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Forord 
Reisevaneundersøkelsen 2001 er den fjerde 
landsomfattende reisevaneundersøkelsen 
(RVU) som er gjennomført i Norge. Den 
første undersøkelsen ble gjennomført i 
1984/85, den andre i 1991/92 og den tredje i 
1997/98. I forbindelse med Stortingets 
behandling av St meld nr 32 (1995-96) ble 
det vedtatt å gjennomføre reisevaneunder-
søkelser hvert fjerde år. Formålet med 
undersøkelsene er å kartlegge befolkningens 
reiseaktivitet og reisemønster. 

RVU 2001 er finansiert av Samferdsels-
departementet, Vegdirektoratet, Jernbane-
verket, Luftfartsverket og Kystdirektoratet. 
Representanter for oppdragsgiverne har 
deltatt i en referansegruppe som har fulgt 
arbeidet med undersøkelsen. 

RVU 2001 er dokumentert gjennom en 
serie temahefter og to rapporter. Dette 
temaheftet tar for seg innkjøpsreiser. 
Forfatter er Randi Hjorthol. 

Prosjektleder for undersøkelsen har vært 
Jon Martin Denstadli. Statistisk sentralbyrå 
har stått for datainnsamlingen. Arne Skogli 
har lagt datamaterialet til rette. Jan Vidar 
Haukeland har kvalitetssikret arbeidet, mens 
Tove Ekstrøm har hatt ansvar for tekst-
behandlingen og den endelige utformingen 
av rapporten. 
 
Oslo, oktober 2002 
Transportøkonomisk institutt 
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Innkjøpsreiser 

1. Temaheftets innhold 
Innkjøp av dagligvarer og husholdnings-
artikler er en typisk del av hverdagslivets 
aktiviteter, noe som må gjøres med jevne 
mellomrom, og som derfor har betydning både 
for det enkelte hushold og som har samfunns-
messige virkninger i form av transport. 
Reisene som gjøres i forbindelse med denne 
typen aktiviteter avhenger av en rekke 
faktorer. 

Butikkenes lokalisering, størrelse, vare-
utvalg, åpningstider, parkeringsmuligheter, 
valgmuligheter på bostedet, priser og pris-
konkurranse, tilgang til privat og offentlig 
transport er alle slike faktorer som vil være 
med på å påvirke når, hvor og på hvilken måte 
innkjøpsreisene vil foregå. 

Denne rapporten baserer seg på resultater 
fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene fra 
1992 (RVU1992) og 2001 (RVU2001). Til en 
viss grad er også data fra den nasjonale reise-
vaneundersøkelsen fra 1998 (RVU1998) 
brukt. Kapittel to omhandler struktur-
endringer i dagligvarebransjen og viser hvilke 
endringer som har skjedd når det gjelder 
tilgang til transportressurser i perioden 
mellom 1992 og 2001. I kapittel tre gis en 
presentasjon av utviklingen av innkjøps-
reisene; antall reiser per dag, lengden og 
tidsbruken på reisene, og hvordan dette 
varierer mellom befolkningsgrupper. Kapittel 
fire tar opp transportmiddelbruken på 
innkjøpsreisene, og viser utviklingen og 
variasjonene etter hvor forbrukerne bor og 
hvem de er. I kapittel fem ser vi nærmere på 
hvor og når innkjøpsreisene foregår for de 
ulike gruppene og om dette har endret seg 
over tid. Grensehandel er tema i kapittel seks, 
og i kapittel sju samler vi trådene.  

2. Betingelsene for 
innkjøpsreisene endres 
Endringer i dagligvarebransjen 
og konsumentatferden 
I løpet av de siste 20 årene er antall daglig-
varebutikker halvert (Lavik 20011). Små 
butikker har blitt skiftet ut med større og mer 
lønnsomme enheter. Selv om det har skjedd en 
halvering av antall dagligvarebutikker mellom 
1980 og 2000, har Norge likevel flere butikker 
per 1000 innbyggere enn Finland, Sverige og 
Danmark. Dette har i første rekke sammen-
heng med at bosettingsmønstrene er for-
skjellige. Norge har flere av sine innbyggere 
boende på mindre tettsteder og i spredtbygde 
strøk enn de andre skandinaviske landene. 

Reduksjonen i antall butikker varierer 
mellom fylker. Oslo, som både har høy 
butikktetthet og befolkningstetthet, har hatt 
liten reduksjon. Det samme har Finnmark og 
Sogn og Fjordane. Den største relative 
reduksjonen finner man i Buskerud og 
Vestfold. 

Samtidig som det har skjedd en reduksjon i 
antall butikker, har de store paraplykjedene 
(HakonGruppen, NorgesGruppen, Coop og 
Rema 1000) overtatt en stadig større andel av 
markedene. I 1981 hadde kjedene en markeds-
andel på 42 prosent innen området nærings- 
og nytelsesmidler. I 1990 var andelen steget til 
79 prosent, mens den var nådd nesten 100 
prosent i 2000.  

Alle disse kjedene har lavprisbutikker. De 
første ble etablert på slutten av 70-tallet, og i 
2000 var 30 prosent av dagligvarebutikkene 
lavprisbutikker. Høyest andel lavprisbutikker 
finner man i det sentrale Østlandsområdet 
(Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og 
Østfold). Den laveste andelen finner man i 
nord, i Troms og Finnmark, og i vest i Sogn 
og Fjordane og Møre og Romsdal.  

                                                           
1 Dette avsnittet bygger for en stor del på opplysninger 
hentet fra Laviks rapport. 
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Tabell 1: Gjennomsnittlig avstand til nærmeste dagligvarebutikk i forskjellige typer av bosteder i 
1992 og 2001. Kilometer 

Gjennomsnittlig avstand til nærmeste 
dagligvarebutikk 

kilometer 

 
 
Bosted 

1992 2001 
Oslo 0,5 0,5 
Omegnskommuner til Oslo 1,0 1,4** 
Bergen, Trondheim, Stavanger 0,8 0,8 
Omegnskommuner til Bergen, Trondheim, Stavanger 1,6 2,0 
De resterende seks største byene 1,3 1,4 
Mindre byer 1,3 1,6** 
Tettsteder ellers og spedtbygde strøk 2,4 3,0** 
Hele landet i gjennomsnitt 1,5 1,7** 
TØI rapport 595/2002 
** signifikant 1 % nivå, tosidig test 

 

I de nasjonale reisevaneundersøkelsene spør-
res det om avstand til nærmeste dagligvare-
handel. I 1992 var den gjennomsnittlige reise-
avstanden 1,5 km, i 2001 var den 1,7 km. Det 
kan dermed se ut til at det har vært en liten 
økning i løpet av denne tiårsperioden. Av-
standen til den nærmeste butikken varierer 
naturlig nok etter hvor man bor. Tabell 1 viser 
hvordan den varierer etter bosted i 1992 og 
2001. Økningen i avstand til nærmeste 
dagligvarebutikk har først og fremst foregått 
utenfor de største byene, men også i omegns-
kommunene til Oslo har avstanden økt. 

Det er store forskjeller mellom ulike typer 
av bosteder i avstand til den nærmeste daglig-
varebutikken, fra 0,5 km i Oslo til 3 km i 
tettsteder og spredtbygde områder i 2001. De 
fleste avstandene er imidlertid innenfor en 
rekkevidde som gjør det mulig å gå eller 
sykle. Et helt annet forhold er om folk velger 
den butikken som er nærmest. Det er 
forskjellige faktorer som er avgjørende for 
hvor man gjør sine innkjøp. Pris, kvalitet, 
service og parkeringsmuligheter er eksempler 
på faktorer som har betydning, i tillegg til 
avstand. Hvilke konsekvenser disse 
avstandene har for handlemønster og 
transportmiddelbruk kommer vi tilbake til. 

Mer enn halvparten av forbrukerne sier at 
de vanligvis handler i lavprisbutikker (Larvik 
2001). Nesten 40 prosent handler i denne 
typen butikker av og til. I Oslo er det 71 
prosent som handler ofte i lavprisbutikker.  

Nærmere 80 prosent av befolkningen er 
tilfreds med vareutvalget i lavprisbutikkene til 
hverdagsformål. Når det kommer til helge-
innkjøpene, synker denne andelen til under 50 
prosent. Det er i de områdene av landet hvor 
valgmulighetene er mest variert at misnøyen 
med lavprisbutikkenes ”helgetilbud” er størst. 
I Oslo, for eksempel, er det bare 30 prosent 
som er fornøyd med vareutvalget til helgen. 
Her er valgmulighetene store i forhold til 
mange andre steder i landet, så innbyggerne 
kan ”koste på seg” en slik misnøye. En slik 
misnøye med vareutvalget vil kunne være med 
på å skape variasjoner i reiseaktiviteten. Det er 
nærliggende å anta at forskjellene på innkjøps-
reisene på hverdagene og i tilknytning til 
helgen vil være større i områder med variert 
varetilbud, som i byområdene, enn de vil være 
på mindre steder og i spredtbygde strøk, der 
valgmulighetene er færre.  

Mellom en tredel og en firedel av befolk-
ningen bruker bare én dagligvarebutikk. 
Bortsett fra i Oslo, hvor andelen som holder 
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seg til én butikk bare er 14 prosent, er det 
relativt liten variasjon mellom fylkene. 
Kvalitet, nærhet til bolig og kundebehandling 
er de viktigste faktorene for valg av daglig-
vareforretning. Folk i Oslo legger vekt på 
nærhet, noe som antakelig har sammenheng 
med at bilholdet er lavere i storbyene enn 
andre steder. Dette kommer vi tilbake til i 
neste kapittel. Østfoldingene legger større vekt 
på parkeringsmuligheter enn folk andre steder 
i landet. Dette har antakelig sammenheng med 
den omfattende grensehandelen som foregår 
fra Østfold fylke. 

En annen type forretninger, som har stor 
betydning for hvordan innkjøpsreisene foregår 
og hvor lange de er, er kjøpesentrene. Antall 
kjøpesentre har økt kraftig på 80- og 90-tallet. 
På begynnelsen av 1980-tallet var det i over-
kant av 100 slike sentre på landsbasis, mens 
det i 2000 var ca 500. Oslo, Akershus og 
Hordaland har flest kjøpesentre, mens 
Finnmark og Sogn og Fjordane har færrest. De 
aller fleste kjøpesentrene er basert på at 
kundene kommer dit med bil, og de har derfor 
som regel gode parkeringstilbud. I tillegg til 
kjøpesentrene er det etablert ca 200 varehus 
(Hansen et al 1998). 

En av grunnene til veksten i kjøpesentrene 
har sammenheng med lempning i åpningstids-
bestemmelsene. I 1985 ble den gamle 
lukkeloven erstattet med en åpningstidslov, 
som ga varehandelen stor fleksibilitet (Aarak 
1987). I forbindelse med diskusjonen om 
søndagsåpne butikker på slutten av 90-tallet, 
ble loven revidert. De nye bestemmelsene 
satte grensene for åpningstid til kl 21.00 for 
butikker over 100 kvm og bensinstasjoner 
over 150 kvm på hverdager og kl 18.00 på 
lørdager. For mindre dagligvarebutikker og 
bensinstasjoner gjelder ikke disse restrik-
sjonene. Nesten alle lavprisbutikkene holder 
opp til kl 21.00 eller kl 20.00 på hverdager og 
kl 18.00 på lørdager, med en del variasjon 
mellom fylkene.  

Omsetningen innenfor dagligvare-
handelen varierer mellom fylkene. Noe av 
dette har sammenheng med grensehandel. Det 
er først og fremst innbyggerne i Østfold som 
gjør innkjøp i Sverige, men også forbrukere 
fra Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og 
Hedmark reiser på handletur over grensen. I 
tillegg foregår det en del grensehandel fra 
Finnmark over til Finnland. En del av denne 
grensehandelen vil vi kunne registrere 
gjennom analysene av reiseformålet for de 
lange reisene (100 km eller lengre) og de 
reisene hvor man krysser grensen.  

E-handel eller handel på Internett har vært 
og blir framhevet som en mulighet til å 
redusere miljøproblemene knyttet til 
biltrafikken. Tanken er at dersom stadig flere 
gjør sine innkjøp elektronisk, vil behovet for å 
kjøre bil til butikken avta, og bilbruken kunne 
reduseres (Hjorthol 2002a). I Norge har E-
handel foreløpig et beskjedent omfang, og 
særlig gjelder dette dagligvarehandelen. Av de 
50 butikkene som var registrert i januar 2001, 
var ca halvparten registrert i distriktene eller 
utenom storbyer. Mesteparten av disse solgte 
nisjeprodukter. Foreløpig har denne formen 
for handel ubetydelig virkning på transport. På 
lengre sikt kan en tenke seg en mulig 
reduksjon i de private handlereisene, men 
kanskje en økning i varetransporten, i form av 
lokal distribusjonskjøring.  

Disse faktorene er en del av innkjøps-
reisenes strukturelle betingelser. I tilegg til 
disse kommer befolkningens demografiske 
sammensetning, bostedsmønstre og tilgang til 
transportressurser. Vi skal se nærmere på 
utviklingen av befolkningens transport-
ressurser i løpet av 90-tallet. 

 
 

Bedret tilgang til 
transportressurser på 90-tallet 
Tilgang til transportressurser, enten i form av 
bil eller kollektive transportmidler, har 
betydning for det handlingsrommet folk har 
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for sine innkjøp. De nye, store kjøpesentrene 
inviterer stort sett til bilbruk, med rikelig 
parkeringsareal og lokalisering ofte langt fra 
stasjoner og holdeplasser for kollektiv-
transport. 

En stor majoritet av befolkningen tilhører 
en husholdning med bil, 85 prosent, og over 
40 prosent har to eller flere biler. Antall biler i 
et hushold gir en indikasjon på tilgang til bil, 
men antall personer i husholdet og innehav av 
førerkort er også nødvendig å ta i betraktning. 
Andelen som alltid har tilgang til bil var 64 
prosent i 2001 (tabell 2). Den har økt siden 
1992, da andelen var 60 prosent. Tilgang til bil 
varierer etter både kjønn, alder og bosted.  

Menn har bedre tilgang til bil enn kvinner, 
72 mot 56 prosent, men kvinner har økt sin 

tilgang til bil signifikant, mens menn har blitt 
stående på nivået fra 1992.  

Unge, i aldersgruppen 18-24 år, og eldre 
over 75 år har dårligst tilgang til bil (ca 40 
prosent har alltid tilgang til bil i 2001), mens 
rundt 80 prosent av de middelaldrende, 35-66 
år, kan bruke bil når de vil. Mens de unge har 
fått redusert sin tilgang til bil, har de eldre økt 
sin betraktelig, særlig de som er i alderen 67 
til 74 år. Det vi ser er en kohort- eller 
generasjonseffekt. Blant dem som for ti år 
siden var i aldersgruppen 57-64 år, hadde en 
relativt høy andel tilgang til bil, og de har ikke 
sluttet å holde bil i løpet av denne perioden. 

 

 

Tabell 2: Andel av befolkningen som alltid har tilgang til bil2 etter kjønn alder og bosted i 1992 og 
2001. Prosent 

 Har alltid tilgang til bil 

Kjønn, alder, bosted  1992 2001 
Kjønn: 

Mann 
Kvinne 

 
71 
51 

 
72 
56** 

Alder: 
18-24 år 
25-34 år 
35-66 år 
67-74 år 
75 år og eldre 

 
58 
75 
77 
43 
29 

 
42** 
73 
78 
62** 
37 

Bosted: 
Oslo 
Omegnskommuner til Oslo 
Bergen, Trondheim, Stavanger 
Omegnskommuner til Bergen, Trondheim, 
Stavanger 
Resterende seks største byer 
Mindre byer 
Tettsteder ellers og spredtbygde strøk 

 
54 
66 
58 
66 
64 
59 
61 

 
51 
71 
57 
67 
66 
66** 
67** 

Alle 60 64** 
TØI rapport 595/2002 
** signifikant 1 % nivå, tosidig test 

                                                           
2 Alltid tilgang til bil betyr at intervjupersonen tilhører en husholdning med minst en bil, han eller hun har førerkort og kunne 
bruke bilen i hele går  
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Tabell 3: Andel av befolkningen som har godt eller svært godt kollektivtilbud3  etter kjønn, alder 
og bosted i 1992 og 2001. Prosent 

 Har et godt eller svært godt kollektivtilbud  

Kjønn, alder, bosted  1992 2001 
Kjønn: 
 Mann 
 Kvinne 

 
34 
35 

 
39** 
41** 

Alder: 
 13-17 år 
 18-24 år 
 25-34 år 
 35-66 år 
 67-74 år 
 75 år og eldre 

 
34 
38 
40 
33 
31 
32 

 
39 
50** 
46* 
37* 
38 
38 

Bosted: 
 Oslo 
 Omegnskommuner til Oslo 
 Bergen, Trondheim, Stavanger 
 Omegnskommuner til Bergen, Trondheim, Stavanger
 Resterende seks største byer 
 Mindre byer 
 Tettsteder ellers og spredtbygde strøk 

 
84 
42 
70 
24 
39 
27 

6 

 
93** 
45 
79** 
34(*) 
46* 
31 
6 

Alle 35 40** 
TØI rapport 595/2002 
(*) signifikant 5 % nivå, ensidig test 
* signifikant 5 % nivå, tosidig test 
** signifikant 1 % nivå, tosidig test 

 

                                                           
3 1 Kollektivtilbudet er definert som følger: 
Svært god tilgang til kollektivtransport 

Minst 4 avganger per time på hverdager og under 1 km til den holdeplassen som vanligvis brukes 
God tilgang til kollektivtransport 

2-3 avganger per time på hverdager og under 1 km til holdeplass, eller minst 4 avganger pr time og 1-1,5 km 
til holdeplassen 

Middels god tilgang til kollektivtransport 
1 avgang per time på hverdager og under 1 km til holdeplass, eller 2-3 avganger per time og 1-1,5 km til 
holdeplassen 

Dårlig tilgang til kollektivtransport 
Avgang hver annen time eller sjeldnere på hverdager og under 1 km til holdeplass, eller 1 avgang per time og 
1-1,5 km til holdeplassen 

Svært dårlig eller ikke noen tilgang til kollektivtransport 
Ikke noe kollektivtilbud innen 1,5 km fra boligen, eller avganger sjeldnere enn hver annen time på hverdager 
og 1-1,5 km til holdeplassen 
 
Bare de som har gitt opplysning om tilbudet er tatt med i analysen 

 

Bare halvparten av de bosatte i Oslo har alltid 
tilgang til bil, mens mer enn 70 prosent av 
innbyggerne i omegnskommunene kan bruke 
bilen når de vil. Økningen i tilgang til bil har 
vært signifikant bare i de mindre byene, 
tettsteder ellers og i spredtbygde strøk. Som vi 
ser er det store variasjoner, noe som vil ha 
betydning for hvilke reisemåter forskjellige 

grupper i befolkningen har mulighet for å 
bruke på sine innkjøpsreiser. 

Kvaliteten på kollektivtilbudet har økt i 
løpet av perioden, fra 35 prosent til 40 prosent 
som har et godt eller svært godt kollektiv-
tilbud (tabell 3). Økningen varierer etter alder. 
Ungdom i alderen 18-24 år er de som har fått 
den største forbedringen. Dette har sammen-
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heng med at flere i denne gruppen bodde i 
byområder i 2001 i forhold til i 1992. 

Kvaliteten på kollektivtilbudet varierer 
også svært mye etter hvor i landet man bor. 
Det er i første rekke innbyggerne i storbyene 
som har fått en forbedring. Nærmere 80 
prosent av de som bor innenfor Oslos grenser 
har under én km til holdeplassen og minst fire 
avganger per time, det som kan defineres som 
et svært godt kollektivtilbud. Så mange som 
94 prosent av Oslos befolkning har det som 
kan defineres som et godt eller svært godt 
kollektivtilbud. I de tre andre store byene er 
81 prosent som har tilsvarende tilbud. Til 
sammenlikning har bare 45 prosent av inn-
byggerne i Oslos omegnskommuner et til-
svarende tilbud. I den andre enden av skalaen 
har omtrent 80 prosent av befolkningen i 
mindre tettsteder og spredtbygde strøk et 
dårlig eller svært dårlig kollektivtilbud.  

Som vi ser er det store begrensninger i 
mulighetene til å bruke kollektive reisemåter 
utenfor de mest urbane områdene. Varia-
sjonene i tilgang på transportressurser vil 
dermed gi forskjellige betingelser for folks 
reiseaktivitet, også i forbindelse med innkjøp.  

 
 

3. Innkjøpsreisenes 
sammensetning og 
lengde 
Innkjøpsreisene består av ulike 
formål 
I den nasjonale reisevaneundersøkelsen er 
innkjøpsreiser kategorisert i fire grupper; 
reiser knyttet henholdsvis til innkjøp av 
dagligvarer, andre innkjøp, service og diverse 
ærend og medisinske tjenester. Service/ærend 
inkluderer besøk på postkontor, bank, offent-
lige kontorer m v. Medisinske tjenester er 
besøk hos lege, tannlege, fysioterapeut, 
sykehus o l. Av disse fire kategoriene er 
reisene knyttet til innkjøp av dagligvarer mest 

omfattende. I 2001 utgjorde denne kategorien 
52 prosent av innkjøpsreisene. I tillegg 
kommer andre innkjøp med 27 prosent. Til 
sammen utgjør innkjøpsreiser ca 80 prosent av 
reisene i denne kategorien, noe som legiti-
merer betegnelsen. De resterende reisene 
består av forskjellige typer ærender. I 1992 var 
ca 60 prosent innkjøp av dagligvarer, altså noe 
høyere enn i 2001.  
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Figur 1:Fordeling av innkjøpsreiser på ulike 
formål. 1992 og 2001. Prosent 

 
 

Innkjøpsreisene har blitt lengre 
Fra 1992 og fram til 2001 har det samlete 
antall innkjøpsreiser endret seg lite. I 
gjennomsnitt foretar befolkningen omtrent én 
(0,8) innkjøpsreise per dag uka i gjennom. 
Kvinner har flere innkjøpsreiser enn menn, 
noe som ikke har endret seg i løpet av peri-
oden. Det som derimot har skjedd fra 1992 til 
2001 er at innkjøpsreisene har blitt lengre. I 
1992 var en gjennomsnittlig reise ca 5 km, i 
1998 var den omtrent 7 km og i 2001 ca 8 km. 
Tendensen går altså i retning av lengre inn-
kjøpsreiser. I kapittel to viste vi avstanden til 
nærmeste dagligvarebutikk også hadde økt. 
Det er imidlertid ingen sammenheng mellom 
denne avstanden og lengden på innkjøps-
reisene som folk faktisk gjør. Det er åpenbart 
at det er andre faktorer enn avstand som 
påvirker hvor innkjøpene foregår. 

Vi skal se nærmere på om utviklingen mot 
lengre innkjøpsreiser har vært den samme i 
alle deler av landet og for ulike grupper i 
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befolkningen. Vi konsentrerer oss om for-
skjellene knyttet til bosted, kjønn og alder, og 
sammenlikner reiselengdene i 2001 med 1992. 

Tabell 4 viser at det har skjedd en økning i 
innkjøpsreisenes lengde mellom 1992 og 2001. 
Dette gjelder både for kvinner og menn. Ser vi 
nærmere på de forskjellige aldersgruppene, 
finner vi den største økingen i aldersgruppen 
67-74 år, de unge pensjonistene. De har økt sin 
reiselengde med 75 prosent i løpet av perioden. 
Dette kan henge sammen med flere sammen-
fallende faktorer. Denne gruppen har økt sin 
tilgang til bil betraktelig, fra 41 prosent i 1992 
som kunne bruke bil når de ønsket til 61 
prosent i 2001, noe som er betydelig mer enn 
andre grupper. Det har skapt et større 
handlingsrom for innkjøpsmuligheter. I denne 
perioden har det vært en økning i antallet 
bilbaserte kjøpesentre, noe som også har 
medvirket til at innkjøpsreisene stor sett har 
blitt lengre for dem som benytter seg av dem. 

For  pensjonistene har mulighetene til 
shoppingturer dermed økt, og det ser ut til at de 
har benyttet seg av dem.  

Den sterkeste økningen i innkjøpsreisenes 
lengde har kommet i mindre byer, på tettsteder 
og i spredtbygde strøk. Denne økningen er med 
stor sannsynlighet uttrykk for strukturendinger 
innenfor dagligvarehandelen, nedlegging av 
mindre butikker i distriktene og større satsing 
på kjedebutikker og kjøpesentre, slik det er 
beskrevet i kapittel to. Økningen av reise-
lengden i Bergen, Trondheim og Stavanger 
med omegnskommuner kan ha sammenheng 
med en økning i bruk av eksterne kjøpesentre. 
Sammenliknet med Osloområdet er kjøpe-
sentrene og varehusene av nyere dato i disse 
byene (Andhøy 1999). De som alltid har 
tilgang til bil har lengre innkjøpsreiser enn de 
som ikke har førerkort eller bil. Økningen i 
reiselengde har vært omtrent den samme for de 
to kategoriene. 

 

Tabell 4: Innkjøpsreisens lengde etter kjønn, alder, bosted og tilgang til bil. 1992 
og 2001. Kilometer 

Kjønn, alder, bosted og tilgang til bil 1992 2001 
Kjønn: 

Mann 
Kvinne 

 
5,3 
5,1 

 
7,0** 
6,5** 

Alder: 
13-17 år 
18-24 år 
25-34 år 
35-66 år 
67-74 år 
75 år og eldre 

 
5,0 
5,2 
4,8 
5,8 
4,0 
4,0 

 
5,3 
5,9 
7,2** 
7,2** 
7,0** 
5,5 

  4,4 
Bosted: 

Oslo 
Omegnskommuner til Oslo 
Bergen, Trondheim, Stavanger 
Omegnskommuner til Bergen, Trondheim, Stavanger 
Resterende seks største byer 
Mindre byer 
Resten av landet 

 
3,7 
8,0 
4,2 
5,3 
4,8 
4,7 
6,0 

 
4,4 
7,0 
4,9* 
6,8* 
6,0* 
6,7** 
8,8** 

Har alltid tilgang til bil 
Ikke bil/ikke førerkort 

5,8 
3,3 

7,4** 
5,2(*) 

Alle 5,3 6,7** 
TØI rapport 595/2202 
(*) signifikant 5 % nivå, ensidig test 
* signifikant 5 % nivå, tosidig test 
** signifikant 1 % nivå, tosidig test 
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Tabell 5: Tidsbruk på innkjøpsreisen etter kjønn, alder, bosted og tilgang til bil.  
1992 og 2001. Minutter 

Kjønn, alder, bosted og tilgang til bil 1992 2001 
Kjønn: 

Mann 
Kvinne 

 
11 
11 

 
13** 
14** 

Alder: 
13-17 år 
18-24 år 
25-34 år 
35-66 å 
67-74 år 
75 år og eldre 

 
13 
10 
10 
11 
11 
11 

 
14 
12** 
12** 
13** 
17** 
14** 

Bosted: 
Oslo 
Omegnskommuner til Oslo 
Bergen, Trondheim, Stavanger 
Omegnskommuner til Bergen, Trondheim, 
Stavanger 
Resterende seks største byer 
Mindre byer 
Resten av landet 

 
11 
14 
11 
11 
10 
10 
11 

 
14* 
14 
13** 
12 
13** 
13** 
14** 

Har alltid tilgang til bil 
Ikke bil/ikke førerkort 

12 
11 

13** 
16** 

Alle 11 13** 
TØI rapport 595/2002 
* signifikant 5 % nivå, tosidig test 
** signifikant 1 % nivå, tosidig test 

 

Tiden som brukes på reisen er både avhengig 
av hvor lang den er og av hva slags transport-
middel som brukes. I 1992 var den gjennom-
snittlige reisetiden til butikken 11 minutter, i 
2001 13 minutter, en beskjeden, men signifi-
kant økning.  

Tabell 5 viser at det er liten variasjon i 
tidsbruk på innkjøpsreisen mellom de ulike 
befolkningsgruppene, også i forhold til bosted. 
Mellom 1992 og 2001 har endringene vært 
relativt små. Det er imidlertid en større økning 
i tidsbruk blant de eldre aldersgruppene enn 
blant yngre, noe som kan tyde på større end-
ringer i innkjøpsmønstre blant disse enn blant 
de yngre. 

Variasjonene i tidsbruk er mindre enn 
variasjonene i reiselengder. Dette indikerer 
forskjeller i reisemåte på innkjøpsreisene, som 
vi tar for oss i neste kapittel.  

 

4. Bilbruken har økt på 
innkjøpsreisene 
Som vi så i forrige kapittel har de som ikke 
har tilgang til bil kortere innkjøpsreiser enn 
andre. Figur 2 viser at bil er den vanligste 
reisemåten på innkjøpsreiser.  
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Figur 2: Transportmiddelbruk på innkjøps-
reiser. 1992 og 2001. Prosent 
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Over halvparten av innkjøpsreisene foregår 
med bil som fører, og denne reisemåten har 
økt i løpet av perioden. Innkjøpsreiser har en 
høyere bilbruksandel enn gjennomsnittet for 
alle daglige reiser. Den nest vanligste måten å 
komme seg til butikken (som figur 1 viser, går 
de fleste innkjøpsreiser til butikken) på er til 
fots, godt og vel en femdel av reisene gjøres 
på denne måten. Andelen som går var den 
samme i 1992 som i 2001. Sykkelbruk har 
blitt mindre vanlig i løpet av perioden. I 2001 
utgjorde den bare 3 prosent av reisemåten til 
butikken. Kollektivtransport er heller ingen 
viktig reisemåte på innkjøpsreisene. Analysen 
viser også at innkjøpsreiser til dels er noe man 
gjør sammen med andre. Mer enn 10 prosent 
av dem foregår som bilpassasjer. Dette har 
ikke endret seg i perioden. 

Det er imidlertid store variasjoner i 
reisemåte til butikken mellom ulike grupper i 
befolkningen og etter hvor i landet folk bor 
(tabell 6). Det som ser ut til å ha sterkest 
betydning både for om man velger å spasere til 
butikken eller å kjøre bil, er i hvilken grad 
man har tilgang til bil. De som alltid har 
tilgang til bil, går i svært liten grad til 
butikken, de kjører. Kvinner går mer enn 
menn, og kjører mindre bil. De yngste og de 
eldste går mest. Aldersgruppen mellom 25 og 
66 år går nesten like mye. Oslofolk er de som 
oftest bruker beina til butikken, mens befolk-
ningen i hovedstadens omegnskommuner har 
den høyeste bilbruken på innkjøpsreiser.

 
Tabell 6: Andel som kjører bil som sjåfør og går på innkjøpsreiser etter kjønn, alder,  bosted og 
tilgang til bil.1992 og  2001. Prosent 

Til fots Bil som sjåfør Kjønn, alder, bosted og  
tilgang til bil 1992 2001 1992 2001 
Kjønn: 

Mann 
Kvinne 

 
19 
24 

 
18 
25 

 
63 
42 

 
68** 
47** 

Alder: 
13-17 år 
18-24 år 
25-34 år 
35-66 år 
67-74 år 
75 år og eldre 

 
34 
16 
21 
18 
32 
38 

 
41 
31** 
21 
16 
29 
36 

 
 

55 
62 
62 
37 
32 

 
 
40** 
62 
66** 
46(*) 
32 

Bosted: 
Oslo 
Omegnskommuner til Oslo 
Bergen, Trondheim, Stavanger 
Omegnskommuner til Bergen, 
Trondheim, Stavanger 
Resterende seks største byer 
Mindre byer 
Tettsteder og spredtbygde strøk 

 
37 
19 
23 

 
21 
14 
24 
17 

 
39 
17 
28 
 
14 
19 
20 
18 

 
39 
56 
50 

 
56 
58 
52 
53 

 
33 
65** 
50 
 
58 
59 
60** 
61** 

Har alltid tilgang til bil 
Har verken bil eller førerkort 

13 
53 

13 
54 

74 
- 

75 
- 

Alle 22 22 52 56** 
TØI rapport 595/2002 
(*) signifikant 5 % nivå, ensidig test 
** signifikant 1 % nivå, tosidig test 
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Dette har ganske sikkert sammenheng med 
forskjeller i butikkstruktur på ulike bosteder. 
Som vi sa innledningsvis, er butikktettheten 
større i de store byene enn i de mindre. Men 
spørsmålet er om tilgang til bil i seg selv også 
har betydning. I løpet av perioden har 
endringene vært forskjellige både mellom 
aldersgrupper og innbyggere på forskjellige 
bosteder. Blant de unge i aldersgruppen 18-24 
år har bilbruken gått tilbake, de går mer i 2001 
enn i 1992. I løpet av 90-tallet har andelen 
unge som har førerkort for bil gått ned fra 80 
prosent i 1992 til 73 prosent i 2001 (Denstadli 
og Hjorthol 2002, Hjorthol 2002b). Tidligere 
analyser har vist at nedgangen er større i 
storbyområdene enn andre steder, og at det er 
mer typisk for ungdom under utdanning enn 
for yrkesaktive (Hjorthol 1999, Nordbakke 
2002). Når det gjelder den økte bilbruken 
blant de eldre gruppene, kan vi snakke om en 
kohort- eller generasjonseffekt. De som var 
middelaldrende i 1992 har tatt med seg sine 
bilvaner.  

Økningen i bilbruken har skjedd utenfor de 
store og mellomstore byene. Det er i 
omegnskommunene til Oslo, i småbyene, på 
tettstedene og i de spredtbygde strøkene 
økningen har kommet.  

For å undersøke hvilken betydning de 
forskjellige variablene har når det gjelder bruk 
av ulike transportmidler eller reisemåter i 

forbindelse med innkjøp, har vi gjort 
multivariate analyser av datamaterialet fra 
2001, der effekten av alle disse variablene 
undersøkes simultant. De forenklede 
resultatene er vist i tabell 7. De fullstendige 
analysene finnes i vedleggstabell 1.  

Tabell 7 viser at er man mann, mellom 18 
og 64 år, bor utenfor Oslo og alltid har tilgang 
til bil, er sannsynligheten for at man selv 
kjører bil til butikken svært stor. Disse 
variablene har forklaringskraft hver for seg. 
Her er det kontrollert for effekter av de andre 
variablene i analysen. Det samme gjelder de to 
andre analysene for henholdsvis det å gå til 
butikken og å bruke kollektive transportmidler 
på innkjøpsreisene. 

Å gå til butikken er mest typisk for 
kvinner, for unge under 18 år og eldre over 66 
år, for de som bor i en relativt stor by og for 
dem som ikke alltid har tilgang til bil.  

De som bruker kollektive reisemåter på 
sine innkjøpsreiser er omtrent de samme 
gruppene som går. Det er kvinner, de som ikke 
alltid har tilgang til bil, bosatte i de større 
byene og i Oslos omegnskommuner og 
personer fra 55 år og over som bruker denne 
reisemåten mest. Ungdom tilhører altså ikke 
den gruppen som reiser kollektivt på sine 
innkjøpsreiser.

 

Tabell 7: Multivariate analyser av ulike reisemåter på innkjøpsreiser. Bil som sjåfør, til fots, med 
kollektive transportmidler. Forenklet presentasjon som viser hvilke grupper som bruker de ulike 
reisemåtene. Fullstendige analyser i vedleggstabell 1 

Variabler Bil som sjåfør Til fots Kollektive reisemåter 
Kjønn Menn Kvinner Kvinner 
Alder 18-64 år Under 18 år og over 66 år 55 år og eldre 
Bosted Bor ikke i Oslo Bor i en av de ti største 

byer 
Bor i en av de ti største 
byene og i omegns-
kommuner til Oslo 

Tilgang til bil Alltid tilgang til bil Har ikke alltid tilgang til bil Har ikke alltid tilgang til bil 
TØI rapport 595/2002 
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5. Innkjøpsreisens tids- 
og stedsmessige 
aspekter 
Tids- og stedsdimensjonene 
De strukturelle endringene i dagligvare-
bransjen, sammen med endringer i økt 
yrkesaktivitet blant kvinner, vil antakelig være 
med på å endre de romlige og tidsmessige 
betingelsene for når og hvor disse reisene 
foregår.  

Som vist i foregående kapitler har 
innkjøpsreisene blitt lengre, men vi bruker 
omtrent like mye tid på innkjøpsreisene fordi 
bilbruken har økt. Bostedstype og tilgang til 
bil er det som har størst betydning for hvor 
lang reisen er. Innkjøpsreisens steds-
dimensjon har også andre aspekter. Hvor den 
enkelte gjør sine dagligvareinnkjøp, om inn-
kjøpene gjøres i samme butikk, om reisene har 
boligen, arbeidsplassen eller et annet sted som 
utgangspunkt, er alle ulike sider ved den 
romlige dimensjon.  

Innkjøpsreisen tidsmessige dimensjon har 
også flere aspekter enn tidsbruk og hyppighet. 
Når tid på dagen innkjøpene foregår og hvilke 
ukedager som er populære handledager, er 
også aspekter ved den tidsmessige 
organiseringen av innkjøp. 

I dette kapitlet skal vi se nærmere på begge 
disse dimensjonene. Vi skal ta for oss 
utviklingen fra 1992 til 2001 og undersøke i 
hvilken utstrekning det har vært endringer i 
disse dimensjonene i løpet av perioden. Vi vil 
også se nærmere på om handlemønstrene har 
endret seg på ulike steder i landet eller for 
forskjellige grupper i befolkningen. Er det 
først og fremst bosatte i spredtbygde områder 
og mindre tettsteder som har endret sine vaner, 
har økt yrkesaktivitet for kvinner hatt 
betydning eller er det andre forhold som har 
blitt forandret i løpet av denne tiårsperioden? 
Først skal vi se nærmere på hva slags type 
aktivitet innkjøp kan være og innkjøpsreisen 

som en egen aktivitet eller som en del av 
andre reiseformål. 

 
Å handle kan være mer enn bare 
å gjøre innkjøp 
Å handle eller shoppe er mer enn bare det å 
kjøpe/gjøre innkjøp. Kjøp av dagligvarer kan 
også ha en sosial side. Det er ikke 
nødvendigvis bare et mål i seg selv å handle, 
men konteksten innkjøpene foregår innenfor 
kan være grunnlag for ulike menneskelige 
aktiviteter, handlinger og uttrykksformer.  

En forenklet eller idealtypisk måte å 
kategorisere innkjøp på, er å se på handlingen 
enten som instrumentell eller ekspressiv etter 
hvilke orienteringer forbrukeren har i forhold 
til innkjøp. En instrumentell handling er et 
middel til å oppnå andre mål. For en 
ekspressiv handling ligger målet innenfor 
handlingen, som i seg selv gir mening og 
tilfredsstillelse til aktøren (Lavik 1999).  

Shopping eller det å handle har derfor to 
dimensjoner: 

1) En instrumentell eller økonomisk, hvor 
konsumenten bruker tid og penger for å lære 
om produktet, for å redusere risiko og øke 
nytten av et planlagt innkjøp 

2) En ekspressiv eller psykologisk, hvor 
det å gjøre innkjøp/shoppe tilfredstiller andre 
behov, f eks sosiale og opplevelsesmessige 

Disse to aspektene ved shopping har flere 
forskere pekt på (bl a Salomon 1998, Bjørkum 
1996, Babil et al 1994). Undersøkelser viser at 
for kvinner, folk med lav utdanning og ikke-
yrkesaktive har den ekspressive dimensjonen 
større betydning enn den har for menn, folk 
med høy utdanning og yrkesaktive (Lavik 
1999).  

Innkjøp kan gi mulighet for opplevelser og 
underholdning, særlig gjennom utviklingen av 
kjøpesentre, som bevisst legger vekt på dette 
aspektet (Holsen 1993). Dette er ikke noe nytt. 
Allerede før århundreskiftet ble slike virke-
midler brukt i de nye departement stores for å 
trekke til seg kunder (Leach 1984). På den 
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tiden var det særlig kvinner virkemidlene ble 
rettet mot. I dagens kjøpesentre satses det på 
hele familien, med underholdning for både 
barn og voksne. Lørdagshandelen kan være en 
blanding av underholdning og innkjøp, en 
kombinasjon av de ekspressive og de 
instrumentelle aspektene. Det hevdes også at 
lørdagshandelen kan ha stor psykososial 
betydning (Grønmo 1983). Sammenliknet med 
innkjøpsvirksomhet på hverdager, preges 
lørdagsinnkjøpene i større grad av samarbeid 
og samhandling mellom familiemedlemmene. 
Shopping kan være en planlagt sosial aktivitet 
– det kan være en forlystelse eller et arbeid 
som en foretar sammen med andre i familien. 

Det hevdes at dagligvarehandel er den 
mest instrumentelle formen for innkjøps-

virksomhet (Jacobsen 1988). Grunnen til dette 
har sammenheng med at dagligvarer er 
nødvendighetsartikler, innkjøpene skjer 
regelmessig og rutinemessig og de er 
tidheftende – de foregår på tidspunkter da 
husholdet vanligvis har mange andre gjøremål.  

Å stikke innom REMA for å kjøpe brød på 
vei fra jobben er noe helt annet enn å bruke en 
stor del av lørdagen sammen med familien på 
City Syd. 

Handlereisene i reisevaneundersøkelsen 
dekker begge typer av innkjøps- og shopping-
aktiviteter. I tillegg finnes det spørsmål om 
intervjupersonen hadde gjøremål i tilknytning 
til arbeidsreisen. En type innkjøp som klart 
kan karakteriseres som instrumentell. 

 
 

Tabell 8: Andel som handlet dagligvarer i forbindelse med arbeidsreisen etter kjønn, alder, 
familietype og bosted i 1992 og 2001. Prosent 

 Handlet dagligvarer i forbindelse med 
arbeidsreisen 

Kjønn, alder, bosted  1992 2001 
Kjønn: 

Mann 
Kvinne 

 
13 
20 

 
16 
25* 

Alder: 
25-34 år 
35-44 år 
45-54 år 
55-66 år 

 
20 
20 
21 
19 

 
21 
21 
22 
21 

Familietype: 
Enslig 
Par uten barn 
Yngste barn under 7 år 
Yngste barn 7-12 år 
Yngste barn 13-17 år 
Flere voksne sammen 

 
33 
17 
16 
16 
17 
15 

 
23 
20 
19 
22 
23 
19 

Bosted: 
Oslo 
Omegnskommuner til Oslo 
Bergen, Trondheim, Stavanger 
Omegnskommuner til Bergen, Trondheim, Stavanger 
Resterende seks største byer 
Mindre byer 
Tettsteder ellers og spredtbygde strøk 

 
18 
14 
16 
16 
15 
17 
18 

 
25 
20 
18 
15 
23 
19 
20 

Alle 17 20 
TØI rapport 595/2002 

* signifikant 5 % nivå, ensidig test 
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I 1992 var det 17 prosent som handlet 
dagligvarer i forbindelse med arbeidsreisen, i 
2001 var andelen økt til 20 prosent (ikke 
signifikant økning, tabell 8). Nivået var med 
andre ord omtrent likt. Det er mer typisk for 
kvinner enn for menn å ha en slik kombina-
sjonsreise, og andelen kvinner som handler på 
vei hjem har økt fra 20 til 25 prosent i løpet av 
denne tiårsperioden. Blant menn er det 16 
prosent som handler på veien hjem, omtrent 
det samme som i 1992. Enslige handler oftere 
enn folk i andre familiesituasjoner i forbind-
else med arbeidsreiser. I 2001 har det blitt en 
tendens til at en noe større andel av bosatte i 
Oslo handler på vei hjem enn tidligere, og de 
gjør det hyppigere enn bosatte i andre deler av 
landet.  

En annen måte å undersøke i hvilken grad 
innkjøpsreisene er en egen aktivitet eller del 
av en rekke med aktiviteter, er å undersøke 

hvor reisene starter og ender. I 1992 startet og 
endte ca 40 prosent av alle innkjøpsreiser 
hjemme i egen bolig, i 2001 var denne andelen 
sunket til 36 prosent. Av de innkjøpsreisene 
som ikke startet på egen skole eller arbeids-
plass, men annet sted utenom boligen, endte 
73 prosent hjemme i 1992, mens 64 prosent 
endte i egen bolig i 2001. Begge disse resul-
tatene indikerer at innkjøpsreisene i større 
grad enn tidligere er en del av en kjede av 
aktiviteter. De kan være koplet til arbeids-
reiser, følgereiser eller andre innkjøpsreiser.  

Hvilke grupper er det som har innkjøp som 
egen aktivitet, og hvem har reisene mer som 
en del av det de daglige gjøremålene i en slags 
kjede? Og når er innkjøp en egen aktivitet og 
når gjøres det sammen med andre gjøremål? 
Har det vært noen endringer av dette i løpet av 
tiårsperioden?  

 
Tabell 9: Andel som startet innkjøpsreisen i egen bolig etter yrkesaktivitet, alder og familietype i 
1992 og 2001. Prosent 

 Andel som startet innkjøpsreisen i egen 
bolig 

Yrkesaktivitet, alder og handledag 1992 2001 
Yrkesaktivitet: 

40 timer eller mer per uke 
30-40 timer per uke 
Under 30 timer per uke 
Ikke yrkesaktiv 

 
35 
36 
39 
44 

 
30 
32(*) 
34 
42 

Alder: 
13-17 år 
18-24 år 
25-34 år 
35-66 år 
67-74 år 
75 år og eldre 

 
42 
41 
37 
38 
46 
45 

 
38 
33* 
32 
35 
46 
47 

Handledag: 
Mandag - fredag 
Lørdag 
Søndag 

 
38 
45 
44 

 
35* 
41 
40 

Alle 40 36** 
TØI rapport 595/2002 
(*) signifikant 5 % nivå, ensidig test 
* signifikant 5 % nivå, tosidig test 
** signifikant 1 % nivå, tosidig test 
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Tabell 9 viser at det er de som ikke er 
yrkesaktive og de eldre som har størst andel 
innkjøpsreiser som starter hjemme. For disse 
gruppene er innkjøp i større grad en egen 
aktivitet enn det er for yrkesaktive og yngre, 
som oftere kombinerer innkjøp med andre 
gjøremål. For de med ”normalarbeidstid” har 
det skjedd en reduksjon i reiser som starter 
hjemme, noe som indikerer flere kombinerte 
gjøremål. Dette gjelder også for ungdom i 
aldersgruppen 18-24 år.  

Analysen viser at det i første rekke er på 
hverdagene at de kombinerte reisene foregår. 
Dette har blitt forsterket i løpet av perioden. 

 
 

Lørdag er fremdeles den 
viktigste handledagen 
Som vi viste i kapittel 2 har omfanget av 
innkjøpsreiser endret seg lite. I gjennomsnitt 
har vi ca 0,8 innkjøpsreiser hver dag. Dette 
utgjør ca 25 prosent av alle de daglige reisene, 
slik de er definert i reisevaneundersøkelsene.  

Vi handler ikke like mye hver dag. Noen 
dager er vanligere handledager enn andre. 
Figur 3 viser hvordan innkjøpsreisene er 
fordelt på dager i uka og hvordan denne 
fordelingen er i henholdsvis 1992 og 2001. 

I gjennomsnitt er det flere innkjøpsreiser 
på fredag og lørdag enn på de andre dagene. 
Lørdag er den viktigste handledagen mht 
omfang av reiser. Mellom 1992 og 2001 har 
det skjedd relativt lite når det gjelder 
spredning av innkjøp over uka. Den eneste 
endringen av en viss betydning er økningen i 
innkjøpsreiser på søndager. Større bruk av 
storkiosker, butikker av typen 7-Eleven og 

bensinstasjoner, kan være forklaringen på 
økningen av denne typen reiser på søndager.  
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Figur 3: Innkjøpsreiser fordelt på handledag i 
1992 og 2001. Gjennomsnittlig antall per dag 

Vi skal se litt nærmere på hva som 
kjennetegner reisene som foregår henholdsvis 
på hverdager (mandag til fredag), lørdager og 
søndager. Er noe særlig forskjell når det 
gjelder reiselengder, tidsbruk og reisemåte? 
Og er det mer typisk for noen befolknings-
grupper å legge innkjøpene til lørdag enn det 
er for andre? Kan vi spore endringer i disse 
handlemønstrene i løpet av den tiårsperioden 
undersøkelsene dekker? 

Tabell 10 viser at reiselengde og tidsbruk 
er ganske lik på de forskjellige ukedagene. Det 
tyder på at man ikke nødvendigvis velger 
andre butikker i helgene enn på hverdagene, 
eller i det minste ikke butikker i forskjellig 
avstand.  

Fra 1992 til 2001 har reiselengden økt 
signifikant alle dager. I 1992 var en 
gjennomsnittlig innkjøpsreise fem kilometer, i 
2001 var den økt til ca sju kilometer. 
Tilsvarende har tidsbruken også økt. 
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Tabell 10: Reiselengde, tidsbruk og bruk av transportmiddel på innkjøpsreiser for ulike dager. 
Km, minutter og prosent. 1992 og 2001 

Mandag-fredag Lørdag Søndag Reiselengde, tidsbruk, 
transportmiddel 1992 2001 1992 2001 1992 2001 
Reiselengde, kilometer 5,3 6,7** 5,1 6,5 5,3* 7,1(*) 
Tidsbruk, minutter 11 13** 11 14** 11 14* 
Transportmiddel, prosent: 

Til fots 
Sykkel 
Bilfører 
Bilpassasjer 
Kollektivt 
Annet 

 
22 

7 
52 
12 

5 
2 

 
22 
4(*) 
56** 
12 
6 
- 

 
19 

5 
52 
19 

4 
1 

 
22 
2 
57(*) 
15 
4 
- 

 
18 
12 
50 
15 
3 
2 

 
19 
3 
61* 
13 
4 
- 

TØI rapport 595/2002 
(*) signifikant 5 % nivå, ensidig test 
* signifikant 5 % nivå, tosidig test 
** signifikant 1 % nivå, tosidig test 

Dette tyder på at de strukturelle endringene 
innenfor handelsnæringen har hatt betydning 
for handlemønsteret gjennom hele uka. Det er 
ikke bare helgeinnkjøpene som gjøres på 
kjøpesentrene. 

Når det gjelder bruk av transportmiddel på 
innkjøpsreiser er den tydeligste forskjellen 
mellom ukedagene at andelen bilpassasjerer er 
høyere på helgedagene, særlig lørdag, enn på 
hverdagene. Lørdagshandel som felles 
familieprosjekt underbygges til en viss grad av 
dette resultatet. Fra 1992 til 2001 har 
bilbruken økt på alle ukedagene. Økt tilgang 
på bil og endring i butikkstrukturene forsterker 
bilbruken på innkjøpsreisene. 

Hvordan fordeler innkjøpene seg for ulike 
befolkningsgrupper over uka, hvem står for 
hverdagsinnkjøpene og for hvem og hvor er 
lørdags- og søndagshandelen mest vanlig? Og 
hva har skjedd i løpet av tiårsperioden? 

Samlet sett har det vært en reduksjon i 
andelen handlereiser som foregår på lørdager, 
vedleggstabell 2. Det har vært en forskyvning 
mot flere reiser på søndager. Det er særlig er 

de yngre aldersgruppene som har endret vaner. 
Den nye generasjonen av ungdom utnytter den 
mer fleksible butikkstrukturen oftere enn de 
eldre gruppene. De handler mindre på lørdager 
og mer på søndager, men forskjellene er ikke 
store. Forskjellene mellom kvinner og menn er 
også relativt små. Kvinner handler mer på 
hverdager og menn mer på lørdager og 
søndager.  

Barnefamilier handler mest på lørdager. 
Dette er opprettholdt i perioden. Lørdags-
handelen i de store og mellomstore byene er 
noe redusert i perioden, mens søndags-
handelen har økt.  

Vi skal se nærmere på om de forskjellige 
handledagene har endret innhold i løpet av 
denne perioden, om det er de samme gruppene 
som bruker de forskjellige dagene til innkjøp. 
Multivariate analyser kontrollerer for effekten 
av de ulike variablene samtidig. Tabell 11 
oppsummerer resultatene. Detaljer finnes i 
vedleggstabellene 3 og 4.
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Tabell 11: Multivariate analyser av innkjøpsreiser på hverdager (mandag-fredag), lørdager og 
søndager i 1992 og 2001, forenklet framstilling. Detaljerte analyser i vedleggstabellene 3 og 4 

Hverdag Lørdag Søndag Variabler i 
analysene 1992 2001 1992 2001 1992 2001 
Kjønn Kvinner Kvinner Menn  Menn Menn 
Alder Øker med 

alder 
Øker med 
alder 

Unge Øker med 
alder 

Unge Unge 

Familietype  Familier 
m/barn 

 Par uten barn  Ikke 
barnefamilier 

Bosted Oslo, Omegn 
B/T/S, mindre 
byer 

 Tettsteder, 
spredtbygde 
områder 

Tettsteder, 
spredtbygde 
områder 

 Oslo og 
omegn, 
mindre byer 

TØI rapport 595/2002 

 
 

De multivariate analysene viser at kvinner står 
for hverdagsinnkjøpene. Dette har ikke endret 
seg i løpet av perioden. Sannsynligheten for 
hverdagsinnkjøp øker med alderen, noe som 
også er likt i 1992 og 2001. I 1992 var det 
ingen signifikante forkjeller mellom ulike 
typer familier. I 2001 var hverdagsinnkjøp 
mer vanlig blant barnefamilier enn blant 
andre. Lørdagshandelen ser ut til å ha endret 
seg noe. I 1992 var det mer sannsynlig at 
menn, yngre og bosatte på tettsteder og i 
spredtbygde strøk gjorde innkjøp på lørdag. I 
2001 er kjønnsforskjellen borte, og det er 
snarere de eldre enn de unge som 
lørdagshandler. Fremdeles er det slik at 
lørdagshandelen er vanligere for bosatte på de 
mindre stedene enn for folk i byområdene. 
Søndagshandel er vanligst blant menn, 
ungdom, og i 2001 tydelig også for de som 
ikke tilhører barnefamilier og er bosatt 
Osloområdet og i mindre byer. Den typiske 
søndagshandleren er en ung mann uten barn 
bosatt i Oslo. 

Når tid på dagen reisen foregår er av 
interesse både i forhold til organisering av de 
daglige aktivitetene og i forhold til trafikken 
for øvrig. Figurene 4 og 5 viser når 
innkjøpsreisene startet på hverdager, lørdager 
og søndager i 1992 og i 2001.  
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Figur 4: Innkjøpsreisens starttidspunkt på 
hverdager, lørdager og søndager  i 1992. 
Prosent 

Det tidsmessige handlemønsteret varierer etter 
om det er hverdag, lørdag eller søndag. På 
hverdager er handlereisenes startpunkt fordelt 
over mesteparten av dagen, og en god del 
foregår også om kvelden. Lørdagshandelen er 
kjennetegnet ved en tydelig topp på for-
middagen og en rask reduksjon fra ca kl 14. 
Søndagshandelen foregår over hele dagen, 
med én rund topp på formiddagen og én på 
kveldstid.  
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Figur 5: Innkjøpsreisens starttidspunkt på 
hverdager, lørdager og søndager i 2001. 
Prosent 

Innkjøpsreisens starttidspunkt på hverdager 
har forandret seg svært lite i perioden. 
Åpingstidsreformen kom før 1992, slik at den 
ikke har hatt noen betydning for resultatene 
for disse to tids-punktene. Analysen viser at 
tidspunktene for innkjøps-reisene ser ut til å 
ha stabilisert seg på hverdager. Det samme 
gjelder i hovedsak for lørdagshandelen. Det er 
en liten tendens til forskyvning utover mot 
ettermiddagen. På søndagene har det skjedd en 
spredning av innkjøpsreisene utover dagen i 
2001 i forhold til innkjøpsmønstret i 1992, da 
flere av reisene foregikk på ettermiddagen og 
kvelden. I 2001 har søndagshandel blitt mer 
vanlig også på formiddag og tidlig 
ettermiddag. 

 
 

6. Grensehandelen øker 
Handleturer til Sverige er 
populært 
Handlereiser omfatter ikke bare de ”daglige” 
innkjøpene. Shopping i nabolandene, især i 
Sverige, har etter hvert fått et stort omfang. En 
undersøkelse fra 1999 viser at ca 1/3 av 
befolkningen hadde handlet dagligvarer i 
Sverige i løpet av de siste seks måneder 
(Lavik og Dulsrud 2000). Jo nærmere bostedet 
lå svenskegrensen, dess flere var det som 
hadde handlet, og jo oftere handlet de. I 
Østfold hadde 70 prosent handlet dagligvarer i 

løpet av siste halvår. I gjennomsnitt hadde 
østfoldingene litt mer enn én handletur i 
måneden. Grensehandelen omfatter ikke bare 
de som bor i umiddelbar nærhet av grensen, 
turister og andre reisende som handler mens 
de likevel er på tur. Prisforskjellene de siste 
årene har ført til en betydelig handelslekkasje 
fra Norge til Sverige fordi store forbruker-
grupper på Østlandsområdet legger deler av 
sine dagligvareinnkjøp regelmessig til Sverige 
(Lavik og Dulsrud 2000). 

Når forbrukerne reiser til Sverige for å 
handle, kan motivene være flere. Det viktigste 
er antakelig den økonomiske besparelsen 
forbrukerne antar at de gjør. På den andre 
siden behøver ikke utbyttet av en handletur 
nødvendigvis være av rent økonomisk 
karakter. En handletur til Sverige kan også 
være forbundet med det å ”ta en tur”, det er en 
fritidsaktivitet kombinert med andre gjøremål. 
Det som atskiller grensehandelen fra det meste 
av annen handel, er nettopp kundens villighet 
til å reise til dels meget langt for å gjøre sine 
innkjøp. Et viktig spørsmål er i hvor stor grad 
denne reisen oppleves som en belastning/-
kostnad eller om reisen i seg selv også har en 
egenverdi. Å reise er en del av det moderne liv 
(Urry 1991). Det å være på farten gir inntrykk 
av å være virksom og aktiv. Å kunne reise 
hvor og når en vil assosieres med frihet. 
Framfor alt har bilen blitt sentral for det 
moderne menneskets mobilitet. Det blir derfor 
for snevert å måle forbrukeratferd med kun 
økonomi for øye. Forbrukeren er ikke bare 
instrumentelt orientert, men også ekspressivt 
orientert.  

Grensehandelen er av et slikt omfang at det 
har implikasjoner for flere politikkområder, 
for eksempel innenfor handel, næringspolitikk, 
landbruk, samferdsel og miljø. Trafikken på 
de fire største grenseovergangene mellom 
Norge og Sverige (Svinesund, Ørje, Eda 
(Charlottenberg) og Teveldalen (Storlien), 
utgjør ca 9000 personbiler pr døgn i en retning 
(automatiske tellinger 1999). Av disse er om 
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lag 7300 norskregistrerte personbiler (basert 
på beregninger fra TØI’s ”Gjesteunder-
søkelse”). Hvor stor andel grensehandelen 
utgjør av dette er vanskelig å beregne nøyaktig 
uten en representativ undersøkelse i befolk-
ningen.  

Reisevaneundersøkelsen gir oss mulighet 
til å se noe nærmere på hvem som reiser til 
Sverige for å gjøre innkjøp, hvor de kommer 
fra, hvordan de reiser og litt om hvem de er.  

 
 

Østfoldingene kjører oftest til 
Sverige 
I 2001 foretok befolkningen i gjennomsnitt 0,3 
utenlandsreiser per måned, og mer enn halv-
parten av disse er ferie- og fritidsreiser. 
Omtrent 40 prosent av utenlandsreisene ender 
i Sverige, og i underkant av 40 prosent av 
disse igjen har innkjøp som hovedformål. I 
hvilken utstrekning folk også handler på reiser 
med andre hovedformål, gir ikke reisevane-
undersøkelsen opplysning om, men sann-
synligheten for det er stor. De dataene vi 
presenterer i dette avsnittet gjelder de ”rene” 
innkjøpsreisene til Sverige.  

Ikke overraskende er en stor del av 
handlereisene til Sverige foretatt av personer 
som er bosatt i Østfold. Figur 6 viser at 36 
prosent av reisene er gjort av personer som 
kommer fra dette fylket. Andre viktige 
grensefylker er Akershus og Hedmark, med 
henholdsvis 16 og 13 prosent. Også en relativt 
stor andel av handlereisene, 12 prosent, gjøres 
av folk i Oslo.  

 
 

Innkjøpsreiser til Sverige - bostedsfylke
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Figur 6: Innkjøpsreiser til Sverige etter den 
reisendes bostedsfylke. Prosent 

Den overveiende delen av disse handlereisene 
foregår med bil, enten som fører eller passasjer, 
figur 7. Over 90 prosent av reisene er bilreiser. 
Reisene som foregår med båt er i alt overveiende 
grad fergeturer fra Vestfold (Sandefjord). 

Transportmiddel på innkjøpsreiser til Sverige
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Figur 7: Transportmiddelbruk på innkjøps-
reiser til Sverige. Prosent 

 
Figuren viser at disse innkjøpsreisene skiller 
seg fra ”dagliglivets” innkjøpsreiser ved at 
dette er en sosial begivenhet som involverer 
flere personer. For de daglige reisene var det 
bare 12 prosent bilpassasjerer (jfr kapittel 
fire), mens andelen på reisene til Sverige er 41 
prosent. På omtrent halvparten av disse 
reisene er det tre eller flere personer i bilen, 
noe som igjen forteller at dette heller er en 
sosial begivenhet enn en ordinær handletur.
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Tabell 12: Kjennetegn ved personer som foretar innkjøpsreiser til Sverige i forhold til 
befolkningen totalt. Prosent 

Kjennetegn Prosentandel i 
befolkningen 

Prosentandel på 
innkjøpsreiser til Sverige 

Hovedbeskjeftigelse: 
 Yrkesaktiv 

Husarbeid 
Elev/Student 
Alderspensjonist 
Uføretrygdet, arbeidsledig etc 

 
60 

4 
13 
15 

8 

 
54 

4 
13 
14 
15 

Utdanning: 
 Grunnskole 

Videregående yrkesfaglig, yrkesskole 
Videregående allmennfaglig, gymnas 
Høyskole/universitet 

 
24 
31 
14 
31 

 
25 
36 
13 
26 

Familietype: 
 Enslig 

Par uten barn 
Yngste barn under 7 år 
Yngste barn 7-12 år 
Yngste barn 13-17 år 
Flere voksne 

 
22 
32 
18 
10 

5 
13 

 
15 
34 
19 
11 

6 
15 

Husholdsinntekt: 
 Under 150.000 

150-299.999 
300-449.999 
450-599.000 
600-749.999 
750.000 og over 

 
13 
22 
23 
21 
12 

9 

 
10 
20 
24 
26 
14 

6 
TØI rapport 595/2002 

 
Lørdag er den viktigste handledagen, med i 
overkant av 20 prosent av reisene. Snaut 
halvparten av reisene til Sverige foregår på 
fredag, lørdag og søndag, med en relativt jevn 
fordeling av reisene på de andre dagene 

Ser vi nærmere på hvem som reiser på 
innkjøpsturer til Sverige i forhold til 
befolkningen totalt, finner vi at disse reisene 
gjøres av personer med lavere utdanning, 
færre er innenfor arbeidsmarkedet og det er 
færre enslige enn ellers i befolkningen, tabell 
12. Inntektmessige er mellomkategoriene mer 
representert enn ellers i befolkningen. Hvem 
er den typiske svenskehandler? En multivariat 
analyse der vi inkluderer bostedsfylke, 
utdanning, egen bruttoinntekt, alder, kjønn, 
hovedbeskjeftigelse og familietype, viser at 
den ”rendyrkede” svenskehandler er en 
østfolding, har lav utdanning, lav inntekt og er  

 

 
 

uføretrygdet eller arbeidsledig (vedleggstabell 
5). 
 

Tabell 13: Multivariat analyse av hvem som 
reiser til Sverige for å handle. Forenklet 
presentasjon. Fullstendige analyser i 
vedleggstabell 5 

Variabler Reiser til Sverige for å 
handle 

Bostedsfylke Østfold, Hedmark 

Utdanning Grunnskole, 
videregående skole 

Alder - 

Kjønn - 

Hovedbeskjeftigelse Uføretrygdet, 
arbeidsledig 

Familietype - 

Egen inntekt Lavere inntekt 
TØI rapport 595/2002 
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7. Oppsummering  
• Betingelsene for innkjøpsreisene har 

endret seg i løpet av 90-tallet. Det har blitt 
færre nærbutikker, flere kjøpesentre, og 
reiselengdene til forretningene har økt. 
Samtidig har befolkningen fått bedre 
tilgang til bil. 

• Antall innkjøpsreiser er omtrent like 
mange i 1992 og i 2001, i underkant av én 
per dag per person. Lengdene på inn-
kjøpsreisene har imidlertid økt, fra 5,3 km 
per reise i 1992 til 6,7 km i 2001. Det er 
særlig i de mindre byene, på tettsteder og 
i spredtbygde strøk at disse reisene har 
blitt lengre. Tidsbruken har også økt. 

• Den vanligste reisemåten på innkjøps-
reisene er bil som fører. Så mange som 22 
prosent går til butikken, men få sykler og 
reiser kollektivt. Bruk av bil (som fører) 
på innkjøpsreisene har økt fra 52 prosent 
til 56 prosent. Økningen er sterkest i 
omegnskommunene til Oslo, og i mindre 
byer, på tettsteder og i spredtbygde strøk. 

• Hver femte yrkesaktiv handler i for-
bindelse med arbeidsreisen. Kvinner gjør 
dette mer enn menn, og de gjør det mer i 
2001 enn i 1992. Det har blitt mer vanlig 
å kombinere innkjøpsreisene med andre 
reiser i 2001 enn det var i 1991. Særlig 
gjelder dette på hverdager. 

• Lørdag er fremdeles den viktigste 
handledagen. I gjennomsnitt gjennom-
fører vi 1,1 handlereiser på lørdag, mens 
vi har 0,85 reiser per person på hverdager. 
Det har vært en økning i innkjøpsreiser på 
søndager, fra 0,19 i 1992 til 0,35 i 2001. 

• Innkjøpsreiser til Sverige er populært. 
Omtrent 40 prosent av utenlandsreisene 
som ender i Sverige har innkjøp som 
hovedformål. Østfoldingene står for 
nesten 40 prosent av disse reisene. Andre 
viktige grensefylker i denne sammen-
hengen er Akershus og Hedmark. Nesten 
alle handlereiser til Sverige foregår med 
bil, 51 prosent som fører og 41 prosent 
som passasjer. 
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Vedlegg 1: Tabeller 
Vedleggstabell 1: Bruk av bil som sjåfør, til fots og kollektive reisemåter på 
innkjøpsreiser etter regiontype, alder,  tilgang til bil og kjønn. Logistisk regresjon 

Bilfører Til fots Kollektive transportmidler  
Variabler i 
analysene 

Estimert 
parameter 

Signifikansnivå Estimert 
parameter 

Signifikansnivå Estimert 
parameter 

Signifikansnivå 

Bosted 1) 
Oslo 

Omegnskommuner 
til Oslo 
Bergen, 
Trondheim, 
Stavanger 
Omegnskommuner 
til Bergen, 
Trondheim, 
Stavanger 
Resterende seks 
største byer 
Mindre byer 

 
-0,899 
 

0,055 
 

-0,115- 
 
 

0,101 
 

-0,087 
0,036 

 
,000 

 
0,752 

 
0,051 

 
0,357 

 
 

-0,301 
 

0,038 
0,101 

 
,000 

 
 
 

,000 
 
 

,006 
 
 

 
1,329 

 
0,753 

 
1,001 

 
 

0,333 
 

0,597 
0,195 

 
,000 

 
,000 

 
,000 

 
 
 
 

,000 

Aldersgrupper 
2) 
13-17 år 
18-24 år 
25-34 år 
35-44 år 
45-54 år 
55-66 år 
67-74 år 

 
0,278 

0,499 
0,868 
0,961 
0,874 
0,769 
0,125 

 
 

,000 
,000 
,000 
,000 
,000 

 
0,094 
-0,018 
-0,252 
-0,482 
-0,415 
-0,490 
0,057 

 
 
 

,004 
,000 
,000 
,000 

 
-0,431 
-0,548 
-0,962 
-0,606 
-0,962 
-0,273 
-0,098 

 
,016 
,000 
,000 
,000 
,000 
,052 

Tilgang til bil 3)
Ikke bil/ikke 
førerkort 
Ikke bil/har 
førerkort 
Bil, ikke førerkort 
Bil/førerkort, ikke 
alltid 

 
-9,869 

-3,183 
-9,971 
-1,464 

 
,000 

,000 
,003 
,000 

 
1,693 
1,674 
1,045 
0,762 

 
,000 
,000 
,000 
,000 

 
2,563 
2,220 
2,032 
1,938 

 
,000 
,000 
,000 
,000 

Kjønn 4)       
Mann 0,923 ,000 -,215 ,000 -0,174 ,030 
Konstant 0,060  -1,593 ,000 -4,071 ,000 

TØI rapport 595/2002 

Bil  N= 15805  LL=13819  Til fots  N=15805 –2 LL=14551  Kollektivt N=15742 –2LL =5439 

Referansekategorier: 
1) Tettsteder og spredtbygde strøk 
2) 75 år og eldre 
3) Alltid tilgang til bil 
4) Kvinne 
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Vedleggstabell 2: Innkjøpsreiser fordelt på ukedager etter kjønn, alder, familietype  og 
bosted. Gjennomsnittlig antall per dag 

Mandag-fredag Lørdag Søndag 
 
Kjønn, alder, bosted 

1992 2001 1992 2001 1992 2001 
Kjønn 

Mann 
Kvinne 

 
0,81 
0,96 

 
0,78 
0,92 

 
1,16 
1,14 

 
1,09 
1,11 

 
0,21 
0,16 

 
0,39 
0,34 

Alder 
13-17år 
18-24 år 
25-34 år 
35-44 år 
45-54 år 
55-66 år 
67-74 år 
75 år og eldre 

 
0,66 
0,84 
0,95 
0,99 
0,88 
0,93 
0,97 
0,82 

 

 
0,48 
0,82 
0,90 
0,89 
0,91 
0,87 
0,95 
0,79 

 
1,09 
1,09 
1,36 
1,16 
1,41 
1,01 
0,80 
0,86 

 
0,71 
0,75 
1,19 
1,37 
1,24 
1,13 
1,01 
0,83 

 
0,23 
0,37 
0,25 
0,09 
0,13 
0,16 
0,10 
0,00 

 
0,30 
0,42 
0,47 
0,35 
0,33 
0,35 
0,37 
0,27 

Familietype: 
Enslig 
Par uten barn 
Yngste barn under 7 år 
Yngste barn 7-12 år 
Yngste barn 13-17 år 
Flere voksne sammen 

 
0,92 
0,89 
0,98 
0,84 
0,87 
0,86 

 
0,84 
0,87 
0,92 
0,96 
1,02 
0,87 

 
0,96 
1,20 
1,21 
1,12 
1,20 
1,10 

 
1,12 
1,01 
1,18 
1,30 
1,37 
1,24 

 
0,20 
0,09 
0,25 
0,22 
0,16 
0,21 

 
0,39 
0,35 
0,38 
0,35 
0,27 
0,42 

Bosted 
Oslo 
Omegnskommuner til Oslo 
Bergen, Trondheim; 
Stavanger 
Omegnskommuner til B,T,S 
Resterende 6 største byer 
Mindre byer 
Tettsteder og spredtbygde 
strøk 

 
0,97 
0,83 

 
0,95 
0,96 
0,89 
0,93 

 
0,81 

 

 
0,84 
0,85 

 
0,89 
0,93 
0,91 
0,87 

 
0,79 

 
1,24 
1,10 

 
1,41 
0,70 
1,26 
1,10 

 
1,12 

 
0,97 
1,40 

 
1,12 
1,14 
1,05 
1,05 

 
1,08 

 
0,22 
0,31 

 
0,11 
0,14 
0,23 
0,15 

 
0,20 

 
0,45 
0,35 

 
0,35 
0,38 
0,41 
0,40 

 
0,30 

Alle 0,89 0,85 1,15 1,10 0,19 0,37 

TØI rapport 595/2002 

 Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2002 
Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 1961 24



Innkjøpsreiser 

Vedleggstabell 3: Innkjøpsreiser på hverdager, lørdager og søndager i 1992. Logistisk 
regresjon 

Hverdager Lørdager Søndager 
 

 
Variabler i 
analysene 

Estimert 
parameter 

Signifikansnivå Estimert 
parameter 

Signifikansnivå Estimert 
parameter 

Signifikansnivå 

Alder 0,011 ,000 -0,007 ,006 -0,028 ,000 

Kjønn 1) 
Mann 

-,269 ,000 0,185 ,011 0,506 ,001 

Familietype 2) 
Enslig 

Par u/barn 
Yngste barn < 7 år
Yngste barn 7-12 
år 
Yngste barn 13-17 
år 

 
0,053 
-0,097 
-0,045 
-0,180 
-0,024 

  
-0,145 
0,164 
0,005 
0,180 
0,148 

  
0,337 
-0,373 
0,212 
0,120 
-0,535 

 

       
Bosted 3) 
Oslo 

Omegnskommuner 
til Oslo 
Bergen, 
Trondheim, 
Stavanger 
Omegnskommuner 
til Bergen, 
Trondheim, 
Stavanger 
Resterende seks 
største byer 
Mindre byer 

 
0,281 

 
-0,110 

 
0,112 

 
 

0,511 
 

0,035 
0,241 

 
,021 

 
 
 
 
 
 

,009 
 
 

,016 

 
-0,301 

 
0,051 

 
0,022 

 
 

-0,517 
 

-0,028 
-0,258 

 

 
,021 

 
 
 
 
 
 

,014 
 
 

,016 

 
-0,084 

 
0,283 

 
-0,830 

 
 

-0,331 
 

-0,020 
-0,060 

 

 
 
 
 
 

,010 

Konstant 0,776  -1,173 ,000 -2,315 ,000 
TØI rapport 595/2002 

Hverdag  N= 4926  LL=5227  Lørdag N=4926 –2 LL=4771  Søndag N=1514 –2LL =4926 

Referansekategorier: 
1) Kvinne 
2 )Flere voksne 
3) Tettsteder og spredtbygde strøk 
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Vedleggstabell 4: Innkjøpsreiser på hverdager, lørdager og søndager i 2001. Logistisk 
regresjon 

Hverdager Lørdager Søndager 
 

 
Variabler i 
analysene 

Estimert 
parameter 

Signifikansnivå Estimert 
parameter 

Signifikansnivå Estimert 
parameter 

Signifikansnivå

Alder 0,003 ,017 0,006 ,001 -0,011 ,000 

Kjønn 1) 
Mann 

-0,292 ,000 0,053  0,460 ,000 

Familietype 2) 
Enslig 
Par u/barn 
Yngste barn < 7 år 
Yngste barn 7-12 
år 
Yngste barn 13-17 
år 

 
-0,011 

0,051 
0,129 
0,227 
0,106 

 
 

 
 

,009 

 
-0,076

-0,259 
-0,107 
-0,115 
0,146 

 
 

,006 

 
0,073 

0,148 
-0,102 
-0,280 
-0,401 

 
 

 
 

,017 
,008 

Bosted 3) 
Oslo 

Omegnskommuner 
til Oslo 
Bergen, 
Trondheim, 
Stavanger 
Omegnskommuner 
til Bergen, 
Trondheim, 
Stavanger 
Resterende seks 
største byer 
Mindre byer 

 
-0,051 
 

-0,211 
 

0,130 
 
 

-0,073 
 

0,037 
-0,005 

 
 

 
,003 

 
-0,327
 

0,135 
 

-0,302 
 
 

0,017 
 

-0,194 
-0,187 

 
,002 
 
 
 

,004 
 
 
 
 

,040 
,024 

 
0,378 
 

0,242 
 

0,065 
 
 

0,117 
 

0,129 
0,200 

 
,000 
 

,014 
 
 
 
 
 
 
 

,016 

Konstant 1,359 ,000 -2,361 ,000 -2,055  
TØI rapport 595/2002 

Hverdag  N= 14830  LL=14614  Lørdag N=14830 –2 LL=9285  Søndag N=14830 –2LL =9534 

Referansekategorier: 
1) Kvinne 
2 )Flere voksne 
3) Tettsteder og spredtbygde strøk 
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Vedleggstabell 5: Handler i Sverige. Logistisk regresjon 

Variabler i analysen Estimert parameter  Signifikansnivå 
Fylke 1) 

Østfold 
Akershus 
Oslo 
Hedmark 
Oppland 

 
1,724 
0,332 
0,082 
1,061 
-1,031 

 
,000 

 
 

,004 
,004 

Utdanning 2) 
Grunnskole 
Videregående yrkesfaglig 
Videregående allmennfaglig 
Høyskole/universitet lavere grad 

 

 
1,000 
0,712 
0,425 
0,130 

 
,000 
,000 
,052 

Alder -0,006  
Kjønn 3) 

Mann 
0,058  

Hovedbeskjeftigelse 4) 
Yrkesaktiv 
Husarbeid i hjemmet 
Elev, student 
Alderspensjonist 

 
-0,972 
-0,773 
-1,139 
-0,056 

 
,000 
,004 
,000 

Familietype 5) 
Enslig 
Enslig m/barn 
Par u/barn 
Par m/barn 

 
-0,248 
0,036 
-0,252 
0,149 

 

Egen bruttoinntekt -0,016 ,002 
Konstant -3,048 ,000 

TØI rapport 595/2002 
N=25590  -LL=3970 

Referansekategorier: 
1) Andre fylker utover de som er nevnt i analysen 
2) Høyskole/universitet høyere grad 
3) Kvinne 
4) Uføretrygdet, annen type pensjonist 
5) Flere voksne 
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Vedlegg 2 
Slik er den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001 
gjennomført
 
Reisebegrepet i RVU’ene 
I reisevaneundersøkelsene defineres en reise 
som enhver forflytning utenfor egen bolig, 
skole, arbeidsplass eller fritidsbolig, 
uavhengig av forflytningens lengde, 
varighet, formål eller hvilket transport-
middel som brukes. Det gjøres et skille 
mellom reiser som man har foretatt på en 
bestemt dag, og lange reiser. Som lange 
reiser regnes reiser som er 100 km eller 
lengre én vei, eller reiser til/fra Norge. 

Daglige reiser defineres og avgrenses ut 
fra formålet på bestemmelsesstedet. Når man 
har kommet fram til stedet for formålet med 
reisen, regnes reisen som avsluttet. For 
eksempel er en reise til butikken en handle-
reise, en reise til arbeid er en arbeidsreise 
osv. Reiser som ender i eget hjem defineres 
ut fra formålet for foregående reise. For 
eksempel er en reise fra arbeidet og hjem en 
arbeidsreise, mens en reise hjem fra et besøk 
hos en venn er en besøksreise. På en reise 
kan man bruke ett eller flere transportmidler. 
Gange og sykkel regnes som transportmidler 
på linje med motoriserte reiser med bil eller 
kollektivtransport. Denne reisedefinisjonen 
er i samsvar med definisjoner som brukes i 
tilsvarende undersøkelser i andre land. 

Figuren og tabellen nedenfor viser et 
eksempel hvor en person har foretatt seks 
reiser, og hvordan disse registreres i 
reisevaneundersøkelsene. 

Foreldres hjem

Hjem

Barnehage

Arbeid

Butikk

1
2

3
4

5

6

 
Avgrensningen av reiser 

Registrering av daglige reiser i reisevane-
undersøkelsene 
Reise
nr  

 
Startsted  

 
Endested  

 
Formål  

1 Hjem Barnehagen Følge 
2 Barnehagen Arbeidsplassen Arbeid 
3 Arbeidsplassen Nærbutikken Innkjøp 
4 Nærbutikken Hjem Innkjøp 
5 Hjem Foreldres hjem Besøk 
6 Foreldres hjem Hjem Besøk 
TØI rapport 595/2002 

I enkelte tilfeller brukes begrepet hoved-
reise. En hovedreise er en reise som både 
starter og ender i basisplasser som eget 
hjem, egen skole, arbeidsplass eller 
fritidsbolig. I figuren er det tre hovedreiser, 
en fra hjemmet via barnehagen til arbeid, en 
fra arbeid via butikken til hjemmet og en fra 
hjemmet via foreldres hjem og tilbake til 
bostedet. 

Det er få som foretar reiser over 100 km i 
det daglige, slik at opplysninger om de 
daglige reisene ikke kan si oss mye om de 
lange reisene. For å få tilstrekkelige opp-
lysninger om lange reiser skal intervju-
personene derfor rapportere spesielt om 
reiser over 100 km, og eventuelle utenlands-
reiser de har foretatt i løpet av den siste 
måneden før intervjuet. 
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En lang reise defineres på samme måte 
som de daglige reisene, dvs at reisen regnes 
som avsluttet når man kommer fram til 
stedet for formålet med reisen. Dersom man 
har flere formål/bestemmelsessteder, for 
eksempel ved rundreiser, regnes stedet som 
ligger lengst unna startstedet som reisens 
endepunkt. Eventuelle mellomliggende 
reisemål tas med dersom man har overnattet 
der. 

 
Intervjuopplegg 
Datainnsamlingen for RVU2001 ble 
gjennomført som telefonintervju. 
Tilsvarende metode ble brukt i de to 
foregående reisevaneundersøkelsene (RVU 
1992 og RVU 1998), mens man i RVU1 985 
gjennomførte personlige intervju. Statistisk 
sentralbyrå (SSB) sto for datainnsamlingen i 
RVU2001. 

Intervjuopplegget var som følger: 
1. Alle intervjupersoner fikk tilsendt et 

brev hvor det ble opplyst om at man var 
blitt trukket ut til å delta. Brevet ga en 
kort orientering om formålet med under-
søkelsen og hvem som sto bak, og anga 
en registreringsdag, dvs en dato som 
intervjupersonen skulle rapportere reiser 
for. Med brevet fulgte en ”dagbok” hvor 
man kunne registrere sine reiser denne 
dagen, og eventuelle lange reiser 
han/hun hadde foretatt i løpet av den 
siste måneden.  

2. Dagen etter den tildelte registrerings-
dagen ble man ringt opp. SSB intervjuer 
ikke på søndager, slik at de som hadde 
lørdag som registreringsdag først ble 
ringt opp på mandag. På mandager ble 
det derfor gjennomført intervjuing både 
for lørdag og søndag. 

3. Dersom intervjupersonen ikke var å 
treffe, ble han/hun ringt opp senere på 
kvelden, deretter hver dag i en 14-
dagers periode. Hvis det ikke var mulig 
å få gjort intervjuet en av de to første 
dagene etter den opprinnelige 
registreringsdagen, ble man intervjuet 

om reisene dagen i forveien. Dette ble 
gjort for å redusere 
hukommelseseffekter. 

Intervjuene tok i gjennomsnitt 24 
minutter.  

Reiseaktiviteten viser klare årstidsvaria-
sjoner, både når det gjelder omfang, 
transportmiddelbruk og reiseformål. For å 
fange opp disse, spres datainnsamlingen til 
reisevaneundersøkelsene over ett år. Det 
intervjues hver dag med unntak av søndager 
og spesielle høytids- og helligdager. 
Intervjuarbeidet startet 2. januar og løp ut 
året.  

 
Spørreskjema 
I reisevaneundersøkelsene innhentes bak-
grunnsopplysninger om intervjupersonen og 
husholdningen vedkommende tilhører, 
hvilke reiser han/hun har foretatt på 
registreringsdagen (daglige reiser) og lengre 
reiser (100 km og lengre samt reiser til/fra 
Norge) som er foretatt siste måned. 
Spørreskjemaet har store likhetstrekk med 
spørreskjemaene som brukes i tilsvarende 
undersøkelser i andre europeiske land. 
Hovedstrukturen er som følger: 

 
• Introduksjon 

• Daglige reiser 

• Lange reiser 

• Arbeid/yrke 

• Arbeidsreisen 

• Ektefelle/samboer 

• Husholdning 

• Husholdningens tilgang til 
transportmidler 

• Bakgrunnsopplysninger om intervju-
personen 
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Innkjøpsreiser 

Utvalg 
Populasjonen i reisevaneundersøkelsene er 
bosatte i Norge som er 13 år og eldre. 
Institusjonsbeboere er utelatt. I RVU2001 
ble det gjennomført intervju med i alt 20.751 
personer. Intervjuene fordelte seg på tre 
utvalg. Intervjuopplegg og spørreskjema var 
likt i alle utvalgene. 
1. Basisutvalget: Ca 12.000 intervjuer 

fordelt på fylkene proporsjonalt med 
befolkningen. 

2. Regionale tillegg: For å tilfredsstille 
kravene til regionale transportmodeller 
ble det trukket et utvalg på til sammen 
6.000 personer fra utvalgte kommuner i 
tre større regioner. 

3. Fylkestillegg: Tilleggsintervjuer 
finansiert av veg- og 
samferdselsmyndighetene i tre fylker. 

 
Utvalgsprosedyre og 
svarprosent 
Utvalget for RVU2001 er trukket fra det 
sentrale folkeregisteret. Dette inneholder 
imidlertid ikke opplysninger om personenes 
telefonnummer. Påkobling av dette ble gjort 
maskinelt hos DM-huset, men ble supplert 
med manuelle oppslag. Det ble identifisert 
telefonnummer til drøyt 90 prosent av 
trukket utvalg. Knapt ti prosentpoeng av 
frafallet skyldes dermed at man ikke kom i 
kontakt med personen.  

Svarprosenten, regnet som andel av 
bruttoutvalget, inkludert de man ikke fikk 
koblet telefonnummer på, er 64,2. Dette er 
betydelig høyere enn i RVU1998 hvor man 
oppnådde svar fra 51 prosent av brutto-
utvalget.  

 
Frafall 
Tidligere reisevaneundersøkelser har vist at 
personer i alderen 20-29 år og personer over 
65 år er underrepresentert i utvalget. I 
forbindelse med RVU2001 ble det derfor 
gjennomført spesielle tiltak overfor disse 
aldersgruppene. Tiltakene har gitt positive 
resultater. Utvalget er nå langt mer 
representativt med hensyn til alder nå enn i 
RVU 1998. Kun aldersgruppen 80 år og 
eldre har en underrepresentasjon av 
betydning. 

Det har blitt foretatt en grundig 
frafallsanalyse. Konklusjonen fra denne 
gjennomgangen er at det ikke er hensikts-
messig å vekte dataene, verken med hensyn 
til alder/kjønn, eller for svarinngang over 
ukedag. Effekten av å vekte er marginal, og 
man har ingen informasjon om hvorvidt 
frafallet er blant personer som reiser mye 
eller lite i forhold til sin gruppe. Dataene er 
imidlertid vektet for geografiske skjevheter 
som følge av regionale og fylkesvise 
tilleggsutvalg.  
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