket etc är 
placerat och med serviceort menas en ort där det finns minst ett 
serviceställe. 
3 Rutor om 250x250 meter i tätorter större än 10 000 invånare 
och 1000x1000 meter utanför sådana tätorter. 
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avståndsmått användes för att beskriva tillgängligheten till olika 
sorters service. Det första måttet var en avståndszon på 400 
meter verklig väg, vilket anses vara utryck för en god 
tillgänglighetsstandard för gående och cyklande. För att förenkla 
analysen omvandlades det verkliga avståndet schablonmässigt 
till drygt 300 meters fågelvägsavstånd. Den procentuella andelen 
av respektive tätorts hela befolkning som hade maximalt 400 
meters avstånd till olika serviceutbud beräknades genom att 
antalet invånarna inom de cirkulära zonerna kring respektive 
serviceutbud summerades. Det andra måttet redovisade 
invånarnas medelavstånd till olika former av handel eller service. 
Även här förenklades analysen genom att man mätte 
fågelvägsavståndet istället för verklig väg. Fågelvägsavståndet 
från varje fastighet till närmaste handels- eller serviceetablering 
beräknades och multiplicerades med antalet invånare på 
respektive fastighet. Slutligen summerades fastighetsvärdena för 
hela tätorten och dividerades med tätortsbefolkningen, så att man 
fick fram ett medelfågelvägsavstånd för hela tätorten som 
schablonartat omvandlades till att motsvara längden av verkliga 
avstånd. Reneland (1998b) visar att avstånden till service av 
olika slag blev längre mellan 1985 och 1995 (utom beträffande 
apotek och kollektivtrafik). 1980 hade drygt 60% av 
befolkningen i de 45 studerade städerna mindre än 400 meter till 
sin närmaste livsmedelsbutik. 1995 hade denna siffra sjunkit till 
56%. Reneland konstaterar också att avstånden till 
livsmedelshandel och annan service såsom post, apotek och 
kollektivtrafik i genomsnitt var längre i de relativt små tätorterna 
än i de stora.  

Några år tidigare bedrev Avdelningen för Stads- och 
Trafikplanering, Arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola ett 
forskningsprojekt om effekter av externa köpcentrum (Bland 
annat Forsberg, 1994, Forsberg, Hagson, & Tornberg, 1994 och 
Forsberg, 1995). I dessa studier analyserades bland annat 
effekterna av externa köpcentran för konsumenters tillgänglighet, 
trafikarbetet och på miljön (se även kap. 3.1 om detaljhandeln 
från 1950-talet fram till idag). Tillgängligheten till dagligvaror 
uppskattades genom att andelen invånare som bodde inom 
gångavstånd (400 meter) från en fullsorterad dagligvarubutik 
summerades. Forsberg, Hagson, & Tornberg konstaterar i sin 

studie från 1994 att strukturomvandlingen inom 
dagligvaruhandeln har varit så pass omfattande att bidraget från 
just externa köpcentran inte kan mejslas ut som en signifikant 
enskild förklarande faktor. Tillgängligheten till fullsorterade 
dagligvarubutiker hade inte försämrats mer i kommuner som 
hade ett exernt centra än i de kommuner som saknade sådant. I 
genomsnitt minskade andelen invånare som hade kortare än 400 
meter till sin närmaste fullsorterade dagligvarubutik från knappt 
hälften av invånarna i de studerade tätorterna 1980 till ungefär en 
tredjedel av invånarna 1990. Dessa resultat skiljer sig från 
Renelands studier några år senare, som påvisade att långt större 
andel invånare hade gångavstånd (400 meter) till sin närmaste 
livsmedelsbutik. En förklaring till denna diskrepans kan vara att 
Reneland hade en generösare definition av livsmedelsbutik än 
Forsberg och hans kollegor.  

Forsberg, Hagson & Tornberg (1994) konstaterar vidare att 
biltrafikarbetet ökade med mellan 177 och 1114 % bland de 
konsumenter som valde att byta huvudsakligt inköpsställe då ett 
externt köpcentra uppfördes i kommunen. De viktigaste 
orsakerna bakom det ökade biltrafikarbetet är att de hushåll som 
valde att byta huvudsakligt inköpsställe ofta bytte från 
bostadsnära butiker till de nya externa köpcentrumen och att upp 
till hälften av dessa hushåll började använda bil istället för att gå 
eller cykla till inköpsstället. En ökning av olika luftföroreningar 
kunde konstateras till följd av det ökade biltrafikarbetet. 
Forsbergs slutsats är att etableringen av externa köpcentrum har 
inneburit att kommunerna bidragit till en utveckling som går 
tvärs emot det nationellt beslutade långsiktiga målet om ett 
miljöanpassat transportsystem 

Även Lunds Tekniska Högskola har bedrivit forskning om 
externa affärsetableringars effekter på miljö och 
energianvändning (Ljungberg, Sjöstrand & Smidfelt, 1994). I 
denna studie utredde man hur stort trafikarbete, och därmed 
emissioner och energiförbrukning, som en extern affärsetablering 
alstrar. Studien visade att externa affärsetableringar ger högre 
avgasutsläpp och bränsleförbrukning än om inköpen hade gjorts 
på annat sätt, trots att en resa till en extern affärsetablering oftast 
skulle ersättas med mer än en annan resa. Vidare visade studien 
att om affärsetableringen placeras nära en stor tätort blir 
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nettotillskottet av emissionsmängder och energiförbrukning 
mindre än med en placering långt från stora tätorter.  

Handelns Utredningsinstitut (HUI) är ett privat och fristående 
kunskapsföretag som under drygt 30 år har bedrivit forskning, 
utredning och analys om handeln och tjänstesektorn. HUI har 
publicerat ett flertal rapporter om detaljhandelns utveckling t.ex. 
Bergström (2000a) och (2000b), Fölster (1999) och Fölster & 
Bergström (2001). (se även kap. 3.1 om detaljhandeln från 1950-
talet fram till idag).  

Boverket har i samråd med Konsumentverket och Svenska 
Kommunförbundet givit ut en rapport om handeln i den svenska 
planeringen (Boverket, 1999). Rapporten riktar sig till politiker 
och tjänstemän på kommunal och regional nivå, samt handelns 
representanter, fastighetsägare och konsumenter. Boverket för 
fram vikten av långsiktig och översiktlig planering i dialog med 
alla berörda parter för att en levande och konkurrenskraftig 
handel och ett hållbart samhälle skall kunna uppnås. 

Under slutet av 1990-talet inventerade Vägverket tänkbara mått 
för tillgänglighet (Vägverket, 1998). Vägverkets arbete 
inriktades inte särskilt på handel, men bör ändå nämnas i detta 
sammanhang eftersom både definitioner av tillgänglighet och 
mått på tillgänglighet är av generell karaktär oavsett vilken 
aktivitet man fokuserar på. Vägverket såg tillgänglighetsarbetet 
som ett led i sitt sektorsansvar för vägtransportsystemet. Den 
övergripande definition av tillgänglighet som Vägverket kom 
fram till var ”den lätthet med vilken utbud och aktiviteter i 
samhället kan nås, varvid såväl medborgares som näringslivets 
och offentliga organisationers behov avses”. Tillgängligheten 
förbättras härigenom genom åtgärder som minskar uppoffringen 
för att nå önskade utbud och aktiviteter.  

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) fick i 
september 1998 regeringens uppdrag att i samverkan med ett 
flertal andra myndigheter och de fyra trafikverken utarbeta 
underlag för nya transportpolitiska etappmål, bland annat målet 
om ett tillgängligt transportsystem (SIKA, 2000). SIKA ansluter 
sig till Vägverkets definition på tillgänglighet, men anger också 
att man bör söka tillgänglighetsmått som uttrycker tid och 
kostnader för att nå efterfrågade destinationer. SIKA använder 

begreppen realiserad tillgänglighet4 och potentiell tillgänglighet5 
för att skilja på mått som avser respektive inte avser faktiska 
resor. Tillgänglighetsmåtten tas fram med analysmodellen 
SAMPERS.  

Vid Institutionen för Teknik och Samhälle vid Lunds Tekniska 
Högskola pågår för närvarande ett forskningsprojekt om 
sambandet mellan tillgänglighet och resande (intervju med 
Brodde Makrí, feb. 2002). I arbetets första fas utvärderades olika 
typer av tillgänglighetsindex kvantitativt och kvalitativt. För att 
erhålla ett brett urval av index med olika karaktär och innehåll, 
byggde Brodde Makrí upp en GIS-databas delvis baserad på de 
bakgrundsdata som också ingår i prognosmodellen SAMPERS. 
Databasen täcker Skåne med omnejd samt Själland. 
Motståndsfunktioner för olika färdmedel (utryckt i avstånd eller 
tidsavstånd) kopplades samman med olika typer av utbud 
(arbetsplatser, handel, service och fritid) för samtliga 
tillgänglighetsindex. Dessa jämfördes därefter med varandra och 
med geografiska faktorer som centrumlokalisering, 
befolkningstäthet mm. För att studera sambandet mellan 
tillgänglighet och faktiskt resande kopplades informationen i 
databasen samman med resvaneundersökningen RES. Hittills 
(feb. 2002) har Brodde Makrí studerat det totala resandet samt de 
yrkesverksammas resvanor under en arbetsdag. Resandet 
jämfördes med respektive individs bostadsbaserade och 
arbetsplatsbaserade tillgänglighet. Resultaten visar att det finns 
signifikanta samband mellan tillgänglighet, reslängd och 
färdmedelsval. Resultaten visar även att tillgängligheten har 
minst samma inverkan på resvanorna som 
åldersgruppstillhörighet och kön.  

 

 

                                                        
4 Realiserad tillgänglighet avser resor som man faktiskt gör, t.ex. 
restid till den butik som man faktiskt reser till. 
5 Potentiell tillgänglighet tar inte hänsyn till hur man faktiskt 
reser, t.ex. antal butiker som nås från ett visst område inom viss 
vald tid med ett visst färdmedel. 
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3 Detaljhandelns utveckling 
 

Varuhandeln har alltid varit en dominerande aktivitet i städer och 
en av de viktigaste anledningarna till städers framväxande. 
Många städer har sina rötter i gamla marknads- och mötesplatser, 
där lokaliseringen bestämdes av faktorer som t.ex. närhet till 
råvaror, jordbruksproduktion och farbara vattenleder för 
transporter. Att varuhandeln koncentrerades till städerna var även 
en förutsättning för olika makthavare att beskatta handeln då 
stadens gränser möjliggjorde en enklare kontroll i jämförelse 
med de ekonomiska aktiviteterna på landsbygden. 
Centralmaktens hållning gentemot städerna innebar en stark 
politisk styrning av inrikeshandelns utformning och organisering. 
Under hela tidsperioden från medeltiden och fram till 1800-talets 
mitt var den ledande principen att all handel skulle handhas av 
städerna och att handelsverksamhet på landsbygden skulle 
minimeras. När urbaniseringen tog fart under andra halvan av 
1800-talet kom städerna att utgöra centrala avsättningsmarknader 
för de livsmedel som producerats på landsbygden.  

I detta kapitel diskuteras detaljhandelns utveckling från 1950-
talet fram till idag. De delar av texten som refererar till offentliga 
utredningar av olika slag grundar sig på Svensson (1998).  

 

3.1 Detaljhandeln från 1950-talet fram till idag 
Så gott som samtliga svenska innerstäder har genomgått 
djupgående förändringar efter andra världskriget. Omfattande 
rivningar, nybyggnationer och förändrade väg- och gatusystem 
har ändrat städerna både till form och funktion. Den ökande 
bilismen och detaljhandelns strukturomvandling var två centrala 
orsaker till förändringarna (Forsberg, 1994). Stadskärnorna 
trafiksanerades så att kapacitetsstarka kringfartsleder 
omhändertog den genomfartstrafik som annars skulle ha belastat 
städernas centrala delar. Samtidigt bereddes plats för de stora 
varuhuskedjorna (EPA, Tempo, Domus m.fl.) i centrum. Den 
största expansionen av varuhus skedde under 1950- och 60-talen. 

Detta medförde en omfattande butiksnedläggning av mindre, 
manuella försäljningsställen. Det utspridda nätet av små butiker 
som hittills hade karaktäriserat staden ersattes därmed av ett fåtal 
större butikskoncentrationer. För att ge en bild av hur kraftig 
minskningen av antalet butiker var kan nämnas att det 1951 
fanns ca 30 000 dagligvarubutiker, medan det 1980 återstod 
mindre än 7000 stycken (Svensson, 1998).  

SCB:s uppgifter om detaljhandelns utveckling (Norberg, 2002) 
visar att detaljhandelns omsättning (löpande priser) mer än 
fördubblades under tidsperioden 1980-2000, samtidigt som 
antalet anställda minskade. Antalet arbetsställen inom 
detaljhandeln låg ända fram till mitten av 1990-talet relativt 
konstant för att de sista åren på milleniet minska. (Brottet i 
kurvorna i figur 3.1 beror på att SCB:s branschindelning 
ändrades 1993 vilket gör att det inte går att göra direkta 
jämförelser mellan åren före och efter 1994.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 3.1 Detaljhandelns utveckling 1980-2000. 
 

1955 publicerades den första stora offentliga utredningen om 
varuhandeln i Sverige; Pris och prestation i handeln – 
Varudistributionsutredningens betänkande, SOU 1955:16. 
Utredningen lanserade en sammanhängande vision om det 
rationella distributionssystemet inklusive hushållsledet, och 
visade hur distributionen borde vara organiserad för att fungera 
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så effektivt som möjligt, dvs. hur varudistributionen borde 
rationaliseras. De framförde att prismekanismen bör fungera som 
bärare av korrekt kostnadsinformation. Priset skall baseras på 
kvalitet och servicegrad. För att denna ideala prissättning skall 
fungera förutsätts att konsumenterna rätt kan bedöma pris, 
kvalitet och service. Till utredarnas besvikelse agerade 
konsumenterna dock inte så rationellt som idealet fordrade. 
Konsumenterna valde i stor utsträckning att ströhandla istället för 
att koncentrera inköpen i tid och rum och de accepterade inte 
alltid att högre servicegrad skulle ge högre pris. Man kan alltså 
tolka resultaten som att konsumenterna inte satte något värde på 
en hög servicegrad. 

I de visionära avsnitten av betänkandet diskuteras detaljhandelns 
framtida utveckling. Utvecklingen i USA sågs som 
mönsterbildande, varför stora ansträngningar borde göras för att 
utveckla detaljhandelsdistributionen i Sverige i samma riktning. 
Vid 1950-talets början kanaliserades omkring 90% av all 
livsmedelsförsäljning genom självbetjäningsbutiker i USA. I 
USA var handelns rationalisering i fas med en redan utbredd 
privatbilism, vilket ledde till att tidigare innerstadsbaserade 
verksamheter kunde flytta med befolkningen ut i de nya 
förorterna och etableras i externa lägen med en total anpassning 
till bilburna transporter. Denna, som man såg det, ideala 
distributionsapparat befann sig dock långt ifrån den faktiska 
situationen i Sverige vid 1950-talets mitt. De nordamerikanska 
hushållen hade en helt annan hemutrustning i form av kylskåp 
och frys än vad de svenska hushållen kunde uppvisa. Dessutom 
var en än viktigare faktor för att förverkliga visionen om det 
rationella inköpsbeteendet och den effektiva butiksstrukturen, en 
utbredd privatbilism. Bilanvändningen i Sverige var inte lika 
utvecklad som i USA vid motsvarande tidpunkt. Dessutom 
användes inte de bilar som trots allt fanns i hushållen, som 
hjälpmedel vid inköp. Inköpen sköttes till stor del av kvinnan 
och det var sällsynt att hon för det första hade körkort, för det 
andra hade tillgång till den bil som hushållet trots allt kanske 
ägde. Det var således omöjligt att utforma det svenska 
butiksnätet utifrån att alla kunder skulle använda bil vid inköpen. 
Kollektivtrafik, cykel och de egna benen var fortfarande de 
transportmedel som var aktuella.  

Utredningen förutsatte att bilen skulle komma att lösa det 
blockerande ”hembärgningsproblemet”, vilket skulle reducera 
antalet kontakter mellan detaljist och hushåll. Bilen möjliggör en 
utspridd bebyggelse med en utflyttning av hushåll från städers 
centrala delar. Då hushållen står för den köpkraft som 
detaljhandeln konkurrerar om förutsätter utredningen att 
butikerna kommer att flytta med ut i förorterna. I de nya 
områdena kan dagligvaruhandelns dimensionering och 
lokalisering planeras utan att hänsyn behöver tas till de gamla 
städernas kärnor eller redan byggda bostadsområden. Genom att 
de nya butikernas krav tillgodosågs ansåg utredningen att denna 
nya stadsplanering påskyndade självbetjäningssystemets 
utbredning. Härigenom trodde och hoppades man också att de 
bilburna inköpens framväxt skulle drivas på. Att de gamla 
stadskärnorna led av brist på parkeringsplatser och begränsad 
framkomlighet för bilar hoppades man också skulle stimulera 
rationaliseringen i önskad riktning. Man trodde till och med att 
Sverige skulle få en ännu starkare detaljhandelsutflyttning än 
USA uppnått. 

Redan några år innan betänkandet från 
Varudistributionsutredningen gav Sveriges Köpmannaförbund ut 
handboken ”Butiken i stadsplanen” (Sveriges Köpmannaförbund, 
1950 refererad i Svensson, 1998). Budskapet om hur 
detaljhandelns lokaliseringsproblem skulle lösas gick ut på att 
nya stadsdelar och bostadsområden skulle utformas med 
drabantstaden6 som förebild. Köpmannaförbundet lovordade den 
nya stadsplanering, den så kallade grannskapsplaneringen, som 
hade inletts under 40-talet. Varuförsörjningen skulle lösas genom 
att detaljhandelns synpunkter särskilt belystes då stadsplanen för 
grannskapen arbetas fram. Köpmannaförbundets viktigaste 
synpunkter var att huvuddelen av de nya butikerna skulle 

                                                        
6 Drabantstaden är en beteckning på en form av satellitstad som 
har sitt ursprung i trädgårdsstadens idéer. I Tyskland 
utvecklades under 1920-talet ett antal satellitstäder 
(Trabantenstädte) utanför Frankfurt am Main. De skiljer sig 
dock något från den ursprungliga tanken med trädgårdsstaden 
genom att många invånare i de nya satellitstäderna arbetade 
inne i Frankfurt (Hall, 1992).  
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lokaliseras till grannskapets centrum. En tillräckligt stor 
avsättningsmarknad fanns då i det omgivande bostadsområdet 
och problemet med en eftersläpande privatbilism kunde hanteras. 
För att de gående kunderna skulle trivas i centrum ansåg 
Köpmannaföreningen att torg och allmänna platser skulle fredas 
från trafik. De synpunkter som förs fram i ”Butiken i 
stadsplanen” har till stora delar följts i de stadsdelar som byggts 
under 1950-1970-talen.  

Etableringen av handel i de nya stadsdelarna hotade dock att 
konkurrera ut innerstadens butiker och varuhus. I många städer 
intensifierades därför arbetet med att förbättra framkomligheten 
för biltrafiken, så att innerstaden skulle kunna behålla sin status 
som kommersiellt hjärta (Svensson, 1998).  

1968 utkom ett delbetänkande från koncentrationsutredningen 
med titeln Strukturutveckling och konkurrens inom handeln 
(SOU 1968:6). Man konstaterar i betänkandet att utvecklingen 
har lett till ändrade förutsättningar för hushållens inköpsarbete 
genom bland annat självbetjäning, större genomsnittsköp, egen 
hemtransport av varorna och längre avstånd till inköpsställena. 
Betänkandet slår fast att ansvaret för detaljhandelns utveckling 
ligger på kommunerna eftersom detaljhandeln fungerar i ett 
marknadssystem där ekonomiska faktorer styr företagens 
beteende. Det går alltså inte att förutsätta att företagen själva tar 
hänsyn till samtliga samhällsekonomiska faktorer som bör 
beaktas eftersom detaljhandeln ingår i de servicefunktioner som 
invånarna har rätt till.  

Betänkandet hävdade att planeringen har medverkat till att 
frigöra rationaliseringsvinster, genom att innerstäder har sanerats 
och nya stadsdelscentra har byggts. Detaljhandeln har härigenom 
kunnat etablera sig i nya och större lokaler samtidigt som ett 
tillräckligt stort kundunderlag uppnåtts. Det är dock 
detaljhandelns omvandling som har varit den drivande kraften 
bakom den omfattande förnyelsen av innerstäder och 
utformningen av nya stadsdelar och bostadsområden. Enligt 
såväl betänkandet från 1968 som Svensson (1998) utövade 
företag och organisationer inom handeln en aktiv påverkan på 
stadsplaneringen för att få den utformning som de eftersträvade. 
Genom att svara för det underlagsmaterial som kommunerna 

behövde i sin planering styrde handelns företrädare 
kommunerna. Betänkandet kritiserade kommunerna för att sakna 
en samlad strategi för handelns omvandling och att alltför 
ensidigt acceptera de verklighetsbeskrivningar som handelns 
företrädare levererade. Betänkandets slutsats var att den 
kommunala planeringen måste upprustas, effektiviseras och 
moderniseras för att kommunernas ansvar för markens 
användning och bebyggelsens utformning skulle kunna bejakas, 
förvaltas och förstärkas på bästa sätt. För att kommunerna skulle 
klara denna uppgift krävdes att centrala samordnings- och 
servicefunktioner kunde stötta och ge anvisningar till 
kommunerna i konkreta planeringsärenden. Dessutom 
konstaterade betänkandet att ett forum som kan hantera 
mellankommunala frågor bör skapas, då de förutspådde att 
butiksetableringar i framtiden ofta kommer att få konsekvenser i 
angränsande kommuner.  

Handelns utveckling fortsatte att diskuteras i SOU, 1975:69 med 
titeln Samhället och distributionen – betänkande av 
distributionsutredningen. Detta betänkande konstaterade att 
omfattande åtgärder måste vidtas för att svaga konsumenters 
intressen skall beaktas, d.v.s. de kategorier som missgynnats av 
utvecklingen mot större och färre butiker. Betänkandet framhöll 
att det i en tätort bör vara högst 1 km till en fullsorterad 
dagligvarubutik och för de flesta hushåll bör gångavståndet vara 
maximalt 500 meter. Betänkandet uppmanade kommuner att vara 
ytterst restriktiva innan de godkänner stora dagligvarubutiker och 
att noga analysera effekterna och pröva etableringarna ur alla 
tänkbara aspekter. Ansvaret för handelns utveckling kunde alltså 
inte överlåtas till marknaden utan måste ske genom en ökad 
politisk styrning. Betänkandet konstaterade dock att såväl 
kompetens, befogenhet och vilja att fullgöra dessa uppgifter på 
kommunal nivå saknades. Distributionsutredningen presenterade 
därför tillsammans med Planverket rekommendationer till 
kommunerna i form av ideala bostadsområden och stadsdelar 
med en rimlig närservice, vad gäller gångavstånd till närmaste 
butik och utrymmen för större och mer bilanpassade butiker. 
Enligt Svensson (1998) tycks förhoppningen vara att 
strukturomvandlingen skulle kunna frysas med hjälp av planering 
och politik. Den integrerade grannskapsenheten kvarstår som en 
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permanent modell för utformningen av nya stadsdelar och 
bostadsområden.  

Forsberg, Hagson & Tornberg (1994) hävdar att både handelns 
aktörer, konsumenter och politiska aktörer har bidragit till 
efterkrigstidens strukturomvandlingar inom handel. Handelns 
aktörer har påverkat tillgängligheten till handel genom att 
rationalisera varuhantering, försäljningsorganisationen och 
butiksstrukturer m.m.. Konsumenterna har påverkat 
tillgängligheten genom massbilismen, som lett till ökad rörlighet, 
minskad lojalitet till den enskilda butiken och boendeutglesning. 
Slutligen har politikers ointresse för handelns 
lokaliseringsmönster och konsumentens tillgänglighet till handel 
bidragit till att tillgängligheten till handel försämrats. Det 
sistnämnda påståendet utvecklas i Forsberg (1994) där författaren 
beskriver kommunernas policy avseende handelsetableringar 
utifrån en spelteoretisk ansats: Kampen om köpkraft. 
Kommunerna vill till varje pris se till att det inte läcker ut någon 
köpkraft till angränsande kommuner, samtidigt som de gärna vill 
attrahera konsumenter i den andra riktningen. Detta gör att om en 
grannkommun släpper fram en externetablering uppkommer lätt 
en dominoeffekt när andra kommuner följer efter för att inte 
tappa köpkraft. Kommunerna hamnar därmed i fångarnas 
dilemma, d.v.s. varje kommuns agerande avseende att släppa 
fram externetableringar driver fram en icke önskvärd utveckling 
sett ur samtliga inblandade kommuners perspektiv. Företagen 
kan därför spela ut kommunerna mot varandra för att pressa fram 
nya etableringstillfällen. De kommunpolitiker som Forsberg och 
hans kollegor intervjuade, motiverade vikten av ett nettoinflöde 
av köpkraft med sysselsättning, skatteintäkter och kommunens 
allmänna image som en företagarvänlig och expansiv kommun. 
Enligt Forsberg är det tveksamt om de två förstnämnda 
argumenten har någon faktisk substans. Nyetableringar innebär i 
stort sett bara en omflyttning av köpkraft inom en mer eller 
mindre oförändrad totalram eftersom både detaljhandelns totala 
omsättning och antalet anställda inom detaljhandel har varit mer 
eller mindre oförändrad de senaste decennierna. Skattesystemet 
är ju dessutom så utformat att det är bostadsorten som får 
skatteintäkterna, inte arbetsorten. Resonemanget om kampen om 
köpkraft kan vara en förklaring till det som de båda SOU-

rapporterna från 1968 och 1975 kritiserade: kommunernas 
bristande intresse för planering av handeln. Enligt Forsberg, 
Hagson & Tornberg (1994) verkar många kommuner fortfarande 
sakna en uttalad viljeriktning när det gäller handelns framtida 
utformning. Frågan om externetableringar behandlas varken i 
kommunernas varuförsörjningsplaner eller i översiktsplanerna. 
Forsberg och hans kollegor drar slutsatsen att konsekvenserna av 
handelns strukturomvandling för svaga konsumentgrupper inte 
längre prioriteras i den kommunala politiken och planeringen. 
Med tanke på den kritik som SOU-rapporterna från 1968 och 
1975 riktade mot kommunerna är dessutom frågan om det ens 
prioriterades tidigare.  

Den 1 juli 1987 infördes Plan- och Bygglagen (PBL) som utgör 
den juridiska ramen för det kommunala planmonopolet. I den 
ursprungliga lagtexten samt i propositioner som föregick PBL 
ges kommunerna formell möjlighet att tolka lagen till förmån för 
en restriktiv etableringspolitik gentemot dagligvaruhandel och 
annan handel med skrymmande varor. Lagtexten kunde tolkas 
som att tillgängligheten till handel för utsatta 
konsumentkategorier skulle garanteras genom närhetsbutiker och 
att externa köpcentras negativa effekter kunde ses som ett hot 
mot en lämplig samhällsutveckling. Redan när lagen trädde i 
kraft pågick dock en debatt om att förutsättningarna för 
nyetableringar av butiker borde förenklas. Kritiken gick i 
huvudsak ut på att tillämpningen av PBL fungerade som en 
etableringskontroll och verkade konserverande på 
butiksstrukturen och hämmande för konkurrensen. Under den 
fortsatta debatten kom friare etableringar att framställas som 
universalmedel mot bristande konkurrens inom handeln. 1992 
ändrades därför PBL så att kommuner inte längre kunde 
precisera vilken typ av detaljhandel som skulle få etableras i 
detaljplanerade områden. Efter regeringsskiftet 1994 återställdes 
dock den ursprungliga intentionen i lagtexten, men som Fölster 
& Bergström (2001) konstaterar, hade många kommuner vid det 
laget blivit alltmer positivt inställda till externa etableringar, 
varför lagen i realiteten inte var lika verkningsfull längre. 

Bergström (2000b) beskriver detaljhandelns strukturomvandling 
på 90-talet i form av tre sammanhängande trender. För det första 
sker en allt större andel av försäljningen i befolkningstäta 
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regioner, för det andra sker en allt större del av konsumtionen i 
stora externa och halvexterna köpcentrum (som t.ex. Kungens 
Kurva i Stockholm och A6 i Jönköping) och för det tredje sker 
en allt större del av konsumtionen i stora butiksenheter som ofta 
tillhör stora företagsgrupper (som t.ex. B&W, Kvantum, On-Off, 
El-Giganten etc). Samtliga dessa tre trender indikerar en 
koncentration och stordrift inom handeln. I en tidigare studie 
(Bergström, 2000a) jämfördes utvecklingen av den totala 
försäljningen av dagligvaror och sällanköpsvaror under 90-talet i 
externa köpcentrum, cityhandeln och övrig handel i 28 
kommuner med externa köpcentrum. Bergström visar att de 
externa köpcentrumen mer än fördubblat sin omsättning 
samtidigt som centrumhandeln och – i synnerhet – övrig handel 
(d.v.s. handel i anslutning till bostadsområden) har haft en sämre 
utveckling. Bergström drar alltså slutsatsen att de externa 
etableringarna framförallt konkurrerat ut den handel som ligger i 
andra delar av staden än centrum. Dessutom konstaterar 
Bergström (2000a) att externetableringar attraherar konsumenter 
från kringliggande kommuner. Externetableringar i stora 
kommuner lyckades i större utsträckning attrahera köpkraft från 
kringliggande kommuner än externetableringar i mindre 
kommuner. Eftersom externetableringar per definition är stora 
butiker visar dessa resultat även på den tredje trenden: att stora 
butiker har expanderat på små butikers bekostnad. Bergström 
(2000b) noterar att stormarknader och andra typer av 
lågprisbutiker vuxit kraftigt under 1980- och 90-talet, från en 
mycket marginell andel av dagligvarumarknaden 1980 till nästan 
20% 1998. Även service- och trafikbutiker7, ökade stadigt från 
det att de började ta marknadsandelar i början på 70-talet. Ett 
butikskoncept som i stort sett har upphört att existera under 
perioden 1970-1998 är varuhusen. Resten av dagligvaruhandeln 
har minskat sina marknadsandelar med mellan 10 och 15% under 
samma tidsperiod. Bergström befäste även påståendet att stora 
butiker har konkurrerat ut små då han jämförde företag inom 
olika branscher och studerade uvecklingen av marknadsandelar 

                                                        
7 Servicebutik definieras av HUI (1998) som en livsmedelsbutik 
med dagligvarusortiment med högst 250 m2 säljyta, öppna på 
söndagar samt minst 70 tim/vecka. Servicebutik i anslutning till 
bensinstation benämns trafikbutik.  

för små, medelstora och stora företag under perioden 1993-1997. 
I nästan alla branscher ökade de stora företagen sin 
marknadsandel med mellan 5 och 15 procentenheter, medan de 
små och medelstora företagen inom nästan alla branscher 
tappade marknadsandelar (Bergström, 2000b). Svensson (1998) 
ser en koppling mellan handelns strukturomvandling och 
konjunktursvängningarna de senaste decennierna. På grund av 
ekonomisk avmattning under sista halvan av 70-talet och första 
halvan av 80-talet saktades trenden mot färre men större och 
externt etablerade butiker av. När konjunkturen sedan vände 
under 1980-talets andra hälft riktades efterfrågan mot 
specialiserade fackhandels- och bilanpassade butiker. De 
kedjevaruhus som beretts plats i innerstäderna genom stora 
saneringsprojekt ersattes av specialiserade butikskedjor, gallerior 
eller användes för andra ändamål än handel. Under första halvan 
av 80-talet var de flesta kommuner dessutom restriktiva med att 
släppa fram externa etableringar (Svensson, 1998). Detta började 
dock att förändras mot slutet av 80-talet då både dagligvarublock 
och de stora fackhandelskedjorna visade intresse för externa 
lägen. 

I Fölster & Bergström (2001) presenteras en översikt över 
handelns utvecklingstendenser och framtidsfrågor. Författarna 
poängterar hur viktigt läget är för butikens lönsamhet. Butiker 
inom beklädnad och specialbutiker är särskilt lägeskänsliga 
eftersom kunder till dessa branscher efterfrågar många butiker 
inom samma bransch att välja mellan. Butiker försöker därför 
ofta att uppnå så kallade klustereffekter genom att lokalisera sig 
så att de får många och ”rätt” butiksgrannar.  
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4 Metod 

4.1 Tillgänglighetsmått 
I denna studie valdes två typer av bostadsbaserade 
platstillgänglighetsmått, ett enkelt avståndsmått och ett 
kumulativt utbudsmått. Avståndsmåttet användes till branscherna 
livsmedel och bensinstationer genom att avståndet i gatunätet 
mellan bostäder och den närmaste butiken/stationen 
uppskattades. För de andra branscherna, beklädnad, 
hemutrustning och specialbutiker användes ett kumulativt 
utbudsmått genom att avstånden i gatunätet till en viss andel av 
tätortens utbud uppskattades. Dels uppskattades avståndet till det 
närmast belägna utbudet (20% av utbudet), dels till majoriteten 
av utbudet (80% av utbudet). I rapporten används genomgående 
uttrycken ”det närmast belägna utbudet” och ”majoriteten av 
utbudet” när tillgängligheten till dessa branschgrupper 
diskuteras. I samband med beskrivningen av avstånden till dessa 
branschgrupper kommenteras även hur tillgängligheten 
påverkades av att mängden utbud varierade under tidsperiodens 
gång. I båda måtten studerades hur stor andel av tätorternas 
invånare som hade gång- eller cykelavstånd (400 meter 
respektive 2 km) till utbudet respektive den närmaste butiken. De 
valda måtten beskrivs utifrån de fyra aspekter Handy och 
Niemeier (1997) för fram att man bör ta ställning till när man 
skall avgöra vilka data som skall användas i studien (se kap. 2.4 
om tillgänglighetsmått). För att göra beskrivningen enklare att 
följa inleds stycket med den andra aspekten, definition av start- 
och målpunkter innan de övriga, grad och typ av disaggregering, 
samt uppskattning av resemotstånd och attraktivitet beskrivs. 
Texten hålls relativt kort eftersom längre utläggningar om varför 
just dessa val och ställningstaganden gjordes och hur de 
påverkade resultatens kvalitet ges längre fram i metodkapitlet. 

I studien valdes alltså ett bostadsbaserat mått, vilket innebär att 
startpunkterna representerades av individernas bostäder. 
Målpunkterna representerades av detaljhandel av olika slag. 
Startpunkterna aggregerades rumsligt genom att bostäderna 
grupperades i zoner enligt nyckelkodsområdenas finaste 

indelning. Detaljhandeln, d.v.s. målpunkterna disaggregerades å 
andra sidan fullt ut genom att de olika butikerna uppskattades till 
sina precisa lokaliseringar. Socioekonomiskt var 
statistikuppgifterna helt aggregerade. Befolkningen delades inte 
in vare sig efter ålder, kön, inkomstklass eller någon annan 
socioekonomisk faktor. Typen av utbud, till sist, disaggregerades 
något genom att handeln delades upp i fem branscher: livsmedel 
med brett utbud, beklädnad, hemutrustning, specialbutiker och 
bensinstationer.  

Resemotståndet uppskattades till det verkliga nätverksavståndet, 
d.v.s. avståndet i gatunätet i längdenhet räknat, mellan 
bostadszonerna och butikernas lokaliseringar. Målpunkternas 
attraktivitet uppskattades på olika sätt för livsmedel och 
bensinstationer respektive för beklädnad, hemutrustning och  
specialbutiker. Attraktiviteten avseende de två förstnämnda 
branscherna uppskattades helt enkelt som antalet 
butiker/stationer, medan de tre sistnämnda branschgrupperna 
viktades mot dess ekonomiska storlek, skattat som årlig total 
omsättning.  

 

4.2 Använda datakällor och dess kvalitet  
I detta avsnitt redovisas vilka olika datakällor som använts i 
studien. I huvudsak grundar sig studien på uppgifter om vägnät, 
handel och befokning. Under arbetets gång har det blivit 
uppenbart hur viktig indatas kvalitet är. Malmström och 
Wellving (1994) strukturerar tänkbara kvalitetsaspekter på 
geografiska data i sex olika kategorier. Det finns anledning att 
diskutera samtliga dessa kvalitetsaspekter utifrån de datakällor 
som använts i studien.  

1. Aktualitet: Data kan vara inaktuella eller ha varierande ålder 
inom samma databas/källa. 

2. Geografisk täckning: För att data skall anses ha god 
geografisk täckning måste uppgifterna för det första täcka 
hela det aktuella geografiska området och för det andra ha en 
enhetlig kvalitet. 
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3. Relevans: Ofta har den indata som används i en studie 
samlats in i ett annat syfte än just den aktuella studien har. 
Detta innebär att indatas relevans för den aktuella studien 
ibland kan diskuteras. 

4. Lägesnoggrannhet: Lägesnoggrannheten beskriver hur väl 
det angivna läget, i form av en koordinat, stämmer med det 
verkliga läget i terrängen. Noggrannheten kan variera till 
följd av såväl systematiska som tillfälliga fel vid 
datainsamlingen. 

5. Logisk konsistens: Logisk konsistens innebär att de 
topologiska och logiska relationerna är korrekt redovisade, 
d.v.s. att de geometriska och rumsliga samband som kan 
finnas mellan två objekt på kartan stämmer med 
verkligheten. 

6. Klassificeringsnoggrannhet: Kvaliteten på attributdata8 i det 
geografiska informationssystemet påverkas av 
noggrannheten vid klassificeringen av data. Det kan handla 
om allt från rena felklassificeringar till fel som följer av 
sammanställningsmetoden. 

 

4.2.1 Vägnät 
Ekonomiska kartans vägnät användes som nätverk i beräkningen 
av verkligt nätverksavstånd mellan handel och bostäder i 
Karlshamn och Ronneby. Den ekonomiska kartan är i 
vektorformat9 och anpassad för skalan 1:10 000. Den handhas 
                                                        
8 Attributdata i GIS omfattar all information som är knuten till 
det geografiska läget, som t.ex. nyckelkodsområdenas nummer, 
antalet invånare i varje nyckelkodsområde, 
handelsetableringarnas namn, adress, storleksklass, etc och 
regleringar av vägnätet såsom enkelriktningar och 
avstängningar. Attributdata står alltså för all indata som kopplas 
till olika geografiska lägen.  
9 Vektorer är en datastruktur för geometriska data, d.v.s. en 
logisk princip för att lagra uppgifter om objekts form och 
geografiska lägen. Att en karta är i vektorformat innebär därför 
att objektens geometri i planet eller rymden lagras i en databas 

och uppdateras av Lantmäteriverket som garanterar logisk 
konsistens i vägnätet, vilket innebär att vägnätet skall bilda ett 
sammanhängande nät så att det bl.a. blir möjligt att mäta avstånd 
mellan punkter i vägnätet. När testmätningar av avstånd 
genomfördes i vägnäten på de aktuella kartbladen upptäcktes 
dock att det fanns vad som skulle kunna beskrivas som ”glapp” 
på ett stort antal ställen i vägnätet, såväl i korsningar som på 
sträckor. Avståndsmätningar omöjliggjordes därmed. Efter att 
felen påpekats rättade Lantmäteriet aktuella kartblad.  

Det finns även andra digitaliserade kartor som hade varit 
tänkbara att använda som vägnät i studien. Tätort 2000 är en 
databas som innehåller uppgifter om Sveriges 300 största tätorter 
med SCB:s tätortsutbredning som utgångspunkt. Databasen 
handhas och uppdateras av Lantmäteriverket och innehåller i 
huvudsak uppgifter om vägnät med namn och adressuppgifter, 
markslag, hydrografi, offentliga byggnader och idrottsplatser. 
Uppgifterna kan antingen erhållas i vektor-, rasterformat eller ett 
mellanting, där en del information ligger som en bakgrundsbild i 
raster och en del information finns som vektorer. Skillnaden 
gentemot den ekonomiska kartan är framförallt att Tätort 2000 
innehåller adressättning och offentliga byggnader. Det som var 
avgörande för beslutet att inte använda Tätort 2000 i denna 
studie var att den endast innehåller uppgifter om de 300 största 
tätorterna i Sverige. Varken Asarum eller Kallinge ingår därför i 
databasen. Då dessa tätorter ligger så nära huvudtätorterna 
Karlshamn och Ronneby att de mer eller mindre fungerar som 
stadsdelar inom huvudtätorten hade det varit olyckligt för studien 
om dessa mindre tätorter hade uteslutits.  

För att få rättvisande avstånd i vägnätet kompletterades den 
ekonomiska kartans vägnät med uppgifter om regleringar av 
gatunätet, såsom enkelriktningar, förbjuden motortrafik och 
förbjudna svängar10. Detta gjordes i ArcView Network Analyst 
                                                                                                     
med hjälp av punkter som sammanbinds med linjer. Det är själva 
linjerna som kallas vektorer.  
10 Regleringar av gatunätet är visserligen inte relevant för 
fotgängare, men då avstånden utan regleringar av gatunätet 
hade blivit helt missvisande för biltrafik och i viss mån även för 
cykeltrafik valdes ändå att utgå från ett reglerat gatunät. 



 23

genom att ytterligare fält lades till attributdatatabellen för 
vägnätet. Gatunätets regleringar erhölls genom intervjuer med 
kommunernas tjänstemän på kommunernas trafikenheter under 
våren 1999. Dessa intervjuer genomfördes i Karlshamn på 
tjänstemannens kontor, och i Ronneby i en mindre 
sammanträdeslokal i kommunhuset. Inför intervjuerna hade 
tjänstemännen ringts upp för att de skulle ha möjlighet att leta 
reda på de uppgifter som efterfrågades. Vid intervjutillfället 
ställdes frågor om hur regleringarna förändrades under den 
aktuella tidsperioden. I centrala Ronneby genomfördes en större 
trafikomläggning i mitten av 80-talet. Broschyrer och annat 
material, som visade gatunätet och dess regleringar före och efter 
trafikomläggningen ställdes till studiens förfogande. Under 
intervjuns gång markerade Ronnebys tjänsteman på en enkel 
karta de gatulänkar som tillkom under den aktuella tidsperioden 
(endast ett fåtal tillskott). Markeringarna gjordes så att det 
framgick under vilka år olika sträckor hade byggts. I Karlshamns 
centrum genomfördes flera mindre trafikomläggningar under 
tidsperioden. Under intervjuns gång markerade kommunens 
tjänsteman på ett flertal kartor de genomförda förändringarna.  

 

4.2.2 Handel 
SCB:s Företagsregister användes för att få fram uppgifter om 
handelsetableringarna. Handeln visas på dess olika arbetsställen, 
d.v.s. butikens besöksadress. Om ett företag bedriver verksamhet 
på flera platser har det således flera arbetsställen.  

Att följa handelns utveckling över tid försvårades av att 
indelningen i olika näringsgrenar ändrades 1993. Från och med 
detta år redovisade Företagsregistret näringsgrenar enligt en 
indelning som kallas SNI92, medan tidigare indelningar följde 
SNI69. Den största skillnaden mellan de båda 
indelningssystemen är att SNI92 innehåller ett större antal 
näringsgrenar än SNI69. När handelsetableringarna i Karlshamn 
och Ronneby grupperades efter olika branscher var det därför 
viktigt att synkronisera de båda indelningssystemen med 
varandra så att jämförelsen över tid blev rättvisande. 

De arbetsställen som söktes i Företagsregistret var dels samtliga 
arbetsställen som under aktuella mätår fanns lokaliserade utmed 

infartslederna till Ronneby och Karlshamns tätort eller längs med 
gator i infartsledernas närhet, dels alla arbetsställen i de 
näringsgrenar som i SCB:s Företagsregister (1998) är benämnda 
som Avdelning G: Partihandel och detaljhandel (se bilaga 1). 
Motivet till dessa två sökningar, som delvis överlappar varandra, 
var att det skulle bli möjligt att se hur markanvändningen utmed 
infartslederna förändrades under tidsperioden och att se hur 
lokaliseringen av handel förändrades under tidsperioden. I 
studien användes dock endast den sistnämnda sökningen. De 
arbetsställen som ingick i Avdelning G: Partihandel och 
detaljhandel grupperades i fem branschgrupper: 

1. Livsmedel  
2. Beklädnad  
3. Hemutrustning  
4. Specialbutiker  
5. Bensinstationer 
 

I livsmedelsgruppen inkluderades endast de butiker som i SNI92 
anges ha ”brett sortiment”. Brett sortiment definieras som 
”Vanliga ICA-, Konsum- eller närbutiker som innehåller mer än 
bara basvaror inom livs. Det skall alltså förutom ett någorlunda 
brett sortiment av livsmedel finnas en del t.ex. schampoo och 
tvättmedel m.m. Livsmedelsutbudet skall dessutom inte vara 
specialiserat mot enbart en typ av livs, t.ex. enbart grönsaker 
eller kött.” (Fritt formulerat efter minnesanteckningar från 
telefonsamtal med A.M. Eskilsson, SCB:s Företagsregister, 
hösten 2000.) Även varuhus och stormarknader som uppskattas 
ha mer än 30% livsmedel ingår i livsmedel med brett sortiment. 
De varuhus och stormarknader som uppskattas ha mindre än 30% 
livsmedel står som en separat bransch. (Telefonsamtal med F. 
Bergström, HUI, våren 2000.) I det gamla 
branschindelningssystemet, SNI69 fanns en separat bransch för 
varuhus. Begreppet varuhus stod för en butik som hade flera 
olika avdelningar för olika branscher. I samma varuhus fanns 
alltså alla möjliga sorters varor, allt från livmedel till kläder och 
inredning. Detta liknar dagens stormarknader, även om dåtidens 
varuhus oftast hade lägre andel livsmedel än dagens 
stormarknader. Dessa skillnader mellan registren försvårar 
jämförelser över tid. För att få analysen till fullo korrekt skulle 
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man för de år som omfattas av SNI69 lägga till 
varuhusbranschen till såväl livsmedel, beklädnad, hemutrustning 
och specialbutiker, d.v.s. samtliga branschgrupper utom 
bensinstation. Eftersom denna insikt kom relativt sent i studien, 
ingår varuhusbranschen endast i livsmedelsgruppen. 

I det gamla systemet SNI69 var det inte möjligt att särskilja vilka 
livsmedelsbutiker som hade brett sortiment. Att räkna antalet 
fullsorterade butiker blev därför ett manuellt arbete. Med hjälp 
av gamla telefonkataloger och samtal med kommunala 
tjänstemän eller andra som väl känner handelns utveckling i den 
aktuella tätorten kunde de livsmedelsbutiker som hade brett 
sortiment år 1980, 1985 och 1990 identifieras. I Karlshamn 
telefonintervjuades dels en tjänsteman på kommunens 
Samhällsbyggnadsförvaltning som är aktiv i Asarums 
hembygdsförening, dels en pensionerad förskolelärare som ofta 
har stadsvandringar i Karlshamn och därför vet mycket om 
stadens utveckling. Intervjupersonernas uppgifter kontrollerades 
slutligen mot gamla telefonkataloger och Andersson et al (1994), 
som beskriver handelns utveckling i Karlshamns centrum. I 
Ronneby intervjuades två tjänstemän vid kommunens 
Näringslivskontor på ett av deras tjänsterum. Vid ett par tillfällen 
kallade de in en tredje tjänsteman som bott länge i Ronneby och 
därför har god kännedom om handelns utveckling under 80-talet. 
Även deras uppgifter kontrollerades mot gamla telefonkataloger. 
Samtliga intervjuer om livsmedelsbutiker genomfördes under 
våren 2000. 

Hur mycket utbud en livsmedelsbutik måste ha för att anses ha 
brett sortiment kan diskuteras om man vill närma sig individers 
verkliga inköpsbeteende. Eftersom den här studien fokuserar på 
tillgängligheten till handel utifrån diskussionen om ett beroende 
av motoriserade transporter är det dock inte lika relevant. 
Företagsregistrets definition av ”brett sortiment” är därför 
fullgod för denna studies syfte även om flera av de butiker som 
enligt SNI92 hade brett sortiment antagligen inte skulle anses 
vara fullsorterade om man frågade invånarna i de aktuella 
tätorterna.  

Beklädnadsbranschen innehåller precis som namnet antyder 
kläder av alla slag, medan hemutrustningsbranschen är lite mer 

spretig. Den innehåller bland annat möbler, hemtextil, vitvaror, 
radio, TV, järn, byggvaror och färg. Specialbutiker innehåller 
bland annat tobak, parfym, papper, tidningar, optiker, foto, ur, 
guld, musik, sport och leksaker. För fullständig redovisning av 
vad de olika branschgrupperna innehåller se bilaga 1. 

Den sista branschgruppen bensinstationer innehåller precis vad 
namnet säger just bensinstationer. I en första anblick kan det 
framstå som paradoxalt att inkludera bensinstationer i en studie 
som fokuserar på om avstånden är möjliga att överbrygga till fots 
eller med cykel. Bensinstationer har dock genomgått omfattande 
strukturomvandlingar under den tidsperiod som studien omfattar, 
genom att stationerna allmer passar under benämningen 
trafikbutiker med utbud inom livsmedel, hemutrustning, 
specialbutiker och ibland även post och bankservice. 
Bensinstationerna uppfyller därför en långt bredare funktion än 
att enbart vara ett ställe där man tankar bilen.  

Eftersom utbudet av livsmedel på stationerna mycket sällan kan 
klassificeras som brett sortiment finns inte bensinstationerna med 
i branschgruppen livsmedel. De bensinstationer som hade bredast 
utbud hade dock med fördel kunnat placeras både i 
branschgruppen bensinstationer, hemutrustning och 
specialbutiker. Eftersom det inte är möjligt att urskilja vilka 
bensinstationer som har sådant i SCB:s företagsregister valdes att 
i denna studie enbart se bensinstationerna som försäljningsställen 
av bensin.  

Den branschindelning som användes i denna studie är inte helt 
överensstämmande med den indelning som SCB och Handelns 
Utredningsinstitut (HUI) brukar göra i sina analyser av 
detaljhandeln i Sverige. SCB och HUI studerar t.ex. ofta 
dagligvaror och sällanköpsvaror som specifika branschgrupper. I 
dagligvaror ingår allt som individer antas behöva mer eller 
mindre dagligen, d.v.s. livsmedel, hygienartiklar, blommor etc. 
Flera av branscherna som ingår i dagligvaror finns därför i denna 
studies indelning under specialbutiker. I sällanköpsvaror 
inkluderas både beklädnad, hemutrustningshandel och 
majoriteten av det som i denna studie ingår i specialbutiker. 
Eftersom olika branscher inom denna stora branschgrupp har 
mycket olika karaktäristika och har haft olika utvecklingstrender 
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avseende var de har valt att lokalisera sig var sällanköpshandel 
för brett för att kunna användas i denna studie.  

De fem branschgrupperna skiljer sig åt sinsemellan avseende om 
det kan anses rimligt att anta att människor väljer att handla i sin 
närmaste butik eller om det är rimligare att anta att man värderar 
ett stort utbud i form av ett flertal affärer inom samma bransch. 
Därför uppskattades målpunkternas attraktivitet på olika sätt för 
livsmedel och bensinstationer respektive för beklädnad, 
hemutrustning och specialbutiker. Tillgängligheten till livsmedel 
och bensinstationer mättes som avståndet från bostadszonerna till 
närmaste butik/station. Var en individ väljer att göra sina inköp 
påverkas visserligen av ett stort antal faktorer. I Forsberg, 
Hagson & Tornbergs studie från 1994 om externa köpcentrums 
effekter framstår pris, sortiment, parkeringsmöjligheter, trivsel 
med butiken och att man vill gynna områdeshandeln som de 
viktigaste skälen till hushållens val av inköpsställe. Vibe (1993) 
visade i sin studie om vardagslivets resor i stora städer i Norge 
att medelavståndet till en livsmedelsbutik var 800 meter 
samtidigt som medelresan för inköp av livsmedel var 2,6 km. 
Antagandet om närmaste butik är därför en förenkling av 
verkligheten. Sett mot bakgrund av människors beroende av 
motoriserade transporter är det ändå intressant att studera 
avstånden till närmaste butik i de branscher det kan anses rimligt.  

Avståndet till närmaste butik blir dock helt missvisande för 
branschgrupperna hemutrustning, beklädnad och specialbutiker, 
där bredden inom branschen är stor och människors preferenser 
ännu mer än för livsmedel och bensinstationer skiljer sig från 
närmaste butik. Det är inte intressant att veta att avståndet till en 
järnhandel är kort om individen är ute efter något helt annat inom 
branschgruppen, t.ex. möbler. I branschgrupperna beklädnad, 
hemutrustning och specialbutiker var det därför intressantare att 
se hur mycket utbud invånare i olika delar av tätorten nådde vid 
växande avstånd, varför avståndet från bostadszonerna till 
samtliga butiker inom branschgruppen mättes. Mängden utbud 
mättes i total omsättning i fasta priser (d.v.s. omsättningen 
korrigerades mot konsumentprisindex för att inflationen under 
tidsperioden inte skulle påverka resultaten). Uppgifter om 
handelns omsättning erhölls från SCB:s Finansstatistik. Sedan 
1990 använder Finansstatistik nyckeltalet omsättning per 

anställd, som kan erhållas per bransch eller som i den här studien 
per flera branscher sammanslagna till en branschgrupp och per 
storleksklass inom branschen/branschgruppen. Av sekretesskäl är 
detta endast möjligt under förutsättning att antalet arbetsställen i 
varje storleksklass är så stort att det enskilda arbetsstället inte 
kan identifieras. Nyckeltalen redovisar median- och 
kvartilvärden för arbetsställen i den utvalda storleksklassen i en 
viss bransch i riket som helhet. De uppgifter om arbetsställenas 
omsättning som användes i denna studie utgår alltså inte från de 
specifika företagen i just Karlshamn och Ronneby, utan är 
medianvärden för företag inom den aktuella branschgruppen och 
– så gott det var möjligt – inom den aktuella storleksklassen. 
Ibland var flera storleksklasser tvungna att slås samman för att 
antalet arbetsställen inom det utvalda segmentet skulle bli så stort 
att man kunde undvika sekretessproblematiken. Uppgifter om 
arbetsställenas omsättning under åren 1980 och 1985 
begränsades till medelvärdet för branschgruppen som helhet 
eftersom nyckeltalet omsättning per anställd då ännu inte hade 
börjat användas. Det fanns heller ingen möjlighet att erhålla 
uppgifter fördelade på arbetsställen inom olika storleksklasser för 
åren 1980 och 1985.  

I och med att uppgifterna om branschgruppernas omsättning 
utgick från riket som helhet istället för arbetsställena i Karlshamn 
och Ronneby och eftersom uppgifterna inte fullt ut kunde 
fördelas per handelns storleksklasser uppstod brister i 
kvalitetsaspekten klassificeringsnoggrannhet. Bristerna var störst 
för de två första åren 1980 och 1985. Även i de fall omsättningen 
faktiskt kunde fördelas på storleksklasser brast 
klassificeringsnoggrannheten eftersom storleksklassernas spann 
är så pass stora11 att arbetsställenas omsättning blir ungefärliga.  

SCB har ända sedan 1963 haft uppdrag av riksdagen att föra ett 
centralt företagsregister, men det var först under 1984 som 
klassificeringen av arbetsställen blev fullständig. Tidigare var det 
frivilligt att fylla i uppgifter om arbetsställen, varför det var 
vanligt att man endast lämnade uppgifter om företaget, ej om 
dess olika arbetsställen. De branscher som enligt SCB 

                                                        
11 Storleksklass 0=0 anställda, 1=1-4 anställda, 2=5-9 anställda, 
3=10-19 anställda, 4=20-49 anställda, 5=50-99 anställda. 
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(telefonsamtal med A.M. Eskilsson, SCB:s Företagsregister 
våren 1999) var senast med att uppfylla kraven på rapportering 
av arbetsställen var kommunala och andra offentliga 
verksamheter. Övriga branscher förbättrades successivt redan 
under 70-talet. SCB kan dock inte garantera att samtliga företag 
har rapporterat alla arbetsställen 1980, vilket gör att några 
handelsetableringar kanske saknas detta år. Det finns också en 
risk att något arbetsställe får överdriven betydelse om det handlar 
om ett företag med flera arbetsställen och den adress som finns i 
studieområdet är företagets centrala adress. Dessa eventuella 
felkällor riskerar dock endast att inträffa för de företag som har 
mer än ett arbetsställe, vilket i Ronneby och Karlshamn torde 
vara mycket få.  

Då branschgrupperna studerades upptäcktes att antalet butiker 
inom såväl beklädnad, hemutrusting som specialbutiker ökade 
drastiskt under första halvan av 80-talet. Med tanke på att 
konjunkturen under dessa år inte var så lysande verkar denna 
ökning överdriven. Det finns därför skäl att misstänka att det 
saknas ett antal arbetsställen inom dessa branschgrupper under 
det första mätåret, 1980. På grund av dessa misstänkta brister 
begränsades analysen av tillgängligheten till handel inom 
branschgrupperna beklädnad, hemutrustning och specialbutiker 
till tidsperioden 1985-1998, medan livsmedel och bensinstationer 
analyseras under perioden 1980-1998.  

Ytterligare felkällor avseende detaljhandelns arbetsställen 
förekom som ett resultat av att företagarna själva har rapporterat 
de uppgifter som ingår i SCB:s Företagsregister. 
Klassificeringsnoggrannheten brast i och med att arbetsställenas 
besöksadresser i stor utsträckning var ofullständigt angivna eller 
felstavade. T.ex. angavs gatunamn utan att numret på gatan fanns 
med eller också angavs populärnamn som används i folkmun 
eller boxnummer istället för gatuadress. I de mest extrema fallen 
saknades besöksadress helt. Där besöksadresserna var 
ofullständigt eller felaktigt angivna genomfördes en manuell 
komplettering och rättning av adresserna. Detta var nödvändigt 
för att det skulle bli möjligt att geokoda besöksadresserna mot 
Adress- och Byggnadsregistrets koordinater. Det manuella 
momentet medförde avkall på lägesnoggrannheten i de fall som 
besöksadresserna var så ofullständigt rapporterade att det inte var 

möjligt att exakt veta vilken adress som avsågs. De adresser som 
berörde idag existerande företag gick ofta att slå upp i 
telefonkatalogen, även om uppgifterna i telefonkatalogen inte 
heller alltid angav den exakta besöksadressen. Ett exempel är det 
stora antal företag som ligger på Soft Center i Ronneby, som i 
stor utsträckning hänvisas till just Soft Center. Eftersom detta 
område är relativt stort till ytan sett hade det varit önskvärt med 
en mer exakt besöksadress. Adress- och Byggnadsregistret 
kompletterades med de populärnamn som inte var möjliga att 
byta ut mot en mer exakt besöksadress. Adresser till 
nedlagda/upphörda företag var svårare att komplettera. Detta 
arbete fokuserades i första hand på att avgöra vilken gata 
adressen låg på och i andra hand ungefär var på gatan den låg. 
Om endast det förstnämnda gick att ta reda på placerades 
arbetsstället ungefär mitt på gatusträckan. Kompletteringen av ej 
längre existerande arbetsställen genomfördes främst genom att de 
olika mätåren jämfördes med varandra. Om ett arbetsställe fanns 
komplett registrerat med full besöksadress ett senare år, antogs 
arbetsstället ha legat på samma adress även de tidigare mätåren. 
Gamla telefonkataloger hade också kunnat användas, men 
eftersom en sådan sökning var mycket tidsödande gjordes det 
endast i några sporadiska fall. Ett fåtal antal arbetsställen (som 
mest 8 stycken på ett mätår) gick inte att avgöra vilken gata den 
låg på, varför dessa målpunkter var tvungna att uteslutas från 
avståndsberäkningen.  

Även klassificeringsnoggrannheten brast då företagaren ibland 
rapporterade sin hemadress istället för företagets besöksadress. 
Just detta adressfel upptäcktes vid den manuella kontrollen av 
livsmedelsbutiker åren 1980-1990. Det hade varit mycket 
arbetskrävande att genom en fullständig kontroll av samtliga 
arbetsställen utesluta detta fel även i andra branscher i registret. 
Eftersom det ansågs orimligt att genomföra en sådan fullständig 
kontroll går det inte att utesluta att liknande fel kan förekomma 
även i de andra branschgrupperna.  

Lantmäteriets fastighetsregister användes för att geokoda12 
arbetsställenas gatuadresser. Fastighetsregistret omfattar flera 
                                                        
12 Geokodning innebär att registeruppgifter som är möjliga att 
knyta till ett geografiskt läge, t.ex. gatuadresser, samkörs med ett 
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delregister varav Adressregistret och Byggnadsregistret användes 
i denna studie. Adressregistret redovisar vilken 
belägenhetsadress varje fastighet är knuten till och 
Byggnadsregistret kopplar adresserna till byggnader på 
fastigheten. Registrena är fortfarande under uppbyggnad och 
täckningsgraden varierar därför i olika kommuner. 
Adressregistret täckte i juni 1999 89% av Karlshamns vägnät och 
53% av Ronnebys vägnät. Byggnadsregistret hade ännu sämre 
täckning. I första hand användes uppgifter från 
Byggnadsregistret, och i andra hand användes Adressregistret. 
Där båda dessa register saknade täckning användes Ekonomiska 
kartans fastighetsindelning för att underlätta en manuell 
komplettering. Numren längs gatan stämdes då av mot 
fastighetsindelningen, så att den adress som saknades kunde 
placeras i rätt fastighet. Detta manuella moment påverkade 
endast lägesnoggrannheten i de fall fastigheten var stor till ytan 
och då det var svårt att uppskatta var längs med gatan 
huvudbyggnaden låg. Avståndsmätningen började alltså inte vid 
koordinaten inne i fastigheten, utan på gatan rakt ut från 
koordinaten sett. Detta medför i sig ett systematiskt fel då 
avståndet mellan byggnaden och gatan i de största fastigheterna 
kan uppgå till mellan 60 och 70 meter. På stora fastigheter 
underskattas därmed avståndet till handelsetableringar om inte 
byggnaden låg längs gatan. På de allra flesta fastigheter var dock 
avståndet mellan byggnad och närmaste gata försumbart.  

Målpunkternas lägesnoggrannhet påverkades även av att Adress- 
och Byggnadsregistret utgår från dagens fastighetsindelning och 
dagens bebyggelse. Under den tidsperiod som studien omfattar 
har flera byggnader rivits och andra byggts upp. 
Fastighetsindelningen har också ändrats i vissa områden. Även 
om det teoretiskt sett är möjligt att via bygglovshandlingar och 
detaljplaner identifiera vilka fastigheter som berördes av 
förändringar, har det ansetts orimligt i förhållande till den vinst i 
form av ökad lägesnoggrannhet som skulle uppnås. 
Koordinatsättningen för byggnader på fastigheter utgår därför 

                                                                                                     
register som innehåller samma uppgifter, i vilket uppgifterna 
redan är lägesangivna och därmed möjliga att använda i ett 
geografiskt informationssystem.  

från dagens fastighetsindelning och dagens bebyggelse, samt i de 
fall som Byggnadsregistret saknat uppgifter en manuellt 
uppskattad koordinat. 

Avståndsberäkningens utformning gjorde det nödvändigt att 
flytta de målpunkter som i verkligheten låg vid en gågata till 
närmaste korsning med en gata där biltrafik var tillåten för att 
målpunkterna skulle omfattas av beräkningen. Om inte detta 
gjordes uteslöt beräkningen helt sonika målpunkter längs 
gågator. För de handelsetableringar som låg vid en gågata och 
därför var tvungna att flyttas minskade lägesnoggrannheten med 
maximalt 50 meter. I Ronneby förekom inga gågator, varför det 
endast var Karlshamn som berördes av flyttade målpunkter. I 
Karlshamn har gågatan successivt byggts ut under den aktuella 
tidsperioden, vilket gör att inga målpunkter berördes vid 
mätningarna under de tidiga mätåren, medan allt fler berördes ju 
längre utbyggnaden av gågatan kom. De typer av handel som 
berördes var framförallt beklädnadshandel och specialbutiker, 
eftersom det främst var dessa branscher som var lokaliserade i 
centrum där gågatorna ligger.  

Företagsregistret är inte det enda register som innehåller 
uppgifter om företag och arbetsställen. Delfi Marknadspartner 
driver tre databaser med uppgifter om dagligvaruhandel, 
servicehandel (tobakshandel m.m.) och storhushåll (skolor, 
sjukhus, restauranger m.m.). I databaserna finns förutom 
grunduppgifter om företagets namn, besöks- och postadress även 
tilläggsuppgifter om butikstyp, årlig omsättning m.m. 
Uppgifterna uppdateras dels genom årliga enkäter till samtliga 
butiker, dels genom en löpande bevakning av förändringar av 
butiksstrukturen via samarbete med ett antal organ såsom 
Sveriges Livsmedelshandlares Förbund, Handelns 
Utredningsinstitut, Detaljhandelskedjorna centralt m.fl. Delar av 
registret, framförallt uppgifterna om livsmedelshandel omfattar 
uppgifter ca 10 år tillbaka i tiden, medan servicehandel och 
storhushåll endast omfattar uppgifter 5 år tillbaka. Registrets 
begränsade tidsperiod var en av två avgörande faktorerna vid 
beslutet att inte använda detta register. Den andra faktorn var att 
registret inte innehåller alla typer av detaljhandel.  
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Patent- och Registreringsverket för också register över företag, 
men eftersom deras register endast omfattar företag – ej 
arbetsställen – var detta register inte intressant att använda i 
studien. 

 

4.2.3 Befolkning 
Uppgifter om befolkningens bosättningsmönster hämtades från 
kommunernas befolkningsstatistik fördelat på 
nyckelkodsområden. Valet att använda befolkningsuppgifter 
fördelade på nyckelkodsområden medförde en mindre 
lägesnoggrannhet än om man hade valt att använda 
befolkningsuppgifter per fastighet. Om det senare hade valts 
skulle varje fastighets centroid (eller huvudbyggnad om 
byggnadsregistret hade varit fullständigt) ha utgjort koordinater 
för de invånare som bor på fastigheten. Då dessa koordinater 
utgör startpunkt i avståndsberäkningen, skulle detta ha givit ett 
mycket stort antal startpunkter och därmed ett mycket stort antal 
avstånd. För att begränsa avståndsberäkningens omfång valdes 
därför en gruppering av befolkningen per nyckelkodsområde på 
den mest detaljerade nivån, vilket för Ronnebys del innebar 5-
siffernivå och för Karlshamns del innebar 6-siffernivå. Det totala 
antalet nyckelkodsområden i Karlshamn var 288 stycken och i 
Ronneby 319 stycken.  

En komplikation med att utgå ifrån nyckelkodsområden var att 
dessa områden kraftigt varierar i storlek. I Ronneby varierar 
områdena mellan 0,6 och 40 hektar och i Karlshamn är 
variationerna ännu större: mellan 0,1 och 224 hektar. 
Standardavvikelsen ligger i Karlshamn på över 19 hektar och i 
Ronneby på 3,5 hektar. Att nyckelkodsområdena är så olika stora 
medför avkall på kvalitetsaspekten geografisk täckning eftersom 
det ger en icke enhetlig kvalitet över tätorten. Det blir därför 
komplicerat att göra jämförelser mellan olika områden i 
tätorterna. Ett av syftena med studien var att kunna utläsa vilka 
delar av tätorterna som drabbades särskilt hårt respektive inte alls 
av förändringarna i tillgänglighet till handel. Detta hänger intimt 
samman med antalet invånare eftersom en avståndsökning från 
ett område där det bor väldigt många personer är av stor vikt då 
många invånare påverkas av förändringen, medan en lika stor 

avståndsökning från ett annat område där det inte bor en enda 
människa egentligen inte spelar någon roll. Om områdena tillåts 
vara olika stora och man ändå vill se var det bor många 
respektive få invånare får de extremt stora områdena för stort 
utslag i resultaten.  

 

Trots att befolkningstätheten var avsevärt lägre i flertalet av de 
extremt stora områdena än i de små, hade ändå de stora 
områdena långt fler invånare än de små. Man luras alltså att tro 
att avståndsförändringar från de stora områdena spelar alltför stor 
roll jämfört med de små. Ett sätt att gå runt dessa svårigheter var 
att studera befolkningstätheten istället för det totala antalet 
invånare i områdena. Detta var dock ingen fullgod lösning 
eftersom ett område med hög befolkningstäthet inte måste betyda 
att många invånare påverkas av avståndsförändringarna. Är 
området tillräckligt litet räcker det med ett fåtal invånare för att 
befolkningstätheten skall bli hög. För att kunna jämföra olika 
områden med varandra var det alltså nödvändigt att på något sätt 
få nyckelkodsområdena att åtminstone bli ungefär lika stora. Tre 
alternativa tillvägagångssätt fanns: 

1. Att slå samman de små och medelstora områdena till ett fåtal 
större, så att samtliga områden blev ungefär lika stora som 
de allra största.  

2. Att dela upp de stora och medelstora områdena så att 
samtliga områden blev ungefär lika små som de allra minsta.  

3. Att slå samman de minsta områdena, samtidigt som de stora 
områdena delas upp, så att samtliga områden blev ungefär 
lika stora som de medelstora områdena. 

Begreppet ”ungefär lika stor” är flytade, men för att ha något 
riktmärke antogs att standardavvikelsen inte skulle överstiga 0,6 
hektar. För att kunna uppnå denna maximala standardavvikelse 
medförde det första alternativet en mycket grov indelning av 
befolkningen eftersom de största områdena är så extremt stora att 
det skulle inneburit en icke acceptabel försämring av 
nyckelkodsindelningens detaljeringsgrad.  
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I det andra alternativet kunde nyckelkodsindelningens 
detaljeringsgrad bibehållas. De stora områdena som delades upp 
antogs ha jämn befolkningstäthet över hela ytan. Detta var 
förstås att förenkla verkligheten, men det var enda sättet att 
”fiktivt” kunna dela de stora områdena. På kartan med 
nyckelkodsområden syns det alltså inte att det har skett en 
uppdelning av de stora områdena. Det är först när man visar 
antalet invånare i de olika nyckelkodsområdena som förändringar 
gentemot originalbilden framträder. Antalet invånare redovisas 
då per de fiktiva små områdena. Eftersom antalet invånare antogs 
vara jämnt fördelad över hela ytan blir antalet invånare lika 
många i samtliga fiktiva områden i ett nyckelkodsområde. Under 
förutsättning att riktmärket max 0,6 hektar i standardavvikelse 
följs blev antalet fiktiva områden i Karlshamn 1.031 st och i 
Ronneby 528 st.  

Det tredje alternativet medförde precis som det första en 
försämring av nyckelkodsområdenas detaljeringsgrad – om än i 
långt mindre utsträckning. Det som avgjorde att detta alternativ 
valdes bort var framförallt det extra arbete som det skulle 
innebära att avgöra vilka områden som skulle slås samman med 
vilka. Så länge man bara fiktivt delade upp ett område i flera 
likadana små områden kunde processen göras helt maskinellt, 
men om områden skulle slås samman var det tvunget att från fall 
till fall avgöras vilka områden som skulle slås samman med 
vilka.  

Avståndet från nyckelkodsområdenas centroider underskattas 
något i de fall centroiden inte låg precis intill en gata. Eftersom 
avståndsmätningen började på gatan närmast koordinaten 
utesluts alltså avståndet mellan centroidpunkten och närmaste 
gata. Valet att använda befolkningsuppgifter fördelade på 
nyckelkodsområden istället för befolkningsuppgifter per fastighet 
innebär dock så pass mycket större brister i lägesnoggrannheten 
att de fåtal meter som utesluts mellan centroidpunkten och 
närmaste gata är försumbar.  

Kommunernas befolkningsuppgifter per nyckelkodsområde 
grundar sig på SCB:s årliga befolkningsstatistik, som belyser 
folkmängdens storlek och sammansättning samt förändringarna i 
befolkningen. Befolkningsstatistiken är individbaserad, d.v.s. 

uppgifterna handlar om individer, till skillnad från Folk- och 
Bostadsräkningarna (FoB) som fokuserar på hushåll. Eftersom en 
stor del av inköpsresorna görs för hushållets räkning hade 
kvalitetsaspekten relevans förbättrats om FoB:s uppgifter kunnat 
användas. Den viktigaste anledningen till beslutet att inte 
använda FoB i denna studie berodde på att den inte uppfyllde 
kraven på rimlig aktualitet. Den senast genomförda Folk och 
Bostadsräkningen genomfördes år 1990, vilket ansågs alltför 
inaktuellt för att kunna användas.  

Figur nr. 4:1 på nästa sida sammanfattar avsnittet om använda 
datakällor genom att visa hur de register och databaser som 
användes kopplades till varandra. Några begrepp i figuren är 
begrepp som hör hemma i programmet ArcView och kan därför 
behöva en liten förklaring. Geokodning innebär att 
registeruppgifter som är möjliga att knyta till ett geografiskt läge, 
t.ex. gatuadresser, samkörs med ett register som innehåller 
samma uppgifter och där uppgifterna redan är lägesangivna och 
därmed möjliga att använda i ett geografiskt informationssystem 
(begreppet geokodning har förklarats översiktligt i en fotnot 
tidigare i detta kapitel). Förening är ett snarlikt begrepp och 
innebär att två register med lägesangivna attributdata förenas 
med varandra. Man kan välja i vilken riktning föreningen skall 
gå, d.v.s. vilket register som skall ”gå upp i” det andra. Även 
attributdata är ett begrepp som används i GIS-sammanhang och 
det omfattar all information som är knuten till det geografiska 
läget, som t.ex. nyckelkodsområdenas nummer, antalet invånare i 
varje nyckelkodsområde, handelsetableringarnas namn, adress, 
storleksklass, etc och regleringar av vägnätet såsom 
enkelriktningar och avstängningar. Attributdata står alltså för all 
indata som kopplas till olika geografiska lägen. 
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Figur 4:1 Kopplingar mellan använda register och databaser. 
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4.3 Bearbetning av datamaterial 
 

Analysen av hur avstånd till handel förändrades över tid 
genomfördes i programmet ArcView 3.1 och 3.2. Dessutom 
användes tilläggsprogrammet ArcView Network Analyst. Med 
hjälp av detta tilläggsprogram kunde avstånd i ett linjetema13 
såsom den ekonomiska kartans vägnät mätas. En begränsning var 
dock att man endast kunde mäta ett enda avstånd, d.v.s. avståndet 
mellan en enda startpunkt och en enda målpunkt i taget. Eftersom 
antalet start- och målpunkter i denna studie är så pass omfattande 
var det helt orimligt att mäta varje avstånd för sig.  

Remington (1999) noterade också denna begränsning och skrev 
därför ett tilläggsprogram till ArcView Network Analyst, som i 
ett enda moment dels mäter samtliga avståndet från alla 
startpunkter till alla målpunkter, dels mäter avståndet till närmsta 
målpunkt från alla startpunkter. Även detta program har dock en 
begränsning: Det kan endast mäta avståndet i längdenhet räknat. 
Trots att denna begränsning inte medförde några problem för 
denna studie, användes en vidareutveckling av Remintons 
program av Neudecker (1999) kallat Shortest Network Path 
(SNP), som omfattar valfri enhet för avståndsparametern. Det 
viktigaste argumentet för att SNP valdes var att Neudecker i 
samband med att han kompletterade Remingtons program även 
kvalitetsgranskade det.  

Analyserna i ArcView Network Analyst, SNP, genomfördes 
under vintern 1999/2000. Nätverksavstånden mellan tätorternas 
nyckelkodsområden och samtliga handelsetableringar beräknades 
varje mätår för sig. Resultaten grupperades därefter efter 
branschgrupperna beklädnad, hemutrustning och specialbutiker. 
Eftersom beräkningarna för branschgrupperna livsmedel och 
bensinstationer gick ut på att mäta avståndet till närmsta 
butik/station kördes dessa branschgrupper separat.  

Resultaten för branschgrupperna beklädnad, hemutrustning och 
specialbutiker var tvungna att bearbetas för att de skullle visa 
                                                        
13 Med linjetema avses i ArcView objekt på kartan som redovisas 
med hjälp av linjer, t.ex. vägnät eller fastighetsgränser. 

andelen invånare som nådde en viss mängd utbud vid växande 
avstånd. Figur nr. 4:2 beskriver hur denna bearbetning gick till. 
För att ytterligare förtydliga tillvägagångssättet finns ett fiktivt 
bearbetningsexempel i bilaga 2.  

Resultattabellen överfördes först till en excelfil, där den 
sorterades så att de framräknade avstånden visades i stigande 
ordning varje nyckelkodsområde för sig. Denna enkla manöver 
gjorde det möjligt att visa hur mycket utbud som fanns inom 
olika avstånd från ett visst nyckelkodsområde. Resultattabellen 
kompletterades med en kolumn där utbudet, d.v.s. handelns 
omsättning, ackumulerades allt eftersom avståndet från varje 
nyckelkodsområde ökade. Därefter kompletterades 
resultattabellen med ett stort antal kolumner som visade det 
ackumulerade utbudet inom 100-metersintervaller. Att begränsa 
bearbetningen till 100-metersintervaller istället för löpande 
avstånd gjordes dels för att såväl tabellen som senare 
bearbetningssteg annars hade blivit orimligt stora, dels för att 
lägesnoggrannheten för både start- och målpunkter var så pass 
bristande att avståndsskillnader under 100 meter låg inom 
felmarginalen. Eftersom varje post (d.v.s varje avståndsmätning 
mellan start och målpunkt) omfattades var tabellen trots 
begränsningen till 100-metersintervall mycket omfattande. För 
att göra resultaten mer lättöverskådliga sammanfattades därför 
tabellen i en ny, mer samlad, tabell som endast omfattade det 
maximala utbud som nåddes från de olika nyckelkodsområdena 
inom 100-metersintervaller. Denna sammanfattande tabell låg till 
grund för såväl redovisningen på kartor i ArcView, som 
redovisningen i x- y-diagram i Excel. I ArcView redovisades 
resultaten i form av kartor där avstånden till 80 respektive 20% 
av utbudet visades. I Excel redovisades resultaten i x- y-diagram 
över andelen invånare som nådde 80 resp. 20% av utbudet. För 
att komma så långt som till x- y-diagram i Excel krävdes 
ytterligare ett omfattande bearbetningssteg, där den mängd utbud 
som nåddes från de olika nyckelkodsområdena kopplades till 
antalet invånare i varje område. Även här begränsades 
bearbetningens storlek genom att indela utbudet i intervall om 
2000 kkr istället för att använda löpande omsättning. 

Dessa bearbetningssteg medförde att det inte gick att se exakt 
vilka butiker som utgjorde målpunkter i avståndsmätningen. För 
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att kunna avgöra rimligheten i resultaten var det nödvändigt att få 
en ungefärlig bild över hur stor del av tätortsytan som invånarna 
var tvungna att täcka in om majoriteten av utbudet respektive det 
närmast belägna utbudet skulle kunna nås. Därför jämfördes de 
färdigbearbetade resultaten med bilderna över handelns 
utveckling, som beskrivs i kapitel 4.4. Sannolikt är det möjligt att 
specialskriva ett script till ArcView, som mer exakt visar vilka 
butiker som utgör målpunkter i varje avståndsbedömning, men 
en sådan programutveckling har inte gjorts i denna studie.  

Det finns en risk att man överdriver avståndsförändringarna till 
branschgrupperna beklädnad, hemutrustning och specialbutiker. 
Gränsdragningarna vid 80 respektive 20% av utbudet som 
användes för att visa andelen invånare som nådde majoriteten av 
utbudet och det närmast belägna utbudet, kan ge överdrivet stora 
utslag beroende på vilka butiker invånarna var tvungna att nå för 
att de skulle komma upp i de förutbestämda procentsatserna. Ett 
exempel kan förklara. Butikerna i Asarum uppgick ett år till 19% 
av utbudet inom en viss branschgrupp. Om det hade räckt att nå 
detta utbud hade alltså invånarna i Asarum endast behövt 
transportera sig inom den egna lilla tätorten, men eftersom nu 
gränsen var satt till 20% var de för att kunna inkludera denna 
futtiga extra procentenhet tvungna att även kunna ta sig till den 
närmaste butiken i Karlshamn. Mätåret innan kanske butikerna i 
Asarum precis överskred 20%, varför det framstår som om 
avstånden drastiskt ökat under perioden, trots att situationen 
knappt förändrats alls. Om mjukare gränser (t.ex. 15-25% av 
utbudet) hade kunnat användas skulle man alltså kunnat undvika 
denna risk för att resultaten innehåller överdrivna förändringar 
över tid. 

Att utgå ifrån att en viss andel av utbudet skulle kunna nås 
istället för en viss mängd utbud medför problem som vunnits 
insikter om under arbetets gång. Resultaten kan visa på 
försämrad tillgänglighet om det tillkommer en ny 
handelsetablering, framför allt om den ligger på långt avstånd 
från invånarnas bostäder. Invånarna måste då täcka in fler butiker 
för att nå den angivna andelen av tätortens utbud. Rent logiskt 
borde tillgängligheten förbättras så länge de nytillkomna 
butikerna inte slår ut andra butiker som ligger närmare 
invånarnas bostäder. Även motsatt förhållande kan inträffa, d.v.s. 

resultaten kan visa på förbättrad tillgänglighet om utbudet 
minskar, framförallt om det är perifert belägna butiker som slår 
igen. Invånarna behöver då inte kunna täcka in så många butiker 
för att nå den angivna andelen av tätortens utbud. Även om de 
butiker som slog igen kanske låg bortom gång- och cykelavstånd, 
är det ändå en logisk kullerbytta att hävda att tillgängligheten 
förbättrades när butiker upphör. Inom flera branschgrupper 
minskade eller varierade utbudet kraftigt under tidsperioden, 
varför dessa metodologiska problem blir viktiga att 
uppmärksamma. I både resultatkapitlet och den sammanfattande 
diskussionen kommenteras därför hur resultaten skulle sett ut om 
man hade valt att utgå från den mängd utbud som motsvarade det 
närmast belägna utbudet respektive majoriteten av utbudet i 
början av tidsperioden. Sett i efterhand hade det varit mer 
relevant för studien att utgå ifrån en viss mängd utbud som skulle 
kunna nås inom de olika branscherna än att utgå från en viss 
andel av utbudet. 

För de två andra branscherna, livsmedel och bensinstationer, var 
analysen enklare eftersom det i dessa fall endast var avståndet till 
närmaste butik/station som beräknades. Den enda bearbetning 
som krävdes för att kunna visa resultaten i x- y-diagram i Excel, 
var att sortera tabellen så att de framräknade avstånden från varje 
nyckelkodsområde visades i stigande ordning och att komplettera 
tabellen med en kolumn som visade andelen invånare som nådde 
sin närmaste livsmedelsbutik med växande avstånd. 
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Resultat av avståndsberäkning
kopieras till excelfil.

Utbudet ackumuleras med ökat
avstånd. Varje NYKO-omr.
för sig.

Utbudet inom 100-meters-
intervaller från NYKO-omr.

Sammanfattning: max utbud
inom 100-metersintervaller
från NYKO-omr.

Utbudet kopplas till antalet
invånare i NYKO-omr.

Se bilaga 2 för fiktivt
bearbetningsexempel.

Antal invånare som nådde 80
resp. 20% av utbudet.

Kortaste avstånd till 80
resp. 20% av utbudet.

Kopiera till ArcView
för redovisning på karta.

Redovisn. i x- y-diagram i Excel.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4:2 Bearbetning av datamaterial.  
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5 Bakgrund Karlshamn och Ronneby 

5.1 Städernas framväxt och urbana strukturer 
 

5.1.1 Karlshamn 
Karlshamn har sitt ursprung i fiskeläget Bodekull som låg vid 
den djupa och väl skyddade havsviken vid Mieåns utlopp i 
Östersjön. Vid freden i Roskilde 1658 tillföll Blekinge Sverige 
och Bodekull blev svenskarnas södra örlogshamn. 1664 fick 
Bodekull stadsrättigheter och ett par år senare erhöll staden 
namnet Karlshamn efter Karl X Gustav. Staden började under 
andra halvan av 1600-talet att anlägga den karaktäristiska 
rutnätsstrukturen. 1665 bestod staden av ett 20-tal kvarter, för att 
ett halvt sekel senare fylla ut hela det område som nu utgör 
centrum, d.v.s. omkring 50 kvarter. Än idag utgörs 
centrumbebyggelsen av slutna kvarter med i huvudsak två till 
trevåningshus och en stor del av byggnaderna är gamla. De 
byggnader som inte har handel i gatuplan har istället bostäder 
med fönster och entréer ut mot gatan i bottenvåningen. Detta 
bidrar till att staden upplevs levande och intressant att promenera 
i. Detta bekräftades då Karlshamns kommun, i samarbete med 
Nordplan AB, intervjuade Karlshamns affärsidkare om deras syn 
på Karlshamns centrum (Krafft och Öberg, 1999). Intervjusvaren 
visar att affärsidkarna såg stadens charm, småstadskänsla och 
historia som Karlshamns styrka i förhållande till konkurrenterna. 
Affärsidkarna hävdade också att denna charm bidrar till att 
många besökare tycker att det är positivt att flanera eller cykla i 
staden. Flertalet av affärsidkarna var dock missnöjda med 
biltillgängligheten till sina verksamheter, vilket i viss mån 
hänfördes till 80- och 90-talets regleringar av gatorna i centrum. 
Under denna tidsperiod stängdes den viktigaste affärsgatan i 
centrum (Drottninggatan) successivt av för biltrafik och ett flertal 
av de övriga gatorna enkelriktades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drottninggatan i Karlshamns centrum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bostäder längs rutnätet i Karlshamns centrum. 
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Först mot slutet av 1800-talet bebyggdes områden utanför själva 
centrum. Efter andra världskrigets slut växte staden både norrut, 
västerut och österut, så att staden vid mitten av 60-talet 
omfattade i stort sett hela dagens tätortsyta. Längs huvudgatan 
runt centrum byggdes lägenheter medan områden i halvcentrala 
och perifera lägen omväxlande var i form av villor och 
lägenheter. Majoriteten av lägenheterna uppfördes under 50- och 
60-talet medan villorna kom något senare – under 60- och 70-
talet. Fram till 1990 växte staden ytterligare något i och med att 
de mest perifera delarna av norra, östra och västra Karlshamn 
byggdes ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägenheter i östra Karlshamn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Lägenheter längs huvudgatan runt Karlshamns centrum.  Vy över villor i norra Karlshamn. Blandade åldrar från 40- till 

80-talshus. 
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Även i Asarum härrör majoriteten av bebyggelsen från 60- och 
70-talet. De norra delarna av tätorten innehåller dock en del äldre, 
ofta små, villor. Det finns ett litet centrum med viss handel vid 
den viktigaste korsningen i tätorten. Här finns också en del 
lägenheter. I övrigt består största delen av Asarum av villor.  

De senaste decenniernas utveckling är inte unik för just 
Karlshamn, utan trenderna känns igen i de flesta svenska städer 
(http://www.scb.se/databaser/ssd.asp, 2000-11-01). Under slutet 
av 1970-talet och runt decennieskiftet 1990 byggdes ett stort 
antal bostäder. Under 1970-talets byggboom byggdes nästan 
enbart småhus, medan byggandet under åren runt 1990 omfattade 
både flerbostadshus och småhus. De senaste åren på 1990-talet 
var byggandet – framförallt av småhus –extremt lågt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butiker i centrala Asarum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Äldre villor i norra Asarum.  Villor från tidigt 80-tal i östra Asarum. 
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Mitt emellan Karlshamn och Asarum går E22an som binder 
samman städerna längs Blekinges kust med Skåne och Danmark. 
Den viktigaste infarten till såväl Karlshamn som Asarum från 
E22an ligger också precis mellan de båda tätorterna. Längs 
infarten, på Karlshamns sida av E22an, ligger viss handel och 
service; framförallt bilhallar, bensinstationer och MacDonalds. 
Karlshamns sjukhus och en kyrkogård ligger också längs 
infarten. På Asarums sida av E22an finns en del verksamheter 
såsom hotell, ridskola, en bensinmack och en livsmedelsaffär. 
Bebyggelsen är inte alls så tät som på Karlshamns sida av E22an.  

I nordvästra Karlshamn finns ett industiområde som bör nämnas 
separat. Här liggger ett kluster av stora handelsetableringar inom 
framförallt hemutrusting och bilhandel. Detta är butikstyper som 
även i andra städer ofta ligger i just industriområden eller längs 
infarter.  

Stora handelsetableringar inom hem-  
utrustning och bilhandel i västra Karlshamn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Längs infarten mot Karlshamns centrum. Längre ut på infarten. E22an passerar över infarten  
 längst bort i bild. 

 



 38

5.1.2 Ronneby 
Ronneby tillföll, precis som Karlshamn, Sverige först efter 
freden i Roskilde 1658. Ronneby fick dock stadsprivilegier redan 
på 1200-talet, d.v.s. långt tidigare än Karlshamn. 1680 anlade 
Karl XI flottbasen Karlskrona några mil öster om Ronneby och 
Ronnebys såväl stadsprivilegier som invånare flyttades dit. Trots 
detta överlevde staden och handel och hantverk började komma 
tillbaka under 1700-talet. Under 1800-talet präglades Ronneby 
av två huvudnäringar; industrin (genom framförallt Kockums) 
och hälsobrunnen, Ronneby Brunn. Sedan ett tiotal år tillbaka 
ligger Soft Center med Blekinge Tekniska Högskola och ett antal 
företag inom framförallt telekomindustrin i anslutning till det 
gamla brunnsområdet.  

1864 förstördes det mesta av Ronneby i en stor brand. När 
stadens byggdes upp igen övergavs de gamla medeltida 
gatustråken till förmån för de rätlinjiga gator som idag 
kännetecknar Ronnebys centrum. Jämfört med Karlshamn har 
Ronneby ett mycket litet centrum. Det är endast ett 20-tal kvarter 
med två affärsgator – Karlskronagatan och Kungsgatan. Fram till 
början på 60-talet var stadsbilden småskalig, men därefter fick 
stora delar av centrumbebyggelsen ge vika för varuhus och andra 
byggnader med långa, slutna fasader. En del av 
centrumbebyggelsen förnyades så sent som på 80-talet, då 
bostadshus på mellan två och tre våningar byggdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affärsgator i Ronnebys centrum 
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Längs Ronnebyåns västra strand ligger magnifika brunnsvillor 
från sekelskiftet. Dessa villor skulle genom sina enorma 
glasverandor och snickarglädje, utmärka sig i snart sagt vilken 
stad de än legat i, så också i Ronneby. Här låg de mest fascinabla 
villorna i dåtidens Ronneby. Området längs ån innehåller också 
mindre villor från samma tid.  

Södra Ronneby består i övrigt av både villor och lägenheter. 
Lägenheterna byggdes i huvudsak ut under två tidsepoker: den 
första under folkhemmets 40- och 50-tal och den andra under 
miljonprogrammets dagar på 60-talet. Majoriteten av 
miljonprogrammets lägenhetsbyggen ligger i södra utkanten av 
Ronneby och omfattar ett stort antal lägenheter. Att så många 
lägenheter förlades perifert i tätorten bidrog till att befolkningens 
bosättningsmönster blev decentraliserat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägenheter från 40- och 50-talet i södra Ronneby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brunnsvilla längs Ronnebyån. Lägenheter från 60-talet i södra Ronneby. 
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De villor som ligger i södra Ronneby byggdes i huvudsak under 
60- och 70-talet. Undantag är förstås de redan nämnda 
brunnsvillorna och några exlusiva mindre områden som byggdes 
under 20-talet. I sydvästra Ronneby ligger dessutom 
egnahemsvillor från 20-talet och en del villabebyggelse från 40- 
och 50-talet. 

I östra och norra Ronneby ligger i stor sett enbart villor och 
radhus. På den bergiga och kuperade terrängen längs vägen mot 
Kallinge och bakom Kockums Emaljverk uppförde arbetare vid 
Kockums redan kring sekelskiftet sina egna hus. Mittemot 
arbetarbostäderna vid Kallingevägen byggdes sedan ett 
villaområde under 40- och 50-talet. Några byggnader med 
lägenheter från samma tid finns också. Villorna strax öster om 
centrum är av varierande ålder, men de flesta byggdes under 
1920-talet. Stora naturområden sparades mellan detta gamla 
område och det nyare som byggdes ut under 70-talet i norra och 
östra utkanten av tätorten och som består av villor, kedjehus och 
radhus med relativt små trädgårdar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Villor i södra Ronneby.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre villor i östra Ronneby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kedjehus i nordöstra utkanten av Ronneby. 
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Under 1800-talet växte Kallinge fram som industriort tack vare 
Ronnebyåns vattenfall. Än idag präglas samhällets bebyggelse av 
det stora industriområde där Kockums bedrev sin verksamhet. På 
1920-talet bodde mer än 3000 personer i Kallinge, varför 
behovet av arbetarbostäder var stort. Små egnahem uppfördes 
runt om industriområdet d.v.s. både i det som idag utgör centrala 
Kallinge, samt östra och västra Kallinge. Även i norra Kallinge 
byggdes så småningom arbetarbostäder. Endast ett fåtal av dessa 
äldre hus finns kvar idag. Majoriteten av dagens bebyggelse i 
Kallinge är istället, som på så många andra ställen, uppförd 
under 60- och 70-talet. Nästan all bebyggelse är i form av villor. 
Det enda stora undantaget är Kallinges bidrag till 
miljonprogrammet i sydöstra utkanten av samhället.  

Kallinges torg uppfördes redan kring sekelskiftet, även om 
bebyggelsen som idag omgärdar torget härrör från 60-talet. Runt 
torget finns viss handel och kommunal service. Här finns också 
en del lägenheter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägenheter i sydöstra Kallinge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Några bevarade arbetarbostäder i norra Kallinge. Torget i centrala Kallinge. Butiker i bottenplan och 
 lägenheter på övre plan.  
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Längs Ronnebys västra infart ligger stora handelsetableringar 
inom ett flertal branscher, bland annat livsmedel, hemutrustning 
och bensinstationer. En del av butikerna är sådana som ofta 
återfinns längs infarter eller i industriområden, medan andra, 
t.ex. en secondhandaffär, en sportaffär, en affär med tyg- och 
inredningsdetaljer och en godisaffär oftare återfinns i centrala 
lägen. I en intervjuundersökning bland affärsidkare längs den 
västra infarten som genomfördes under 1999 av en studentgrupp 
vid Institutionen för fysisk planering, Högskolan i 
Karlskrona/Ronneby (Johansson et al, 1999) framkom att flera av 
butikerna tidigare låg i centrum. De viktigaste anledningarna till 
butikernas utflyttning till infarten var ett behov av större lokaler, 

större lastnings- och parkeringsplats. Infarten möter centrum i 
dess västra kant, vilket medför att de butiker som ligger i denna 
ända av infarten ligger mycket nära centrum. Utformningen av 
både gatumiljö och bebyggelse skiljer sig dock drastiskt mellan 
centrum och infarten. 

Byggnaderna längs infarten är i huvudsak stora, enkla ”lådor” 
med parkeringsplatser framför eller bredvid. Butikerna 
annonserar sig mot bilisterna genom stora iögonfallande flaggor 
och skyltar. Längs vägen löper en cykelväg och med jämna 
mellanrum står låga blomsterarrangemang på mittrefugen, men 
detta förmår inte uppväga vägens karaktär av motorled.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Västra infarten till Ronneby. 
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5.2 Näringsliv och politik 
Sannolikt finns det ett samband mellan näringslivets och 
handelns utveckling på en ort. Om invånarna har arbeten som ger 
dem ekonomiska förutsättningar att vara intresserade av ett både 
djupare och bredare handelsutbud än det som direkt är 
nödvändigt för hushållets överlevnad finns det möjlighet för 
handeln på orten att blomstra. Näringslivets struktur i Karlshamn 
och Ronneby skall därför kort redovisas.  

 

5.2.1 Näringsliv 
SCB klassificerar både Ronneby och Karlshamn som ”liten 
industrikommun” (Sveriges Nationalatlas, PC-Atlas, 
http://www.sna.se/webbatlas, 2000-09-04). Under hela 
tidsperioden 1980-1998 hade Blekinge över lag större andel 
förvärvsarbetande inom tillverknings- och verkstadsindustri än i 
övriga Sverige (http://www.scb.se/databaser/ssd.asp, 2002-02-
18). Karlshamn utmärker sig genom att ha starkast industriprägel 
i länet, men även Ronneby och övriga Blekinge hade hög andel 
förvärvsarbetande inom industrin. Även andelen 
förvärvsarbetande inom jord- och skogsbruk var högre i Blekinge 
än i resten av Sverige. Tjänstesektorn låg å andra sidan under 
genomsnittet i landet. Under tidsperiodens gång förändrades 
näringslivets struktur både i Blekinge och i övriga Sverige så att 
industrisektorn minskade till förmån för tjänstesektorn. I 
Blekinge var denna trend särskilt tydlig då andelen offentligt 
anställda under 80- och 90-talet ökade ännu kraftigare än i 
Sverige som helhet. Samtidigt sjönk andelen sysselsatta inom 
tillverknings- och verkstadsindustrin i Blekinge kraftigare än i 
övriga Sverige.  

I både Karlshamn och Ronneby låg den genomsnittliga 
arbetsinkomsten per förvärvsarbetande under hela tidsperioden 
1980-199814 något under medelinkomsten för övriga Sverige 
(http://www.scb.se/databaser/ssd.asp, samt specialbeställning 
från SCB, H. Schultz 2002-02-20). Även utbildningsnivån var 

                                                        
14 Uppgifterna för åren 1980-1990 avser medelinkomst för 
sammanlagd inkomst från både förvärvsarbete och kapital. 

under hela tidsperioden lägre i Karlshamn och Ronneby än 
riksgenomsnittet.  

I Blekinge har antalet arbetslösa ökat i samband med de senaste 
decenniernas konjunkturnedgångar i högre utsträcknig än i 
övriga Sverige. Under lågkonjunkturerna i mitten av 80-talet och 
i början av 90-talet låg andelen arbetslösa i Blekinge över 
riksgenomsnittet. När tiderna var godare låg dock arbetslösheten 
i Blekinge i nivå med resten av landet.  

 

5.2.2 Politisk majoritet 
Under hela 1980-talet hade det socialdemokratiska partiet egen 
majoritet i kommunfullmäktige i Karlshamn och Ronneby. 
Under 1990-talet minskade deras väljarstöd något, men med stöd 
av vänsterpartiet uppnådde de ändå majoritet i fullmäktige. 
Andelen väljare som röstade borgerligt var lägre i både 
Karlshamn och Ronneby än i övriga Sverige. 

 

5.3 Befolkning  
Blekinges folkmängd låg under hela 1900-talet förhållandevis 
konstant på ca 150 000 personer även om en viss uppgång i 
befolkningstalen kunde ses från början av 60-talet till mitten av 
70-talet.  

Under perioden 1980-1998 minskade befolkningen i både 
Karlshamn och Ronneby kommun. Befolkningsminskningen var 
kraftigast i Ronneby där antalet invånare sjönk med över 4% 
bara under 1980-talet, från nästan 30 200 invånare till under 29 
000 invånare. Under första halvan av 1990-talet bröts tillfälligt 
befolkningsminskningen då antalet invånare i Ronneby kommun 
ökade med 350 invånare. Efter 1995 dalade återigen 
befolkningstalen tillbaka till ungefär samma nivå som i slutet av 
1980-talet. Karlshamn kommuns befolkning minskade inte alls 
lika kraftigt som Ronneby kommun. Under slutet av 1980-talet 
och början av 1990-talet pendlade antalet invånare mellan 31 300 
och 31 600. Under andra halvan av 1990-talet sjönk dock 
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befolkningssiffrorna så att antalet invånare 1998 understeg 31 
000 personer.  

Om man enbart ser på de tätorter som ingick i denna studie var 
utvecklingen något annorlunda än för hela kommunerna. Under 
tidsperioden 1980-1998 ökade antalet invånare i tätorterna 
Karlshamn och Asarum med drygt 6% eller nästan 1200 
personer. Ronneby och Kallinge tätorter minskade under samma 
tidsperiod sin befolkning med över 5% eller nästan 1000 
personer. Den största befolkningsminskningen ägde rum under 
1980-talet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 5:1 Karlshamns och Ronnebys befolkning 1980-1998 
 

Den genomsnittliga befolkningstätheten i Karlshamns och 
Asarums tätorter låg konstant strax under 14 invånare/hektar 
under hela tidsperioden 1980-1998 som en följd av att såväl 
tätorternas sammanlagda areal som antalet invånare ökade. Olika 
delar av tätorterna hade däremot olika befolkningsutveckling. De 
delar av tätorterna Karlshamn och Asarum som år 1980 hade 
högst befolkningstäthet var Karlshamns centrum, samt några 
mindre områden i norra och sydöstra delen av Karlshamn. De 
allra tätaste områdena hade en befolkningstäthet på över 70 
invånare/hektar, medan de relativt täta områdena hade en 
befolkningstäthet på mellan 31 och 70 invånare/hektar. Hela 
Asarums tätort förutom själva centrum hade lägre 

befolkningstäthet än 30 invånare/hektar. Vid tidsperiodens slut 
hade Karlshamns centrum ytterligare förtätats medan övriga 
områden som år 1980 hade hög eller relativt hög 
befolkningstäthet, uppvisade befolkningsminskningar. 1998 
nådde i stort sett endast Karlshamns centrum över 70 
invånare/hektar. Under tidsperioden ökade andelen invånare i 
Karlshamns centrum från ca 20% till 24% av den totala 
befolkningen i Karlshamns och Asarums tätorter. Ca 17% av 
Karlshamns och Asarums befolkning bodde under hela 
tidsperioden i Karlshamns norra del d.v.s. i närheten av 
Karlshamns huvudinfart från E22an, medan västra och östra 
delarna av Karlshamns tätort minskade sina andelar av 
befolkningen. Denna trend, att centrum förtätades medan övriga 
delar av tätorten glesades ut kännetecknar hela tidsperioden 
1980-1998. De största förändringarna ägde rum under första 
halvan av 80-talet. Under hela 90-talet var förändringarna små 
och i stora delar av tätorten skedde inga förändringar alls. I 
Asarum var förändringarna små under hela tidsperioden 1980-
1998.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 5:2 Andel invånare i olika delar av Karlshamn 1980-1998. 
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Figur 5.3 Karlshamns befolkning 1980. Figur 5.4 Karlshamns befolkningsförändringar 1980-1998. 
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Den genomsnittliga befolkningstätheten i Ronneby och Kallinge 
tätort minskade under tidsperioden 1980-1998 från ca 14 till 
drygt 13 invånare/hektar. Detta förklaras av att tätorternas 
sammanlagda areal ökade något samtidigt som antalet invånare 
sjönk. De delar av tätorterna Ronneby och Kallinge som år 1980 
hade högst befolkningstäthet (över 70 invånare/hektar) var ett 
fåtal kvarter i Ronneby centrum, delar av södra Ronneby tätort, 
samt Kallinge centrum och sydöstra Kallinge. Östra delen av 
Ronneby centrum, sydvästra och östra utkanten av Ronneby hade 
dessutom relativt hög befolkningstäthet, över 30 invånare/hektar. 
Jämfört med Karlshamn bodde en mycket liten andel av tätortens 
befolkning i Ronnebys centrum, även om andelen ökade under 
tidsperioden. En viktig förklaring till att så få personer bodde i 
Ronnebys centrum är att området är litet till ytan sett. Under 
tidsperioden 1980-1998 centrerades befolkningens 
bosättningsmönster något mot Ronnebys centrum, där 
befolkningstätheten generellt översteg 30 invånare/hektar och i 
flera kvarter även 70 invånare/hektar. Även de nordöstra delarna 
av Ronneby tätort förtätades, medan stora delar av södra 
Ronneby och Kallinge glesades ut. Majoriteten av områdena i 
såväl Ronneby som Kallinge hade 1998 en befolkningstäthet 
mellan 11 och 30 invånare/hektar. Andelen invånare i södra 
Ronneby minskade från ca 34% till 30% av den totala 
befolkningen i Ronneby och Kallinges tätorter. Under hela 
tidsperioden 1980-1998 bodde mycket få personer i områdena 
runt den västra infarten, vilket är intressant att notera eftersom 
handelsutbudet i dessa områden ökade markant under samma 
tidsperiod.  

Befolkningsutvecklingen i Karlshamn och Ronneby liknar 
utvecklingen i många andra svenska städer. Reneland (2000) 
visar i sina studier av tillgänglighet i 45 svenska städer att 
andelen invånare som bodde inom vad han uppskattar som 15 
minuters promenad från centrum (1000 meter fågelvägen) ökade 
något mellan 1980 och 1995. Reneland tolkar dessa resultat som 
att det skedde en förtätning av tätorternas centrala delar. 
Samtidigt minskade andelen invånare som bodde inom vad han 
uppskattar som 15 minuters cykelväg något (3000 meter 
fågelvägen). Det skedde alltså en liten utglesning inom zonen 
1000-3000 meter från centrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5:5 Andel invånare i olika delar av Ronneby 1980-1998. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1980 1985 1990 1995 1998
År

A
n

d
el

 in
vå

n
ar

e

Ronnebys centrum Södra Ronneby Norra Ronneby Östra Ronneby Västra Ronneby Kallinge  



 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5:6 Ronnebys befolkning 1980. Figur 5:7 Ronnebys befolkningsförändringar 1980-1998. 
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5.4 Handelns utveckling i Karlshamn och Ronneby
 
5.4.1 Livsmedel 
 
Under tidsperioden minskade antalet livsmedelsbutiker kraftigt 
i Ronneby och ökade något i Karlshamn. I Ronneby försköts 
livsmedelshandeln till västra infarten, medan den i Karlshamn 
under hela tidsperioden var spridd över hela tätorten. 
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Tätortsgräns
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Asarum: +/-0 st, +8.009 kkr
-98: 3 st, 26.309 kkr
-80: 3 st, 18.300 kkr

Infarten: +2 st, +17.242 kkr
-98: 4 st, 26.697 kkr
-80: 2 st, 9.455 kkr

Övrigt: -1 st, +440 kkr
-98: 4 st, 10.810 kkr
-80: 5 st, 10.370 kkr

Centrum: +/-0 st, +14.071
kkr -98: 7 st, 98.861 kkr
-80: 7 st, 84.790 kkr

Totalt: +1 st, + 39.762 kkr
-98: 18 st, 162.677 kkr
-80: 17 st, 122.915 kkr

 

Karlshamn 
Antalet livsmedelsbutiker med brett sortiment i Karlshamn och 
Asarum ökade med en butik mellan 1980 och 1998, från 17 till 18 
stycken. Under åren däremellan, framförallt på 80-talet, var dock 
antalet något lägre. Den totala omsättningen, räknat i fasta priser 
med 1980 som basår, ökade kontinuerligt under hela tidsperioden 
så att omsättningen 1998 var mer än 30% större än 1980.  

Antalet butiker i Karlshamns centrum och i Asarum låg under 
tidsperioden 1980-1998 på oförändrad nivå, medan antalet 
butiker längs infarten ökade med två stycken och antalet butiker i 
övriga platser i tätorten minskade med en butik. Butikernas 
omsättning ökade i samtliga tätortsdelar även om ökningen 
procentuellt sett var överlägset störst bland butikerna längs 
infarten (över 180%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5:9 Antal livsmedelsbutiker i Karlshamn och Ronneby  
1980-1998. 
 
Figur 5:8 Livsmedelhandelns utveckling i Karlshamn 1980-1998. 
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Ronneby 

Antalet livsmedelsbutiker med brett sortiment i Ronneby och 
Kallinge minskade under tidsperioden 1980-1998 från 17 till 11 
stycken. Den totala omsättningen, räknat i fasta priser, ökade 
under slutet av 1980-talet med över 40%, men minskade därefter 
igen, så att den totala omsättningen endast var marginellt större 
1998 än 1980.  

Antalet livsmedelsbutiker minskade i samtliga delar av Ronneby 
och Kallinge utom längs västra infarten där det tillkom en butik. 
Även sett till total omsättning minskade utbudet nästan överallt 
utom längs västra infarten där omsättningen ökade med nästan 
80%. Omsättningen i övriga lokaliseringar ökade visserligen 
också marginellt, men utgjorde en så liten andel av utbudet att 
det inte påverkade de stora trenderna.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 5:10 Livsmedelshandelns omsättning i Karlshamn och  
Ronneby 1980-1998. 
 
Figur 5:11 Livsmedelhandelns utveckling i Ronneby 1980-1998. 
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Kallinge: -4 st, -4.489 kkr
-98: 2 st, 17.471 kkr
-80: 6 st, 21.960 kkr

V. Infarten: +1 st, +23.384 kkr
-98: 2 st, 53.884 kkr
-80: 1 st, 30.500 kkr

Övrigt: -2 st, +2.771 kkr
-98: 4 st, 12.836 kkr
-80: 6 st, 10.065 kkr

Centrum: -1 st, -13.517 kkr
-98: 3 st, 50.533 kkr
-80: 4 st, 64.050 kkr

Totalt: -6 st, +8.149 kkr
-98: 11 st, 134.724 kkr
-80: 17 st, 126.575 kkr
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5.4.2 Beklädnad 
 

I både Karlshamn och Ronneby var beklädnadshandeln under 
hela tidsperioden starkt koncentrerad till centrum. Utbudet var 
större i Karlshamn än i Ronneby, men minskade kraftigt i båda 
tätorterna.  
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Tätortsgräns
Vägnät
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Asarum: -7 st, -3.369 kkr
-98: 1 st, 1.193 kkr
-85: 8 st, 4.562 kkr

Infarten: -1 st, -456 kkr
-98: 0 st, 0 kkr
-85: 1 st, 456 kkr

Övrigt: -5 st, -2.750 kkr
-98: 1 st, 443 kkr
-85: 6 st, 3.193 kkr

Centrum: -7 st, -680 kkr
-98: 30 st, 49.296 kkr
-85: 37 st, 49.976 kkr

Totalt: -20 st, -7.255 kkr
-98: 32 st, 50.932 kkr
-85: 52 st, 58.187 kkr

 
Figur 5:12 Beklädnadshandelns utveckling i Karlshamn 1985- 
1998. 

Karlshamn 

1985 fanns över 50 beklädnadsbutiker i Karlshamn och Asarum. 
Fram till mitten av 1990-talet i det närmaste halverades antalet 
butiker, för att därefter åter öka något. Den totala omsättningen 
för beklädnadsbranschen hade en liknande utveckling, d.v.s. 
omsättningen minskade fram till bottenåret 1995 (med ca 25%), 
för att därefter återhämta sig något.  

Beklädnadshandeln koncentrerades under tidsperioden till 
Karlshamns centrum. Redan 1985 låg visserligen majoriteten av 
beklädnadsbutikerna i centrum, men denna koncentration 
förstärktes, så att det 1998 nästan inte förekom beklädnadshandel 
på andra platser än i Karlshamns centrum. Koncentrationen 
förstärktes dessutom inom centrumet, så att nästan all 
beklädnadshandel kom att ligga längs gågatan och runt torget.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 5:13 Antal beklädnadsbutiker i Karlshamn och Ronneby  
1980-1998. 
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Ronneby 

Antalet beklädnadsbutiker i Ronneby och Kallinge minskade 
under hela tidsperioden 1985-1998 från 37 till 24 stycken. Den 
totala omsättningen mer än halverades fram till bottenåret 1995 
för att därefter återhämta sig något. Beklädnadshandelns 
omsättning minskade alltså ännu mer i Ronneby än i Karlshamn, 
medan antalet butiker minskade allra mest i Karlshamn. 

Beklädnadshandeln koncentrerades under tidsperioden till 
Ronneby centrum. Redan 1985 låg visserligen majoriteten av 
beklädnadsbutikerna i centrum, men denna koncentration 
förstärktes, så att det 1998 nästan inte förekom beklädnadshandel 
på andra platser än i Ronneby centrum.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figur 5:14 Beklädnadshandelns omsättning i Karlsham och 
Ronneby 1980-1998. 
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Kallinge: +1 st, +430 kkr
-98: 2 st, 886 kkr
-85: 1 st, 456 kkr

V. Infarten: -1 st, -456 kkr
-98: 0 st, 0 kkr
-85: 1 st, 456 kkr

Övrigt: -8 st, 3.674 kkr
-98: 2 st, 886 kkr
-85: 10 st, 4.560 kkr

Centrum: -5 st, -10.141 kkr
-98: 20 st, 15.874 kkr
-85: 25 st, 26.015 kkr

Totalt: -13 st, -13.841 kkr
-98: 24 st, 17.646 kkr
-85: 37 st, 31.487 kkr

 
Figur 5:15 Beklädnadshandelns utveckling i Ronneby 
1985-1998. 
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5.4.3 Hemutrustning 
 

I Ronneby försköts hemutrustningshandeln från centrum till 
den västra infarten, medan den i Karlshamn under hela 
tidsperioden i huvudsak var koncentrerad till centrum. Utbudet 
var större i Karlshamn än i Ronneby, men minskade kraftigt i 
båda tätorterna.  
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Asarum: -1st, -8.328 kkr
-98: 11 st, 8.156 kkr
-85: 12 st, 16.484 kkr

Infarten: +2 st, -6.191 kkr
-98: 5 st, 9.341 kkr
-85: 3 st, 15.532 kkr

Övrigt: -2 st, -15.167 kkr
-98: 12 st, 18.750 kkr
-85: 14 st, 33.917 kkr

Centrum: -6 st, -31.105 kkr
-98: 30 st, 32.295 kkr
-85: 36 st, 63.400 kkr

Totalt: -7 st, -60.791 kkr
-98: 58 st, 68.542 kkr
-85: 65 st, 129.333 kkr

  
Figur 5:16 Hemutrustningshandelns utveckling i Karlshamn 
1985-1998. 

Karlshamn 

Bortsett från en kortvarig, mindre ökning av antalet 
hemutrustningsbutiker under slutet av 1980-talet, minskade 
antalet butiker under tidsperioden 1985-1998 från 65 till 58 
stycken. Den totala omsättningen inom hemutrustningsbranschen 
mer eller mindre halverades under slutet av 1980-talet, för att 
därefter ligga på en relativt oförändrad nivå.  

Majoriteten av hemutrustningshandeln låg under hela 
tidsperioden 1985-1998 i Karlshamns centrum. Koncentrationen 
var dock inte så radikal som vad gäller beklädnadshandel. En inte 
oansenlig andel av utbudet fanns under hela tidsperioden på 
övriga platser i tätorten, vilket bland annat omfattar det 
industriområde i västra Karlshamn som innehöll stora 
handelsetableringar inom hemutrustning och bilhandel. 
Minskningen av antalet butiker var störst i Karlshamns centrum, 
medan omsättningsminskningen var relativt jämn över hela 
tätorten.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 5:17 Antal hemutrustningsbutiker i Karlshamn och  
Ronneby 1980-1998. 
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Ronneby 

1985 fanns 45 hemutrustningsbutiker i Ronneby och Kallinge 
tätort. Fram till mitten av 1990-talet minskade antalet butiker till 
31 stycken, för att därefter så kraftigt återhämta sig att antalet 
butiker 1998 uppgick till nästan lika många som ursprungsåret 
1985. Den totala omsättningen minskade, precis som i 
Karlshamn, under slutet av 1980-talet, dock inte i lika stor 
utsträckning. I början av 1990-talet ökade åter omsättningen 
något.  

Under tidsperioden 1985-1998 skedde stora förändringar 
avseende hemutrustningshandelns lokalisering. I Ronneby 
centrum och i Kallinge minskade framförallt omsättningen, men 
även antalet butiker. I centrum med så mycket som 10 butiker 
och över 80% minskning av omsättningen. Det var endast längs 
den västra infarten som både den totala omsättningen och antalet 
butiker ökade. På övriga platser i tätorten ökade antalet butiker, 
men samtidigt minskade deras totala omsättning, varför det 
handlade om mycket små butiker med liten omsättning. Om man 
hårddrar utvecklingen en aning kan man säga att Ronnebys 
centrum under den aktuella tidsperioden dränerades på 
hemutrustningshandel till förmån för ett fåtal stora etableringar 
längs västra infarten. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figur 5:18 Hemutrustningshandelns omsättning i Karlshamn  
och Ronneby 1980-1998. 
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Kallinge: -1 st, -5.656 kkr
-98: 8 st, 3.854 kkr
-85: 9 st, 9.510 kkr

V. Infarten: +4 st, +12.264 kkr
-98: 9 st, 40.158 kkr
-85: 5 st, 27.894 kkr

Övrigt: +4 st, -3.058 kkr
-98: 14 st, 6.452 kkr
-85: 11 st, 9.510 kkr

Centrum: -10 st, -27.956 kkr
-98: 10 st, 6.280 kkr
-85: 20 st, 34.236 kkr

Totalt: -4 st, -24.406 kkr
-98: 41 st, 56.744 kkr
-85: 45 st, 81.150 kkr

 
Figur 5:19 Hemutrustningshandelns utveckling i Ronneby  
1985-1998.
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5.4.4 Specialbutiker 
 

I Ronneby spreds specialbutikernas utbud från centrum till hela 
tätorten, medan utbudet i Karlshamn under hela tidsperioden i 
huvudsak var koncentrerat till centrum. Utbudet var större i 
Karlshamn än i Ronneby, men varierade kraftigt i båda 
tätorterna. 
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Asarum: +1 st, -617 kkr
-98: 6 st, 3.228 kkr
-85: 5 st, 3.845 kkr

Infarten: +2 st, +864 kkr
-98: 2 st, 864 kkr
-85: 0 st, 0 kkr

Övrigt: -4 st, -4.062 kkr
-98: 10 st, 5.274 kkr
-85: 14 st, 9.336 kkr

Centrum: -1 st, -7.379 kkr
-98: 33 st, 27.228 kkr
-85: 34 st, 34.607 kkr

Totalt: -2 st, -11.194 kkr
-98: 51 st, 36.594 kkr
-85: 53 st, 47.788 kkr

 
Figur 5:20 Specialbutikernas utveckling i Karlshamn 1985- 
1998. 

Karlshamn 

Antalet butiker inom specialbutiker i Karlshamn och Asarum låg 
under hela tidsperioden 1985-1998 relativt konstant på strax över 
50 butiker. Den totala omsättningen för  specialbutiker varierade 
däremot inom ett intervall på ca 20% av det maximala utbudet.  

Under hela tidsperioden låg majoriteten av utbudet inom 
specialbutiker i Karlshamns centrum, även om en ansenlig del av 
specialbutikernas utbud låg i Karlshamns bostadsområden 
(övriga platser). I Karlshamns bostadsområden skedde stora 
förändringar under tidsperioden sett på såväl antalet butiker som 
total omsättning. Omsättningen i det närmaste halverades och 
antalet butiker minskade med 4 stycken. Även i centrum 
minskade utbudet inom specialbutiker avsevärt, även om det 
endast gav marginellt utslag i antalet butiker. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 5:21 Antal specialbutiker i Karlshamn och Ronneby  
1980-1998. 

0

10

20

30

40

50

60

1980 1985 1990 1995 2000
År

A
nt

al Ronneby
Karlshamn

 



 55

Ronneby 

Antalet butiker inom specialbutiker ökade från 1985 till mitten 
av 1990-talet från 36 till 42 butiker, för att därefter sjunka till 38 
stycken. Den totala omsättningen varierade inom ett intervall på 
nästan 30% av det maximala utbudet.  

Utbudet inom specialbutiker hade i början av tidsperioden sin 
tyngdpunkt i Ronnebys centrum, för att framåt 1998 mer och mer 
sprida ut sig över hela tätortsytan. I centrum minskade antalet 
butiker med 8 stycken och den totala omsättningen minskade 
med nästan 60%, medan antalet butiker i framförallt Ronnebys 
bostadsområden, men även i viss mån i Kallinge och längs västra 
infarten ökade såväl sett till omsättning som antal butiker.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5:22 Specialbutikernas omsättning i Karlshamn och  
Ronneby 1980-1998. 
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Kallinge: +2 st, +564 kkr
-98: 10 st, 4.956 kkr
-85: 8 st, 4.392 kkr

V. Infarten: +1 st, +432 kkr
-98: 1 st, 432 kkr
-85: 0 st, 0 kkr

Övrigt: +7 st, +3.360 kkr
-98: 15 st, 7.752 kkr
-85: 8 st, 4.392 kkr

Centrum: -8 st, -14.390 kkr
-98: 12 st, 10.334 kkr
-85: 20 st, 24.724 kkr

Totalt: +2 st, -10.033 kkr
-98: 38 st, 23.475 kkr
-85: 36 st, 33.508 kkr

 
Figur 5:23 Specialbutikernas utveckling i Ronneby 1985-1998. 
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5.4.5 Bensinstationer 
 

Antalet bensinstationer minskade kraftigt i både Karlshamn och 
Ronneby. Redan i början av tidsperioden låg Ronnebys 
bensinstationer längs infarterna och vid E22ans avfarter, medan 
detta mönster uppträdde först senare i Karlshamn. 
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Asarum: +/-0 st, +8.177 kkr
-98: 2 st, 11.495 kkr
-80: 2 st, 3.318 kkr

Infarten: +1 st, +8.050 kkr
-98: 1 st, 8.050 kkr
-80: 0 st, 0 kkr

Övrigt: -1st, -7.434 kkr
-98: 1 st, 8.050 kkr
-80: 2 st, 15.484 kkr

Centrum: -4 st, -22.451 kkr
-98: 2 st, 9.071 kkr
-80: 6 st, 31.521 kkr

Totalt: -4 st, -13.657 kkr
-98: 6 st, 36.666 kkr
-80: 10 st, 50.323 kkr

 
 

Figur 5:24 Bensinstationernas utveckling i Karlshamn 1980- 
1998. 

Karlshamn 

Antalet bensinstationer i Karlshamn och Asarum minskade under 
tidsperioden 1980-1998, från 10 till 6 stationer. Den totala 
omsättningen för bensinstationerna ökade kortvarigt under början 
av 1980-talet, för att därefter minska, så att den totala 
omsättningen 1998 understeg 1980 års värde. Minskningen av 
såväl antalet bensinstationer som deras totala omsättning ägde 
uteslutande rum i Karlshamns centrum och Karlshamns 
bostadsområden (övrigt). Bensinstationerna föredrog 
lokaliseringar vid infarter och förbifarter framför centrala och 
andra platser. De få stationer som fanns kvar i centrum 1998 låg 
så nära infarten att det är ett gränsfall för att de skulle räknas till 
infarten i stället för centrum. Även stationerna i Asarum valde 
lokaliseringar längs infarterna till samhället. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5:25 Antal bensinstationer i Karlshamn och Ronneby 
1980-1998. 

0

2

4

6

8

10

12

1980 1985 1990 1995 2000
År

A
nt

al Ronneby
Karlshamn

 



 57

Ronneby 

1980 fanns 7 bensinstationer i Ronneby och Kallinge tätort. Efter 
en kortvarig ökning under 80-talet sjönk åter antalet stationer så 
att det 1998 endast fanns 5 bensinstationer kvar. Även den totala 
omsättningen ökade kortvarigt i början av 1980-talet för att 
därefter minska något. De största förändringarna, i omsättning 
sett, skedde i Kallinge, där den totala omsättningen ökade med 
över 400%, trots att antalet bensinstationer inte förändrades alls. 
Denna anmärkningsvärda ökning berodde uteslutande på att en 
av stationerna i Kallinge under slutet av 80-talet växte radikalt i 
samband med att stationen verkar ha bytt inriktning från att 
enbart ha sålt bensin och erbjuda viss bilservice till att även sälja 
livsmedel och annat utbud. Även längs den västra infarten ökade 
den totala omsättningen, samtidigt som antalet bensinstationer 
minskade. I Ronneby centrum och på övriga platser i tätorten 
fanns det inte några bensinstationer under hela den aktuella 
tidsperioden.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5:26 Bensinstationernas omsättning i Karlshamn och 
Ronneby 1980-1998. 
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Kallinge:+/-0 st, +9.283 kkr
-98: 2 st, 11.495 kkr
-80: 2 st, 2.212 kkr

V. Infarten: -2 st, +1.637 kkr
-98: 3 st, 17.121 kkr
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Figur 5:27 Bensinstationernas utveckling i Ronneby 1980-1998. 
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6 Tillgänglighet till handel 
 

Innan tillgängligheten till handel i Karlshamn och Ronneby 
beskrivs, inleds kapitlet med en kort tillbakablick på vilka 
tillgänglighetsmått som användes i studien. Dessutom förklaras 
kapitlets uppläggning. 

I denna studie valdes två typer av bostadsbaserade 
platstillgänglighetsmått, ett enkelt avståndsmått och ett 
kumulativt utbudsmått. Avståndsmåttet användes till branscherna 
livsmedel och bensinstationer genom att avståndet i gatunätet 
mellan bostäder och den närmaste butiken/stationen 
uppskattades. För de andra branscherna, beklädnad, 
hemutrustning och specialbutiker användes ett kumulativt 
utbudsmått genom att avstånden i gatunätet till en viss andel av 
tätortens utbud uppskattades. Dels uppskattades avståndet till det 
närmast belägna utbudet (20% av utbudet), dels till majoriteten 
av utbudet (80% av utbudet). I rapporten används genomgående 
uttrycken ”det närmast belägna utbudet” och ”majoriteten av 
utbudet” när tillgängligheten till dessa branschgrupper 
diskuteras. I samband med beskrivningen av avstånden till dessa 
branschgrupper kommenteras även hur tillgängligheten 
påverkades av att mängden utbud varierade under tidsperiodens 
gång. I båda måtten studerades hur stor andel av tätorternas 
invånare som hade gång- eller cykelavstånd (400 meter 
respektive 2 km) till utbudet respektive den närmaste butiken.  

Tillgängligheten till handel beskrivs också för samtliga 
branschgrupper med hjälp av kartor som visar skillnader mellan 
olika delar av tätorterna. Kartorna visar dels avstånden under 
ursprungsåren 1980 och 1985, dels avståndsförändringarna fram 
till 1998.  

Varje branschgrupp beskrivs i var sitt separat avsnitt under de 
följande sidorna. Första avsnittet omfattar livsmedelshandel och i 
samband med denna branschgrupp diskuteras frågan om vilken 
faktor, handelns utveckling eller befolkningens 
bosättningsmönster, som i störst utsträckning påverkade 
tillgängligheten till livsmedelshandel. Därefter fortsätter kapitlet 

med avsnitt om beklädnad, hemutrustning och specialbutiker för 
att avslutas med bensinstationer.  

Varje avsnitt inleds med en ruta med en kort sammanfattning av 
hur tillgängligheten till den aktuella branschgruppen förändrades 
under tidsperioden och de viktigaste likheterna eller skillnaderna 
mellan de båda tätorterna. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell över andelen 
invånare med gång- respektive cykelavstånd till de olika 
branschgruppernas utbud.  
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6.1 Livsmedel 
 

Under tidsperioden 1980-1998 minskade andelen invånare med 
gångavstånd till sin närmaste livsmedelsbutik med ca 10%-
enheter i både Karlshamn och Ronneby, från 38 till 28% i 
Karlshamn och från 34 till 26% i Ronneby. 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Avstånd till närmaste livsmedelsbutik  
 

Under tidsperioden 1980-1998 minskade andelen invånare med 
gångavstånd till sin närmaste livsmedelsbutik med brett 
sortiment i både Karlshamn och Ronneby med ca 10 
procentenheter. 1980 hade 38% av Karlshamns befolkning 
gångavstånd till sin närmaste livsmedelsbutik mot 28% 1998. 
Andelen invånare med gångavstånd i Ronneby låg ca 5% lägre, 
d.v.s. 34% hade gångavstånd 1980 och 26% 1998. I Karlshamn 
skedde de största försämringarna av gångavstånd under början av 
1980-talet, medan de största försämringarna i Ronneby skedde i 
början av 1990-talet. Oavsett vilket år man studerar i 
tidsperioden hade Ronneby lägre andel invånare med 
gångavstånd till sin närmaste livsmedelsbutik än Karlshamn. I 
stort sett samtliga invånare i både Karlshamn och Ronneby hade 
däremot under hela tidsperioden cykelavstånd till sin närmaste 
livsmedelsbutik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 6:1 Avstånd till närmaste livsmedelsbutik i Karlshamn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 6:2 Avstånd till närmaste livsmedelsbutik i Ronneby. 
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6.1.2  Avstånd från olika delar av tätorterna  
 

Ju längre avstånd från centrum och de viktigaste huvudlederna i 
Karlshamn och Ronneby desto längre var avståndet till 
närmaste livsmedelsbutik 1980. Avstånden från olika delar av 
tätorterna förändrades kraftigt under tidsperioden. I Karlshamn 
förekom både att avstånden blev kortare och längre, medan 
man i Ronneby fick oförändrade eller längre avstånd. 

 

Situationen 1980 

1980 bildade avstånden till närmaste livsmedelsbutik liknande 
mönster i både Karlshamn och Ronneby på så sätt att centrum 
och områden längs med de viktigaste huvudlederna hade korta 
avstånd (mindre än 500 meter) medan tätorternas utkanter hade 
längst avstånd (mer än 2 km). I Karlshamn sammanföll de 
områden som hade kortast avstånd med de områden som hade 
flest invånare. I flertalet av områdena med längst avstånd till 
livsmedelshandel bodde så litet antal invånare att det var få som 
berördes av att avstånden var långa. Enda undantagen var östra 
Asarum och östra Karlshamn som både hade långa avstånd och 
relativt stort antal invånare.  

I Ronneby var inte befolkningen koncentrerad mot centrum i lika 
hög utsträckning som livsmedelshandeln, vilket medförde att ett 
stort antal invånare i tätorternas perifera lägen hade långa 
avstånd till sin närmaste livsmedelsbutik 1980. 

 

Förändringar under tidsperioden 1980-1998 

Utvecklingen under tidsperioden 1980-1998 skiljer sig åt mellan 
Karlshamn och Ronneby. I Karlshamn fick östra Asarum och 
östra Karlshamn, som i början av tidsperioden hade både långa 
avstånd och stort antal invånare, den gynnsammaste utvecklingen 
genom att avstånden till närmaste livsmedelsbutik förkortades 
med mer än 500 meter. Dessa områden fick härigenom 
cykelavstånd till sin närmaste livsmedelsbutik. Sydöstra och 
västra Karlshamn fick å andra sidan längre avstånd, vilket 
medförde att flera områden förlorade sitt gångavstånd till sin 

närmaste livsmedelsbutik. Befolkningsutvecklingen var i dessa 
områden svagt negativ, men fortfarande mot slutet av 
tidsperioden bodde här ändå ett stort antal invånare, vilket 
innebar att många berördes av den försämrade tillgängligheten 
till livsmedelshandel. 

I Ronneby och Kallinge fick i princip inget område kortare 
avstånd till livsmedelshandel än de hade 1980. Under 
tidsperioden skedde kraftiga avståndsökningar i mer eller mindre 
hela östra Ronneby och västra och norra Kallinge. De områden 
som förlorade sitt gångavstånd till sin närmaste livsmedelsbutik 
var i huvudsak västra och norra Kallinge och halvcentrala lägen i 
östra Ronneby. Flertalet av dessa områden hade stort antal 
invånare, vilket innebar att många berördes av den försämrade 
tillgängligheten till livsmedelshandel.  
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Figur 6:3 Avstånd till närmaste livsmedelbutik i Karlshamn  
1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 6:4 Förändring av avståndet till närmaste livsmedelsbutik 
i Karlshamn 1980-1998. 
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Figur 6:5 Avstånd till närmaste livsmedelbutik i Ronneby 1980. Figur 6:6 Förändring av avståndet till närmaste livsmedelsbutik 
 i Ronneby 1980-1998. 
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6.1.3 Handelns utveckling eller befolkningens 
bosättningsmönster? 
 

Avstånden till den närmaste livsmedelsbutiken ökade för en stor 
andel av invånarna i Karlshamn och Ronneby under tidsperioden 
1980-1998. Tre faktorer kan ha påverkat avstånden: 
Befolkningens bosättningsmönster, handelns utveckling och 
förändringar av gatunätet. Det sistnämnda kan redan på förhand 
konstateras ha försumbar inverkan på avstånden eftersom 
gatunätet endast förändrades marginellt under den aktuella 
tidsperioden. De två förstnämnda däremot bör undersökas vidare. 
Genom att studera hur avstånden till närmaste livsmedelsbutik 
förändrades dels under förutsättning att endast befolkningens 
bosättningsmönster förändrades och dels under förutsättning att 
endast handelns lokaliseringar förändrades gick det att identifiera 
vilken av dessa faktorer som i huvudsak påverkade avstånden.  

Avståndsökningarna i Ronneby kan uteslutande förklaras av 
handelns utveckling, medan avståndsökningarna i Karlshamn 
påverkades av både handelns utveckling och befolkningens 
bosättningsmönster, även om handelns utveckling hade störst 
inverkan. Då bosättningsmönstret i Karlshamn hölls konstant på 
1980 års nivå, sammanföll i stort sett resultaten med de egentliga 
resultaten för 1998. Detta innebar att om invånarna år 1998 hade 
bott på samma ställen som de gjorde 1980 hade avstånden varit 

ungefär desamma som de i realiteten kom att bli 1998. Detta 
innebar vidare att befolkningens bosättningsmönster inte 
påverkade avstånden till närmaste livsmedelsbutik i Karlshamn 
nämnvärt. Vid förutsättningen att handeln hölls konstant på 1980 
års nivå, framträder avstånden som något kortare än de i 
realiteten var 1998. Avstånden till närmaste livsmedelsbutik hade 
alltså varit något kortare om butikerna hade legat kvar där de låg 
i början av tidsperioden. Invånarnas bosättningsmönster bidrog 
dock till viss del till de ökade avstånden. Om invånarna i början 
av tidsperioden hade bott där de kom att bo 1998 hade avstånden 
varit längre än de i realiteten var 1980. Under tidsperioden 
bosatte sig alltså befolkningen på ställen som låg sämre till i 
förhållande till butikernas lägen 1980. Butikernas allokering 
under tidsperioden innebar dock, som redan konstaterats, ännu 
längre avstånd än om de hade legat kvar där de låg från början.  

I Ronneby var bilden enklare än i Karlshamn på så sätt att då 
handeln hölls konstant på 1980 års nivå sammanföll resultaten 
med de egentliga resultaten för 1980, medan om befolkningens 
bosättningsmönster hölls konstant på 1980 års nivå sammanföll 
resultaten med realiteten 1998. De avståndsökningar som skedde 
i Ronneby under tidsperioden berodde alltså helt på handelns 
utveckling. Avstånden hade varit avsevärt kortare om butikerna 
hade legat kvar där de låg i början av tidsperioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6:7 Vad påverkade tillgängligheten till närmaste  
livsmedelsbutik i Karlsham? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6:8 Vad påverkade tillgängligheten till närmaste  
livsmedelsbutik i Ronneby? 
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6.2 Beklädnad 
 

Under tidsperioden 1985-1998 försämrades tillgängligheten till 
beklädnadshandel i både Karlshamn och Ronneby på grund av 
att utbudet minskade kraftigt. Andelen invånare med gång- eller 
cykelavstånd till det utbud som fanns kvar ökade dock något i 
båda tätorterna. Färre hade gång- eller cykelavstånd till 
beklädnadshandeln i Ronneby än i Karlshamn.  

 
6.2.1 Avstånd till beklädnadshandel 
 

Tillgängligheten till beklädnadshandel försämrades i både 
Karlshamn och Ronneby under tidsperioden 1985-1998 genom 
att tätorternas totala utbud inom beklädnad minskade. På grund 
av utbudsminskningen var invånarna i Karlshamn tvungna att 
täcka in en större del av tätorten eller i värsta fall ta sig till en 
angränsande kommun om de skulle kunna nå ett så stort utbud 
som motsvarade 80% av 1985 års beklädnadsutbud. I Ronneby 
var invånarna under hela 1990-talet tvungna att ta sig till en 
angränsande kommun för att nå detsamma. Om invånarna endast 
skulle kunna nå motsvarande 20% av 1985 års utbud inom 
beklädnad förbättrades dock tillgängligheten i Karlshamn i lika 
stor utsträckning som om man bortsåg från utbudsminskningen 
(vilket beskrivs nedan). I Ronneby däremot var andelen invånare 

med gång- eller cykelavstånd till motsvarande 20% av 1985 års 
utbud något lägre än om man bortsåg från utbudsminskningen.  

Om man då bortser från beklädnadsutbudets minskning 
förbättrades tillgängligheten till beklädnadshandel under 
tidsperioden 1985-1998 på så sätt att andelen invånare med gång- 
eller cykelavstånd till det beklädnadsutbud som trots allt fanns 
kvar ökade något i både Karlshamn och Ronneby. Under 
tidsperioden ökade andelen invånare med gångavstånd till det 
närmast belägna utbudet inom beklädnadshandel från 0-12% i 
Karlshamn. I Ronneby var andelen invånare med gångavstånd till 
det närmast belägna utbudet inom beklädnadshandel mycket låg 
under hela tidsperioden. Andelen invånare som hade 
cykelavstånd till beklädnadshandeln ökade i både Karlshamn och 
Ronneby, från ca 42 till 46% i båda tätorterna om majoriteten av 
utbudet skulle kunna nås och från 52 till 54% i Karlshamn 
respektive från 46 till 51% i Ronneby om det räckte att nå det 
närmast belägna utbudet. Avstånden till majoriteten av utbudet 
var under hela tidsperioden så pass långa att varken invånarna i 
Karlshamn eller Ronneby kunde sägas ha gångavstånd. 

Avstånden till majoriteten av beklädnadsutbudet skiljer sig alltså 
endast marginellt från avstånden till det närmast belägna utbudet. 
Detta förklaras av att beklädnadshandeln under hela tidsperioden 
i huvudsak låg koncentrerad till en begränsad yta: Karlshamns 
och Ronnebys centrum. Oavsett om man skulle nå en liten eller 
stor del av utbudet var man alltså i princip tvungen att ta sig till 
respektive tätorts centrum.  
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Figur 6:9 Avstånd till 20% av utbudet inom beklädnad i  
Karlshamn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6:11 Avstånd till 20% av utbudet inom beklädnad i  
Ronneby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6:10 Avstånd till 80% av utbudet inom beklädnad i  
Karlshamn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 6:12 Avstånd till 80% av utbudet inom beklädnad i 
Ronneby.  
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6.2.2  Avstånd från olika delar av tätorterna 
 

Ju längre avstånd från Karlshamns och Ronnebys centrum, 
desto längre var avståndet till beklädnadshandel 1980. 
Avstånden från olika delar av tätorterna förändrades endast 
svagt under tidsperioden. 

 

Situationen 1985 

1985 bildade avstånden till beklädnadshandel ett tydligt mönster 
i både Karlshamn och Ronneby på så sätt att ju längre bort från 
centrum, desto längre avstånd till beklädnadshandel. I Karlshamn 
såg mönstret likadant ut oavsett om invånarna skulle kunna nå 
majoriteten av beklädnadsutbudet eller om det räckte att nå det 
närmast belägna utbudet. En stor del av Karlshamns och 
Asarums tätortsyta hade längre avstånd än 2 km till utbudet inom 
beklädnadshandel. Det var endast Karlshamns centrum som hade 
kortare avstånd än 1 km. De områden som på grund av stort antal 
invånare var hårdast drabbade av de långa avstånden var 
framförallt norra Karlshamn, ytterområdena av Karlshamns 
centrum och sydöstra Karlshamn. Även de centrala och östra 
delarna av Asarum bör nämnas eftersom avstånden till 
beklädnadshandel var extremt långa och antalet invånare var 
relativt stort. 

I Ronneby hade själva centrum kortare avstånd än 500 meter till 
det närmast belägna utbudet, medan tätortens perifera områden 
och hela Kallinge hade längre avstånd än 2 km. Om majoriteten 
av beklädnadsutbudet skulle kunna nås ökade den tätortsyta som 
hade längre avstånd än 2 km samtidigt som mer eller mindre 
inget område hade kortare avstånd än 500 meter. Stora delar av 
Kallinge samt halvcentrala och perifera områden i södra och 
östra Ronneby var, på grund av stort antal invånare, hårdast 
drabbade av att avstånden till beklädnadshandel var långa.  

 

 

 

Förändring under tidsperioden 1985-1998 

Under hela tidsperioden 1985-1998 skedde endast små 
förändringar av avståndet till beklädnadshandeln i både 
Karlshamn och Ronneby. Som en direkt konsekvens av att 
beklädnadshandeln ytterligare koncentrerades till Karlshamns 
centrum fick hela Asarum och norra Karlshamn, som redan i 
början av tidsperioden hade långt till beklädnadshandel, ännu 
något längre avstånd till det närmast belägna utbudet. Om 
majoriteten av utbudet skulle kunna nås fick hela södra 
Karlshamn något kortare avstånd.  

I Ronneby fick södra delen av tätorten något ökade avstånd till 
det närmast belägna utbudet, medan mer eller mindre hela 
Kallinge och nordvästra Ronneby fick något kortare avstånd om 
majoriteten av beklädnadsutbudet skulle kunna nås.  
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Figur 6:13 Avstånd till 20% av utbudet inom beklädnad i Figur 6:14 Avstånd till 80% av utbudet inom beklädnad i  
Karlshamn 1985. Karlshamn 1985. 
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Figur 6:15 Förändring av avståndet till 20% av utbudet inom Figur 6:16 Förändring av avståndet till 80% av utbudet inom 
beklädnad i Karlshamn 1985-1998. beklädnad i Karlshamn 1985-1998. 
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Figur 6:17 Avstånd till 20% av utbudet inom beklädnad i Ronneby Figur 6:18 Avstånd till 80% av utbudet inom beklädnad i  
1985. Ronneby 1985. 
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Figur 6:19 Förändring av avståndet till 20% av utbudet inom Figur 6:20 Förändring av avståndet till 80% av utbudet inom  
beklädnad i Ronneby 1985-1998. beklädnad i Ronneby 1985-1998. 

0 1000 2000 3000 Meters

Avstånd (meter)
-100 - 100
101 - 300
301 - 500

Tätortsgräns
Vägnät

N

EW

S

Förändring av avståndet till 20% av utbudet inom
beklädnad 1985-1998, Ronneby.

0 1000 2000 3000 Meters

Avstånd (meter)
-300 - -100
-100 - 100
101 - 300
301 - 500

Tätortsgräns
Vägnät

N

EW

S

Förändring av avståndet till 80% av utbudet inom
beklädnad 1985-1998, Ronneby.



 72

6.3 Hemutrustning 
 

Under tidsperioden 1985-1998 försämrades tillgängligheten till 
hemutrustningshandel i både Karlshamn och Ronneby på grund 
av att utbudet minskade kraftig. Avstånden till det utbud som 
fanns kvar blev dock kortare under tidsperioden. Karlshamns 
invånare hade i högre utsträckning cykelavstånd till det närmast 
belägna utbudet, medan Ronnebys invånare i högre 
utsträckning hade cykelavstånd till majoriteten av utbudet.  

 

6.3.1 Avstånd till hemutrustningshandel  
 

Tillgängligheten till hemutrustningshandel försämrades i både 
Karlshamn och Ronneby under tidsperioden 1985-1998 genom 
att tätorternas totala utbud inom hemutrustning minskade. På 
grund av utbudsminskningen var invånarna i båda tätorterna 
under hela resterande tidsperioden tvungna att ta sig till en 
angränsande kommun om de skulle kunna nå ett så stort utbud 
som motsvarade 80% av 1985 års hemutrustningshandel. Även 
om invånarna endast skulle kunna nå motsvarande 20% av 1985 
års utbud inom hemutrustning försämrades tillgängligheten 
något, framförallt i Karlshamn där andelen invånare med 
cykelavstånd till ett så stort utbud minskade med 6 
procentenheter.  

Om man bortser från hemutrustningshandelns minskning 
förbättrades tillgängligheten till det utbud inom hemutrustning 

som trots allt fanns kvar i både Karlshamn och Ronneby genom 
att avstånden till majoriteten av utbudet minskade för en stor 
andel av befolkningen. I Karlshamn ökade andelen invånare med 
cykelavstånd till majoriteten av utbudet från 1 till 11% och i 
Ronneby från 23 till 27%. Avstånden till majoriteten av utbudet 
var under hela tidsperioden så pass långa att varken invånarna i 
Karlshamn eller Ronneby kunde sägas ha gångavstånd.  

Avstånden till det närmast belägna utbudet förändrades endast 
marginellt i både Karlshamn och Ronneby under tidsperioden 
1985-1998. Strax över hälften av Karlshamns befolkning och 
något mindre än hälften av Ronnebys befolkning hade under hela 
tidsperioden cykelavstånd till det närmast belägna utbudet. 
Avstånden var dock i båda tätorterna längre än vad som kan 
anses som gångavstånd. Ca 30% av invånarna i Karlshamn hade 
visserligen mindre än en km till det utbud som låg närmast 
bostaden, vilket, om än inte riktigt, så ändå nästan kan anses som 
gångavstånd. I Ronneby var det endast ca 15% av invånarna som 
hade kortare avstånd än en km till det utbud som låg närmast 
bostaden.  
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Figur 6:21 Avstånd till 20% av utbudet inom hemutrustning i 
Karlshamn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6:23 Avstånd till 20% av utbudet inom hemutrustning i 
Ronneby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6:22 Avstånd till 80% av utbudet inom hemutrustning i  
Karlshamn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6:24 Avstånd till 80% av utbudet inom hemutrustning i  
Ronneby. 
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6.3.2  Avstånd från olika delar av tätorterna 
 

Ju längre avstånd till Karlshamns och Ronnebys centrum, desto 
längre var avståndet till hemutrustningshandel 1980. Avstånden 
från olika delar av både Karlshamn och Ronneby förändrades 
kraftigt under tidsperioden. 

 

Situationen 1985 

1985 bildade avstånden till hemutrustningshandeln i Karlshamn 
och Ronneby tydliga mönster, på så sätt att ju längre bort från 
centrum, desto längre avstånd. Tydligast framträder mönstret om 
invånarna endast skulle kunna nå det närmast belägna utbudet. 
Några få kvarter i Karlshamn centrum hade kortare avstånd än 
500 meter till det utbud som låg närmast bostaden medan 
Asarum och perifera delar av Karlshamn hade längre avstånd än 
2 km. Om majoriteten av hemutrustningshandeln skulle kunna 
nås hade i stort sett hela tätorterna Asarum och Karlshamn längre 
avstånd än 2 km. De områden som på grund av stort antal 
invånare var hårdast drabbade av de långa avstånden var 
framförallt norra och sydöstra Karlshamn, samt, om majoriteten 
av hemutrustningshandeln skulle kunna nås, Karlshamns 
centrum. Även de centrala och östra delarna Asarum bör nämnas 
eftersom avstånden till hemutrustningshandel var extremt långa 
och antalet invånare var relativt stort.  

Ronnebys centrum hade 1985 mindre än 500 meter till det utbud 
som låg närmast bostaden. Områdena söder om centrum och 
längs västra infarten hade dessutom relativt korta avstånd. Hela 
Asarum och utkanterna av Ronneby hade längre avstånd än 2 
km. Om majoriteten av utbudet inom hemutrustning skulle kunna 
nås hade stora delar av tätortsytan längre avstånd än 2 km och 
inget område hade kortare avstånd än 1 km. Stora delar av 
Kallinge, samt halvcentrala och perifera delar av södra och östra 
Ronneby var, på grund av stort antal invånare, hårdast drabbade 
av de långa avstånden till hemutrustningshandel.  

 

 

Förändringar under tidsperioden 1985-1998 

Under tidsperioden fram till 1998 förändrades avstånden till 
hemutrustningshandeln kraftigt från olika delar av Karlshamn 
och Ronneby. Om endast det närmast belägna utbudet skulle 
kunna nås ökade avstånden från Asarum med mer än 500 meter. 
Detta innebar att invånarna i Asarum som redan tidigare hade 
extremt långa avstånd till mer eller mindre all 
hemutrustningshandel nu fick ännu längre avstånd. Om å andra 
sidan majoriteten av utbudet skulle kunna nås minskade 
avståndet från hela Karlshamns tätort utom dess nordliga delar. 
Förändringen var dock så liten att det endast var de invånare som 
bodde i norra utkanten av centrum och längs infarten nära 
centrum som fick cykelavstånd till majoriteten av utbudet tack 
vare att avstånden blev kortare.  

I Ronneby fick hela östra, norra och centrala tätorten längre 
avstånd till det närmast belägna utbudet, vilket innebar att det 
stora antal invånare som bodde i östra och norra Ronneby mot 
slutet av tidsperioden inte längre hade cykelavstånd till sitt 
närmast belägna utbud. Invånarna i centrum förlorade sitt 
gångavstånd till det närmast belägna utbudet. Områdena längs 
västra infarten fick å andra sidan kortare avstånd både till 
majoriteten av utbudet och till det närmast belägna utbudet. 
Eftersom det under hela tidsperioden bodde få invånare i 
närheten av västra infarten var det endast ett fåtal som kunde dra 
nytta av denna förbättrade tillgänglighet till 
hemutrustningshandeln.  
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Figur 6:25 Avstånd till 20% av utbudet inom hemutrustning i  Figur 6:25 Avstånd till 80% av utbudet inom hemutrustning i 
Karlshamn 1985.  Karlshamn 1985. 
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Figur 6:27 Förändring av avståndet till 20% av utbudet inom  Figur 6:28 Förändring av avståndet till 80% av utbudet inom  
hemutrustning i Karlshamn 1985-1998. hemutrustning i Karlshamn 1985-1998. 
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Figur 6:29 Avstånd till 20% av utbudet inom hemutrustning i  Figur 6:30 Avstånd till 80% av utbudet inom hemutrustning i  
Ronneby 1985. Ronneby 1985. 
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Figur 6:31 Förändring av avståndet till 20% av utbudet inom  Figur 6:32 Förändring av avståndet till 80% av utbudet inom 
hemutrustning i Ronneby 1985-1998. hemutrustning i Ronneby 1985-1998. 
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6.4 Specialbutiker 
 

Tillgängligheten till utbud inom specialbutiker varierade under 
tidsperioden 1985-1998 i både Karlshamn och Ronneby i 
samband med att utbudet varierade. Avstånden till majoriteten 
av det utbud som fanns i tätorterna förändrades kraftigt. 
Karlshamns invånare hade i högre utsträckning gång- och 
cykelavstånd till utbudet än Ronnebys invånare.  

 

6.4.1 Avstånd till specialbutikernas utbud  
 

Tillgängligheten till handel inom specialbutiker varierade under 
tidsperioden 1985-1998 i både Karlshamn och Ronneby i 
samband med att tätorternas totala utbud inom specialbutiker 
varierade. De år som uppvisar låga utbud inom specialbutiker 
(1990 och 1998) var invånarna i båda tätorterna tvungna att täcka 
in en större del av tätorten eller i värsta fall ta sig till en 
angränsande kommun om de skulle kunna nå ett så stort utbud 
som motsvarade 80% av 1985 års utbud inom specialbutiker. 
Även om invånarna endast skulle kunna nå motsvarande 20% av 
1985 års utbud inom hemutrustning försämrades tillgängligheten 
något, genom att andelen invånare med gångavstånd till ett så 
stort utbud minskade med 4% i Karlshamn och med 3% i 
Ronneby.  

Även om man bortser från minskningen av handel inom 
specialbutiker varierade tillgängligheten kraftigt i både 
Karlshamn och Ronneby under tidsperioden. I Karlshamn sjönk 
andelen invånare med cykelavstånd till majoriteten av utbudet 

inom specialbutiker från 30% till en mycket marginell andel år 
1990. Under 1990-talet ökade åter andelen invånare med 
cykelavstånd, så att så många som 41% av Karlshamns 
befolkning hade cykelavstånd till majoriteten av utbudet inom 
specialbutiker 1998. Även i Ronneby förekom stora variationer 
under tidsperioden, även om variationerna inte alls följer samma 
mönster som i Karlshamn. 1985 hade 16% av Ronnebys 
befolkning cykelavstånd till majoriteten av utbudet inom 
specialbutiker. Under tidsperioden fram till mitten av 1990-talet 
varierade denna andel mellan en mycket marginell nivå och ca 
20%. Mätåret 1998 utmärker sig då avstånden till majoriteten av 
utbudet inom specialbutiker detta år var drastiskt längre än 
samtliga övriga mätår. Den troligaste förklaringen till dessa 
enorma skillnader är att utbudet inom specialbutiker spridits ut 
över en större del av tätorten, så att man, för att komma upp i 
80% av utbudet, var tvungen att täcka in både delar av Ronneby 
tätort och Kallinge tätort. Tidigare år var utbudet i högre grad 
centrerat till centrum varför det räckte att täcka in centrum och 
det utbud som låg i närheten av bostaden för att nå 80% av 
utbudet (se kap. 5.4). Avstånden till majoriteten av utbudet var 
under hela tidsperioden så pass långa att varken invånarna i 
Karlshamn eller Ronneby kunde sägas ha gångavstånd.  

Avstånden till det närmast belägna utbudet inom specialbutiker 
förändrades endast marginellt under tidsperioden 1985-1998 i 
både Karlshamn och Ronneby. I Karlshamn hade drygt hälften 
och i Ronneby hade knappt hälften av befolkningen cykelavstånd 
till det närmast belägna utbudet. Andelen invånare som hade 
gångavstånd till detsamma uppgick i Karlshamn till mellan 10 
och 20% av invånarna medan andelen invånare som hade 
gångavstånd i Ronneby var mycket marginell.  
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Figur 6:33 Avstånd till 20% av utbudet inom specialbutiker i  
Karlshamn.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6:35 Avstånd till 20% av utbudet inom specialbutiker i  
Ronneby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6:34 Avstånd till 80% av utbudet inom specialbutiker i  
Karlshamn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6:36 Avstånd till 80% av utbudet inom specialbutiker i  
Ronneby.  
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6.4.2  Avstånd från olika delar av tätorterna 
 

Ju längre avstånd till Karlshamns och Ronnebys centrum, desto 
längre var avståndet till specialbutikernas utbud. Utvecklingen 
under tidsperioden skiljer sig åt mellan Karlshamn och 
Ronneby. I Karlshamn förändrades avstånden till 
specialbutikernas utbud relativt svagt, medan det skedde 
mycket stora förändringar i Ronneby.  

 

Situationen 1985 

1985 bildade avstånden till utbudet inom specialbutiker i 
Karlshamn och Ronneby tydliga mönster, på så sätt att ju längre 
bort från centrum, desto längre avstånd till specialbutikernas 
utbud. Tydligast framträder mönstret om invånarna endast skulle 
kunna nå det närmast belägna utbudet. Om majoriteten av 
utbudet inom specialbutikerna skulle kunna nås hade i stort sett 
hela tätorterna längre avstånd än 2 km. De delar av Karlshamn 
som, på grund av stort antal invånare, var hårdast drabbade av 
långa avstånd var framförallt norra och sydöstra Karlshamn, 
samt, om majoriteten av utbudet inom specialbutiker skulle 
kunna nås, Karlshamns centrum. Även de centrala och östra 
delarna av Asarum bör nämnas eftersom avstånden till 
specialbutikernas utbud här var extremt långa och antalet 
invånare var relativt stort. I Ronneby var stora delar av Kallinge, 
samt halvcentrala och perifera delar av södra och östra Ronneby 
hårdast drabbade av de långa avstånden till specialbutiker.  

 

Förändringar under tidsperioden 1985-1998 

Utvecklingen under tidsperioden fram till 1998 skiljer sig åt 
mellan Karlshamn och Ronneby. I Karlshamn förändrades 
avstånden till specialbutikernas utbud endast relativt svagt, 
medan det skedde mycket stora förändringar i Ronneby. I 
Asarum blev avstånden till det närmast belägna utbudet något 
längre samtidigt som avstånden minskade något från Karlshamns 
centrala och östra delar. Om majoriteten av utbudet skulle kunna 
nås minskade avståndet från centrala, västra och sydöstra 

Karlshamn samtidigt som norra och östra Karlshamn fick något 
längre avstånd. Trots att avståndsförbättringarna till majoriteten 
av utbudet från de centrala delarna av Karlshamn var relativt 
kraftiga hade invånarna i centrum endast gångavstånd till det 
närmast belägna utbudet inom specialbutiker. Däremot var inte 
avstånden längre än att invånarna i centrum och halvcentrala 
områden norr och öster om centrum under hela tidsperioden hade 
cykelavstånd till majoriteten av utbudet inom specialbutiker.  

I Ronneby skedde mycket stora avståndsförändringar. Om det 
räckte att nå det närmast belägna utbudet fick hela Kallinge 
avsevärt kortare avstånd, medan i stort sett hela tätortsytan, d.v.s. 
både Ronneby och Kallinge, fick kraftigt ökade avstånd om 
majoriteten av utbudet skulle kunna nås. Avståndsökningarna 
förklaras framförallt av att utbudet under tidsperioden spreds ut 
från att ha varit koncentrerad till centrum till att i allt högre grad 
finnas över hela tätortsytan. Denna spridning av 
specialbutikernas utbud förklarar också varför avstånden till det 
närmast belägna utbudet under tidsperioden blev så mycket 
kortare i Kallinge. Mot slutet av perioden fanns det så mycket 
utbud inom specialbutiker i Kallinge att det i stort sett uppgick 
till 20% av det totala utbudet. Invånarna i Kallinge var därmed 
inte tvungna att kunna täcka in delar av Ronneby tätort för att nå 
det utbud som låg närmast bostaden, utan kunde i stort sett finna 
det redan i den egna tätorten. 
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Figur 6:37 Avstånd till 20% av utbudet inom specialbutiker i Figur 6:38 Avstånd till 80% av utbudet inom specialbutiker i  
Karlshamn 1985.  Karlshamn 1985.  
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1985, Karlshamn.
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Figur 6:39 Förändring av avståndet till 20% av utbudet inom  Figur 6:40 Förändring av avståndet till 80% av utbudet inom  
specialbutiker i Karlshamn 1985-1998. specialbutiker i Karlshamn 1985-1998. 
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Figur 6:41 Avstånd till 20% av utbudet inom specialbutiker i Figur 6:42 Avstånd till 80% av utbudet inom specialbutiker i 
Ronneby 1985. Ronneby 1985. 
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Figur 6:43 Förändring av avståndet till 20% av utbudet inom  Figur 6:44 Förändring av avståndet till 80% av utbudet inom 
specialbutiker i Ronneby 1985-1998. specialbutiker i Ronneby 1985-1998. 
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6.5 Bensinstationer 
 

Avstånden till närmaste bensinstation förändrades kraftigt 
under tidsperioden 1980-1998 i både Karlshamn och Ronneby. 
Andelen invånare med gångavstånd minskade från 10 till 5% i 
Karlshamn, medan andelen invånare med gångavstånd i 
Ronneby var under 5% både i början och i slutet av 
tidsperioden. Majoriteten av invånarna i Karlshamn hade 
cykelavstånd till sin närmaste bensinstation, medan en något 
lägre andel av Ronnebys befolkning hade detsamma. 

 

 

 

 

6.5.1. Avstånd till närmaste bensinstation  
 

Under tidsperioden 1980-1998 förändrades avstånden till 
närmaste bensinstation i både Karlshamn och Ronneby kraftigt. I 
Karlshamn minskade andelen invånare med gångavstånd till 
bensinstationer från 10 till 5%, medan andelen invånare med 
gångavstånd i Ronneby både 1980 och 1998 låg under 5%. Åren 
däremellan hade uppemot 10% av Ronnebys befolkning 
gångavstånd till sin närmaste bensinstation. Minskningen av 
andelen invånare i Karlshamn med gångavstånd skedde redan 
under första halvan av 80-talet.  

I Karlshamn ökade andelen invånare med cykelavstånd från 85 
till 90% under tidsperioden 1980-1998, medan andelen invånare i 
Ronneby med cykelavstånd varierade mellan 65 och 80%. Både 
1980 och 1998 nådde ca 75% av Ronnebys befolkninge sin 
närmaste bensinstation inom cykelavstånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6:45 Avstånd till närmaste bensinstation i Karlshamn. Figur 6:46 Avstånd till närmaste bensinstation i Ronneby. 
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6.5.2 Avstånd från olika delar av tätorten 
 

Avstånden till närmaste bensinstation bildade 1980 ett 
centrumkoncentrerat mönster i Karlshamn och ett 
infartskoncentrerat mönster i Ronneby. Under tidsperioden 
förändrades avstånden till närmaste bensinstation kraftigt i både 
Karlshamn och Ronneby. 

 

Situationen 1980 

1980 skilde sig avstånden till närmaste bensinstation mellan 
Karlshamn och Ronneby på så sätt att det i Karlshamn kunde 
skönjas en svagt centrumkoncentrerat mönster, medan det i 
Ronneby var ett infartskoncentrerat mönster. Karlshamns 
centrum och de sydöstra delarna av Karlshamn hade kortast 
avstånd, medan norra och centrala Asarum, E22ans avfart, samt 
nordöstra och sydvästra utkanterna av Karlshamn hade längst 
avstånd (över 2 km). Största delen av tätortsytan hade mellan 1 
och 2 km till sin närmaste bensinstation. De delar av Karlshamn 
som, på grund av stort antal invånare, var hårdast drabbade av 
långa avstånd var framförallt centrala Asarum, samt Karlshamns 
norra, östra och till viss del centrala områden.  

I Ronneby hade områdena längs västra infarten till Ronneby och 
längs den västra och en av de södra infarterna till Kallinge 
kortast avstånd, medan södra och östra utkanterna av Ronneby 
hade längst avstånd till sin närmaste bensinstation. Största delen 
av tätortsytan hade precis som i Karlshamn mellan 1 och 2 km 
till sin närmaste bensinstation. I stort sett i samtliga områden 
som hade korta avstånd bodde få invånare, varför det endast var 
ett fåtal som kunde dra nytta av de korta avstånden. I de områden 
som hade långa avstånd däremot bodde i flera fall ett stort antal 
invånare, varför det var många som drabbades av långa avstånd 
till bensinstationer. 

Förändringar under tidsperioden 1980-1998 

Under tidsperioden förändrades avstånden till närmaste 
bensinstation kraftigt i både Karlshamn och Ronneby. Hela 
Asarum utom dess östra del fick kortare avstånd till sin närmaste 

bensinstation. Dessa områden hade i början av tidsperioden långa 
avstånd till sin närmaste bensinstation. Detsamma gäller för 
områdena vid E22ans avfart. Östra Asarum å andra sidan 
drabbades av ökade avstånd. Även de centrala och västra delarna 
av Karlshamn fick ökade avstånd. Eftersom det bodde få 
invånare på den norra sidan av E22an, var det endast norra 
Karlshamns invånare som fick nytta av att det etablerades en ny 
bensinstation i närheten. Denna bensinstation som ligger precis 
intill E22ans avfart fyller naturligtvis inte enbart de närboende 
behov utan ligger dessutom lägligt för förbipasserande 
trafikanter. 

I Ronneby förändrades avstånden till närmaste bensinstation 
mycket kraftigt mellan åren 1985 och 1995, men om man ser på 
hela tidsperioden 1980-1998 tog förändringarna ut varandra. Det 
enda som hände var att norra Kallinge fick kortare avstånd och 
Kallinges allra västligaste områden fick längre avstånd. Mellan 
1985, som hade de kortaste avstånden och 1995, som hade längst 
avstånd, fick å andra sidan nästan hela tätortsytan längre avstånd. 
De största ökningarna ägde rum i östra och centrala Ronneby och 
nordöstra Kallinge. Det var alltså ett mycket stort antal invånare 
som berördes av de längre avstånden.  
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Figur 6:47 Avstånd till närmaste bensinstation i Karlshamn 1980. Figur 6:48 Förändring av avståndet till närmaste bensinstation  
 i Karlshamn 1980-1998. 
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Avstånd till närmaste bensinstation 1980, Karlshamn.
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Figur 6:49 Avstånd till närmaste bensinstation i Ronneby 1980. Figur 6:50 Förändring av avståndet till närmaste bensinstation 
 i Ronneby 1980-1998. 
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Avstånd till närmaste bensinstation 1980, Ronneby.
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Figur 6:51 Avstånd till närmaste bensinstation i Ronneby 1985. Figur 6:52 Förändring av avståndet till närmaste bensinstation  
 i Ronneby 1985-1995. 
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 1980-1998 1985-1998 1985-1998 1985-1998 1980 1998 1985 1998 1998 1985 1998 
 gång gång gång gång gång gång gång gång gång gång gång 
 närmaste 20% utbud 20% 1985 80% utbud närmaste närmaste 20% utbud 20% utbud 20% 1985 80% utbud 80% utbud 

Livsmedel            
Karlshamn -10%-enh.    38% 28%      
Ronneby -8%-enh.    34% 26%      
Bekläd.            
Karlshamn  11%-enh. 11%-enh. 0%-enh.   1% 12% 12% 0% 0% 
Ronneby  1%-enh. -1%-enh. 0%-enh.   5% 6% 4% 0% 0% 
Hemutr.            
Karlshamn  3%enh. 0%-enh. 0%-enh.   0% 3% 0% 0% 0% 
Ronneby  -2%-enh. -2%-enh. 0%-enh.   2% 0% 0% 0% 0% 
Spec.butik            
Karlshamn  2%-enh. -4%-enh. 0%-enh.   8% 10% 4% 0% 0% 
Ronneby  -2%-enh. -3%-enh. 0%-enh.   3% 1% 0% 0% 0% 
Bensin            
Karlshamn -4%-enh.    12% 8%      
Ronneby 2%-enh.    2% 4%      

            
 1980-1998 1985-1998 1985-1998 1985-1998 1980 1998 1985 1998 1998 1985 1998 
 cykel cykel cykel cykel cykel cykel cykel cykel cykel cykel cykel 
 närmaste 20% utbud 20% 1985 80% utbud närmaste närmaste 20% utbud 20% utbud 20% 1985 80% utbud 80% utbud 

Livsmedel            
Karlshamn 8%-enh.    90% 98%      
Ronneby -1%-enh.    97% 96%      
Bekläd.            
Karlshamn  2%-enh. 2%-enh. 3%-enh.   52% 54% 54% 43% 46% 
Ronneby  5%-enh. 2%-enh. 4%-enh.   46% 51% 48% 42% 46% 
Hemutr.            
Karlshamn  -1%-enh. -6%-enh. 10%-enh.   56% 55% 50% 1% 11% 
Ronneby  2%-enh. -1%-enh. 4%-enh.   46% 48% 45% 23% 27% 
Spec.butik            
Karlshamn  1%-enh. 1%-enh. 11%-enh.   53% 54% 54% 30% 41% 
Ronneby  5%-enh. 3%-enh. -16%-enh.   46% 51% 49% 16% 0% 
Bensin            
Karlshamn 4%-enh.    86% 90%      
Ronneby -2%-enh.    76% 74%      
 

Figur 6:53 Sammanställning över andel invånare med gång- respektive cykelavstånd till branschgruppernas utbud.  
Förändringar under tidsperioden i procentenheter. 



 94

7 Sammanfattande diskussion 
 

Syftet med denna studie var att beskriva hur tillgängligheten till 
handel förändrades under tidsperioden 1980-1998 i Ronneby och 
Karlshamn, samt i Kallinge och Asarum, två mindre tätorter i 
centralorternas direkta närhet. De frågeställningar som arbetet 
fokuserade på var hur avstånden till handel förändrades över tid, 
om invånarna, på grund av avstånden till handel, var beroende av 
motoriserade transporter för att göra sina inköp och om 
tillgängligheten till handel skilde sig åt i de båda tätorterna.  

De branschgrupper som studerades var livsmedelsbutiker med 
brett sortiment, beklädnad, hemutrustning, specialbutiker och 
bensinstationer. Branschgrupperna beklädnad, hemutrustning och 
specialbutiker studerades p.g.a. bristande indata endast under 
tidsperioden 1985-1998. 

Under arbetets gång uppträdde ett flertal metodologiska hinder 
som var tvungna att övervinnas för att studiens frågeställningar 
skulle kunna besvaras. Att försöka uppskatta människors 
tillgänglighet till handel med hjälp av geografiska 
informationssystem har gett insikter om de valda måttens 
användbarhet och indatas kvalitet. Att studera 
tillgänglighetmåttens användbarhet som analysverktyg i fysisk 
planering växte därför fram som ett syfte under arbetets gång. 

 

7.1 Tillgänglighetsmåttens användbarhet och 
indatas kvalitet 

Två platstillgänglighetsmått användes i denna studie, dels ett 
enkelt avståndsmått, dels ett integrerat, kumulativt utbudsmått. 
Det första måttet uppskattade avståndet till närmaste butik och 
var så enkelt både att använda och att tolka resultaten av att det 
direkt kan användas i den fysiska planering som bedrivs av 
kommuner och andra planeringsinstanser. Den enda fallgrop som 
bör påpekas är de relevansproblem som inträffar om invånarnas 
beteende i allt för stor utsträckning skiljer sig från antagandet att 

de väljer den närmaste målpunkten. Även om syftet är att studera 
invånarnas beroende av motoriserade transporter och inte 
invånarnas verkliga beteende, måste det kunna anses rimligt att 
invånarna skulle kunna täcka sina inköpsbehov i den närmast 
belägna butiken. Relevansproblematiken är aktuell för samtliga 
aktiviteter i samhället som bör studeras om man, med hjälp av 
fysisk planering, vill minska beroendet av motoriserade 
transporter. En generellt formulerad förutsättning för måttet 
”avstånd till närmaste aktivitet” är därför att aktiviteterna 
disaggregeras i så stor utsträckning att måttets relevans 
upprätthålls. 

Relevansproblematiken uppträder även i det andra måttet som 
uppskattade avstånden till en viss andel av tätortens utbud. Varje 
gång detta mått skall användas bör man ställa sig frågan hur 
mycket utbud invånarna måste kunna nå för att täcka sina 
inköpsbehov. Jämfört med det första måttet var detta mått mer 
komplicerat både att använda och att tolka och kontrollera 
resultaten av. Under vissa förutsättningar är det ändå användbart 
för den som arbetar med fysisk planering i en kommun eller 
annan planeringsinstans. Det man bör vara observant på är att 
den dator som skall användas för bearbetningen av resultaten har 
stor kapacitet och att den som utför beräkningarna behärskar 
Excel så pass bra att han eller hon kan skriva script som 
minimerar det manuella arbetet under bearbetningen av 
resultaten. Om antalet start- och målpunkter är stort gäller 
förutsättningen om god datorkapacitet för båda måtten.  

Förutom insikter om tillgänglighetsmåttens användbarhet gav 
studien också åtskilliga lärdomar om indatas kvalitet. De flesta 
databaser som finns att tillgå innehåller brister av olika slag som 
påverkar både själva genomförandet av studien och resultatens 
kvalitet. För att en mätning i ArcView över huvud taget skall 
kunna genomföras måste olika databaser kunna kopplas samman 
sinsemellan, så att informationen kan geokodas till punkter, linjer 
eller zoner i det geografiska informationssystemet. En 
förutsättning för en sammankoppling av olika databaser är att de 
följer samma standard för hur information, som t.ex. 
gatuadresser, skrivs. Dessutom måste all information finnas i 
digital form. Det sistnämnda kanske inte är ett så stort problem 
när det gäller dagsaktuella uppgifter, men i denna studie som går 
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ett antal år tillbaka i tiden innebar det tidsödande manuella 
moment. 

Databasernas kvalitetsbrister berörde både aktualitet, geografisk 
täckning, relevans, lägesnoggrannhet, logisk konsistens och 
klassificeringsnoggrannhet. Det är mycket svårt, för att inte säga 
omöjligt, att utifrån den information som finns om olika 
databaser, i förväg få klarhet i på vilket sätt och i vilken 
utsträckning en viss databas brister i kvalitet. Det är därför svårt 
att i förväg veta hur lång tid som måste avsättas för 
komplettering och kontroll av indata.  

 

7.2 Tillgänglighet till handel 1980-1998 
 
7.2.1 I början av tidsperioden 
Avstånden mellan invånarnas bostäder och handelns 
lokaliseringar var redan i början av tidsperioden så pass långa att 
en stor del av båda tätorternas befolkning var beroende av 
motoriserade transporter för att göra sina inköp. Tillgängligheten 
var allra sämst till branschgrupperna beklädnad, hemutrustning 
och specialbutiker. Andelen invånare med gångavstånd till det 
närmast belägna utbudet inom dessa branschgrupper var 
marginell eller till och med obefintlig i både Karlshamn och 
Ronneby. Att så få invånare hade gångavstånd kan tyckas strida 
mot sunt förnuft då invånarna i centrum förstås hade korta 
avstånd till de branscher som var koncentrerade dit. Det 
riktmärke som användes för att representera gångavstånd, 400 
meter, är dock så lågt satt att knappast ens invånarna i centrum 
lyckas omfatta 20% av beklädnadsutbudet inom detta avstånd. 
Alla tre branschgrupperna uppvisade ett tydligt mönster i både 
Karlshamn och Ronneby genom att avstånden till det närmast 
belägna utbudet ökade med avståndet från centrum. Den enda 
bransch som i viss utsträckning särskilde sig var 
hemutrustningshandeln i Ronneby, som redan i början av 
tidsperioden var något förskjuten mot västra infarten. 

En större andel av befolkningen hade gångavstånd till sin 
närmaste livsmedelsbutik än till andra branschers utbud. 

Skillnaderna förklaras delvis av handelns lokaliseringar och 
delvis av att det mått som användes för att uppskatta 
tillgängligheten till livsmedelshandel utgick från avståndet till 
närmaste butik, medan övriga branscher (förutom 
bensinstationer) utgick från att en viss andel av tätortens utbud 
skulle kunna nås. Avståndet till närmaste livsmedelsbutik var 
generellt sett kortare än avståndet till det närmast belägna 
utbudet inom de andra branschgrupperna. Livsmedelsbutikerna 
var koncentrerade till respektive tätorts centrum (alltså även de 
små tätorterna Kallinge och Asarums centrum) och till 
tätorternas huvudgator/infarter.  

Bensinstationerna i Ronneby var redan i början av tidsperioden 
lokaliserade till infarterna och E22ans avfarter, medan 
Karlshamns bensinstationer var koncentrerade till centrum. Detta 
förklarar varför endast en marginell andel av Ronnebys 
befolkning hade gångavstånd till sin närmaste bensinstation 
medan drygt 10% av invånarna i Karlshamn hade detsamma. 

Om cykeln inte hade funnits att tillgå skulle alltså majoriteten av 
invånarna i både Karlshamn och Ronneby redan i början av 
tidsperioden varit beroende av motoriserade transporter oavsett 
vilken typ av inköp, undantaget livsmedel, de skulle göra. I så 
pass små tätorter som Karlshamn och Ronneby, hade omkring 
hälften av befolkningen cykelavstånd till det närmast belägna 
utbudet oavsett var handeln var lokaliserad i tätorten. Andelen 
invånare som nådde sin närmaste livsmedelsbutik eller 
bensinstation inom cykelavstånd var ännu högre. Om så mycket 
som majoriteten av utbudet skulle kunna nås varierade dock 
andelen invånare med cykelavstånd både mellan 
branschgrupperna och mellan tätorterna. 

 

7.2.2 Tidsperioden fram till 1998 
Under tidsperioden 1980-1998 skedde mycket stora förändringar 
i Karlshamns och Ronnebys handelsutbud. Efter 1985 minskade 
utbudet drastiskt inom branschgrupperna hemutrustning och 
beklädnad och utbudet inom specialbutiker varierade kraftigt. 
Tillgängligheten till dessa branscher försämrades i både 
Karlshamn och Ronneby genom att invånarna var tvungna att 
täcka in en större del av tätorten eller i värsta fall ta sig till en 
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angränsande kommun för att nå så mycket utbud som motsvarade 
majoriteten av utbudet i början av tidsperioden. Om invånarna 
endast skulle kunna nå motsvarande 20% av 1985 års utbud 
skilde sig inte resultaten i alls lika stor utsträckning från om man 
bortsåg från utbudsminskningen.  

Att utgå ifrån att en viss andel av utbudet skulle kunna nås 
istället för en viss mängd utbud medför att man bortser får de 
utbudsminskningar och andra utbudsvariationer som skedde 
under tidsperioden. Eftersom denna insikt vunnits först under 
arbetets gång fokuseras den fortsatta diskussionen i huvudsak på 
tillgängligheten till en viss andel av det utbud som fanns i 
tätorterna de aktuella åren.  

Tillgängligheten till det utbud som trots allt fanns kvar i 
tätorterna förändrades under tidsperioden för samtliga 
branschgrupper i Karlshamn och Ronneby. Förändringarnas 
omfattning och riktning varierade dock både mellan tätorterna, 
branschgrupperna och med hur stor andel av utbudet som man 
förväntades kunna nå. Tillgängligheten till beklädnadshandeln 
förbättrades något i båda tätorterna medan tillgängligheten till 
livsmedelshandel och bensinstationer försämrades. För 
branschgrupperna specialbutiker och hemutrustning var 
utvecklingen tudelad – i vissa avseenden förbättrades 
tillgängligheten och i andra avseenden försämrades den.  

Tillgängligheten till beklädnadshandel förbättrades marginellt i 
både Karlshamn och Ronneby genom att beklädnadshandelns 
utveckling och förändringarna i befolkningens 
bosättningsmönster förstärkte varandra. Om det räckte att nå det 
närmast belägna utbudet inom beklädnad ökade andelen invånare 
med gångavstånd i Karlshamn mer än vad som kan kallas 
marginellt – från blygsamma 1 till 12% av invånarna. En 
konsekvens av beklädnadsbranschens centrumkoncentration var 
att avstånden var nästan lika långa oavsett om majoriteten av 
beklädnadsutbudet eller bara det närmast belägna utbudet skulle 
kunna nås.  

Om endast det närmast belägna utbudet skulle kunna nås 
förändrades avstånden till branschgrupperna beklädnad, 
hemutrustning och specialbutiker endast marginellt i både 
Karlshamn och Ronneby. Under hela tidsperioden hade drygt 

hälften av Karlshamns invånare och knappt hälften av Ronnebys 
invånare cykelavstånd till det närmast belägna utbudet inom 
dessa branschgrupper. Andelen invånare med gångavstånd var, 
som redan konstaterats, mycket marginell i både Karlshamn och 
Ronneby. 

Om så mycket som majoriteten av utbudet skulle kunna nås 
skedde dock mer dramatiska förändringar av tillgängligheten till 
olika branschers utbud. De största förändringarna skedde inom 
specialbutiker i Ronneby där avstånden till majoriteten av 
utbudet blev så mycket längre i slutet av tidsperioden att andelen 
invånare med cykelavstånd minskade från 16 till 0%. Detta 
förklaras framförallt av att utbudet spreds ut från att ha varit 
koncentrerat till centrum till att i allt högre utsträckning finnas 
över hela tätortsytan. Om en stor del av utbudet skulle kunna nås 
var invånarna mot slutet av tidsperioden alltså tvungna att 
transportera sig över nästan hela tätorten, medan man i början av 
tidsperioden endast behövde transportera sig till centrum. Denna 
spridning av utbudet inom specialbutiker förklarar också varför 
avstånden till det närmast belägna utbudet under tidsperioden 
blev radikalt kortare i Kallinge. Mot slutet av perioden fanns det 
så mycket specialbutiker i Kallinge att det översteg 20% av det 
totala utbudet. Invånarna där var därmed inte tvungna att ta sig 
till Ronneby för att nå sitt närmast belägna utbud inom 
specialbutiker utan kunde finna det i den egna lilla tätorten.  

I Karlshamn förändrades tillgängligheten till majoriteten av 
specialbutikernas utbud i motsatt riktning jämfört med Ronneby. 
Andelen invånare i Karlshamn som hade cykelavstånd till en så 
stor andel av utbudet ökade från 30 till 40% under tidsperioden.  

Tillgängligheten till hemutrustningshandel förbättrades i 
avseendet att andelen invånare med cykelavstånd till majoriteten 
av utbudet ökade i både Karlshamn och Ronneby. I Ronneby från 
23 till 27% och i Karlshamn från 1 till 11%. Alla delar av 
tätorterna fick dock inte glädje av att tillgängligheten till 
hemutrustningshandel förbättrades. I Ronneby koncentrerades 
hemutrustningshandeln till den västra infarten, vilket ledde till att 
det stora antal invånare som bodde i de centrala och östra delarna 
av tätorten fick ökade avstånd till sitt närmast belägna utbud 
inom hemutrustning. Att andelen invånare med cykelavstånd till 
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det närmast belägna utbudet trots detta höll sig på en oförändrad 
nivå berodde dels på att avstånden från dessa områden i början 
av tidsperioden ofta med marginal understeg två kilometer och 
dels på att resultaten utjämnades av att områdena längs den 
västra infarten och södra Kallinge fick kortare avstånd.  

I Karlshamn minskade utbudet inom hemutrustning mer eller 
mindre jämnt över hela tätortsytan. Någon koncentration mot 
infarten kunde alltså inte identifieras. Skillnaderna i handelns 
utveckling, tätorterna emellan, förklarar att en större andel av 
befolkningen i Karlshamn hade cykelavstånd till det närmast 
belägna utbudet inom hemutrustning än i Ronneby. I och med att 
utbudet i Karlshamn fanns både i centrum och på övriga platser i 
tätorten hade en större andel av befolkningen nära till åtminstone 
en del hemutrustningshandel än befolkningen hade i Ronneby. 
Skillnaderna i hemutrustningshandelns lokalisering förklarar 
också varför en större andel av Ronnebys befolkning hade 
cykelavstånd till majoriteten av utbudet än befolkningen i 
Karlshamn. Skulle så mycket som majoriteten av utbudet i 
Karlshamn kunna nås var man tvungen att täcka in en stor del av 
tätortsytan, medan man i Ronneby endast behövde täcka in 
centrum och västra infarten.  

Bensinstationernas lokalisering följde mot slutet av tidsperioden 
samma mönster i både Karlshamn och Ronneby, genom att de 
hade valt strategiska lägen vid tätorternas infarter eller direkt vid 
E22ans avfarter, medan centrum mer eller mindre hade 
övergivits. Detta mönster uppträdde tidigare i Ronneby än i 
Karlshamn. Ett bostadsbaserat tillgänglighetsmått, som användes 
i denna studie, gav dessa lokaliseringar en låg tillgänglighet 
eftersom få invånare bodde i infartens eller avfartens direkta 
närhet. Tillgängligheten kan, för de som är ute efter att tanka 
bilen, ändå vara god eftersom infarterna eller motorvägens 
avfarter ofta passeras till och från andra aktiviteter och även 
ligger bra till för förbipasserande bilister. Bensinstationerna 
riktar sig dock ofta till fler kundgrupper än just bilister genom att 
de ofta har utvecklats till så kallade trafikbutiker som erbjuder ett 
utbud inom såväl hemutrustning, specialbutiker och ibland även 
post- och bankservice. Vad detta får för konsekvenser för 
fotgängare och cyklisters tillgänglighet diskuteras utförligare i 
kapitel 7.4 om att gå eller cykla till bilorienterade lägen. 

Karlshamn hade under hela tidsperioden högre andel invånare 
med gångavstånd till sin närmaste livsmedelsbutik än Ronneby. I 
Karlshamn minskade andelen invånare med gångavstånd till sin 
närmaste livsmedelsbutik från 38 till 28% och i Ronneby 
minskade samma siffra från 34 till 26%. Under hela tidsperioden 
hade däremot i stort sett samtliga invånare i både Karlshamn och 
Ronneby cykelavstånd till sin närmaste livsmedelsbutik. I 
Ronneby försämrades tillgängligheten framförallt från områden 
som i början av tidsperioden mer eller mindre hade gångavstånd, 
medan tillgängligheten i Karlshamn jämnade ut sig över 
tätortsytan.  

Jämfört med Renelands resultat från studien om tillgänglighet i 
svenska städer (Reneland 1998b) uppvisar Karlshamn och 
Ronneby lägre andel invånare med gångavstånd till närmaste 
livsmedelsbutik. Enligt Reneland minskade andelen invånare 
som hade mindre än 400 meter till närmaste livsmedelsbutik från 
drygt 60% av befolkningen år 1980 till 56% år 1995. Reneland 
konstaterar dock att avstånden till livsmedelshandel och annan 
service var längre i de relativt små tätorterna än i de stora. Att 
både Karlshamn och Ronneby är mindre tätorter än de som 
Reneland omfattade i sin studie, kan alltså vara en förklaring till 
skillnaderna i resultat, men det kan också bero på att Renelands 
studie utgick från shablonmässigt omräknade fågelavstånd och 
att denna studie utgick från avstånden i verkligt gatunät. Det 
finns alltså en risk att Reneland underskattade skillnaderna 
mellan fågelavstånd och verkligt avstånd och därmed 
överskattade andelen invånare med gångavstånd till den närmaste 
butiken. En sista förklaring till skillnaderna i resultat kan ligga i 
definitionen av livsmedelsbutik med brett sortiment.  

Forsberg, Hagson & Tornberg (1994) kom fram till resultat som 
mer stämmer överens med denna studie, då de konstaterade att 
andelen invånare med mindre än 400 meter till sin närmaste 
fullsorterade dagligvarubutik i genomsnitt minskade från knappt 
hälften av invånarna i de studerade tätorterna 1980 till ungefär en 
tredjedel av invånarna 1990.  
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7.3 Handelns utveckling eller befolkningens 
bosättningsmönster? 

Vilken faktor, handelns utveckling eller befolkningens 
bosättningsmönster, var det då som medförde att avstånden till 
handel förändrades under tidsperioden? Vad gäller 
beklädnadshandeln var det enkelt att se att handelns utveckling 
och befolkningens bosättningsmönster förstärkte varandra och 
tillsammans gav en marginellt förbättrad tillgänglighet. Men hur 
såg det ut för övriga branschgrupper? För att besvara denna fråga 
djupstuderades avstånden till närmaste livsmedelsbutik.  

Djupstudiens resultat visade att avståndsökningarna till närmaste 
livsmedelsbutik i Ronneby uteslutande kan förklaras av handelns 
utveckling, medan avståndsökningarna till närmaste 
livsmedelsbutik i Karlshamn i huvudsak kan förklaras av 
handelns utveckling, men även i viss mån av befolkningens 
bosättningsmönster.  

Förändringar i befolkningens bosättningsmönster, såsom 
utglesning genom en ökad boendestandard och utflyttning från 
centrum till villaområden, påtalas ofta som en viktig anledning 
till att avstånden till olika aktiviteter ökat. Förtätning av städerna 
framhålls därför av flertalet forskare som ett sätt att hejda 
ökningen av transporter och därigenom närma sig en hållbar 
utveckling (t.ex. Newman & Kenworthy, 1989 och 1999 och 
Naess, 1995). Reneland & Hagson (1994) belägger också att 
utrymmesstandarden mer eller mindre fördubblades under 
tidsperioden 1960-1990, vilket medförde en minskad 
boendetäthet. Om man studerar hur Karlshamn och Ronneby 
vuxit fram ser man att förändringarna i befolkningens 
bosättningsmönster i huvudsak ägde rum före 1980 som utgör 
det tidigaste året i denna studie. Under 1960- och 70-talet 
byggdes stora delar av tätorterna ut i form av både 
villabebyggelse och lägenheter. Man kan alltså anta att dessa 
tidigare förändringar i befolkningens bosättningsmönster bidrog 
till att avstånden mellan bostäder och handel ökade, så att 
invånarna, när tidsperioden för denna studie inleddes, i stor 
utsträckning hade blivit beroende av motoriserade transporter för 
att göra sina inköp. De trender som kunnat identifieras avseende 
befolkningens bosättningsmönster i denna studie har gått i 
motsatt riktning jämfört med utglesningen årtiondena tidigare 

genom att en svag koncentreration mot centrum kunnat ses bland 
de boende i både Karlshamn och Ronneby. Denna studie visar 
alltså att de förändringar som skett avseende avstånden till 
handel under de senaste 20 åren i huvudsak berodde på handelns 
utveckling och inte på förändringar i befolkningens 
bosättningsmönster.  

 

7.3.1 Att minimera avstånden till handel 
Om kommuner och andra planeringsinstanser under dessa två 
decennier eftersträvat att minska beroendet av motoriserade 
transporter skulle man försökt att samplanera handel och 
bostäder, så att avstånden minimerades. Även om det ur flera 
aspekter kanske är lättare att planera bostäder än handel är det 
mest intressant att fokusera på planeringen för handel eftersom 
handelns utveckling under den aktuella tidsperioden genomgått 
mycket större förändringar än befolkningens bosättningsmönster 
och eftersom resultaten från denna studie visar att det framförallt 
var handelns utveckling som ligger bakom 
avståndsförändringarna. Men hur bör då handeln lokaliseras om 
avstånden mellan bostäder och butiker skall minimeras? Det 
beror på hur stor andel av utbudet inom den specifika branschen 
som man antar måste kunna nås för att inköpsbehoven skall 
täckas. Resultaten från branschgrupperna beklädnad, 
hemutrustning och specialbutiker visar att om majoriteten av 
utbudet skall kunna nås bör handeln koncentreras till ett enda 
område i tätorten. Allra helst bör handeln koncentreras till 
centrum eftersom det gav högst andel invånare med cykelavstånd 
till majoriteten av utbudet. I andra hand bör handeln koncentreras 
till andra relativt centrumnära områden såsom t.ex. den västra 
infarten till Ronneby, vilket gav högre andel invånare med 
cykelavstånd än ett utspritt utbud. Resultaten visar också att ju 
mindre andel av tätortens utbud som man antar behöver kunna 
nås för att täcka inköpsbehoven, desto mer bör handeln spridas 
till de områden inom tätorten som har stort antal invånare.  
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7.4 Att gå eller cykla till bilorienterade lägen 
Det kan diskuteras hur man skall förhålla sig till möjligheterna 
att cykla till utbud som ligger i bilorienterade lägen såsom t.ex. 
västra infarten i Ronneby. Avstånden till västra infarten är inte 
längre än att stora delar av tätorten ligger inom cykelavstånd, 
men eftersom vägens utformning fokuserar på bilisters anspråk 
är oskyddade trafikanter dels utsatta för risker, dels ger vägens 
utformning en dålig trafikantupplevelse för cyklister som färdas 
längs vägen. Riskerna uppstår trots att det finns en separerad 
cykelbana längs vägen. Bilarnas hastighet är förhållandevis höga 
och då handelsutbudet finns på bägge sidor om vägen, har 
fotgängare och cyklister anspråk att korsa körbanorna på ett 
flertal ställen. Eftersom fotgängare och cyklisters hastighet är 
mycket lägre än bilisternas skiljer sig deras trafikantupplevelse 
åt. Gaturummet längs västra infarten till Ronneby är genom sin 
storskaliga utformning inte tillräckligt komplex för att utgöra en 
intressant resväg för de som färdas långsamt.  

Resonemanget om vilka platser det kan anses möjligt att cykla 
till skall också ses i samband med tillgängligheten till 
bensinstationer. Med tanke på att bensinstationerna under de 
senaste åren ofta har utvecklats till så kallade trafikbutiker som 
erbjuder ett utbud inom livsmedel, hemutrustning, specialbutiker 
och ibland även post och bankservice, är det intressant att notera 
hur tillgängligheten ser ut även för andra färdmedel än bil. Att 
lokalisera dessa typer av utbud till bilorienterade lägen försämrar 
tillgängligheten för fotgängare och cyklister eftersom 
gatumiljöerna är utformade för att tillgodose bilisternas anspråk. 

 

7.5 Skillnader mellan olika delar av tätorterna 
Avstånden till branschgrupperna beklädnad, hemutrustning och 
specialbutiker var i början av tidsperioden så pass lika att de 
områden som drabbades hårdast av långa avstånd var desamma i 
samtliga tre branscher.  

Under tidsperioden ökade skillnaderna mellan olika delar av 
Karlshamn genom att områden som i början av tidsperioden hade 
långa avstånd till handel inom beklädnad, hemutrustning och 

specialbutiker fick ytterligare längre, samtidigt som områden 
som hade korta avstånd fick ännu kortare. I Ronneby å andra 
sidan skedde en utjämning mellan olika delar av tätorten genom 
att områden som i början av tidsperioden hade långa avstånd till 
dessa tre branscher fick kortare, samtidigt som områden som 
hade korta avstånd fick längre. 

Inom beklädnadsbranschen var förändringarna över tid så små att 
dessa trender var svaga, men för hemutrustning framträdde 
mönstret desto tydligare. De områden som hade långa avstånd till 
hemutrustningshandel i Karlshamn fick ännu längre, medan de 
områden som hade korta avstånd fick ännu kortare. I Ronneby 
jämnades avstånden ut genom att de delar av tätorten som hade 
långa avstånd fick kortare och de som hade korta avstånd fick 
längre. Branschen specialbutiker särskiljer sig något genom att 
skillnaderna mellan olika delar av tätorten ökade till det närmast 
belägna utbudet i Karlshamn, samtidigt som avstånden till viss 
del utjämnades om majoriteten av utbudet skulle kunna nås. I 
Ronneby utjämnades avstånden om det närmaste utbudet skulle 
kunna nås, medan hela tätortsytan fick en dramatisk försämring 
om majoriteten av utbudet skulle kunna nås. 

För livsmedel och bensin var förhållandena något annorlunda. 
Avstånden till närmaste livsmedelbutik i Karlshamn utjämnades 
mellan olika delar av tätorten. I Ronneby fick stora delar av 
tätorten längre avstånd. Försämringarna berörde både de som i 
början av tidsperioden hade korta och långa avstånd. Avstånden 
till närmaste bensinstation utjämnades mellan olika delar av 
tätorten i både Karlshamn och Ronneby.  

Avstånden från både Asarum och Kallinge var extremt långa till 
både beklädnad, hemutrustning och specialbutiker. Samtliga 
dessa branschgrupper uppvisade i början av tidsperioden sina 
allra längsta avstånd från dessa små tätorter utanför 
centralorterna. De invånare som bodde här var därmed starkt 
beroende av motoriserade transporter för att nå all sorts handel 
utom livsmedel och bensin. Trots att avstånden från Asarum och 
Kallinge blev något kortare till vissa branscher i och med att 
avstånden jämnades ut mellan olika delar av tätorten, var 
avstånden fortfarande så pass långa att denna förbättrade 
tillgänglighet på intet sätt medförde att invånarna här blev 
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mindre beroende av motoriserade tranporter. Eftersom det, trots 
måttlig befolkningstäthet, bodde ett stort antal invånare i dessa 
mindre tätorter var det många som drabbades av att 
tillgängligheten var låg. Troligtvis ser situationen likadan ut i 
många liknande små tätorter utanför centralorterna.  

 

7.6 Jämförelse mellan Karlshamn och Ronneby 
Sett generellt över samtliga branschgrupper hade Karlshamn en 
något bättre tillgänglighet till handel än Ronneby. Även 
utvecklingen över tid var något bättre i Karlshamn än i Ronneby. 
Skillnaderna var dock inte så stora som kunde befaras med tanke 
på att kommunerna hanterade handelsetableringsfrågor på så 
olika sätt. Att Karlshamns kommun i högre utsträckning än 
Ronneby försökte styra handelns lokaliseringar kan ha sin 
förklaring i tätortens storlek och läge i regionen, eftersom det 
påverkar kommunens förhandlingsläge gentemot handelns 
aktörer. Ronneby är genom sitt läge nära Karlskrona utsatt för en 
hård konkurrens från residensstadens större handelsutbud, medan 
Karlshamn under lång tid fungerat som en självständig 
handelsstad. Handelsetableringarna i Karlshamn var i större 
utsträckning koncentrerade mot centrum än handeln i Ronneby 
och det fanns också uttalade mål att bevara den historiska 
stadskärnan som handelscentrum. Trots att Karlshamns mål med 
handelns utveckling utgick från att bevara den historiska 
stadskärnan som handelscentrum och inte att minimera avstånden 
till handel resulterade detta i en gynnsammare utveckling av 
tillgängligheten till handel än i Ronneby. Oavsett vilka skäl 
Karlshamns kommun hade att bevara stadskärnan som 
handelscentrum, blev avstånden kortare än om alternativet hade 
varit att lokalisera handeln längs infarten eller på annat sätt 
sprida utbudet över tätortsytan. 

Ytterligare förklaring till skillnader mellan de båda tätorternas 
tillgänglighet till handel kan vara olikheter i tätorternas fysiska 
strukturer. Ronnebys centrum är till ytan mycket mindre än 
Karlshamns centrum, vilket kan ha bidragit till att Ronnebys 
centrum hade en svagare handelsställning än Karlshamns 
centrum. Som Fölster & Bergström (2001) konstaterar är 

butikens läge ofta avgörande för hur väl den lyckas locka till sig 
kunder. I de branscher där kunderna efterfrågar flera butiker 
inom samma bransch, försöker ofta butikerna skapa 
klustereffekter genom att lokalisera sig så att de får många och 
”rätt” butiksgrannar. Ronnebys centrum är så pass litet att denna 
klustereffekt är svår att uppnå. Dessutom kan den stora 
livsmedelsbutik som under hela tidsperioden låg (och fortfarande 
ligger) längs den västra infarten genom sin storlek ha fungerat 
som dragningskraft på andra butiker att etablera sig i närheten.  

Att skillnaderna mellan Karlshamn och Ronneby trots allt inte 
var större än de var kan ha sin förklaring i studiens avgränsning 
till att enbart inkludera tätorterna. Som redan konstaterats är 
dessa tätorter så små till ytan sett att omkring hälften av 
invånarna hade cykelavstånd till det närmast belägna utbudet 
oavsett var inom tätorten handeln lokaliserades. Den geografiska 
avgränsningen till tätortsgränsen innebar att det rent hypotetiskt 
kunde ligga externa affärsetableringar utanför tätorterna och 
påtagligt påverka tillgängligheten till handel utan att inkluderas i 
studien (några sådana etableringar fanns dock inte). Ljungberg, 
Sjöstrand och Smidfelt konstaterade i sin studie om externa 
affärsetableringar (Ljungberg, Sjöstrand och Smidfelt, 1994) att 
en affärsetablering som placeras nära tätorten ger mindre 
nettotillskott av emissionsmängder och energiförbrukning än om 
den placeras långt från tätorten. Det finns alltså en gradskillnad 
mellan de perifera lägen inom tätorterna som framförallt förekom 
i Ronneby längs den västra infarten och ”riktigt” externa lägen 
utanför tätorterna. Om en kommun står i valet mellan ett helt 
externt läge och ett perifert läge inom tätorten ger det sistnämda 
både en bättre tillgänglighet och mindre miljöbelastning än det 
helt externa läget även om båda alternativen sannolikt leder till 
att invånarna blir beroende av motoriserade transporter för att 
göra sina inköp. 

I detta sammanhang är det intressant att spekulera i hur 
tillgängligheten till handel kommer att förändras om Karlshamn 
och Ronneby kommuners planer på nya handelsetableringar 
utanför tätorterna realiseras. Den handelsetablering som planeras 
utanför Ronneby är allra intressantast, dels för att den butiksyta 
som tillåts i planen är långt större än i Karlshamn, dels för att den 
planerade etableringen utanför Ronneby ligger ännu längre från 
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tätortens centrum är den i Karlshamn. Dessa planer kan ses som 
exempel på den kamp om köpkraft som Forsberg (1994) förde 
fram som förklaring till kommuners policy avseende 
handelsetableringar. Med tanke på att nyetableringar, som 
Forsberg vidare konstaterar, bara innebär en omflyttning av 
köpkraft inom en mer eller mindre oförändrad totalram innebär 
dessa planer att andra butiker inom upptagningsområdet kommer 
att få svårt att överleva. Bergströms studier av detaljhandelns 
strukturomvandling (Bergström, 2000a och 2000b) indikerar att 
den handel som i första hand kommer att konkurreras ut dels är 
den som ligger i andra delar av tätorten än centrum, dels 
kringliggande kommuners handel. Även om Bergström visade att 
centrumhandel oftast inte påverkas av externetableringar är det 
tveksamt om Ronnebys centrumhandel klarar konkurrensen från 
den planerade nyetableringen eftersom Ronnebys centrum redan 
nu har en relativt svag handelsställning. Handeln i kringliggande 
kommuner, å andra sidan, klarar kanske att stå emot 
konkurrensen från den nya etableringen eftersom Bergströms 
studier visar att mindre kommuners externetableringar har 
svårare att attrahera kringliggande kommuners konsumenter än 
externetableringar i stora kommuner. Därmed är det osäkert i 
vilken utsträckning externetableringen utanför Ronneby får det 
upptagningsområde som förutsätts i planen.  

De tendenser inom handelns utveckling som forskare vid 
Chalmers, LTH, Linköpings Universitet och Handelns 
Utredningsinstitut har påvisat ger tillsammans med denna studie 
anledning att lyfta fram vad som i förlängningen kan inträffa om 
handelns utveckling fortsätter i dagens riktning. Om allt fler 
invånare gör sina inköp på de platser som har det största och 
attraktivaste handelsutbudet istället för att ”nöja sig” med det 
utbud som finns närmast bostaden förstärker och påskyndar 
invånarnas val av inköpsställen utvecklingen mot koncentration 
och stordrift inom handeln. Den lokala handeln på många orter 
får då svårt att överleva och utbudet riskerar därmed att bli 
mindre och sämre. I extremläget överger vissa branscher helt 
vissa tätorter till förmån för större handelscentrum. I de fall 
extremläget inträffar blir invånarna mycket beroende av 
motoriserade transporter för att kunna göra sina inköp. Det är 
viktigt att tydliggöra dessa trender i diskussionen om att vara 

beroende av motoriserade transporter även om begreppet 
beroende i huvudsak fokuserar på möjligheterna att nå aktiviteter 
inom gång- eller cykelavstånd istället för invånarnas verkliga 
beteende.  

Avhandlingen visar på att invånarna i Karlshamn och Ronneby 
under hela tidsperioden 1980-1998 i stor utsträckning var 
beroende av motoriserade transporter för att göra sina inköp, 
även om situationen generellt sett var något bättre i Karlshamn 
än i Ronneby. Utvecklingen under tidsperioden var inte så enkel 
att man entydigt kan säga att tillgängligheten till all slags handel 
blev bättre eller sämre. Hur tillgängligheten förändrades berodde 
på såväl bransch, tätort, som på hur stor andel av utbudet som 
man förutsatte behövde nås för att täcka inköpsbehoven. 
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Summary in English 
 
Motorised transport is important to the modern society by 
providing a means for the delivery of products, services and 
people. At the same time, motorised transport causes several 
environmental problems: negative impact on climate, acid rain, 
air pollutants, space demand and noise pollution. This thesis 
originates from an interest in the environmental effects of traffic 
and studies on the potential of planning measures to reduce the 
dependence on motorised transport.  

This thesis describes how the accessibility to shopping changed 
from 1980 through 1998 in Ronneby and Karlshamn together 
with Kallinge and Asarum, two smaller population centres close 
to the two larger centres. The study focuses on how the distances 
to shopping changed over time, if the residents, due to the 
distances, were dependent on motorised transports for everyday 
shopping and if the accessibility to shopping differed between 
the two population centres. Several types of stores were studied: 
grocery stores, clothing stores, home equipment stores, speciality 
stores, and petrol stations. Due to the poor quality on the data, 
clothing, home equipment, and speciality stores were only 
studied from 1985 through 1998. 

Accessibility is affected by many factors such as distance, hours 
open, the size and quality of the stores, level of service, and the 
shopper’s time limits and space limitations. However, this thesis 
only examines distance. If the distance is short enough, it is (at 
least theoretically) possible to walk or cycle for everyday 
shopping. Studies like this give an indication of the extent people 
are dependent on motorised transport and the potential to reduce 
the dependence on motorised transport with planning measures.  

The accessibility measures used were two home-based place 
accessibility measures, one simple distance measure, and one 
cumulative-opportunity measure. The distance measure was used 
for grocery stores and petrol stations by measuring the distance 
in the grid of streets between housing and the closest store or 
station. The cumulative-opportunity measure was used for 
clothing stores, home equipment stores, and speciality stores by 

measuring the distance in the grid of streets between housing and 
a number of stores in the population centres: the closest stores 
(20% of the total sales of the trade) and the majority of the stores 
(80% of the total sales of the trade). In both measures the 
percentage of the residents having shopping within walking or 
cycling distance was studied. Walking distance was estimated as 
to be within 400 meters and cycling distance was estimated to be 
within 2 km. The analyses were carried out using the software 
ArcView Network Analyst and the Shortest Network Path 
(SNP). Statistics on the grid of streets in the population centres, 
the addresses of the stores and housing patterns of the population 
were obtained by Lantmäteriet, the municipalities involved and 
SCB. The databases used were insufficient regarding how up-to-
date they were, geographical coverage, relevancy, place 
accuracy, logical consistency and classification accuracy. 
Therefore, time demanding work was required to address this 
thesis. 

From 1980 through 1998, the population in Karlshamn and 
Asarum increased by 6% (from 17,300 to 18,500 people). During 
the same period, the population in Ronneby and Kallinge 
reduced by more than 5% (from 17,700 to 16,800 people). The 
housing pattern of the population was centred in both Karlshamn 
and Ronneby.  

Shopping went though a striking structural transformation after 
the Second World War. Together with other interacting changes 
in the society such as changes in housing, the share of women 
working, car ownership and travel behaviour, the accessibility to 
shopping was affected. Along with new roads passing the cities, 
these changes have created new attractive places for setting up 
businesses, which has contributed to a displacement of activities 
from the city centres to places with good accessibility for cars in 
the periphery of the cities. Karlshamn and Ronneby 
municipalities are diverse in regard to how they have handled 
inquiries on establishments of shops. In Karlshamn, the 
municipality has been anxious about keeping the city centre as a 
shopping centre. Ronneby municipality, however, only began 
trying to influence the establishments of shops in 1998.  
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From 1980 through 1998, the number of stores in Karlshamn and 
Ronneby changed as well as their sales and their location in the 
population centres. The changes of the grocery stores differ 
between the population centres. The number of stores reduced 
sharply in Ronneby while the number increased a little in 
Karlshamn. The grocery stores in Ronneby moved from the city 
centre and other areas of the city to the western main approach 
while grocery stores in Karlshamn stayed dispersed all over the 
population centre. The changes in clothing stores were almost the 
same in Ronneby and Karlshamn in the number of shops, the 
amount of sales, and the location of the shops. During this time, 
in an increasing degree, the clothing was concentrated to the city 
centres. In Karlshamn, home equipment stores and speciality 
stores were also mainly concentrated to the city centres, while 
home equipment stores in Ronneby moved from the city centre 
to the western main approach and speciality shops dispersed 
from the city centre to more or less the entire population centre. 
The sales of the clothing and home equipment stores reduced 
strongly in both Karlshamn and Ronneby and the sales of 
speciality stores varied during this time. These trades were 
always larger in Karlshamn than in Ronneby. The number of 
petrol stations reduced strongly in both Ronneby and Karlshamn. 
By 1998, the petrol stations were located along approaches and 
near turnoffs for the road E22 in both population centres and the 
city centres were abandoned. This pattern could be seen earlier in 
Ronneby than in Karlshamn.  

The thesis points out that the residents in both Karlshamn and 
Ronneby from 1980 through 1998 were dependent on motorised 
transports for their everyday shopping. The accessibility was 
worst for clothing stores, home equipment stores, and speciality 
stores. During this time, the accessibility to clothing and home 
equipment deteriorated because the sales of the stores decreased 
heavily. Even apart from these decreases in the sales of the 
stores, the accessibility to shopping changed. The extent and 
direction of the changes varied between the population centres, 
the type of store, and the number of stores that was expected to 
be within reach.  

If only the closest stores were to be within reach, the distances to 
clothing, home equipment, and speciality stores only changed 

marginally in both Karlshamn and Ronneby. During this time, 
half of the population in Karlshamn and a bit less than half of the 
population in Ronneby had the closest stores within cycling 
distance, but almost none of the population had walking distance. 
If as much as the majority of the stores was to be within reach, 
there were more dramatic changes. 

The speciality stores and home equipment stores had both 
positive and negative development – in some respects, the 
accessibility was improved, and in other respects it deteriorated. 
In Ronneby the percent of the population within cycling distance 
to the majority of the speciality stores decreased from 16% to 0% 
although in Karlshamn it increased from 30% to 40%. The 
percent of the population within cycling distance to the majority 
of home equipment stores increased in both population centres: 
from 1% to 11% in Karlshamn and from 23% to 27% in 
Ronneby. Not all areas of the cities had increases, however.  

The accessibility to clothing stores improved a little in both 
population centres. The share of the population having the 
clothing stores within walking and cycling distance increased a 
little. As these stores were strongly concentrated to the city 
centres the distances to the closest stores and the majority of the 
stores were almost the same. 

The accessibility to grocery stores and petrol stations 
deteriorated during the time. The population had their closest 
grocery store within walking distance reduced by 10%: from 
38% to 28% in Karlshamn and from 34% to 26% in Ronneby. 
During this period, almost all people in Karlshamn and Ronneby 
had their closest grocery store within cycling distance. A home-
based accessibility measure gave the petrol stations low 
accessibility because few people lived close to approaches or 
turnoffs. The accessibility to these places can anyway be good 
for those who are filling-up petrol as the approaches and turnoffs 
often are passed when going to other activities and for travellers 
just passing through. Petrol stations address more categories of 
customers than just car-travellers as they often have expanded to 
so called traffic-shops offering home equipment, speciality stores 
and sometimes even mail and bank services. The changes in 
home equipment stores in Ronneby and the development of the 
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petrol stations led to discussions on whether it is possible to walk 
and cycle along roads designed solely for car traffic. The 
distances in these relatively small population centres are so short 
that a large majority of the stores where within cycling distance, 
regardless of their locations. Despite this, walking and cycling 
can be impossible as roads designed solely for car traffic entail 
both risks and bad road-user-experience for walkers and cyclists. 

In 1980 the distances to clothing, home equipment, and speciality 
stores were similar to all three types of stores. Therefore, those 
who lived far from one type of store, lived far from all of them. 
From 1980 through 1998, the differences in how far residents 
lived from these three types of stores increased in Karlshamn. 
Residents who lived close to these stores had even shorter to 
travel and residents who lived further away had even longer to 
travel. In Ronneby, on the other hand, the differences in how far 
residents lived from these stores, levelled out as residents who 
lived far away from the stores had shorter to travel and residents 
who lived close to stores had longer. For grocery stores and 
petrol stations the development was different. The differences in 
how far residents lived from grocery stores in Karlshamn 
levelled out while great parts of Ronneby got longer distances. 
The differences in how far residents lived from petrol stations 
levelled out in both Karlshamn and Ronneby. 

The changes in distances during this period could mainly be 
explained by retail changes and not by changes in the resident 
housing. If the aim of municipalities or other planning authorities 
during this time had been to reduce the dependence on motorised 
transport, they should have tried to co-ordinate the planning of 
shopping and housing in order to minimise the distances. Where 

stores are to be located to achieve this depends on how many 
stores are expected to be within reach. If the majority of the 
stores are to be available, then shopping should be concentrated 
to one single area in the population centre, preferably the city 
centre. The fewer stores expected to be within reach, the more 
dispersed to the most populated areas the stores should be.  

Generally, the accessibility to shopping was a bit better in 
Karlshamn than in Ronneby. Municipal policy for establishing 
stores is likely one of several factors behind the differences 
between the two population centres. The fact that the differences 
were not greater can be explained by the limits of the study, 
which only included the population centres. The area of these 
population centres are so small that about half of the population 
had the closest stores within cycling distance regardless of their 
location within the population centre. There is a difference in 
degree between peripheral locations within the population centres 
and “real” external locations outside the population centres. If a 
municipality is to choose between a completely external location 
and a peripheral location within the population centre, the last 
one gives a better accessibility and less environmental impact 
than the completely external location. Nevertheless, both 
alternatives probably entail that the population become 
dependent on motorised transport for everyday shopping. It is 
interesting to speculate how the accessibility to shopping will 
change if the new shopping establishments now planned by 
Karlshamn and Ronneby municipalities outside the population 
centres are carried out. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Indelning av handel 
 
1. Livsmedel  
2. Beklädnad 
3. Hemutrustning 
4. Specialbutiker  
5. Bensin 
 
Livsmedel 
 
SNI92 
52111 
 
52112 
 
52121 
 

Näringsgren 
Varuhus os stormarknader, mest 
livsmedel, drycker o tobak 
Livsmedelsbutiker med brett sortiment 
Andra varuhus o stormarknader 
 

SNI69 
62210 
 
 
62100 

Näringsgren 
Livsmedelsdetaljhandel (manuell gallring 
för att endast inkludera de butiker som hade 
brett sortiment) 
Varuhushandel innehåller Konsum 

 
Beklädnad 
 
SNI 92 
 
52410 
52421 
52422 
52423 
52424 
52425 
52431 
52432 
52710 
 

Näringsgren 
 
Garn-, tyg- och sybehör 
Herr-, dam-, barnkläder blandat 
Herrklädesaffärer 
Damklädesaffärer 
Barnklädesaffärer 
Pälsaffärer 
Skoaffärer 
Väskaffärer 
Skomakerier, klackbarer 

SNI69 
 
62311 
62312 
62319 

Näringsgren 
 
Konfektions- o ekipering 
Skohandel 
Övrig beklädnadshandel 
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Hemutrustning 
 
SNI 92 
 
52441 
52442 
52443 
52444 
52451 
52452 
52461 
52462 
52487 
52493 
52494 
52495 
52499 
52509 
52631 
52720 
52740 
 

Näringsgren 
 
Möbel- och mattaffärer 
Hemtextilbutiker 
Bosättningsaffärer 
Elaffärer 
Vitvaror och hushållsmaskiner 
Radio och TV-affärer 
Järn, bygg, VVS-varuhandel 
Färghandel 
Blomster- o trädgårdsvaruhandel 
Datorbutiker 
Telebutiker 
Tapet- och golvbeläggning 
Övr. specialaffärer 
Övr. begagnade varor 
Provisionshandel 
Rep. elektriska hushållsartiklar 
Övr. rep.verkst. hushållsartiklar 
 

SNI69 
 
62221 
62240 
62321 
62322 
62323 
62324 
62329 
62390 

Näringsgren 
 
Färg- och tapethandel 
Blomsterhandel 
Möbelhandel 
Järnhandel 
Radio och TV-handel 
Hushållsapp. o belysningsartikl. 
Övr. hemutrustning 
Övr. sällanköpshandel  
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Specialbutiker 
 
SNI 92 
 
52260 
52320 
52330 
52471 
52472 
52501 
52629 
52481 
52482 
52483 
52484 
52492 
52730 
52453 
52454 
52485 
52486 
52488 
52491 
 

Näringsgren 
 
Tobaksaffärer 
Sjukvårdsbutiker 
Parfymaffärer 
Bok- och pappershandel 
Tidningshandel 
Antikvariat 
Övr. torg- och marknadshandel 
Optiker 
Fotoaffärer 
Uraffärer 
Guldsmedsaffärer 
Mynt- och frimärksaffärer 
Rep. ur och guldsmedsvaror Skiv- och 
videobutiker 
Musikhandel 
Sportaffärer 
Leksaksaffärer 
Zooaffärer 
Konsthandel och gallerier 
 

SNI 69 
 
62222 
62231 
62232 
62331 
62332 
62335 
62336 
62337 
62333 
62334 
62390 
 

Näringsgren 
 
Parfym och sjukvårdshandel 
Tobaks- och tidningshandel 
Bok- och pappershandel 
Optik, urhandel, guldsmed 
Fotohandel 
Optikhandel 
Urhandel 
Guldsmedsvaruhandel 
Cykel- och sporthandel 
Musik- och leksakshandel 
Övr. sällansköpshandel  

 
Bensin 
 
SNI92 
50500 

Näringsgren 
Bensinstationer 
 

SNI69 
6242 
 

Näringsgren 
Drivmedelsdetaljhandel 
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Bilaga 2: Bearbetning av datamaterial från 
avståndsberäkningar 

 

Bilagan omfattar ett exempel på hur bearbetningen av 
datamaterialen från avståndsberäkningarna avseende 
branschgrupperna beklädnad, hemutrustning och  specialbutiker. 
Samtliga ingående siffror är fiktiva och skall endast ses som 
exempel på bearbetningsmetodiken. 

I exemplet finns tre affärer: affär A, B och C. Affär A omsätter 
1000 kkr, affär B omsätter 4000 kkr och affär C omsätter 2000 
kkr. Invånarna bor i tre nyckelkodsområden: NYKO 1, 2 och 3. I 
NYKO 1 bor 80 invånare, i NYKO 2 bor 150 invånare och i 
NYKO 3 bor 50 invånare.  

I exemplet har 46% av invånarna i NYKO 1, 2 och 3 
gångavstånd till majoriteten av utbudet i affär A, B och C och 
samtliga invånare har gångavstånd till det närmast belägna 
utbudet. 

 
 

RESULTAT FRÅN 
AVSTÅNDSBERÄKNINGEN 

 ACK. UTBUD SOM NÅDDES INOM 100-
METERSINTERVALL 

  

           
Handel NYKO Antal inv. Avstånd (m) Omsättn.(kkr) Ack.utbud(kkr) 100 200 300 400 500 
Affär A 1 80 50 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Affär B 1 80 150 4000 5000 0 5000 5000 5000 5000 
Affär C 1 80 250 2000 7000 0 0 7000 7000 7000 
Affär A 2 150 180 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 
Affär C 2 150 280 2000 3000 0 0 3000 3000 3000 
Affär B 2 150 480 4000 7000 0 0 0 0 7000 
Affär C 3 50 220 2000 2000 0 0 2000 2000 2000 
Affär B 3 50 320 4000 6000 0 0 0 6000 6000 
Affär A 3 50 420 1000 7000 0 0 0 0 7000 

           
           

MAX UTBUD SOM NÅDDES INOM VARJE 100-METERSINTERVALL FRÅN VARJE 
NYKO-område. 

    

           
  NYKO NYKO NYKO        

Avstånd 1 2 3        
100 1000 0 0        
200 5000 1000 0        
300 7000 3000 2000        
400 7000 3000 6000        
500 7000 7000 7000        
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ANTAL INV. SOM NÅDDE UTBUD I 2000 KKR-INTERVALL INOM VARJE 100-
METERSINTERVALL I VARJE NYKO-OMR. 

   

           
Utbudsintervall:    Utbudsintervall:      

1000     6000      
NYKO 1 2 3  NYKO 1 2 3   

Antal inv. 80 150 50  Antal inv. 80 150 50   
Avstånd     Avstånd      

100 80 0 0  100 0 0 0   
200 80 150 0  200 0 0 0   
300 80 150 50  300 80 0 0   
400 80 150 50  400 80 0 50   
500 80 150 50  500 80 150 50   

           
Utbudsintervall:    Utbudsintervall:      

2000     8000      
NYKO 1 2 3  NYKO 1 2 3   

Antal inv. 80 150 50  Antal inv. 80 150 50   
Avstånd     Avstånd      

100 0 0 0  100 0 0 0   
200 80 0 0  200 0 0 0   
300 80 150 50  300 0 0 0   
400 80 150 50  400 0 0 0   
500 80 150 50  500 0 0 0   

           
Utbudsintervall:          

4000           
NYKO 1 2 3  Summa antal invånare som nådde x utbud inom varje 100-

metersintervall 
 

Antal inv. 80 150 50        
Avstånd     Avstånd 1000 2000 4000 6000 8000 

100 0 0 0  100 80 0 0 0 0 
200 80 0 0  200 230 80 80 0 0 
300 80 0 0  300 280 280 80 80 0 
400 80 0 50  400 280 280 130 130 0 
500 80 150 50  500 280 280 280 280 0 
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ANTAL INV. SOM NÅDDE 80% AV UTBUDET VID 
VÄXANDE AVSTÅND 

      

           
80% av utbudet =          

5600           
Avstånd Antal inv Andel inv 

% 
1000 2000 4000 6000 8000    

100 0 0 0 0 0 0 0    
200 0 0 0 0 0 0 0    
300 80 29 0 0 0 80 0    
400 130 46 0 0 0 130 0    
500 280 100 0 0 0 280 0    

           
           

ANTAL INV. SOM NÅDDE 20% AV UTBUDET VID 
VÄXANDE AVSTÅND 

      

           
20% av utbudet =          

1400           
Avstånd Antal inv Andel inv 

% 
1000 2000 4000 6000 8000    

100 0 0 0 0 0 0 0    
200 80 29 0 80 80 0 0    
300 280 100 0 280 80 80 0    
400 280 100 0 280 130 130 0    
500 280 100 0 280 280 280 0    
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KORTASTE AVSTÅND TILL 80 RESP. 20% AV UTBUDET FRÅN VARJE NYKO-
OMRÅDE. 

     

           
80% av utbudet=    20% av utbudet=      

5600     1400      
Avstånd NYKO 1 NYKO 2 NYKO 3  Avstånd NYKO 1 NYKO 2 NYKO 3   

100     100      
200     200 200     
300 300    300 300 300 300   
400 400  400  400 400 400 400   
500 500 500 500  500 500 500 500   

           
           

Sammanställning för redovisning i ArcView        
 80% 

utbud 
20% utbud         

NYKO 1 300 200         
NYKO 2 500 300         
NYKO 3 400 300         
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