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Projekt:    Spørgeskemaanalyse i byer med lukningstruede dagligvarebutikker 

Dato:   6. december 2013 

Udarbejdet af:  Jonas Herby og Casper Tolstrup 

Spørgeskemaanalyse i byer med lukningstruede dagligvarebutikker 

Konklusion 

Incentive har gennemført en spørgeskemaanalyse i en række byer, hvor den lokale dagligvarebutik forventer at lukke inden-

for de næste 10 år. Spørgeskemaanalysen viser, at en stor del af beboerne i lokalområderne finder butikken uundværlig 

(43%) eller vigtig (42%). Analysen viser desuden, at over halvdelen af husstandene handler i butikken 2-4 gange om ugen. 

Holdningerne gælder uanset alder, politisk overbevisning, geografi, afstand til en alternativ dagligvarebutik, indkomst og 

beskæftigelse. Holdningerne kommer dog stærkest til udtryk blandt ældre over 65 år, borgere i Region Midtjylland, folk 

med langt til nærmeste alternative dagligvarebutik og folk uden for beskæftigelse. 

Analysen 

På baggrund af fremskrivninger har Retail Institute leveret en liste til Incentive over butikker, som man forventer vil lukke, 

hvis man indfører en ny og mere liberal planlov. Fra denne liste har vi udvalgt 19 butikker, hvor afstanden til nærmeste al-

ternative indkøbsmulighed er mindst 1 km. I disse byer har vi efterfølgende gennemført telefoninterviews blandt personer, 

der er mindst 21 år gamle. 

Vi har i alt gennemført 415 telefoninterviews af personer, der bor mindre end 3 km fra den butik, der er i fare for at lukke. 

Vi valgte telefoninterviews, fordi det var vigtigt at få svar fra indbyggere i alle samfundslag og alle aldersgrupper, hvilket vi 

ikke kan sikre med internetpaneler.  

Interviewene blev gennemført i uge 42 og 43 i 2013. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag. 

Beskrivelse af respondenterne 

De 19 butikker, som er i fare for at lukke, dækker over 1 SuperBest, 1 Aldi Marked, 6 Super Spar og 11 DagliBrugsen. Neden-

stående tabel viser antallet af besvarelser for hver butikskæde. 

Tabel 1: Butikstyper i undersøgelsen 

  Antal butikker Antal besvarelser 

SuperBest 1 20 

Super Spar 6 125 

DagliBrugsen 11 250 

Aldi Marked 1 21 

I alt 19 416 
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Butikkerne ligger spredt over hele landet. Dog er der klart flest butikker i Region Midtjylland, mens Region Hovedstaden, 

hvor knap 1/3 af Danmarks befolkning bor, ikke overraskende er stærkt underrepræsenteret. 

Tabel 2: Fordelingen på regioner i undersøgelsen 

  Antal butikker Antal besvarelser 

Region Hovedstaden 3 83 

Region Sjælland 3 62 

Region Syddanmark 4 97 

Region Midtjylland 6 124 

Region Nordjylland 3 50 

I alt 19 416 

 

To af butikkerne ligger i Måløv og Virum, som er områder, man normalt ikke vil betegne som afhængige af den lokale daglig-

varebutik. Spørgeskemaanalysen viser dog, at borgerne i Måløv og Virum finder den lokale dagligvarebutik lige så vigtig som 

borgerne i andre byer. 

Den lokale dagligvarebutik er vigtig for borgerne 

På spørgsmålet ”Hvor vigtig er den lokale dagligvarebutik for dig?” svarer næsten halvdelen, at dagligvarebutikken er uund-

værlig, mens hele 6 ud af 7 respondenter svarer, at butikken er vigtig eller uundværlig. Ca. 2/3 handler i butikken mindst 

én gang om ugen, mens kun 1 ud af 10 handler sjældnere end én gang om ugen. 

Figur 1: Hvor vigtig er den lokale dagligvarebutik for dig, og hvor ofte handler du der? 

Hvor vigtig er den lokale dagligvarebutik for dig? 

 

Hvor ofte handler du dagligvarer i den lokale dagligvarebutik? 

 

Note: Usikkerheden er markeret med røde streger (95%-signifikansintervaller)  
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Hvis der var valg i dag, ville stemmefordelingen i de 19 byer, hvor vi har gennemført spørgeskemaanalyserne, ligne den gen-

nemsnitlige fordeling i Danmark. Dog er der små overrepræsentationer af folk, der i dag ville stemme på Venstre, Dansk 

Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Konservative, mens der er lidt færre, der ville stemme på Radikale Venstre, Liberal 

Alliance og Enhedslisten. 

Figur 2: Stemmefordelingen i de 19 lokalsamfund sammenholdt med nylig meningsmåling og valget i 2011 

 

Note: Usikkerheden er markeret med røde streger (95%-signifikansintervaller)  

Note: 152 respondenter var i tvivl eller ønskede ikke at svare på spørgsmålet. Bemærk, at interviewundersøgelsen blev gennemført, mens 

Lars Løkkes bilagssag var på sit højeste. 

Nedenstående figur viser stemmefordelingen, når man ser bort fra Region Hovedstaden og Region Sjælland. Her er overre-

præsentationen af Venstre og Dansk Folkeparti endnu mere udtalt. 
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Figur 3: Stemmefordelingen i de 13 lokalsamfund, der ikke ligger i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, sam-

menholdt med nylig meningsmåling og valget i 2011 

 

 

Situationen er ikke ens for alle. Der er forskelle på tværs af geografi, afstande, alder m.m. 

I det følgende opdeler vi svarene på undergrupper. Bemærk, at usikkerheden generelt er relativt stor, når vi kigger på un-

dergrupper. Vi har markeret usikkerhedsintervallet på et såkaldt 95%-signifikansniveau med en rød streg. Det betyder, at den 

sande værdi, hvis man spurgte alle borgere, med 95% sandsynlighed ville ligge inden for det spænd, som de røde streger 

angiver. 

Regioner — forskel på holdningen til den lokale dagligvarebutik 

Figur 4 viser, at det særligt er uden for Sjælland, at man synes, den lokale dagligvarebutik er uundværlig, og responden-

terne i Midtjylland finder den mest uundværlig. I forhold til, hvor ofte man bruger butikken, er der ikke den store forskel 

mellem regionerne. I alle regioner er det mere end 2 ud af 3, der køber ind i butikken 2 eller flere gange om ugen. 

Forskellen mellem brug, og hvor vigtig butikken er for respondenterne, kan indikere, at respondenterne på Sjælland har 

bedre alternativer til den lokale dagligvarebutik. 
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Figur 4: Holdning til lokal dagligvarebutik og handlehyppighed, fordelt på regionsplan 

Andel, der mener, at den lokale dagligvarebutik er uundværlig 

 

Andel, der handler 2 eller flere gange om ugen  

 

Note: Usikkerheden er markeret med røde streger (95%-signifikansintervaller) 
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Afstand til nærmeste alternative dagligvarebutik er afgørende for holdningen til den lokale dagligvarebutik 

Respondenterne i de vestlige regioner opfatter deres dagligvarebutik som mest uundværlig, og det hænger sandsynligvis 

sammen med, at man generelt har længere til nærmeste alternative dagligvarebutik end i andre regioner. 

I gennemsnit oplyser respondenterne, at de har godt 5 km til nærmeste alternative dagligvarebutik. Der er dog store variati-

oner. De 25%, der har kortest, har i gennemsnit ca. 1 km til den nærmeste alternative dagligvarebutik, mens de 25%, der 

har længst, oplyser at de i gennemsnit har over 11 km til nærmeste alternativ. 

Nedenstående figur viser, at der er en sammenhæng mellem den oplyste afstand til nærmeste alternativ og hvor mange, der 

finder den lokale dagligvarebutik uundværlig. 33% af dem, der har under 3 km til nærmeste alternativ, finder den lokale 

dagligvarebutik uundværlig, mens det gælder for 52% af dem, der har mere end 6 km til nærmeste alternative dagligvarebu-

tik. 

Igen er der kun lille forskel på, hvor ofte man rent faktisk anvender butikken. Selvom man har kort til nærmeste alternativ, 

handler man stadig ofte i den lokale dagligvarebutik. 

Figur 5: Holdning til lokal dagligvarebutik og handlehyppighed, fordelt på afstanden til den nærmeste alternative dag-

ligvarebutik. 

Andel, der mener, at den lokale dagligvarebutik er uundværlig 

 

Andel, der handler 2 eller flere gange om ugen  

 

Note: Usikkerheden er markeret med røde streger (95%-signifikansintervaller) 
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Alder — de ældre sætter mest pris på den lokale dagligvarebutik 

Næsten ¾ af de adspurgte i byerne, hvor deres lokale dagligvarebutik var lukningstruet, var over 45 år. Den forholdsvise 

underrepræsentation af de yngre aldersgrupper kan hænge sammen med, at disse grupper i højere grad bor i storbyerne.  

Specielt de ældre sætter pris på den lokale dagligvarebutik. Op mod halvdelen af de adspurgte over 45 svarer, at den lokale 

dagligvarebutik er uundværlig for dem. Et stort flertal i alle aldersgrupperne handler mere end 2 gange om ugen i butikken, 

mens de ældre aldersgrupper handler en smule mere end de yngste.  

Figur 6: Holdning til lokal dagligvarebutik og handlehyppighed, fordelt på alder 

Andel, der mener, at den lokale dagligvarebutik er uundværlig 

 

Andel, der handler 2 eller flere gange om ugen

 

Note: Usikkerheden er markeret med røde streger (95%-signifikansintervaller)   
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Indkomst — ingen klar tendens 

Der er ikke noget entydigt mønster i forhold til indkomsten og holdningen til den lokale dagligvarebutik. De laveste ind-

komstgrupper finder den lokale dagligvarebutik mest uundværlig. Til gengæld finder de højeste indkomstgrupper butikken 

mere uundværlig end mellemindkomstgruppen. 

 

Figur 7: Holdning til lokal dagligvarebutik og handlehyppighed, fordelt på indkomst 

Andel, der mener, at den lokale dagligvarebutik er uundværlig 

Andel, der handler 2 eller flere gange om ugen 

 

Note: Usikkerheden er markeret med røde streger (95%-signifikansintervaller)  

Note: 116 respondenter svarede ”Ønsker ikke at svare / Ved ikke” på spørgsmålet om husstandsindkomst. 
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Beskæftigelse — den lokale dagligvarebutik er mest populær blandt folk uden for beskæftigelse 

Det er specielt folk, der er uden for beskæftigelse, som finder dagligvarebutikken uundværlig. Det kan hænge sammen med, 

at mulighederne for at købe ind er større for beskæftigede, idet de kan købe ind på vej hjem fra arbejde.  

Til gengæld benytter de 2 grupper stort set dagligvarebutikken lige meget. Det fremgår af følgende figur. 

Figur 8: Holdning til lokal dagligvarebutik og handlehyppighed, fordelt på beskæftigelse 

Andel, der mener, at den lokale dagligvarebutik er uundværlig 

 

Andel, der handler 2 eller flere gange om ugen 

 

Note: Usikkerheden er markeret med røde streger (95%-signifikansintervaller)  

Note: Gruppen ”Beskæftigede eller i uddannelse” dækker over personer, der har svaret studerende, lærling, elev, lønmodtager eller selv-

stændig på spørgsmålet om primær beskæftigelse. ”Ej beskæftigede” dækker over personer, der har svaret pensionist, folkepensionist, 

førtidspensionist, arbejdsløs, efterlønsmodtager, bistandshjælpsmodtager, revalideringsmodtaget, langtidssyg eller ude af erhverv i øvrigt 

på spørgsmålet om primær beskæftigelse. 130 respondenter svarede, at de var ”pensionist, folkepensionist, førtidspensionist”, mens 207 

svarede ”lønmodtager”. Andre grupper er for små til at blive vist selvstændigt (under 20 besvarelser). Der var ingen respondenter, der var 

værnepligtige eller medhjælpende ægtefæller. 

Bilejerskab — ikke muligt at analysere forskelle 

Næsten alle respondenter havde adgang til bil, så det har ikke været muligt at analysere forskelle i holdninger i relation til 

bilejerskabet. 
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Politisk overbevisning har ikke betydning for holdning til den lokale dagligvarebutik 

Folks politiske tilhørsforhold påvirker ikke i særlig høj grad folks holdning til, hvor uundværlig man mener, den lokale dag-

ligvarebutik er. Dette indikerer, at det primært er de konkrete forhold som fx afstande, der er afgørende for holdningen til 

den lokale dagligvarebutik.  

Figur 9: Andel af respondenterne, der mener, den lokale dagligvarebutik er uundværlig, fordelt på politisk tilhørs-

forhold. 

Andel, der mener, at den lokale dagligvarebutik er uundværlig 

 

Andel, der handler 2 eller flere gange om ugen 

 

Note: Usikkerheden er markeret med røde streger (95%-signifikansintervaller)  

Note: 152 respondenter var i tvivl eller ønskede ikke at svare på spørgsmålet. Bemærk, at interviewundersøgelsen blev gennemført, mens 

Lars Løkkes bilagssag var på sit højeste. Dette kan give en skævvridning af observationer til fordel for rød blok. 
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Bilag: Anvendt spørgeskema 

[Q1 – CATEGORICAL – single – Must answer] 

1 Baggrundsspørgsmål          Bor du i eller i nærheden af [intervieweren læser listen med byer op] 

 (_1) Måløv v. Ballerup 

 (_2) Virum 

 (_3) Stige v. Odense 

 (_4) Haslev 

 (_5) Karrebæksminde 

 (_6) Bække 

 (_7) Bredsten 

 (_8) Visse v. Aalborg 

 (_9) Dronningmølle 

 (_10) Rønde 

 (_11) Fur 

 (_12) Ørum Djurs 

 (_13) Føllenslev 

 (_14) Rødby 

 (_15) Fårup 

 (_16) Salling v. Løgstør 

 (_17) Gjerlev J 

 (_18) Kjellerup 

 (_19) Ryslinge 

 (_20) As-vig v. Juelsminde 

 (_21) Andet 

[if Q1 = {_21} then goto TerminateScriptBM] 

[Q2 – INFO – single – Must answer] 

Hvor langt har du ca. til den nærmeste, lokale dagligvarebutik?    Angiv kilometer 

[if Q2>3 then goto TerminateScriptBM] 

[Q3 – CATEGORICAL – single – Must answer] 

Hvad er dit køn? 

 (_1) Mand 

 (_2) Kvinde 
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[Q4 – NUMERIC – single – Must answer] 

Hvad er dit fødselsår?          Angiv år 

[If Q4 < 1900 OR Q4 > 1992 then goto TerminateScriptBM] 

[Q5 – CATEGORICAL – single – Must answer] 

Hvor stor er byen, du bor i ca? 

 (_1) Færre end 200 indbyggere 

 (_2) 200 - 500 indbyggere 

 (_3) 500 - 1000 indbyggere 

 (_4) 1000 - 2000 indbyggere 

 (_5) 2000 - 4000 indbyggere 

 (_6) Flere end 4000 indbyggere 

 (_7) Ved ikke 

[Q6 – CATEGORICAL – single – Must answer] 

Hvad er din højeste, gennemførte uddannelse? 

 (_1) 7. klasse 

 (_2) 8. klasse 

 (_3) 9. klasse 

 (_4) 10. klasse 

 (_5) Studentereksamen, HF 

 (_6) HHX, HTX, Erhvervsgymnasial 

 (_7) Anden skoleuddannelse 

 (_8) Erhvervsfaglig (svendebrev mv.) 

 (_9) Kort videregående (1½-2 år) 

 (_10) Mellemlang videregående (2-5 år) 

 (_11) Lang videregående (mindst 5 år) 

[Q7 – CATEGORICAL – single – Must answer] 

Hvad er din hovedbeskæftigelse? 

 (_1) Studerende 

 (_2) Lærling, elev 

 (_3) Pensionist, folkepension, førtidspension 

 (_4) Arbejdsløs 

 (_5) Efterlønsmodtager 

 (_6) Bistandshjælp, revalidering, langtidssyg 

 (_7) Ude af erhverv i øvrigt 

 (_8) Værnepligtig 

 (_9) Lønmodtager 

 (_10) Selvstændig 

 (_11) Medhjælpende ægtefælle 
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[Q8_ – CATEGORICAL – multiple – Must answer] 

Hvor stor er din husstand? 

 (_1) Antal personer, 18 år eller ældre 

 (_2) Antal personer under 18 år other 

[Q9 – CATEGORICAL – single – Must answer] 

Hvad er husstandens samlede årlige bruttoindkomst, dvs. indkomsten før skat? 

 (_1) 0 – 100.000 

 (_2) 100.000 – 200.000 

 (_3) 200.000 – 300.000 

 (_4) 300.000 – 400.000 

 (_5) 400.000 – 500.000 

 (_6) 500.000 – 600.000 

 (_7) 600.000 – 700.000 

 (_8) 700.000 – 1.000.000 

 (_9) Mere end 1 mio. 

 (_10) Ønsker ikke at svare / Ved ikke 

[Q10 – CATEGORICAL – single – Must answer] 

Hvilken type bolig bor du i? 

 (_1) Hus eller rækkehus 

 (_2) Landejendom 

 (_3) Lejlighed 

 (_4) Andet 

[Q11 – INFO – single – Must answer] 

Hvor stor er din bolig ca.?     Angiv antal m2 (kun for selve boligen) 

[Q12 – CATEGORICAL – single – Must answer] 

Hvad er ejerformen for din bolig 

 (_1) Jeg ejer selv boligen 

 (_2) Jeg lejer boligen 

 (_3) Det er en andelsbolig 

 (_4) Andet 

[Q13 – CATEGORICAL – single – Must answer] 

Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var valg til Folketinget i dag? 

 (_1) Venstre 

 (_2) Socialdemokraterne 

 (_3) Dansk Folkeparti 

 (_4) Socialistisk Folkeparti 

 (_5) Det Konservative Folkeparti 
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 (_6) Radikale Venstre 

 (_7) Enhedslisten 

 (_8) Liberal Alliance 

 (_9) Øvrige partier 

[Q14 – CATEGORICAL – single – Must answer] 

Har husstanden adgang til bil? 

 (_1) Ja, altid 

 (_2) Ja, sommetider 

 (_3) Nej 

[Q15_ – CATEGORICAL – multiple – Must answer] 

Hvilke af følgende øvrige transportmidler har du adgang til og kan bruge? (sæt gerne flere krydser) 

 (_1) Tog 

 (_2) Bus 

 (_3) Flextrafikordning med bus 

 (_4) Cykel/knallert 

 (_5) Gang 

 (_6) Andet, angiv venligst: 

[Q16 – CATEGORICAL – single – Must answer] 

2 Nuværende indkøbsmønster           Hvor ofte handler du dagligvarer i den lokale dagligvarebutik? 

 (_1) Dagligt 

 (_2) 2-4 gange om ugen 

 (_3) 1 gang om ugen 

 (_4) Sjældnere 

[Q17 – CATEGORICAL – single – Must answer] 

Hvor vigtig er den lokale dagligvarebutik for dig? 

 (_1) Uundværlig 

 (_2) Vigtig 

 (_3) Mindre vigtig 

 (_4) Uden betydning 

[Q18 – INFO – single – Must answer] 

3 Fremtidigt indkøbsmønster    Hvor langt vil du have til den næstnærmeste dagligvarebutik, hvis din nærmeste 

dagligvarebutik lukker?    Angiv kilometer 

[Q19 – CATEGORICAL – single – Must answer] 

Hvor vil du foretage de indkøb, du i dag gør i din nærmeste dagligvarebutik, hvis den lukker? 

 (_1) I en større by 

 (_2) På nettet 

 (_3) Jeg ville være nødsaget til at flytte 
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 (_4) Andet 

[Q20 – CATEGORICAL – single – Must answer] 

Hvor ofte vil du så handle dagligvarer fremover? 

 (_1) Dagligt 

 (_2) 2-4 gange om ugen 

 (_3) 1 gang om ugen 

 (_4) Sjældnere 

[if Q19= {_1} then] 

[Q21 – CATEGORICAL – single – Must answer] 

Hvorledes vil du transportere dig til den nye dagligvarebutik, hvis din nærmeste dagligvarebutik lukker? 

 (_1) Bil 

 (_2) Tog 

 (_3) Bus 

 (_4) Flextrafikordning med bus 

 (_5) Cykel/knallert 

 (_6) Gang 

 (_7) Andet 

[End If] 

<Goto EndOfSurveyBM> 

<QuotaFailScriptBM:> 

<Goto ENDQ> 

<TerminateScriptBM:> 

<Goto ENDQ> 

<EndOfSurveyBM:> 

<Goto ENDQ> 

<ENDQ:> 

 

 


