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SAMMANFATTNING 

 

 

 

Denna uppsats behandlar efterfrågan för en tidsperiod i centrala Luleå. Syftet med uppsatsen 

är att undersöka vilka faktorer som styr efterfrågan för en tidsperiod, till exempel en 

eftermiddag i centrala Luleå. Fokus ska ligga på vilken påverkan parkeringsavgifter har på 

den tidigare nämnda efterfrågan. Uppsatsen inleds med en beskrivning av hur Luleå ser ut 

som handelsstad och även hur frågan angående slopande av parkeringsavgifter har diskuterats. 

Efterfrågan grundas på prisnivån, inkomstnivån, smak och preferenser samt individens 

framtidsutsikter. En fallstudie på insamlad statistik från företag i centrala Luleå har använts 

för att söka svar på syftet med uppsatsen. Studien har dock inte kunnat säkerställa vilken 

påverkan som parkeringsavgifterna har på efterfrågan för en tidsperiod i centrala Luleå. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This treatise deals with demand for a period of time in central Luleå. The purpose is to 

explore what factors that have an impact on the demand of a time period in central Luleå, for 

example an afternoon. The focus will lay on what effect the parking fees have on the demand 

mentioned earlier. The thesis begins with a description of the commerce in Luleå. Demand is 

built on factors of price level, level of income, outlooks for the future, taste and preferences. 

Statistics collected from companies in Luleå has been used to answer the purpose of the 

thesis. The study made in this essay has not found any certain influence from the parking fees. 
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Kapitel I 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Introduktion 

 

Vi har alla någon gång till bringat delar av våran tid i centrum av den ort eller stad vi bor i. 

Ibland endast för att dricka en kopp kaffe på något kafé. För att nästa gång spendera hela 

lördagen i köpcentrum och varuhus för att inhandla allt som julen kräver. Något vi sällan 

reflekterar över är vad som styr vår vilja till att fördriva vår tid i denna miljö. Vilka är de 

faktorer som påverkar oss? Hur mycket pengar vi har att handla för har säkerligen en stark 

påverkan. Men även traditioner så som jul gör att vi förändrar vår efterfrågan på en tidsperiod 

i centrum av vår hemort.   

 

Parkeringsavgifternas påverkan på handeln i svenska städer har varit en fråga som har 

debatterats friskt i kommunfullmäktige runt om i landet. Många kommuner har infört ett 

system som ger fria parkeringar under en begränsad tid, så kallade p-skivor. I Luleås 

grannkommuner tillämpas redan system med p-skivor. Syftet med detta system är att 

underlätta för handeln i de centrala delarna av kommunen. I Luleå kommun och då främst på 

centrumhalvön tillämpas ett system med avgifter för fordonsparkering. Den högsta avgiften 

ligger idag på tio kronor per timme (Parkeringskarta, 2000). Frågan om införande av p-skivor 

i Luleå kommun har motionerats om vid två tillfällen 1998-09-25 och 2002-08-26 (Luleå 

kommun sammanträdesprotokoll, 2002, 183) dock har motionen vid båda tillfällena avslagits. 

Frågan har delat kommunfullmäktige i två läger. Ett läger där den sittande majoriteten har 

som främsta argument att ett införande av p-skivor skulle innebära ett väldigt inkomstbortfall 

när parkeringsavgifterna tas bort. Den andra sidan har som sina främsta argument att ett 

införande av p-skivor skulle ge en öka handel vilket innebär ökade skatteintäkter för 

kommunen vilket i sin tur skulle kompensera de minskade intäkterna från 

parkeringsavgifterna. Ja-sidan belyser även vikten av centrumhandelns möjlighet att 

konkurrera gentemot externhandeln som är lokaliserad till i första hand Storheden, där 

möjligheten att ta sin egen bil när man gör inköpen är ett viktigt argument. Möjligheten att 

styra konsumenterna till önskade parkeringsplatser försvinner helt eller minskas drastiskt, 
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även en minskad omsättning på parkeringsplatserna och en ökande parkering av boende i 

centrum på gatumark framhålls som problem som kan uppstå vid ett införande av p-skivor.  

Gjorda undersökningar visar att 65-70 % av alla svenskar föredrar att använda bilen som 

transportmedel när de färdas till sin förstahandsbutik (Hagson, 2003,19).  

 

Under den period som Kommunalarbetarförbundets medlemmar strejkade i Luleå så var det 

omöjligt att betala parkeringsavgifterna på de kommunala parkeringarna i Luleå. Inget synbart 

trafikkaos uppstod. Den massmediala uppmärksamhet som strejken fick kan det endast vara 

ett fåtal människor som inte visste om den pågående strejken.   

 

1.2 Syfte 

 

Syfte med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar efterfrågan för att tillbringa 

en tidsperiod i centrala Luleå. Samt att undersöka vilken påverkan parkeringsavgifterna har på 

efterfrågan för denna tidsperiod.  

 

1.3 Avgränsningar 

 

Under perioden 23 april – 28 maj, 2003 strejkade Kommunalarbetarförbundets medlemmar 

som arbetar inom Luleå Kommun med skötsel och övervakning av parkeringsplatserna. Vilket 

i sin tur gjorde det omöjligt för bilister att betala parkeringsavgifter på de kommunala 

parkeringarna i Luleå tätort (Norrbottens Kuriren, 2003-05-22). Därför begränsas denna 

studie till att endast omfatta detta tidsperspektiv.  

 

1.4 Metod 

 

 Den ekonomiska teori som används är neoklassisk teori gällande efterfrågan, denna kommer 

att tillämpas på den aktuella marknaden för att uppnå syftet. Insamlad statistik från perioden 

23 april – 28 maj, 2003  kommer att kompareras med statistik från samma företag under 

samma tidsperiod föregående år. Valet av företag har skett med några få preferenser. 

Företagen ska bedriva försäljning till privatpersoner och de skall vara belägna i närheten av en 

större parkeringsplats inom centrala Luleå. Statistiken som används visar antalet besökare till 

Åhléns varuhus under den aktuella tidsperioden. Den aktuella statistiken avläses från 
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elektroniska maskiner som finns utplacerade vid varje ingång till Åhléns varuhus. 

Avläsningen görs av personalen på Åhléns varje dag efter varuhuset har stängt för besökare.     

 

1.5 Tidigare studier 

 

Luleå Kommun och Luleå & Co efterfrågade under 1996 en undersökning huruvida fria 

parkeringsavgifter och förlängda öppettider påverkade handeln i Luleå centrum. En grupp 

studenter på dåvarande Högskolan i Luleå utförde en studie under sista kvartalet 1996 som 

resulterade i rapporten Hur påverkas centrumhandeln av fria parkeringar och förlängda 

öppettider i Luleå centrum?. Studien gjordes med hjälp av intervjuer och enkäter som 

besökare till centrala Luleå fick fylla i innan de lämnade staden. I rapporten fastställer man att 

parkeringsmöjligheterna har en stor influens på vart folk handlar. Många besökande till 

centrum upplever kostnadsfri parkering som en avgörande faktor, medan andra är 

tillfredsställda med att man slipper oroa sig för att själva parkeringstiden går ut. Bådadera 

dessa två åtgärder har en positiv inverkan på konsumenterna (Berg, 1996, 8). 

 

Under våren 2002 utförde Luleå kommuns Tekniska förvaltning en beläggningsundersökning 

med syfte att undersöka om antalet parkeringsplatser på centrumhalvön är tillräckligt. 

Eftersom en stor mängd aktiviteter finns på centrumhalvön kan behovet av parkeringsplatser 

skilja sig stort beroende på pågående aktiviteter i olika delar av centrum. Tekniska 

förvaltningen inom Luleå kommun vill tillhandahålla en prisvärd parkering som finns lätt 

tillgänglig till stadens alla besökare. Varje bilplats på de olika parkeringarna tar dock upp 15 

m2 markyta som dessvärre står outnyttjad under större tiden av dygnet. Dessutom så uppfattar 

många innevånare parkeringsplatserna som en vanprydande inslag i stadsbilden. 

Parkeringarna drar givetvis till sig biltrafik och med den kommer ökade luftföroreningar och 

buller som följd. På grund av dessa skäl önskar man minimera antalet bilplatser i Luleå 

centrum, men balansgången är svår, mellan att tillgodose behovet av parkeringar och 

samtidigt minimera det intrång som parkeringsytorna gör i stadsbilden. Studien gav till 

resultat rapporten Parkering i Luleå Centrum 2002. Den totala beläggningen var som högst 51 

% av samtliga parkeringsplatser på centrumhalvön i Luleå. På de mest centrala platser där det 

kostar mest att parkera var beläggningen som högst 71 % (Vilkund, 2002, 1). 

Parkeringsbeläggningen var störst på lördagar mitt på dagen.  
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1.6 Disposition 

 

Detta kapitel har introducerat dig till problematiken och kapitel två beskriver 

handelssituationen och parkeringsförhållandena i Luleå. Kapitel tre utgör teorikapitlet. Här 

redogörs den aktuella efterfrågeteori som kommer att användas. Efter det följer den empiriska 

delen där jämförelsen av den insamlade statistiken görs. 

 



 8

Kapitel II 

BAKGRUND 

 

 

2.1 Luleå kommun 

 

Luleå kommun är resultatet av en sammanslagning av tre kommuner; Nederluleå, Råneå och 

Luleå Stad vilket skedde 1969. Luleå kommun är landets 25 största kommun (Korta Fakta 

2003, 2) med 72 139 invånare och en befolkningsökning på 189 personer år 2002 (Larsson, 

2003, 10). Inklusive grannkommunerna bor det 170 000 människor i Luleå regionen. Luleå 

kommun är ett naturligt länscentrum i Norrbotten (Korta Fakta, 2003, 2). På centrumhalvön 

bor det idag knappt 7 300 personer. Den senast gjorda områdesbeskrivningen som skrevs 

1995 visar att de boende i centrum äger sammanlagt 2773 personbilar i trafik (Viklund, 2002, 

1). Centrumhalvön inhyser många betydelsefulla målpunkter. Hit åker Luleåbor och 

kringboende för att arbete, roa sig, handla och besöka myndigheter. Många centrumbesökande 

är bilburna och är därför i behov av en parkeringsplats.  

 

 

2.2 Handelssituationen i Luleå 

 

Luleå kommun har en befolkningsstruktur som tämligen överensstämmer med ett genomsnitt 

för landet. Befolkningen har börjat öka igen efter några år av nedgång under slutet av 1990-

talet. Befolkningen förutsägs även tilltaga så långt fram i tiden som år 2005 detta är framför 

allt på grundval av positiva sidoeffekter som Luleå Tekniska Universitet medför. Även 

konsumtionsunderlaget förutsägs att öka fram till år 2005 (Handelns Utredningsinstitut, 2000, 

9).  

 

Detaljhandelns begränsade upptagningsområde för Luleå kommun består inte enbart av 

grannkommunerna utan likaledes av kommuner som Jokkmokk och Gällivare 

(Detaljhandelsanalys Luleå kommun, 2000, 9).  

 

Detaljhandeln i Luleå centrum är i huvudsak komprimerad till Storgatan och då främst det 

stycket av gatan som är gågata. Storgatan har alltid varit en betydande handelsgata och är idag 

centrala Luleås främsta handelsstråk. Storgatan har utöver den traditionella handeln längs 
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efter gatan även tre gallerier Shopping, Strand och Smedjan samt ett Åhlénsvaruhus 

(Detaljhandelsanalys Luleå kommun, 2000, 25). Här finns även inslag av mindre butiker, 

restauranger och kiosker både inom rikstäckande kedjor och även fristående mindre butiker 

med anor långt tillbaka i tiden.  

 

Strax utanför Luleå tätort ligger Storheden. Här etablerades först endast ett Obs varuhus men 

idag har detaljhandeln på Storheden vuxit och inkluderar flera olika butiker som omfattar allt 

från dagligvaruhandel till beklädnadshandel. Storheden är ett utspritt externhandelsområde 

som till viss del vuxit fram impulsivt. Att handla i de olika butikerna kräver nästan att man 

har tillgång till en bil, då det är ett betydande avstånd mellan butikerna och bostadsområden, 

dessutom underlättar det väldigt mycket att färdas med bil om man planerar att besöka flera 

olika butiker på Storheden eftersom avståndet mellan butikerna är på vissa ställen betydligt 

längre än inne på centrumhalvön.  

 

Luleå är i egenskap av länscentrum en handelsstad i Norrbotten. Konkurrensen är främst 

uppdelad mellan centrum och externhandeln på Storheden, vilket gör att konsumenter som har 

för avseende att handla på båda platserna har stora fördelar om de kan använda sig av bil när 

inköpen skall göras.  

 

2.3 Kvarteret Trekanten  

 

Parkeringsplats utomhus i centrala Luleå, ligger ett kvarter från Storgatan. Mellan Storgatan 

och parkeringen ligger nyligen renoverade Strandgallerian (tidigare Wasa City). Närliggande 

butiker är bland annat Åhlénsvaruhus, och restaurangen Kebabhuset. Kvarteret Trekanten har 

160 parkeringsplatser (Viklund, 2002, bilaga 1), avgiften för att parkera på kvarteret 

Trekanten är 10 kronor per timma (Parkeringskarta, 2000). Tekniska förvaltningen inom 

Luleå kommun står för parkeringsövervakning och underhåll av parkeringen på kvarteret 

Trekanten. 

 

2.4 Kvarteret Uttern 

 

Parkeringsplats utomhus även denna belägen på centrumhalvön i Luleå. Även kvarteret Uttern 

ligger endast ett kvarter från Storgatan och de butiker belägna därefter. Andra närliggande 

butiker är Stadium och även Shoppinggallerian. Parkeringen på kvarteret Uttern har enligt 
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kommunens beräkningar 202 stycken parkeringsplatser (Viklund, 2002, bilaga 1) men 

eftersom parkeringen saknar målade parkeringsrutor så bör maxantalet bilar som går att 

parkera här kraftigt variera beroende hur tätt bilarna står parkerade. Avgiften för att parkera 

på Uttern är 10 kronor per timma (Parkeringskarta, 2000). Tekniska förvaltningen inom Luleå 

kommun står för parkeringsövervakning och underhåll av parkeringen på kvarteret Uttern. 

 

 

2.5 Företag som deltagit i studien 

 

2.5.1 Åhléns 

 

Åhléns grundades år 1899 av Johan Petter Andersson i Åhls socken i Dalarna och bedrev till 

en början enbart försäljning via postorder. 1915 flyttade verksamheten till Stockholm. Åhléns 

affärsidé är att utveckla och driva ett detaljhandelskoncept inom de fyra områdena; skönhet, 

hem, mode och media. Konceptet ska vara baserat på prisvärd kvalité, design och trendkänsla. 

Åhléns vänder sig till ett brett kundsegment.  

 

Den karakteristiska Åhléns kund är en man eller kvinna som är ung till sinnet och följer med i 

sin tid. Åhléns lockar med sitt breda sortiment kunder i alla åldrar och från de flesta 

inkomstgrupper. Åhléns är ett dotterbolag till Axel Johnson AB som i sin tur ägs till 100 

procent av Antonia Ax:son Johnson  (Åhléns årsredovisning, 2002, 5). Åhlénsvaruhus i Luleå 

ligger centralt placerat efter Storgatan i kvarteret Tjädern. Andra närliggande butiker är 

Systembolaget, Restaurang Matstället och McDonalds. Varuhuset ligger placerat väldigt 

attraktiv, med företag inom andra branscher runt som bidrar till att förstärka dragningskraften 

för detta område i Luleå. Inom kvarteret Tjädern ligger även en parkering i form av ett 

parkeringshus med 128 platser som är privatägd. Underhåll av denna parkerings sköts av Car 

Park AB. Andra närliggande parkeringar är kvarteret Trekanten med 160 platser. Det finns 

även parkeringsplatser på gatumark, 23 stycken platser lokaliserade på Kyrkogatan mellan 

kvarteret Tjädern och kvarteret Kalkonen och 13 stycken platser på Nygatan mellan kvarteret 

Orren och kvarteret Gripen (Viklund, 2002, bilaga 2).   
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2.6 Luleå & Co 

 

Luleå & Co är ett så kallat centrumledningsbolag vars primära uppgift är att lansera Luleå 

som handel och nöjesstad. Bolaget är ett samarbetsorgan för handeln i Luleå med Svensk 

Handel Luleå, Norrporten, Konsum Norrbotten och Luleå kommun som främsta intressenter. 

Företaget verkar för att utveckla Luleå som handelsstad genom att göra centrumhandeln 

starkare. Detta görs genom att marknadsföra handeln, samordna butiker, arrangera aktiviteter 

och bistå vid nyetableringar mm. Drygt 160 företag är idag intressenter i Luleå & Co. Luleå & 

Co har för närvarande fyra stycken anställda (Internet 1). Luleå & Co har länge drivit frågan 

om slopande av parkeringsavgifter och införande av så kallad p-skiva i Luleå. 
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Kapitel III 

TEORI 

 

 

 

3.1 Introduktion 

 

Inom ekonomin så finns det två enheter som styr; företag och hushåll. Företagen är den 

enheten som producerar i en ekonomi och hushållen är den enheten som konsumerar. Båda 

dessa enheter är uppbyggda av människor som utövar olika funktioner och spelar olika roller. 

Det man med denna teori försöker förklara är det mänskliga beteende som styr ekonomin. Ett 

hushåll kan vara uppbyggd på många olika sätt, en person som bor ensam, ett gift par med två 

barn, eller fem personer som utan släktband lever ihop. Hushållets val är baserade på 

individernas smak och preferenser. Även om hushållen besitter en vid varietet av preferenser 

så har alla hushåll en gemensam nämnare, de har alla en begränsad inkomst och alla måste 

betala för de varor och tjänster som de konsumerar (Case, 1999, 64-65).  

 

3.2 Efterfrågeteori 

 

Relationen som uppstår mellan antal efterfrågade enheter av en produkt och priset för denna 

produkt under en given tidsperiod illustreras med en efterfrågekurva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Figur 3.1 Efterfrågekurvan 
 

 

Den vertikala axeln symboliserar priset (P) och den horisontella axeln symboliserar mängden 

(Q). Desto högre upp efter efterfrågekurvan (D) positionen blir desto högre blir priset och 

P 

Q 

D 



 13

marknaden efterfrågar mindre antal av produkten. Motsatt förhållande blir det längre ner längs 

efterfrågekurvan, priset blir lägre och marknaden efterfrågar fler enheter.  

 

De faktorer som styr konsumenternas efterfrågan på varumarknaden under denna tidsperiod:  

 

• Priset på varan eller tjänsten i fråga 

 

Vid så kallade normala varor så efter frågar vi mera när priset minskar, när priset stiger bli så 

produkten för dyr och följaktligen avstår konsumenterna från att inhandla den.  

 

• Vilken inkomst som hushållet har till förfogande 

 

Hushållets totala inkomst är summan av alla löner, räntor, betalningar, hyror och andra former 

av ersättningar som emottages av hushållet under en given tidsperiod. 

 

• Hushållets förmögenhet 

 

Förmögenhet är det sammanlagda värdet av vad ett hushåll äger när man har subtraherat alla 

skulder. Förmögenheten uppmäts vid en fastställd tidpunkt. 

 

• Priset på andra produkter som är tillgängliga för hushållet. 

 

När en ökning av priset på en vara även ökar efterfrågan på en annan vara kallar vi dessa 

varor för substitut. Det innebär att ett minskat pris på en vara sänker efterfrågan för 

substituten till denna vara. Substitut är produkter som kan fungera som ersättare för varandra. 

 

• Smak och preferenser som hushållet har 

 

Smak och preferenser styr ofta valet av vilken produkt man efterfrågar. Konsumenten har inte 

alltid råd med vilken produkt som helst, men när valet står mellan två likvärdiga produkter är 

det smak och preferenser som fäller det slutgiltiga avgörandet. Det är svårt att generalisera när 

det gäller smak och preferenser. Först och främst är de väldigt obeständiga, det som var 

modernt för tio år sedan är med största säkerhet inte det idag. Dessutom har vi alla våra egna 
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vanor som vi föredrar, somliga ringer andra skriver brev och den tredje finner sig i att besöka 

den man ska kontakta. 

 

• Hushållets förväntningar på framtiden 

 

Förväntningar på framtiden påverkar konsumtionen. En student som snart tar examen och 

kanske även har ett jobb som väntar när studierna är klara har godare framtidsutsikter än en 

student som just har påbörjat sin utbildning. Förväntningar på framtiden har fått mer och mer 

utrymme i ekonomiska teorier de senaste åren (Case, 1999, 73). Förväntningar för framtiden 

påverkar främst på kortare sikt. 

 

Efterfrågekurvan bygger på antagandet om ceteris paribus, det vill säga ”allt annat lika”. Det 

innebär att den enda faktor som ändras är priset och det exemplifieras som en rörelse längs 

med kurvan. Om någon av de andra faktorerna ändras så skapar det ett skift av kurvan skiftet 

av kurvan beror på om den influerande faktorn ökar eller minskar. Enligt figuren 3.2 är ett 

schematiskt exempel av detta.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 Figur 3.2 Rörelse och skift av efterfrågekurvan 
 

 

För att sedan kunna få fram en efterfrågekurva som symboliserar hela marknaden lägger man 

ihop alla efterfrågekurvor den slutgiltiga kurvan visar sedan summan av alla individuella 

kvantiteter som efterfrågas vid varje pris (Case, 1999, 77). 

 

P 

Q 

D 
P 

Q 
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3.3 Efterfrågefunktion 

 

En efterfrågefunktion med de faktorer som omtalades i 3.2 skulle kunna se ut på detta vis: 

 

 Q = f(P, I, F, Psub, S, Ffram) 

           -  +  +  +     +   + 

 

Där Q är kvantiteten av en vara som vi efterfrågar vid rådande sakläge. Q styrs i sin tur av de 

olika faktorerna. P är priset på varan, ett högre pris gör att efterfrågan minskar. Vi betecknar 

därför P med ett minustecken. I står för vilken inkomst hushållet har till förfogande, en ökad 

inkomst ger en större efterfrågan, därför betecknas I med ett plustecken. Vidare fortsätter 

funktionen med Psub, S och Ffram där en ökning av samtliga faktorer ger en ökad efterfrågan, 

därvid det placeras även ett plustecken under dessa faktorer. Psub står för priset på substitut. 

Smak och preferenser betecknas med S och hushållets förväntningar på framtiden med Ffram. 

 

 

 3.4 Utbudsteori 

 

Utbudskurvans funktion mäter hur mycket ett företag är villig att producera av en vara vid ett 

speciellt pris (Varian, 1999, 386). Resultatet av denna kurva blir att producenterna måste 

lockas av ett högre pris för att höja sin produktion (Case, 1999, 78). På den vertikala axeln 

mäts priset (P) och på den horisontella axeln kvantiteten (Q), utbudet betecknas S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 3.3 Utbudskurvan 
 

De faktorer som påverkar utbudskurvan är enligt följande: 

 

P 

Q 

S 
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• Priset på produkten, det priset som företaget kan sälja varan för 

• Produktionskostnaderna, dessa består främst av löner och räntor men även av vilka 

teknologier som används.  

Priser på relaterade produkter – ett högre pris på substitut medför att det efterfrågas mer av 

den vara som produceras, således produceras det mer. 

 

3.5 Marknadsjämvikt 

 

Eftersom utbud och efterfrågekurvan har samma enheter på sina axlar kan man slå ihop dessa 

i samma graf. När detta görs kommer efterfrågelinjen (D) skära utbudslinjen (S) Vid denna 

punkt där kurvorna skär varandra kommer marknaden efterfråga lika mycket som 

producenterna kan producera. Det har uppstått en marknadsbalans. Vi får då även ett 

jämviktspris (P*) och en jämviktsmängd (Q*). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Figur 3.4 Marknadsjämvikt 
 

 

3.6 Efterfrågan för en eftermiddag i Luleå centrum 

 

Vad som styr en individs efterfrågan på att tillbringa tid i centrala Luleå är ett flertal faktorer. 

Att inkludera alla i en modell är omöjligt och därför begränsas studien till de faktorer som 

bedöms påverka mest. De faktorer som till högre grad influerar efterfrågan är väldigt lika de 

faktorer som styr hushållens efterfrågan på varor. En eftermiddag eller någon annan tidsperiod 

spenderad i centrala Luleå kan följaktligen jämställas med en vara.  

 

 

 

P 

Q 

S 

D 

Q* 

P* 
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Prisnivån (P) 

 

Priser på de varor man ämnar köpa styr efterfrågan både negativt och positivt. Högre priser på 

varor ger en lägre efterfrågan och ett lägre pris ger en högre efterfrågan. Det som benämns 

som priser på varor är inte ett pris på en specifik produkt utan prisnivån på samtliga varor i 

den aktuella varugruppen. Exempel på prisnivån kan vara en markant ökning på priset för en 

kopp kaffe kan ha stigit onormalt mycket mellan två skilda år på grund av dåliga kaffeskördar 

som i sin tur gett ett högt kaffepris.  

 

Inkomstnivån (I) 

 

Inkomsten som hushållet har till förfogande är en viktig faktor som påverkar efterfrågan. En 

högre inkomst innebär en ökad konsumtion, därför ger en mindre inkomst en minskad 

konsumtion. Den miljö som studien ska undersöka är en miljö vars deltagande bygger på att 

man konsumerar. Du kan inte sitta på ett café utan att köpa något. Har en individ endast en 

inkomst som precis räcker till hyra, livsmedel och transporter. Det som för 

medelinkomsttagaren upptar 58 % av inkomsterna (Ribe, 2003, 1). Bör denna individs 

efterfrågan på en tidsperiod i centrala Luleå vara väldigt låg. 

 

Smak och preferenser (S) 

 

Smak och preferenser är en viktig detalj när man undersöker efterfrågan. Två individer med 

likvärdig inkomst köper trots det inte samma varor. I denna teori kan smaken innebära att man 

trivs med att spendera en tidsperiod i centrala Luleå, en individ kanske fikar med bekanta 

varje fredag. Likväl som preferenserna kan medföra att man på sin lediga tid hellre ägnar sig 

åt fritidsaktiviteter, så som sport och friluftsliv.    

 

Framtidsutsikter (F) 

 

Vilka utsikter som finns för framtiden har inverkan på efterfrågan. Vetskapen om en 

löneökning bör höja konsumtionsviljan hos en individ. En stundande storhelg som innebär att 

många av butikerna i centrala Luleå har stängt kan tillfälligt öka efterfrågan. Ett stort varsel 

av anställda från något stort företag i Luleå kan ge försämrade framtidsutsikter för ett stort 

antal konsumenter. 
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Parkeringsavgifter (Pavg) 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken påverkan parkeringsavgifter har på efterfrågan 

för en tidsperiod i centrala Luleå. För att uppfylla syftet i 1.2 inkluderas parkeringsavgifterna i 

teorin som kommer att användas. 

 

En faktor som Wiklund 2002 tror kan påverka antalet parkerande fordon i centrala Luleå är 

vädret. ”Lördag 4 maj var den första riktigt vackra vårdagen på året, varför vissa presumtiva 

shoppare kanske valde att stanna hemma.” (Wiklund, 2002, 8). Det väder som brukar uppstå 

vid den aktuella tidpunkten för studien lämnas utan hänsyn efter som till skillnad från studien 

som Wiklund utförde är det en mycket längre tidsperiod som ska undersökas. Skillnaden 

mellan en helg och tidsrymden nämnd i 1.3 är helt enkelt så stor att väderfaktorn bedöms att 

inte spela in nämnvärt i denna studie. Dock kan tilläggas att även om det är fint väder ute så 

bör konsumenterna ändock efterfråga någon slags av vara. Det kan vara en bok att läsa ute i 

vårsolen eller kanske lättare kläder på grund av den varmare väderleken. 

 

Resesubstitut till bil (Rsub) 

För att kunna uppnå ett så pålitligt resultat som möjligt inkluderas även substitut till 

biltransport. I detta fall är det främst Luleå Lokaltrafik som trafikerar människor till och från 

Luleå centralort.  

 

3.7 Efterfrågefunktion  

 

De tidigare beskrivna punkterna sammanlänkas i en funktion som tör visa hur efterfrågan 

förändras när någon av variablerna förändras.  

 

 

Q = f (P, I, S, F, Pavg, Rsub) 

-  +  +   +      - 

 

 

Variabeln Q är efterfrågan för en tidsperiod i centrala Luleå. De variabler som bedöms 

påverka efterfrågekurvan negativt vid en ökning är prisnivån (P) och resesubstitut. Ökar priset 
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på de varor som finns att inhandla eller priset på resor in till centrum så minskar efterfrågan 

på att spendera tid i centrala Luleå. När efterfrågan påverkas negativt faller efterfrågekurvan 

inåt, men så länge det endast är priset som ändras så kommer inget skift av kurvan att uppstå 

utan endast en rörelse längs efter efterfrågekurvan.    

 

De variabler som påverkar efterfrågan positivt när de ökar är inkomstnivån (I), Smak och 

preferenser (S), framtidsutsikterna (F). Inkomstnivån och framtidsutsikterna står varandra 

nära, ökar inkomsten så får man oftast bättre utsikter för framtiden. Smak och preferenser kan 

givetvis ändras även när inkomsten ändras men den förändringen är inte lika direkt 

sammanlänkad som mellan I och F. 

 

Eftersom studien ska undersöka huruvida parkeringsavgifterna påverkar efterfrågan så måste 

vi anta ceteris paribus det vill säga att allt annat är lika vid de två undersökningstillfällena. 

För att sedan se hur parkeringsavgifterna påverkar efterfrågan för en tidsperiod i centrala 

Luleå kommer vi att använda oss av den teorin som tidigare beskrivits. Detta görs i kapitel IV.  
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Kapitel IV 

EMPIRI 

 

 

 

4.1 Efterfrågan på en tidsperiod i centrala Luleå 

 

För att kunna se hur efterfrågan på en tidsperiod i centrala Luleå påverkas av 

parkeringsavgifterna så antar vi precis som det sades tidigare antagandet om att allt annat 

utom parkeringsavgifterna är lika. Antagandet om allt annat lika stöds statistiskt gällande de 

olika variablerna som styr efterfrågan. Prisnivån mellan de olika årtalen har undersökts med 

hjälp av Konsumentprisindex och skillnaden i inflation mellan maj månad 2002 och maj 

månad 2003 är endast 0,1 enheter (Internet 2).  Inkomstnivån är svårare att säkerställa 

eftersom det inte finns någon komplett statistik för året 2003 vid utförandet av denna studie. 

Däremot finns det så kallade utsiktsrapporter sammanställda av svensk Näringsliv och dessa 

rapporter förutspår ingen marginell ökning av inkomstnivån för arbetarna i Sverige. 

Löneökningen har de senaste åren legat stadigt på 4 % både för arbetare och både för 

tjänstemän (Svenskt Näringsliv, 2003, 20-21). Smak och preferenser bör förändras väldigt lite 

under tiden för ett kalenderår. Dessutom erbjuder platsen för studien ett brett sortiment av 

varor och tjänster så på grund därav bör den totala smaken och preferenserna inte skilja sig 

nämnvärt mellan de två åren. Framtidsutsikterna antas också vara oförändrade, det har 

exempelvis inte varslats några stora mängder med anställda vid något företag i Luleå under 

någon av de två tidsperioderna. Priset på resesubstitut har via statistik från Luleå Lokaltrafik 

kunnat säkerställas och skillnaden mellan de två olika åren är ytterst marginell. Se appendix 

för mera information. 

 

4.2 Använd statistik 

 

Den statistik som kommer att användas bygger på mätningar av antalet människor som 

passerar in och ut i varuhuset. Mätningarna utförs vid varje ingång till Åhléns varuhus i 

centrala Luleå. Denna statistik avläses efter stängning varje dag och sammanställs sedan i 

statistikprogrammet Excel. Antalet besökare har sedan sammanräknats ihop till antal besökare 

per kalendervecka. Strejken pågick mellan den 23 april och den 28 maj men statistik 

beträffande de första dagarna i strejkperioden har inte ingått i det data som används för 
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studien. Detta för att säkerställa att det verkligen inte gick att betala parkeringsavgifterna på 

grund av överfulla automater (Norrbottens Kuriren, 2003-05-22). För att förenkla 

resultatsammanställningen till hela veckor har några dagar i slutet av strejkperioden även 

lämnats utanför bearbetningen. Av sekretesskäl som var ett krav från Åhléns för att lämna ut 

statistiken redovisas bara en procentuell förändring av besökarna till Åhléns varuhus.  

 

Validiteten i en modell bygger på om modellen tar mått på det den ska göra eller om den 

mäter något annat än det tilltänkta. För att modellen ska mäta korrekt sak så måste de rätta 

faktorerna finnas med, utelämnar man en faktor som har stor påverkan så kommer inte 

resultatet att bli riktigt. Att använda sig av rätt måttenheter är också det en nödvändighet. Med 

dessa faktorer inkluderade i modellen går det att säga att modellen med stor sannolikhet är 

korrekt. Datamaterialet som används från Åhléns och är insamlat med hjälp av flera 

elektroniska mätinstrument under en lägre tidsperiod. Därför kan materialet anses som korrekt 

och trovärdigt. Sedan har materialet anpassats för att kunna användas i modellen, omräkning 

från antal besökare per dag till antal besökare per vecka har skett. Denna omräkning har 

endast skett för att förenkla hanteringen av uppgifterna och medför självfallet ingen 

förändring av resultatet. 

 

4.3 Resultat av studien 

 

Under denna rubrik kommer resultatet av studien att presenteras. Slutsats och analys av 

resultatet kommer att behandlas i kapitel 5. 

  

Tabell 4.1 Förändring av antal besökare till Åhléns varuhus i centrala Luleå, jämförelse 
gjord mellan år 2002 och 2003. 
Vecka Förändring 

Vecka 18 - 8 % 

Vecka 19 + 15 % 

Vecka 20 - 22 % 

Vecka 21 - 25 % 

 

Resultatet som redovisas i tabell 4.1 visar ett varierat resultat mellan de olika veckorna. Allt 

från en minskning av besökarna på hela 25 % till en ökning av besökarna på 15 %.  
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Kapitel V 

ANALYS OCH SLUTSATSER  

 

 

 

Syftet med detta arbete var att ta reda på vilka faktorer som styr efterfrågan på en tidsperiod i 

centrala Luleå, samt även fokusera på vilken påverkan parkeringsavgifterna har på denna 

efterfrågan. För att få en bättre uppfattning om Luleå som handelsstad så presenterades först 

tidigare studier gjorda inom handels och parkeringsområdet. De tidigare gjorda studierna kom 

fram till att konsumenterna främst påverkas av parkeringsavgifterna för att konsumenterna 

oroar sig för att står för länge på sin parkeringsplats. Detta medför att man av bekvämlighet 

stannar längre i centrala Luleå om det inte finns några parkeringsavgifter att oroa sig för. 

Korta beskrivningar ges även av parkeringsmöjligheterna som finns i närheten av det företag 

som deltagit i studien.  

 

För att kunna genomföra en undersökning av efterfrågan på en tidsperiod i centrala Luleå 

måste en modell tas fram. Detta har gjorts med stöd av så kallad neoklassisk efterfrågeteori. 

Där olika faktorer styr efterfrågan. De faktorer som styr efterfrågan på en tidsperiod i centrala 

Luleå är prisnivån, inkomstnivån, framtidsutsikter, smak och preferenser. Huruvida 

parkeringsavgifterna påverkar efterfrågan på en tidsperiod i centrala Luleå går inte att 

fastställa. Under de fyra undersökta veckorna framträder inget tydligt mönster som med 

säkerhet kan påvisa någon effekt av att det inte fanns några parkeringsavgifter. Antalet 

besökare till det undersökta varuhuset varierar mellan en ökning på 15 % till en minskning på 

25 %. Orsakerna till denna vida variation kan bero på att faktorer som inte är inkluderade i 

modellen har större betydelse för efterfrågan än vad som tidigare antogs. En faktor som kan 

ha påverkat resultatet är infallandet av högtiderna Kristi himmelfärdsdag och pingst. Kristi 

himmelfärdsdag inföll torsdag vecka 19 år 2002 och Pingst vecka 20-21 mellan lördag och 

måndag. Under 2003 har både dessa högtider infallit utanför mätperioden. Detta kan vara en 

förklaring till den kraftiga variationen mellan veckorna 20 och 21 de respektive åren. Detta 

självklart på grund av att flertalet arbetare är ledig på dessa dagar och Åhléns hade öppet 

dessa dagar.  

 

Ett argument emot så kallade p-skivor är att det drastiskt minskar omsättningen på 

parkeringsplatserna, människor står länge på varje plats för att det inte kostar mer och därför 
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minskar omsättningen på parkeringar. I förlängningen innebär detta att det blir svårt att finna 

parkeringar i städer med p-skivor. Denna effekt kan ha uppstått under den undersökta 

perioden. Innevånarna i Luleå kunde läsa i tidningarna att det inte var nödvändigt att betala 

parkeringsavgifterna i Luleå. Detta kan ha medfört att personer som arbetar i Luleå centrum 

ändrade sitt parkeringsmönster och valde bort sina sedvanliga parkeringsplatser utan avgifter 

som är lokaliserade i utkanterna av Luleå. Detta får som resultat att de personer som arbetar i 

centrala Luleå kommer tidigt in till centrum och kan därför parkera på de mest eftertraktade 

platserna. När sedan konsumenterna eller lunchgäster till restauranger anländer till centrum 

vid lunchtid eller på eftermiddagen är de bästa parkeringsplatserna redan upptagna och dessa 

konsumenter tvingas då parkera i utkanten av centrum. Detta medför negativa omständigheter 

så som en längre gångtid till sina planerade besök i centrum. Denna tidsförlust bör medföra att 

det finns mindre tid till att strosa runt på staden och man agerar mera överlagt för att tjäna in 

den tid som man förlorade när man tvingas parkera i utkanterna av centrumhalvön.  
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APPENDIX 
 
 
 
Tabell 6.1 Taxor för resa med Luleå Lokaltrafik mellan 2002-01-01 – 2002- 06-16. 
BETALNINGSSÄTT Vuxen Zon 1 Vuxen Zon 1-2 Ungdom Zon 1 Ungdom Zon 1-2
Betalkort normaltaxa 11.:20 17:60 5:60 8:820 
Betalkort lågtrafiktaxa 8:40 13:20 4:20 6:60 
Periodkort 375:00 375:00 375:00 375:00 
Årskort 3 300:00 3 300:00 3 300:00 3 300:00 
Enkelbiljett 14:00 22:00 7:00 11:00 
Nattaxa 30:00 30:00 30:00 30:00 
 
 
 
Tabell 6.2  Taxor för resa med Luleå Lokaltrafik mellan 2002-06-16 – 2003-06-15 
BETALNINGSSÄTT Vuxen Zon 1 Vuxen Zon 1-2 Ungdom Zon 1 Ungdom Zon 1-2
Betalkort normaltaxa 12:00 18:40 6:40 9:60 
Betalkort lågtrafiktaxa 9:00 13:80 4:80 7:20 
Periodkort 395:00 395:00 395:00 395:00 
Årskort 3 500:00 3 500:00 3 500:00 3 500:00 
Enkelbiljett 15:00 23:00 8:00 12:00 
Nattaxa 30:00 30:00 30:00 30:00 
 


