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Konsekvenser av dagligvaruhandelns strukturomvandling – Slutrapport 
 
av Tomas Svensson och Mattias Haraldsson 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95 Linköping 
 
 
Sammanfattning 
 
Stormarknader är samhällsekonomiskt kostnadseffektiva 
– men många hushåll föredrar butiker i bostadsområden 
 
Externt belägna stormarknader får växande marknadsandelar och inköpsresor 
med bil ökar som en följd av stordriftsfördelarna inom distributionen av daglig-
varor. Den totala samhällsekonomiska kostnaden för att distribuera dagligvaror 
minskar om externa stormarknader får betydande marknadsandelar – så länge 
som vägnätet i städerna inte kännetecknas av svår trängsel och därmed ökade 
trängselkostnader.  

Men det finns effektivitetsproblem med sådana förändringar i butiksnätet. 
Omvandlingen av dagligvaruhandeln gynnar de som föredrar stormarknader. 
Hushåll/individer som föredrar butiker i bostadsområden bor grannar med dem 
som väljer stormarknader i första hand, vilket innebär att den lokala marknaden 
för butiker i bostadsområden tunnas ut. 

Problemets fokus, konsekvenser av dagligvaruhandelns omvandling, bör 
därför breddas till att omfatta den strategiska frågan om hur städer bör 
utformas med boendemiljöer och transportsystem för att skapa så goda 
levnadsbetingelser som möjligt för alla invånare. Det finns effektivitetsvinster att 
göra genom att bättre anpassa utbud och efterfrågan så att individer och hushåll 
kan välja bland flera typer av boende- och trafikmiljöer. 

 
 

Bakgrund 
Dagligvaruhandelns strukturomvandling har påverkat städers och tätorters transport-
system, miljö och allmänna attraktionskraft. Ökad biltrafik och ökat bilberoende, 
minskande servicenivåer i bostadsområden och stadsdelscentra, försämrade inner-
städer och fallande marknadsandelar för kollektivtrafik är exempel på problem-
områden som brukar relateras till detaljhandelns strukturomvandling. Konsumenternas 
ökande användning av bilen vid inköpsresor och den kommunala stadsplaneringen har 
möjliggjort för företagen att tillvarata de stordriftsfördelar som finns inom varu-
distributionen. 

Som en reaktion mot befarade negativa konsekvenser har många länder i Europa 
infört begränsningar mot externa etableringar inom detaljhandeln. Det finns en 
uppenbar risk att förändringarna inte är samhällsekonomiskt effektiva och att s.k. 
sociala dilemman påverkar hushållens val av butiker. Det kan inte uteslutas att många 
konsumenter önskar att strukturomvandlingen skulle ta en annan riktning. 

De restriktioner som har införts har dock endast delvis baserats på samhälls-
ekonomiska analyser av vilka butiksnät inom dagligvaruhandeln som är de mest 
effektiva när även kostnaderna för hushållens insatser i distributionen beaktas. Det 
finns en osäkerhet om olika butiksnäts samhällsekonomiska effektivitet när hushållens 
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kostnader för inköpsresor och annat inköpsarbete sammanförs med företagens 
distributionskostnader. Det finns också starka motiv för att belysa hushållens 
efterfrågan på de distributionstjänster som produceras av företag genom olika butikers 
försorg. En dagligvarubutik producerar inte varor, det görs tidigare i förädlingskedjan, 
utan tjänster i form av ett antal servicedimensioner som t.ex. närhet och tillgänglighet. 
 
Forskningsfrågor och teoretiskt perspektiv 
De forskningsfrågor som behandlas i studien avser distribution av dagligvaror i städer 
och samhällsekonomisk effektivitet. Detta huvudfokus är i sin tur fördelat på två 
kompletterande ansatser: 
− En rumslig analysmodell som används för att utvärdera olika butiksnäts 

kostnadseffektivitet 
− Scenariobeskrivningar i postenkäter som ligger till grund för beskrivning och 

analys av hushållens efterfrågan på distributionstjänsten närhet/tillgänglighet, 
representerad av butiker i bostadsområden. 

 
Det forskningsperspektiv som tillämpas baseras på ekonomisk teori där 
varudistributionen betraktas som ett integrerat system där hushåll och företag utför 
distributionsaktiviteter som medför olika kostnader. Kärnan i systemet består av 
kostnader för transporter, lagring och sortimentssammanställning, vilket är aktiviteter 
som utförs av företag inom parti- och detaljhandeln med dagligvaror och av individer i 
hushåll. Perspektivet innebär att gränsen mellan formell och informell sektor inte utgör 
en avgränsning för analysen.  

Men kostnadsanalysen i sig är inte tillräcklig om syftet är att analysera 
samhällsekonomiska konsekvenser av olika butiksnät inom dagligvaruhandeln. Det är 
också viktigt att uppmärksamma att företagens tjänsteproduktion påverkas av 
butiksnätets utformning. En butik i ett bostadsområde producerar inte samma tjänster 
som en stormarknad i en extern lokalisering. Om efterfrågan på distributionstjänster 
varierar mellan olika individer kan det på goda grunder antas att marknaden inte kan 
anpassa utbudet till en differentierad efterfrågan. Problemen förvärras om individer-
/hushåll bosatta i samma bostadsområden och stadsdelar har olika preferenser om 
butiksnätets utformning. 
 
Resultat och slutsatser 
Dagligvaruhandelns omvandling med växande marknadsandelar för externt belägna 
stormarknader och ökande volymer av inköpsresor med bil, kommer av allt att döma 
att fortsätta. De stordriftsfördelar som finns inom distributionen av dagligvaror är en 
avgörande drivkraft bakom utvecklingen. Resultaten från modellanalysen och 
empiriska fallstudier visar att den totala samhällsekonomiska kostnaden för att 
distribuera dagligvaror minskar om externa stormarknader får betydande marknads-
andelar. De kostnadsbesparingar som kan göras inom företagen räcker till för att 
kompensera för de kostnader som uppkommer när hushållens insatser i distributionen 
ökar. Detta gäller så länge som vägnätet i städer inte kännetecknas av svår trängsel. 
Extremt höga trängselkostnader motverkar de externa etableringarnas kostnadsfördelar 
och andra butiksnät kommer att vara effektivare. 

Men resultaten visar att det finns effektivitetsproblem om den förändrade 
tjänsteproduktion som orsakas av förändringar i butiksnätet fokuseras i analysen. 
Hypotesen om att s.k. sociala dilemman påverkar hushållens butiksval till nackdel för 
butiker i bostadsområden bekräftas av resultaten. Individer bosatta i samma 
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bostadsområden/stadsdelar har också olika preferenser för hur butiksnätet ska vara 
utformat och vilka butiker som ska utnyttjas. Genom att använda statistisk 
sambandsanalys är det möjligt att relatera dessa skillnader till olika socioekonomiska 
förhållanden och faktiskt inköpsbeteende. Vissa föredrar butiker i bostadsområden och 
är villiga att betala för den tjänsten. Andra föredrar att använda bilen och åka till en 
stormarknad med lägre priser. 

Detta innebär att omvandlingen av dagligvaruhandeln kommer att gynna de som 
föredrar stormarknader. Hushåll/individer med starka preferenser för butiker i 
bostadsområden bor grannar med dem som väljer stormarknader i första hand, vilket 
innebär att den lokala marknaden för butiker i bostadsområden tunnas ut. 

Detta innebär att problemets fokus, konsekvenser av dagligvaruhandelns 
omvandling, bör förändras från att avse butiksnätets förändringar i sig till att omfatta 
den strategiska frågan om hur städer bör utformas med boendemiljöer och transport-
system för att skapa så goda levnadsbetingelser som möjligt för alla invånare. 
Dagligvaruhandelns omvandling är beroende av hur städer utformas med avseende på 
bebyggelsestruktur och transportsystem. Funktionsseparerade städer med kapacitets-
starka vägnät för biltrafik ger upphov till ett antal effekter. Dagligvaruhandelns 
förändrade lokaliseringsmönster är ett exempel. Resultaten, tillsammans med övrig 
refererad forskning, visar att det finns effektivitetsvinster att göra i form av en bättre 
anpassning mellan utbud och efterfrågan om individer och hushåll kan välja bland ett 
större urval av boende- och trafikmiljöer. 
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Cost-benefit analysis of structural changes in retailing of groceries 
 
by Tomas Svensson och Mattias Haraldsson 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95 Linköping 
 
 
Summary 
 
 
More variation in local retail service levels means better 
adaptability to supply and demand 
 
The ongoing trend towards more out-of-town stores and increasing car-
dependence among consumers in grocery retailing will continue due to large 
economies of scale at firm level. The total social distribution cost will decrease if 
the large stores increase their market share in typical Swedish cities, as long as 
the street network is not severely congested. 

However, there are efficiency problems in grocery retailing when the service 
production supplied by different types of stores is focused. The actual situation in 
grocery retailing in the investigated districts accommodates the preferences of 
those who prefer to make most of their grocery shopping in out-of-town 
establishments. The large stores attract customers from the entire city, which 
implies a diminishing market for the smaller local stores in residential areas.  

It seems that town planning, and other institutional measures, should be 
activated to prevent a far-reaching dominance of out-of-town stores in grocery 
retailing and to support more variation in local retail service levels.  
 
Introduction 
The structural changes in retailing towards out-of-town establishments during the 
latest decades have profoundly affected the attractiveness of towns and cities and the 
urban transport system. Increasing car-usage and dependence, decreasing production 
of retail services in residential areas, degeneration of inner cities and costly 
revitalisation programs, reduced demand for public transport with negative 
consequences for quality, are some of the factors that can be observed and, in part, 
linked to the changes in retailing. Increasing access and usage of the car, in 
combination with a historic record of accommodating town planning, has enhanced the 
exploitation of scale economies within distribution firms. 

As a reaction to this development, many countries in Europe have implemented 
policies and planning guidelines with a more restrictive attitude towards out-of-town 
establishments in retailing. Two possible justifications for these policies are the risk 
that social dilemmas influence the households’ choice of which stores to use, and that 
many consumers would favour a different situation. This has been done, however, 
without an in-depth economic analysis capable of ranking different systems of 
distributing (transportation, storing, handling etc.) goods in urban areas according to 
their overall socio-economic efficiency, when relevant externalities, distribution costs 
in the informal sector etc., are incorporated in the analysis. 

There is a strong ambiguity concerning the overall efficiency of the distribution 
system when the costs associated with, for example, travelling and purchasing 



 

10 VTI rapport 485 

performed by households are treated as an integral part of the total distribution cost 
function. There is also an obvious need to expand the cost analysis and incorporate the 
demand for different services performed by the firms, considering the fact that a 
grocery store is not producing goods. The relevant output to evaluate is a bundle of 
services or “convenience dimensions”. 
 
Research questions and theoretical perspectives 
The research questions dealt with in this study concern the overall economic efficiency 
of grocery distribution systems in towns and cities. This main focus is tackled from 
two complementary perspectives: 
 
− The construction of a spatial general optimisation model capable of evaluating the 

social costs associated with different distribution systems in urban areas  
− Stated-preference studies with postal questionnaires to individuals with the aim to 

describe and analyse the demand for different services produced by grocery stores. 
 
The aim is to bring together these perspectives in an integrated and comprehensive 
analytical framework that can be used as a guideline for local town planning in cities. 
The research is based on economic theory, where distribution of goods is 
conceptualised as an integrated system with firms and households as the relevant 
actors performing distribution activities associated with different cost components. 
The nucleus of the system is the costs for transportation, storing and handling goods, 
activities carried out by production firms, distribution firms, i.e. wholesalers and 
retailers, and household members. Institutional and organisational barriers between 
firms and households, formal markets and informal sectors etc., must be overlooked in 
the analysis, where the system as a single entity defines the analytical framework. 

But the cost analysis is not enough if the aim is to evaluate the overall social 
efficiency associated with different grocery store nets in cities. It is also necessary to 
recognize that the production of services, the bundle of convenience dimensions, alters 
when the store net changes. A local grocery store in a residential area is not producing 
the same services as an out-of-town establishment. And, as we shall see, it is 
unfortunately right to assume that the market is not capable of satisfying the various 
demands for different retailing services. 
 
Results and conclusions 
It is plausible to assume that the ongoing trend towards more out-of-town stores and 
increasing car-dependence among consumers in grocery retailing will continue. The 
large economies of scale at firm level are of course a powerful force behind the 
structural changes. Moreover, the result from the model based cost analysis indicates 
that the total social distribution cost will decrease if the large stores increase their 
market share in typical Swedish cities. The cost savings in the firms will 
overcompensate for the costs associated with more participation from the households, 
as long as the street network is not severely congested. 

However, the result from the study also shows that there are efficiency problems in 
grocery retailing when the service production supplied by different types of stores is 
focused. The hypothesis that social dilemmas influence households’ choice of store is 
supported by the results. The results also show that individuals living in the same 
residential area have different preferences about the demanded level of retailing 
service in the local surroundings. By using regression models, and other methods, it is 
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possible to link the differences in preferences to socio-economic background variables 
and actual purchasing behaviour. Some prefer local stores and are willing to pay for 
this service, and some prefer to drive their car to more distant stores and take 
advantage of lower prices.  

It is also clear that the actual situation in grocery retailing in the investigated 
districts accommodates the preferences of those who prefer to make most of their 
grocery shopping in out-of-town establishments. The large stores attract customers 
from the entire city, which implies a diminishing market for the smaller local stores in 
residential areas. It seems that town planning, and other institutional measures, should 
be activated to prevent a far-reaching dominance of out-of-town stores in grocery 
retailing and to support more variation in local retail service levels. The parallel to 
other research about local services, car accessibility, and varying demands for 
different residential areas is obvious. The challenge is to create this variation in a 
socially legitimate way. This can perhaps be done with the support of further research.  
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1  Inledning 
Vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har forskningsprojektet 
”Samhällsekonomisk analys av dagligvaruhandelns strukturomvandling” drivits sedan 
1999 med finansiering från Verket för innovationssystem (VINNOVA), och i den 
första fasen från dåvarande Kommunikationsforskningsberedningen. I rapporten 
kommer projektet att avrapporteras. Slutrapporten baseras på de resultat som har 
publicerats i olika former inom projektets ram. I avsnitt 7.1 redovisas vilka 
publikationer som har producerats i projektet och som utgör underlagsmaterial för 
slutrapporten.  

 
1.1 Bakgrund 
Under 1990-talet ökade handelsföretagens intresse för att etablera stormarknader för 
att kunna uppföra större butiker, erbjuda lägre priser och kunna konkurrera 
framgångsrikt. Ett intresse som kunde realiseras genom förändringar i den kommunala 
stadsplaneringen till förmån för detaljhandelsbutiker i externa lokaliseringslägen. 
Konsekvenser för annan detaljhandel, bilresande i samband med inköp och för stads- 
och boendemiljöer, kan vara betydande i de städer och tätorter där nyetableringar av 
extern detaljhandel har ägt rum.  

Det finns i dagsläget ett behov av ökad kunskap om dessa förändringars effekter i 
olika avseenden. I Norge har ett temporärt förbud mot externa etableringar genomförts 
för att konsekvenserna ska kunna utredas och i Danmark har styrningen av 
nyetableringar inom detaljhandeln skärpts avsevärt. Men i avsaknad av centrala 
forskningsresultat råder en betydande osäkerhet kring hur detaljhandelns förändrade 
lokaliseringsmönster ska hanteras i stadsplaneringen. 

Forskningsläget kan beskrivas som att det för dagligvaruhandelns del finns resultat 
som klarlägger de distributionsekonomiska orsakerna bakom företagens förändrade 
etableringsstrategier, och ett antal fallstudier av konsekvenser för andra butiker och 
bilresande i samband med dagligvaruinköp. Se t.ex. Forsberg m.fl. (1994), Ljungberg 
m.fl. (1995), Fosli (1995), Holsen (1995), Murto (1997), Svensson (1998) och Saveros 
(2000). 

Hur kommunerna hanterar frågan om nyetableringar av externa butiker har 
analyserats i olika forskningsprojekt. Se t.ex. Bratt (1993), Holsen (1993), Forsberg 
(1994) och Svensson (1998). Men det saknas fortfarande forskningsresultat för 
strategiskt viktiga områden där kunskap krävs för att en samhällsekonomisk 
utvärdering av detaljhandelns omvandling ska kunna genomföras. En samhälls-
ekonomisk analys av förändringarna borde vara ett viktigt underlag för utformningen 
av den kommunala stadsplaneringen. 
 
 
1.2 Forskningsfrågor 
1.2.1 Varupriser och distributionskostnader 
Prisskillnaderna mellan stormarknader och bostadsområdesbutiker är betydande. Den 
effektivare varuhanteringen i stora butiker medför lägre priser. Prisskillnaderna 
kommer att förstärkas till de externa etableringarnas fördel på grund av lägre 
kostnader för transport och varuhantering i partihandeln. Kostnaderna för att 
distribuera varor till olika butiker bör därför vara beroende av butikernas 
försäljningsvolym och butiksytan. Prisskillnader mellan olika butiker mäts i regel med 
hjälp av varukorgsundersökningar. För att kunna jämföra olika butikers kostnader, 
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vilket är nödvändigt vid en samhällsekonomisk analys, krävs att kontinuerliga 
kostnadsfunktioner beräknas som relaterar företagens distributionskostnader till 
försäljningsvolymer och butiksytor. 

Men varudistributionen är inte avslutad när varorna är upplockade i butikerna. Där 
börjar konsumenternas insatser som också måste beaktas vid samhällsekonomiska 
analyser. Kunderna reser till butikerna, plockar ihop de varor som ska köpas och 
transporterar varorna hem till bostäderna. Den samhällsekonomiska distributions-
kostnaden utgörs av summan av företagens och hushållens kostnader för att distribuera 
dagligvaror. Det intressanta är att både den totala distributionskostnaden och 
fördelningen av kostnaderna mellan företag och hushåll, kan antas påverkas av 
förändringar i butiksnätets utformning med nya lokaliseringsmönster och butikstyper. 
Det är därför nödvändigt att som utgångspunkt för ytterligare analyser ha en klar 
uppfattning om hur den totala kostnaden för att distribuera dagligvaror påverkas av 
handelns omvandling. Hur påverkas distributionskostnaderna av att stormarknader 
etableras och tar över en stor del av den lokala marknaden för dagligvaror? Kommer 
kostnaderna för den ökande biltrafiken att vara större än de kostnadsbesparingar som 
företagen kan göra? Vilket butiksnät är det mest kostnadseffektiva i ett helhets-
perspektiv? 

Trots att detta är avgörande frågor för hur dagligvaruhandelns lokaliseringsfrågor 
bör hanteras i den lokala planeringen är kunskaps- och beslutsunderlaget bristfälligt. I 
Sverige har ingen motsvarande studie av kostnadssambanden inom dagligvaruhandeln 
genomförts sedan 1970-talet (Widman, 1976). Vid sökningar i litteraturen har inga 
internationella studier med motsvarande empiriska inriktning påträffats.  

Även om kostnadssidan kan kartläggas och det mest kostnadseffektiva butiksnätet 
bestämmas, är det inte självklart att konsumenterna efterfrågar det billigaste 
alternativet. Analysen är inte fullständig förrän hushållens efterfrågan på de olika 
tjänster som produceras av handelsföretagen kan belysas, vilket leder över till nästa 
avsnitt. 
 
 
1.2.2 Butiker och distributionstjänster 
För att kunna genomföra en samhällsekonomisk utvärdering behövs resultat som 
belyser strukturomvandlingens konsekvenser för individer och hushåll. Är den 
pågående utvecklingen den mest önskvärda? Vilken utformning av butiksnätet är den 
mest efterfrågade? I den distributionsekonomiska kostnadsanalysen reduceras 
problemet till att avse hur varor ska kunna distribueras till hushållens bostäder med 
lägsta möjliga resursinsats. Men det är också angeläget att analysera hur individer och 
hushåll vill att dagligvaruhandeln ska vara organiserad. 

Forskningsresultat från VTI-projektet ”Balans i avvägningen mellan biltill-
gänglighet och god miljö”, visar att ca 80 % av de tillfrågade hushållen anser att 
dagligvarubutiker är en central aspekt vid bedömningen av bostadsområdens kvalitet. 
Men närmare en tredjedel av dessa hushåll bedömer att den egna möjligheten att 
bromsa utglesningen av butiksnätet och påverka butiksstrukturen genom valet av 
inköpsställe är marginell (Grudemo och Svensson, 2000). 

Det kan vara så att många hushåll vill ha en annan utvecklingsriktning. Det kan 
finnas en betalningsvilja för distributionstjänster som produceras av företag och som 
fördyrar distributionen, sett ur det snävare kostnadsperspektivet, men som ändå skulle 
uppfattas som en nyttoökning av dem som kan köpa och konsumera tjänsten. En sådan 
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tjänst som kommer att fokuseras i studien är den närhet och tillgänglighet som 
produceras av dagligvarubutiker i hushållens egna bostadsområden. 

Verklighetens marknad för distributionstjänster är inte en perfekt fungerande 
marknad. En anledning till detta är att en enskild individ, eller ett hushåll, inte kan 
köpa de olika tjänsterna i önskade kvantiteter utifrån egna beslut. En individ har ingen 
möjlighet att genom de egna inköpen påverka butiksnätets utformning och 
utbudet/produktionen av distributionstjänster. Produktionen förutsätter någon form av 
samordning bland konsumenter. En dagligvarubutik är beroende av en viss geografiskt 
(rumsligt) avgränsad och koncentrerad marknad. Detta beroende på att hushållens 
inköpsarbete är förknippat med kostnader vilket begränsar hushållens valmöjligheter. 
En bostadsområdesbutik i en annan stadsdel än den där konsumenten bor kan inte 
tillmötesgå den eventuella efterfrågan på tillgänglighet. Om inte efterfrågan på 
bostadsområdesbutiker är koncentrerad till ett visst bostadsområde kommer 
marknaden få svårt att anpassa utbudet till efterfrågan.  

Detta innebär att det finns en risk för att det inköpsmönster som kan registreras på 
marknaden döljer effektivitetsproblem som beror på att betalningsviljan för vissa 
tjänster inte kan tillfredsställas. För att kunna kartlägga hushållens efterfrågan på olika 
tjänster måste därför det faktiska inköpsmönstret, som kan registreras på marknaden, 
kompletteras med metoder som ger individer möjligheter att direkt ange hur de vill att 
dagligvaruhandeln ska vara utformad. 
 
 
1.3 Syfte och metod 
Projektets syfte är att utföra en samhällsekonomisk analys och utvärdering av 
dagligvaruhandelns omvandling genom att besvara de forskningsfrågor som anges 
ovan. 

För att kunna estimera kostnadsfunktioner för butiker av olika typer krävs ett 
omfattande datamaterial. Detta problem löstes genom att projektet fick ta del av 
Konsumentverkets databas med uppgifter om priser i dagligvarubutiker, MATKOST. 
Konsumentverket genomförde under hösten 1999 en undersökning av priserna inom 
dagligvaruhandeln. Undersökningen omfattar 282 olika varor och utfördes i 202 
butiker i olika delar av Sverige. MATKOST har legat till grund för projektets 
skattningar av kostnadsfunktioner och stordriftsfördelar inom dagligvaruhandeln. 

För individers och hushålls värdering av olika butikstyper och preferenser för 
dagligvaruhandelns utformning saknas informativa marknadspriser. En möjlig metod 
är att fråga hushållen hur dessa faktorer värderas och vilken utformning av 
dagligvaruhandeln som efterfrågas. I projektet användes postenkäter för att samla in 
data om dessa frågeställningar. 

Andra delar av projektet baseras på konventionell sammanställning av 
sekundärmaterial och intervjuer. Utförligare metodbeskrivningar och metodkritik finns 
i projektets publikationer. Metodfrågor kommer också att diskuteras i anslutning till 
respektive resultatavsnitt i slutrapporten.  
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1.4 Datainsamling med postenkäter 
Enkäterna som skickades ut till olika individer innehåller frågor om socioekonomiska 
förhållanden, inköpsvanor och individernas preferenser om dagligvaruhandelns 
utformning. En enkätvariant återfinns som bilaga till rapporten. Undersökningarna 
genomfördes i Motala (förstudie), Trollhättan, Västerås och Östersund (i en samord-
nad undersökning) och en avslutande undersökning som genomfördes i Stockholm 
(Årsta, Gröndal och Björkhagen). I följande tabell beskrivs omfattningen av utskicken 
och svarsfrekvenser. 

 
Tabell 1.1 Enkätutskick och svarsfrekvenser. 
Område Bruttourval Tillhör ej 

population 
Nettourval Svarsfrekvens 

i procent 
Motala  400  5  395  56 
Trollhättan  500  14  486  55 
Västerås  500  9  491  54 
Östersund  500  4  496  66 
Årsta  1000  17  983  59 
Gröndal  500  20  480  57 
Björkhagen  500  7  493  53 
Totalt  3900  76  3824  57 
 
I samtliga fall skickades enkäterna till avgränsade stadsdelar i de olika städerna. 
Stadsdelarna är utvalda i samråd med respektive kommun. I Motala skickades enkäter 
till individer bosatta i Charlottenborg, i Trollhättan till Lextorp, Kronogården och 
Sylte, i Västerås till Råby och i Östersund till Odensala. 

För vissa delar av projektet används det datamaterial som presenteras i Svensson 
(1998). Materialet består av data från en inköpsundersökning som utfördes i Linköping 
år 1995. Undersökningen baserades på en enkät som skickades ut till 2 000 individer 
bosatta i Linköping. Svarsfrekvensen uppgick till 72 %. Huvudsyftet med Linköpings-
studien var att beskriva och analysera konsekvenser av externa etableringar.  

 
 

1.5 Rapportens disposition 
Efter det inledande avsnittet innehåller rapporten en översiktlig presentation av 
hushållens inköpsmönster. Därefter följer ett kapitel som diskuterar försöken att 
värdera olika butiksnäts distributionskostnader utifrån samhällsekonomiska utgångs-
punkter. I det avsnitt som följer sedan presenteras resultaten från de kartläggningar 
och analyser av individernas preferenser om butiksnätets utformning som har 
genomförts. Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion av projektets 
slutsatser och resultat. Förslag till fortsatt forskning diskuteras i anslutning till de olika 
resultatavsnitten. 
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2 Inköpsmönster 
I projektet genomfördes inköpsvaneundersökningar i syfte att ta fram ett datamaterial 
som kunde användas vid arbetet med projektets forskningsfrågor. Undersökningarna 
koordinerades med den övriga datainsamlingen via postenkäter. Alla enkäter skickades 
ut till individer bosatta inom avgränsade stadsdelar och bostadsområden. De flesta 
hushåll utnyttjar flera dagligvarubutiker, där butikerna uppfyller olika funktioner. En 
butik kan anlitas för de huvudsakliga inköpen och en eller flera butiker kan användas 
för kompletteringsinköp.  

Det är därför viktigt att kunna beskriva och analysera hushållens inköpsmönster 
kopplat till vilken butik som anlitas och för vilka syften som butiken används. För att 
få data som beskriver detta får respondenterna ange tre butiker med öppna 
svarsalternativ. De följande frågorna om inköpsmönstret struktureras sedan efter de 
olika angivna butikerna. Därmed täcks tre butiksnivåer av enkätfrågorna vilket är 
tillräckligt. Ett genomsnittligt hushåll gör en stor andel av sina inköp, omkring två 
tredjedelar, i en huvudbutik och använder en eller två butiker till för kompletterande 
inköp. 

Materialet innehåller data om följande egenskaper i inköpsmönstret: 
− inköpsfrekvens 
− inköpsvärde i kronor 
− ärendetyp 
− vem i hushållet som utför inköpen 
− färdmedelsval. 

 
Ett genomsnittligt hushåll handlar dagligvaror ofta, omkring 15–17 gånger per månad. 
Huvudbutiken besöks 2–3 gånger per vecka och utöver detta görs kompletterande 
inköp i andra butiker någon gång per vecka. Kompletteringsbutikerna är ofta belägna i 
närheten av bostaden. ”Enskilt ärende” dominerar som ärendetyp, men inköp i 
kombination med pendling är också vanligt. Inköpen görs i de flesta fall av en ensam 
vuxen individ. När det sedan gäller vilket färdmedel som används vid inköp är 
skillnaden stor mellan stadsdelarna i Stockholm och de övriga områdena som finns 
med i materialet. I Stockholm är bilandelen låg och gångandelen hög, medan det 
motsatta är fallet i Motala, Trollhättan, Västerås och Östersund. Om man jämför 
resultaten här, exklusive de som gäller för Stockholm, med resultaten från undersök-
ningen i Linköping som utfördes i mitten av 1990-talet, är bilandelen högre för inköp i 
samtliga butikstyper. Det är en stor andel av hushållen som använder bil vid inköp i 
butiker i närheten av den egna bostaden. Kollektivtrafik spelar en högst marginell roll 
som färdmedel vid dagligvaruinköp i samtliga undersökningsområden. Detta kan tyda 
på att bilanvändningen i samband med inköp av dagligvaror har ökat generellt under 
den andra halvan av 1990-talet. 

Det finns stora likheter mellan de olika undersökningsområdena för vissa faktorer i 
inköpsmönstret, men det finns också skillnader, bl.a. för valet av färdmedel. Det finns 
en tydlig koppling mellan inköpsmönster och butiksutbud. En nyckelfråga är 
marknadsandelen för externa etableringar. Skillnaden mellan huvudsakliga och 
kompletterande inköp, och de butiker som fungerar som inköpsställe för respektive 
syfte, är tydligare i städer där marknadsandelen för stormarknader är hög. 

Trots förekomsten av stormarknader är den genomsnittliga inköpsfrekvensen 
relativt hög. För många individer/hushåll är de kompletterande inköpen i mindre 
volymer viktiga. Det finns troligen många konsumenter som också vill göra spontana 
inköp och slippa att detaljplanera och förbereda alla inköp av dagligvaror. Det är 
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sannolikt att en fortsatt utveckling med fler externa butiker kommer att kombineras 
med goda möjligheter för företagen att driva lönsamma kompletteringsbutiker. Men 
utbudet av butiker för huvudsakliga inköp med breda sortiment, utöver stormark-
naderna, kommer troligen att minska. 

I projektet användes data om inköpsmönstret i första hand för deskription samt 
analys av individernas svar på frågor i samband med efterfrågeanalysen. Men 
Linköpingsmaterialet användes också för att förklara skillnader i inköpsfrekvenser 
mellan individer/hushåll med hjälp av s.k. Poisson-regressioner (Svensson och 
Haraldsson, 2001). 

Resultaten från analysen visar att den genomsnittliga inköpsfrekvensen,  
16 gånger per månad, påverkas på följande sätt: 

− ökar med 4 % efter tillkomsten av de nya stormarknaderna 
− ökar marginellt med respondentens ålder 
− minskar med 6 % om hushållet har tillgång till bil 
− minskar med 10 % om hushållets bostad är lokaliserad utanför stadsbebyggelsen 
− ökar med stigande antal hushållsmedlemmar, men minskar med antalet hemma-

boende barn under 16 år 
− ökar med hushållets totala inköpsvolym per månad. 
 

Som framgår av resultaten medförde stormarknaderna i Linköping att den genom-
snittliga inköpsfrekvensen ökade. Detta förklaras av att hushåll utnyttjar flera olika 
butiker för olika syften, och att lågfrekventa inköp i stormarknader ökar behovet av 
kompletterande inköp i andra butiker.  

 
 

2.1  Fortsatt forskning om hushållens inköpsvanor 
Projektets datamaterial har sammanställts i en databas med information om hushållens 
inköpsmönster. Materialet består av data från drygt 3 000 hushåll i sex olika städer. 
Urvalen är dragna så att hushållen återfinns inom avgränsade stadsdelar i respektive 
stad. Det är möjligt att identifiera de dagligvarubutiker som hushållen använder. 
Tillsammans med data om frekvens och färdmedelsval kan hushållens inköpsresor 
beskrivas. I kombination med de socioekonomiska variabler som också samlats in 
utgör databasen ett informationstätt underlag lämpat för kvantitativ modellering av 
frekvenser och färdmedelsval. Materialet kan användas för generell efterfråge-
modellering och modellering av aktivitets- och resmönster för individer/hushåll i 
städer, och konsekvenser av varierande lokaliseringar av ekonomiska verksamheter. 

Materialet möjliggör jämförelser mellan stadsdelar med varierande butiksnät. 
Enkätundersökningarna visar att det finns skillnader i hushållens inköpsvanor mellan 
olika stadsdelar som troligen delvis kan förklaras av skillnader i utbudet av 
dagligvarubutiker. Det finns stadsdelar där hushållen utnyttjar externa etableringar i 
stor omfattning, och det finns andra stadsdelar där hushållen överhuvudtaget inte har 
tillgång till stormarknader inom rimliga avstånd. Detta möjliggör jämförelser mellan 
olika städer/stadsdelar och konsekvensbedömningar av förändringar av butiksnätet. 
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3 Systemanalys av olika butiksnäts distributions-
kostnader 

Som framgår av inledningskapitlet är det framförallt det ökande inslaget av 
stormarknader som har förorsakat intresset för konsekvensbedömningar av 
dagligvaruhandelns omvandling. Stormarknader ses som en följd av den ökande 
bilanvändningen och som något av det ”gamla” butiksnätets motsats. Samtidigt 
befaras att de nya butikerna ökar biltrafiken och försämrar stadsmiljön. Dessutom kan 
olika grupper av konsumenter på marknaden utnyttja stormarknader i varierande 
omfattning beroende på skillnader i mobilitet. 

Den internationella litteraturen om konsekvenser av externa etableringar domineras 
av analyser av effekter på trafiken. Många studier strävar efter att beräkna vilka 
trafikflöden som attraheras av handelsetableringar av olika storlek. Resultaten kan 
sedan användas som input i trafikmodeller, för modellering av efterfrågan på 
inköpsresor och som beräkningsunderlag för dimensionering av vägar och 
parkeringsplatser. Se t.ex. Robinson and Vickerman (1976), Hensen (1988), Kelly 
(1989), Eastman (1991), Stein (1991), Bacon (1993) och Stokes (1993). Andra studier 
strävar efter att konsekvensbedöma handelns strukturomvandling i ett bredare 
perspektiv som effekter på innerstäders vitalitet (Bergström, 2000) och konsekvenser 
för miljö och långsiktig hållbarhet (Jörgensen, 1995, Hallsworth, Tolley and Black, 
1997).  

I en del, framförallt skandinaviska, studier är syftet att också försöka beräkna 
effekterna på totalt bilresande i samband med inköpsresor. En betydligt svårare 
forskningsuppgift som kräver data om inköp av dagligvaror i alla butiker som finns i 
undersökningsområdet. Eftersom analyserna är baserade på en eller flera fallstudier är 
resultaten svåra att generalisera och varierar mellan olika fall. Skälet till detta är att det 
finns så många fallspecifika förutsättningar att ta hänsyn till. De skandinaviska 
fallstudier som kommenteras i inledningsavsnittet visar i de flesta fall att bilresande i 
samband med inköpsresor ökar.  

Men dessa studier berör i regel den ”första generationens” externa etableringar 
inom dagligvaruhandeln på en viss ort. En omvandlingsfas där utbudet av butiker 
förändras från att tidigare ha dominerats av bostadsområdesbutiker och butiker i 
stadsdelscentra. I den fasen kommer biltrafiken att öka beroende på längre avstånd 
mellan butiker och bostäder och förändrad färdmedelsfördelning. Den därefter 
följande strukturomvandlingen kan medföra att biltrafiken reduceras. Det kan bero på 
att ”regionala” köpcentra avvecklas till förmån för mer tätortsnära lokaliseringar eller 
att nya externa etableringar tillkommer i andra lägen. Det finns tecken som tyder på att 
nästa fas i omvandlingen av butiksnäten i svenska städer kommer att bli en mer 
utspridd lokalisering av externa enheter inom dagligvaruhandeln av nordamerikansk 
modell.   

I den internationella litteraturen finns det få exempel på samhällsekonomiska 
utvärderingar av dagligvaruhandelns omvandling. Det är möjligt att i axiomatisk 
mening utgå från att den ökande biltrafiken är ett reellt hot mot ”långsiktig hållbarhet” 
i städer och tätorter och sträva efter att finna medel som begränsar alla faktorer som 
befaras ge upphov till mer biltrafik. Men i en samhällsekonomisk utvärdering som 
ställer just dagligvaruhandelns omvandling i fokus kan en sådan hållning inte 
motiveras. I projektet genomfördes beräkningar som kan rubriceras som samhälls-
ekonomiska kostnadsanalyser med fokus på distributionen av dagligvaror. I princip 
finns det två olika tillvägagångssätt som kan användas. Den första varianten innebär 
att data från etableringar av stormarknader i en stad används som utgångspunkt för 
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analysen. Detta innebär att endast en viss fas av omvandlingen granskas och att 
fallspecifika förutsättningar påverkar utfallet. Resultaten kan ändå vara värdefulla för 
att få ett visst grepp om storleksordningar och relationer mellan olika kostnads-
komponenter. I det följande avsnittet kommer en sådan kalkyl att presenteras som 
inledning till den fortsatta diskussionen. 

För att få generaliserbara resultat genomfördes en modellstudie av hur olika 
butiksnät påverkar de samhällsekonomiska distributionskostnaderna. Genom en sådan 
ansats är det möjligt att analysera egenskaperna hos alternativa butiksnät och frigöra 
resultaten från fallspecifika förutsättningar och isolerade faser av struktur-
omvandlingen. Modellstudien kommer också att diskuteras i detta kapitel. 

 
 

3.1 Kostnadsförändringar vid etableringar av stormarknader 
– en fallstudie 

3.1.1 Ökande biltrafik 
I Svensson (1998) presenteras en analys av de förändringar som inträffade i Linköping 
när butiksnätet utökades med tre stormarknader under den första halvan av 1990-talet. 
Datamaterialet togs fram med hjälp av enkäter till hushåll och inventeringar av alla 
dagligvarubutiker i Linköping. Som utgångspunkt för analysen förutsattes att det i 
första hand var effekter på bilresande i samband med inköp som behövde identifieras.  

Resultaten visade att bilresande i samband med inköp av dagligvaror i Linköping 
ökade från 17,1 km per hushåll och månad till 25,6 km per hushåll och månad, om 
situationen före stormarknadsetableringarna jämförs med situationen efter. Totalt sett 
medförde ökningen att biltrafiken i Linköpings stad ökade med 450 000 mil på 
årsbasis.  

Detta kan verka som en stor ökning av biltrafiken i den medelstora staden 
Linköping. Men i samma område fanns vid samma tidpunkt knappt 31 000 personbilar 
i trafik. Relateras den framräknade ökningen av biltrafiken till den befintliga bilparken 
innebär detta en månatlig ökning med ca 12 km per bil eller knappt 146 km per år. Om 
den genomsnittliga körsträckan uppgår till 1 500 mil per år och hälften utförs inom 
Linköpings stad, innebär ökningen av biltrafiken i samband med dagligvaruinköp att 
den totala biltrafiken i Linköping ökar med 2 %. Den biltrafik som utgörs av resande i 
samband med inköp av dagligvaror utgör ca 4 % av den totala biltrafiken i Linköping. 

 
3.1.2 Inbesparade kostnader i handelsföretagen 
De kostnadsökningar som kan relateras till den ökande biltrafiken ska i första hand 
ställas mot kostnadsbesparingar inom handelsföretagen. Prisskillnader mellan butiker 
kan antas vara ett approximativt mått på de kostnadsskillnader inom företagen som 
orsakas av att distributionen av dagligvaror kanaliseras genom olika typer av butiker. 
Prisnivån i stormarknader är lägre än prisnivån i bostadsområdesbutiker. Detta 
antagande, att prisskillnader kan ses som ett mått på kostnadsskillnader, är centralt för 
den fortsatta analysen. 

De externa effekter som kan behöva uppmärksammas är de kostnader som orsakas 
av tung lastbilstrafik i städer, och som inte drabbar företagen direkt. Dessa kostnader 
finns inte med i kalkylen men skulle påverka utfallet till stormarknadernas fördel. Det 
kan antas att varutransporter till externa etableringar inte behöver belasta gatunät i 
känsliga stadsmiljöer i samma omfattning som transporter till butiker i bostads-
områden och stadsdelscentra. 
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I Linköping erövrade stormarknaderna på kort sikt ca 36 % av den lokala 
dagligvarumarknaden. Den genomsnittliga konsumtionen av dagligvaror per hushåll i 
Linköping uppgick vid samma tid till ca 2 290 kr per månad. Givet volymen varor och 
en antagen genomsnittlig prisdifferens på 10 % mellan de externa etableringarna och 
övriga butiker, hade samma volym varor kostat 84 kr mer per månad utan 
stormarknaderna. En prisskillnad på 10 % är ett relativt försiktigt antagande. 
Summeras 84 kr över samtliga hushåll i undersökningsområdet uppgår den antagna 
kostnadsminskningen till ca 3 730 000 kr per månad.  

 
3.1.3 Den samhällsekonomiska kostnadskalkylen 
Med hjälp av dessa siffror kan det totala utfallet beräknas. En sådan beräkning kan 
relateras till den totala samhällsekonomiska kilometerkostnad som måste belasta den 
ökande trafiken för att kalkylen ska visa underskott. Kilometerkostnaden består av 
summan av de kostnader som den enskilde bilisten bär (bensin, bilslitage, värde-
minskning, tid) och de kostnader som drabbar andra (trängsel, föroreningar, 
vägslitage, olycksrisk). Den kilometerkostnad som medför ett oförändrat samhälls-
ekonomiskt kostnadsnetto hamnar på ca 10 kr. En kilometerkostnad under 10 kr 
innebär att stormarknadsetableringarna reducerar distributionskostnaden. En 
kilometerkostnad över 10 kr innebär att kostnaderna ökar. 

Frågan är vad den samhällsekonomiska kilometerkostnaden uppgår till? Här måste 
analysen föras framåt med hjälp av realistiska antaganden. Konsumentverkets 
kalkylmodell för privatekonomiska kostnader för bilinnehav visar att många nyare 
bilar av ”medelklass” kostar ca 30 kr per mil att köra. Till detta ska läggas kostnaden 
för tidsåtgången. I Sverige används tidsvärdet 26 kr per timme för inomregionala 
fritidsresor (SIKA Rapport 1999:6). Med en snitthastighet på 30 km/h blir tids-
kostnaden 87 öre per kilometer, som avrundas uppåt till en krona. 

Den återstående kostnadskomponenten avser de kostnader som i första hand 
drabbar andra än den enskilde bilisten. Ett problem är att denna kostnad varierar 
kraftigt beroende på hur stor trängseln är. Med utgångspunkt från Jansson (1996) antas 
att denna kostnadskomponent uppgår till 2 kr per kilometer. En nivå som utgår från de 
externa effekter som orsakas av biltrafik i innerstadsmiljöer.  

Detta innebär att den samhällsekonomiska kilometerkostnaden kan summeras till 
6 kr (3 kr+1 kr+2 kr). Även om kilometerkostnaden belastas med de snedvridande 
effekter på resursförbrukningen som uppstår eftersom resande med privatbil är en 
obeskattad aktivitet, så når inte kostnaden upp till 10 kr. Jansson (1996) sid. 219, anger 
att kostnaden för resor med privatbil borde öka med ca 3 kr per kilometer för att 
kompensera för den s.k. skattekilen. 

Med utgångspunkt från resultaten visar beräkningarna att den samhällsekonomiska 
kostnaden för att distribuera dagligvaror i undersökningsområdet minskade. Om 
Linköpings gatunät hade kännetecknats av stora problem med trängsel i utgångsläget 
hade möjligen den samhällsekonomiska kostnadsbesparingen varit i fara. Men trängsel 
av den storleksordningen i svenska städer förekommer endast under begränsade 
rusningsperioder i storstadsområden (Jansson, 1996).  
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3.2 Modellanalys av alternativa butiksnät 
För att få mer generaliserbara resultat om samhällsekonomiska kostnader för olika 
butiksnät genomfördes en modellstudie inom projektet. Modellstudien redovisas i 
Haraldsson (2000). Syftet är att beräkna distributionskostnader i olika täta 
butikssystem. Modellen används till att finna en optimal balans mellan distributions-
kostnader som uppstår av dagligvaruhandelns respektive hushållens insatser. Den 
bärande egenskapen är att ett glest butiksnät ger företagen möjlighet att effektivisera 
sin hantering, vilket medför lägre kostnader. Men samtidigt ökar kostnaderna för det 
distributionsarbete som konsumenterna själva utför. En förändring av butiksnätets 
täthet medför därför att kostnader omfördelas mellan distributionskedjans olika delar. 
Den viktiga frågeställningen att besvara är hur omfördelningen påverkar den 
sammanlagda samhällsekonomiska kostnaden för att distribuera dagligvaror i städer. 

 
3.2.1 Kostnader för företagens distribution av dagligvaror 
I samarbete med Konsumentverket fick projektet ta del av det s.k. MATKOST-
materialet sammanställt i en databas (Konsumentverket Rapport 1999:15). 
Konsumentverket gjorde under hösten 1999 en stor undersökning av priserna inom 
dagligvaruhandeln. Undersökningen omfattade 282 olika varor i 202 butiker i olika 
delar av Sverige. I figuren nedan plottas priset för en av materialets specificerade 
varukorgar mot butiksomsättningen: 
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Figur 3.1 Sambandet mellan butikernas prisnivå och omsättning. 

 
Av figuren framgår det tydliga negativa sambandet mellan butiksomsättning och pris 
för varukorgen. Det finns alltså empiriskt stöd för antagandet att skillnader i pris beror 
på olika kostnader för distributionen i företagen på både parti- och detaljhandelsnivå. 
Kostnader som i sin tur beror på vilka butikstyper, framförallt vilken butiksstorlek, 
som ska försörjas med varor och utgöra gränssnitt gentemot konsumenterna. Som 
framgår av bl.a. Svensson (1998) och den litteratur som refereras där, är detta ett 
rimligt antagande. Se även Thomas (1973) och Carlton and Perloff (1994).  

Frågan är vilken funktionsform som ska väljas för kostnadskurvan? En enkel ansats 
är att använda en logaritmerad Cobb-Douglas modell eftersom modellens koefficienter 
kan tolkas som procentuella känslighetsmått, s.k. elasticiteter i ekonomisk terminologi 
(Chiang, 1994). Kostnadsfunktionen kan då skrivas som (1): 
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Centrala butiker/Externa etableringar 

Stadsdelscentrumbutiker 

Bostadsområdesbutiker

  

(1)     αAxy =  

parameter
parameterA

Mkromsättningx
prisy

=
=
=
=

α

,
 

 
Ett problem med att formulera sambandet som i (1) är att funktionsvärdet närmar sig 
noll då omsättningen närmar sig oändligheten, vilket skulle tyda på outtömliga 
skalfördelar. Därför kompletteras funktionen med en asymptot som utgör den minsta 
möjliga kostnadsnivån. Asymptoten sattes till 3 000 kr vilket är något under det lägsta 
observerade värdet för en månatlig konsumtion av dagligvaror i en familj med fyra 
personer i MATKOST. Med hjälp av loglinjär regression skattades kostnadsfunktionen 
enligt (2): 

 
(2)   163.028873000 −+= xy   
 

Funktionen förklarar den del av priset som överstiger 3 000 kr med butikens 
omsättning. Tolkningen är att prisskillnader mellan butiker med olika omsättning 
direkt avspeglar kostnadsvariationer.  
 
3.2.2 En rumslig beräkningsmodell 
Modellen beräknar distributionskostnaderna i en stad med sexkantig (hexagonal) form 
och jämt fördelade butiker. Butikerna finns på tre olika nivåer med olika butiksstorlek 
och funktion, där den översta nivån kan bestå av centralt eller perifert lokaliserade 
butiker. De marknadsområden som respektive butik försörjer är även de sexkantiga 
och täcker hela staden utan överlappning inom respektive nivå. Den sexkantiga formen 
minimerar de transporter som krävs för att distribuera varor över en yta av bestämd 
storlek. Se Berry (1967), Hagget (1983) och Berry and Parr (1988) för tillämpningar 
av centralortsteorin på detaljhandel och varudistribution. Modellens rumsliga struktur 
illustreras i figuren nedan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3.2 Tre butiksnivåer med hexagonala marknadsområden. 

 
Modellen möjliggör beräkningar som tar hänsyn till inköp i upp till fyra olika 
butikstyper: bostadsområdesbutiker, butiker i stadsdelscentrum och butiker med hela 
staden som avsättningsmarknad. I den sistnämnda kategorin finns det två olika 



 

24 VTI rapport 485 

butikstyper: centralt lokaliserade butiker och externa stormarknader lokaliserade på 
hexagonens kant.  

Utöver sambandet mellan butiksstorlek och pris är relationen mellan butiksnätets 
täthet på olika nivåer och transportvolym centralt för resultatet. Det är nödvändigt att 
beräkna vilket transportarbete som blir konsekvensen av olika alternativa utformningar 
av butiksnätet inom dagligvaruhandeln. Avståndet mellan två punkter i hexagonen kan 
beräknas med hjälp av Pythagoras sats. Punkternas position kan anges i ett rätvinkligt 
koordinatsystem. På varje modellnivå beräknas avstånden från samtliga punkter i 
hexagonen till respektive butik i centrum av hexagonen, dvs. i origo med koordinaten 
(0,0). I fallet med externa stormarknader beräknas avstånden från varje punkt i 
hexagonen till en punkt på dess kant där stormarknaden är lokaliserad. 

Summering över alla punkter i planet görs med dubbelintegrering. Om integralen 
löses fås (3) (Nijkamp and Paelinck, 1978). 

 

(3) 
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För att få ett heltäckande butiksnät krävs att marknadsområdenas radie, r, förhåller sig 
till den totala ytans radie som (4). 

 

(4) 
ix

Rr
,2

=  där R = stadens radie 

 
Avståndet beräknas genom att dela in hexagonen i trianglar. I fallet med 
externetableringar blir beräkningarna mer komplexa eftersom marknadsområdet inte är 
en hexagon. Detta hanteras genom att dela upp hexagonen i flera mindre delar. 
Formen kan variera men marknadsområdena kan alltid delas in i trianglar. Det är 
därför svårt att uttrycka avståndet som en kontinuerlig funktion av butiksantalet. 
Avståndsberäkningar har därför utförts för ett mindre antal butiker. Metoden fungerar 
bra eftersom det endast kan bli aktuellt med ett fåtal externetableringar. 
 
3.2.3 Modellens övriga kostnadssamband 
Det mest effektiva butiksnätet är det nät som minimerar den totala kostnaden för 
dagligvarudistributionen. Den totala kostnaden kan i sin tur delas in i hushållens 
kostnader för transporter respektive kostnader för distributionen av varorna till olika 
butikstyper. Det bör återigen påpekas att företagens kostnader för varudistributionen 
återspeglas i butikernas prisnivåer. 
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3.2.4 Transportkostnader 
Med avståndsformeln för hexagoner som grund definieras transportkostnads-
funktionen enligt (5): 

 

(5)    ipksk
iha

tk
itpkavsttotixig +++= 







..2),2(  

där  

gi(x2,i) = transportkostnad butikstyp i 

x2,i = antal butiker av typ i 

tpki = kilometerkostnad 

pki = parkeringskostnad butikstyp i 

hai = hastighet vid resor till butikstyp i 

tk = tidskostnad, kr per timme 

sk = skattekil, kr per km 

tot.avst. = totalt avstånd i km 

 
Transportkostnadsfunktionen beskriver den totala kostnaden för transporter från och 
till butiker och består av ett antal delkostnader. Kostnadsmåtten baseras på resultat av 
tidigare forskning, eller antaganden där forskningsresultat saknas. Kilometerkostnaden 
visar de privatekonomiska kostnaderna för transporten, exklusive tidskostnader, och 
s.k. externa effekter, i första hand trängsel. I modellberäkningarna används två nivåer 
för kilometerkostnaden för biltrafik. Ett basalternativ där kostnaden är 5 kr per 
kilometer och ett högkostnadsalternativ med kilometerkostnaden 20 kr per kilometer. 
Det senare alternativet kan sägas representera ett scenario med extrem trängsel i 
gatunätet. Kilometerkostnaden för inköpsresor till fots eller med cykel antas uppgå till 
15 kr.  

Parkeringskostnaden, som ska motsvara värdet av den utnyttjade marken i bästa 
möjliga alternativa användning, antas vara 90 kr per inköpstillfälle för parkering i 
anslutning till centralt lokaliserade butiker och 10 kr per tillfälle för parkering vid 
andra butikstyper. Kostnaden för att parkera i innerstaden, 90 kr per inköpstillfälle, 
baseras på indexjusteringar av de beräkningar som presenteras i Jansson (1987). 
Kostnaden motsvarar det samhällsekonomiska markvärdet av gatuparkering i 
Stockholms city på en parkeringsplats med i genomsnitt 50 % beläggning. Parkerings-
kostnaden kommer därför att hamna på en relativt hög nivå. Kostnadskomponenten 
kan också delvis ses som ett ställföreträdande mått på de tillkommande kostnader som 
är förknippade med butikslokaliseringar i innerstäder, t.ex. starka fysiska utrymmes-
restriktioner, som i avvaktan på fortsatt forskning ännu inte har specificerats i 
modellen. Denna brist kommer i viss mån att kompenseras av känslighetsanalyser som 
visar hur innerstadsbutikernas relativa kostnadseffektivitet påverkas av olika nivåer för 
parkeringskostnaden. Känslighetsanalysen redovisas i avsnitt 3.2.7. 

Den genomsnittliga hastigheten för biltransporter inom staden beräknas uppgå till 
30 km/h. Detta gäller även för transporter från/till externa etableringar som är 
lokaliserade på stadsgränsen. För gång- och cykeltrafik används 10 km/h som en 
uppskattning av den genomsnittliga hastigheten. Tidskostnaden är densamma som 
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används i avsnittet om cost-benefit analysen av Linköpingsmaterialet, dvs.  
26 kronor per timme för inomregionala fritidsresor.  

Som framgår av funktionen är skattekilen med som delkomponent i transport-
kostnaden. Skattekilen uppgår till 3 kr per kilometer i modellen och kan ses som en 
åtgärd som i kostnadshänseende neutraliserar den skillnad mellan företagens 
distributionstransporter och hushållens inköpsresor som beror på att arbete i den 
informella sektorn inte beskattas.  

 
 

3.2.5 Inköpskostnad 
Den estimerade kostnadsfunktionen i (2) används som utgångspunkt för inköps-
kostnadsfunktionen (6). Uttrycket inom parentes visar butikens månatliga omsättning. 
Omsättningen påverkas av hur stor andel av inköpen som görs i butiken, total inköpt 
volym per familj, marknadsområdets storlek samt befolkningstäthet. Varje förändring 
som förstorar värdet på uttrycket inom parentes sänker inköpskostnaden för 
varukorgen. Ju större omsättning butiken får desto lägre blir priserna. Givet 
efterfrågan per hushåll kan stordriftsfördelar endast realiseras genom förtätning av 
marknaden, som i sin tur kan orsakas av högre befolkningstäthet, eller rumslig 
utvidgning av marknaden. 

(6)     ( ) 163.02
,2,1,2,1 30cos30sin)(628873000),( −+= hushxhqxxxf iiiiii  

där 

fi(x1,i,x2,i) = inköpskostnad butik i 

hi(x2,i) = radie marknadsområde butikstyp i 

hush = antal hushåll per km2 

q = månadskonsumtion av dagligvaror fyrapersonersfamilj 

x1,i = inköpsandel butik i 

x2,i = antal butiker av typ i 

 
Funktionen visar att inköpskostnaden i butikstyp i påverkas av hur stor andel som ett 
hushåll handlar i butiken samt marknadsområdets storlek. Dessutom påverkas 
inköpskostnaden av befolkningens storlek som bestämmer efterfrågans täthet.  

 
3.2.6 Optimeringsfunktionen 
I ett kortsiktigt perspektiv kan butiksstruktur och priser ses som givna. Konsumenten, 
som utför ett bestämt antal inköpstillfällen per månad, fördelar mängden varor på 
inköpstillfällen och olika butiker så att kostnaden för inköp och hemtransport 
minimeras. Priser, lokaliseringsmönster och inköpsfrekvens är alltså exogena medan 
fördelningen av inköp mellan butiker bestäms endogent. En sådan anpassning av 
inköpsmönstret till ett befintligt butiksnät kan beskrivas som en kortsiktig lösning. 
Analysen här är dock inriktad på konsekvenser av omstruktureringar av butiksnätet, en 
process som påverkar konsumenternas inköpsmönster. Modellanalysen syftar till att 
finna en långsiktig kostnadsminimering som uppstår då butikstruktur och inköps-
mönster anpassats till varandra. Inköpen som görs i olika butiker påverkar 
butiksstruktur och priser, vilket i sin tur ger återverkningar på inköpsmönstret. 
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Långsiktig kostnadsminimering uppstår då hushållens inköpsmönster och 
butiksnätets utformning minimerar totalkostnaden för distributionen av dagligvaror. 
Såväl butiksantal som inköpens fördelning mellan olika butiker tillåts att variera 
medan inköpsfrekvens bestäms exogent. Minimeringsproblemet beskrivs av (7) och 
består helt enkelt av de funktioner för inköps- och transportkostnader som redovisas 
ovan. 

(7) )](xgn)x,(x[fmin i2,iii2,

n

1i
i1,i +∑

=

där i =1,2,3;  

1 = centrala 

varuhus/externetablering 

2 = stadsdelscentrumbutik 

3 = bostadsområdesbutik 

fi(x1,i , x2,i ) = inköpskostnad 

butik i 

gi(x2,i) = transportkostnad 

butik i 

x1,i  = inköpsandel butik typ i  

x2,i  = antal butiker av typ i 

ni = antal inköpsresor till butik 

typ i 

maxavsti = maxavstånd till 

butiktyp i  

x2,i  ≥  x2,j  om i>j  

x1,i ≥  x2,j  om i<j 

x2,i ≥  1 för alla i 

x1,i ≥  0.1för alla i 
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Formel 7 består av målfunktionen som ska minimeras samt av de bivillkor som 
måste uppfyllas för att lösningen ska vara godkänd. Målfunktionen innehåller dels 
en inköpskostnad, vilken beror av antalet butiker och hur inköpen fördelas, dels en 
transportkostnad som beror av antalet butiker samt antalet inköpsresor. I formeln 
anges att antalet butikstyper är tre, vilket överensstämmer med två av 
butikssystemen. Dessutom löses optimeringsproblemet för ett butikssystem med 
endast en butiksnivå och ett annat med två nivåer. Bivillkoren specificerar de 
begränsningar som lagts på modellen. Kategorisering av butiker är en påtvingad 
struktur som i optimeringsmodellen måste stödjas av ett antal bivillkor. 
Bostadsområdesbutiker får inte vara större än att de kan uppfylla rimliga krav på 
närhet och tillgänglighet. Storleken på bostadsområdesbutikerna begränsas därför 
uppåt av en maximal radie på deras marknadsområden. I modellen används  
0,5 kilometer som maximalt avstånd till bostadsområdesbutiker och 1 kilometer 
som maximalt avstånd till butiker i stadsdelscentrum. Vidare krävs restriktioner 
på butiksantal och inköpsfördelning. Antalet små butiker måste vara minst lika 
stort som antalet stora och inköpsandelen i stora butiker måste vara minst lika stor 
som i små butiker. Utan dessa begränsningar skulle modellen urarta i paradoxer. 

Som utgångspunkt för optimeringarna för de olika butiksnäten används 
uppgifter om inköpsmönster inklusive färdmedelsfördelning, demografiska 
faktorer samt olika distributionskostnader. I huvudsak används tidigare forskning 
som utgångspunkt för val av parametervärden. 

Ambitionen är inte att modellen ska efterlikna någon viss stad men modell-
staden är ändå utformad på ett realistiskt sätt. Befolkningstätheten antas vara 
3 000 invånare per kvadratkilometer, vilket innebär att staden har knappt 200 000 
invånare på en yta av ca 65 kvadratkilometer. 
 
3.2.7 Resultat 
Med hjälp av modellen beräknades den totala kostnaden för transport och inköp 
av dagligvaror i modellstaden när butiksnätet är optimalt utformat i kostnads-
hänseende. För att kunna göra jämförelser mellan olika alternativa butiksnät 
gjordes beräkningar för fyra olika definierade butikssystem: 
 
1.  Ett butiksnät som enbart består av bostadsområdesbutiker. 
2. Ett butiksnät som består av butiker i bostadsområden och butiker i stads-

delscentrum. 
3. Ett butiksnät som består av butiker enligt 2, och stora butiker i stadens 

centrum. 
4. Ett butiksnät som består av butiker enligt 2, och externa etableringar. 

 
Beräkningarna visade att i samtliga fall där det är möjligt, dvs. butiksnät 2, 3 och 
4, kommer huvuddelen av inköpen göras i de stora butikerna. I butiksnät 2 uppgår 
marknadsandelen för butikerna i stadsdelscentra till 90 %. I butiksnät 3 och 4 
uppgår marknadsandelen för centrala butiker respektive externa stormarknader till 
80 %. Detta är de högsta möjliga marknadsandelar som modellen tillåter för de 
största butikerna i de olika näten. 
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Som anges ovan utfördes beräkningarna för två olika nivåer för de privat-
ekonomiska kostnaderna för transporten, exklusive tidskostnader, men inklusive 
s.k. externa effekter, i första hand trängsel. Dessa kostnader summeras i 
komponenten ”kilometerkostnad” i transportkostnadsfunktionen och uppgår till  
5 kr respektive 20 kr per kilometer. De två nivåerna rubriceras som basvariant 
respektive högkostnadsvariant. Följande tabell visar vilket butiksnät som kan 
uppvisa den lägsta totalkostnaden per månad för basvarianten och högkostnads-
varianten. Dessutom redovisas procentuella skillnader i kostnader mellan det 
effektivaste nätet och de övriga butiksnäten: 

 
Tabell 3.1 Totalkostnader för olika butiksnät, per hushåll och månad. 
Butiksnät Basvariant Högkostnadsvariant 
Nät 1 +3,8 % +0,5 % 
Nät 2 +2,2 % 4 882 kr (lägst kostnad) 
Nät 3 +5,5 % +5,6 % 
Nät 4 4 690 kr (lägst kostnad) +1,5 % 

  
Som framgår av tabellen är butiksnätet med centrala butiker det mest kostnads-
krävande nätet. Den huvudsakliga anledningen till detta förhållande är de höga 
kostnader för bilparkering i innerstäder som modellen baseras på. Som struktur-
omvandlingen också har visat är inte stora dagligvarubutiker med hela städer som 
avsättningsmarknad möjliga att lokalisera i innerstäder, om hushållen i stor 
utsträckning använder bil vid inköp av dagligvaror. Detta beror på höga samhälls-
ekonomiska kostnader för parkering, trängsel i gatunätet och att det finns andra 
verksamheter som kontor och fackhandel som kan generera en högre avkastning 
per kvadratmeter lokalhyra i hårt exploaterade innerstäder. Kedjevaruhusens stora 
dagligvaruavdelningar lades ned till förmån för butiker i stadsdelscentra redan i 
fasen före utbredningen av de externa etableringarna (Svensson, 1998). 

I basvarianten är nätet med tre butiksnivåer och externa stormarknader det nät 
som kan uppvisa den lägsta totalkostnaden. Transportkostnaden är högre än för 
nät 1 och 2, men lägre inköpskostnader i de externa etableringarna överkompen-
serar för högre kostnader för transporter. Det bör återigen påpekas att den s.k. 
skattekilen beaktas av transportkostnadsfunktionen och har en större betydelse för 
transportkostnaderna till/från externa stormarknader än för transporter till andra 
butikstyper. Trots detta minimeras totalkostnaden av butiksnätet med externa 
etableringar. 

Butiksnät 2, som består av butiker i bostadsområden och stadsdelscentra, är det 
nät som kan uppvisa den näst lägsta totalkostnaden, följt av ett butiksnät med 
enbart butiker i bostadsområden. Kostnadsskillnaderna är mindre än prisskill-
naderna mellan olika butikstyper, vilket beror på att större, billigare och färre 
butiker också innebär längre genomsnittliga avstånd och därmed högre transport-
kostnader.  

De fyra butiksnäten kan sägas motsvara olika historiska faser av daglig-
varuhandelns omvandling som modellen nu kan bedöma utifrån samhälls-
ekonomiska utgångspunkter. Med undantag för den korta, men för innerstäderna 
så omvälvande, perioden med massiva etableringar av stora dagligvarubutiker i 
stadskärnorna, kan varje steg i omvandlingen ses som en kostnadsrationalisering 
av dagligvaruhandelns struktur. Från ett finmaskigt nät med butiker i bostads-
områden, över en fas med butiker i bostadsområden och stora butiker i 
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stadsdelscentrum, till dagens butiksnät med externa etableringar kompletterade av 
butiker i stadsdelscentra och bostadsområden. 

Detta gäller under de förutsättningar som betingas av hushållens utbredda 
bilanvändning och bilanpassningen av städer och tätorter som möjliggör 
förhållandevis billiga transporter med bil. Om kostnaden för privata biltransporter 
ökar dramatiskt, som i högkostnadsvarianten i modellen, förändras också utfallet. 
När kilometerkostnaden ökas till 20 kr förändras bilden drastiskt, med undantag 
för det faktum att butiksnätet med stora centrala butiker fortfarande uppvisar den 
högsta totalkostnaden. Men nu kommer nätet med butiker i bostadsområden och 
stadsdelscentra medföra den lägsta totalkostnaden, följt av nätet med enbart 
bostadsområdesbutiker. Butiksnätet med externa stormarknader medför en 
totalkostnad som är högre än totalkostnaden för butiksnät 1 och 2. Vid en mycket 
hög ökning av kostnader för privat biltrafik kommer inte längre externa 
stormarknader inom dagligvaruhandeln att minimera totalkostnaden. En sådan 
kostnadsökning kan orsakas av extrem trängsel i gatunätet eller att den ökande 
biltrafiken påverkar oerhört känsliga stadsmiljöer där bullerexponering, ökad 
olycksrisk etc. ger upphov till kraftigt ökande kostnader. 

Som framgår av diskussionen i avsnitt 3.2.4 anger modellen att kostnaden för 
att parkera i innerstaden uppgår till 90 kr per inköpstillfälle. Parkeringskostnaden 
är därför avgörande för innerstadsbutikernas kostnadseffektivitet i modellen, 
vilket motiverar en känslighetsanalys. För att nät 3, med butiker i bl.a. innerstäder, 
ska vara det kostnadseffektivaste nätet i basalternativet måste kostnaden för att 
parkera i innerstaden vara högst 26 kr per inköpstillfälle. Är parkeringskostnaden i 
intervallet 52–26 kr uppvisar nät 3 högre kostnader än nätet med externa 
etableringar, men lägre kostnader än de två övriga näten. Är parkeringskostnaden i 
innerstaden i intervallet 70–52 kr är butiksnätet med butiker i innerstaden enbart 
kostnadseffektivt i jämförelse med nätet som består av butiker i bostadsområden, 
nät 1. En parkeringskostnad på 70 kr eller mer gör nät 3 till det mest kostnads-
krävande butiksnätet och ger den relativa rangordning mellan näten som 
förmedlas av tabellens basalternativ. Känslighetsanalysen visar att ett butiksnät 
med stora dagligvarubutiker i innerstäder inte kan vara kostnadseffektivare än 
butiksnät med externa etableringar, eftersom en samhällsekonomisk parkerings-
kostnad i innerstäder på högst 26 kr per inköpstillfälle är orealistiskt låg (Jansson, 
1987). Denna slutsats förstärks av det förhållande att modellen inte beaktar de 
unika kostnadskonsekvenser som är beroende av innerstadsbutikernas lokalisering 
med hög konkurrens om den befintliga butiksytan, allmän trängsel och utrymmes-
restriktioner, se avsnitt 3.3 om fortsatt forskning.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den empiriska fallstudien från 
stormarknadsetableringarna i Linköping och den modellbaserade analysen ger 
upphov till i stort sett samma resultat. När de samhällsekonomiska kostnaderna 
för transporter och inköp beaktas är en butikstruktur där externa stormarknader 
har betydande marknadsandelar kostnadseffektiv. Basvarianten i tabellen ovan 
motsvarar situationen i svenska städer, möjligen med undantag för trängseln vid 
rusningstrafik i storstadsområden. Stormarknadernas gynnsamma konsekvenser 
för kostnadsbilden beror i första hand på de stora skalfördelar som finns inom 
dagligvarudistributionen och som påverkar prisnivån i olika butiker. De 
förhållandevis moderata kostnader som är förknippade med privat biltrafik i 
svenska städer och tätorter med kapacitetsstarka vägnät, gör att kostnaderna för 
den tillkommande biltrafiken inte är lika stora som kostnadsbesparingarna inom 
företagen. 
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3.2.8 Konsekvenser för bilresande i samband med inköp 
Utöver resultatet för totalkostnaden av olika alternativa utformningar av 
butiksnätet, är det av intresse att se närmare på vilka biltrafikvolymer som 
beräknas av modellen för de olika näten. I figuren nedan återges basvariantens 
trafikvolymer för de fyra olika näten i indexform: 
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Figur 3.3 Volymen personbilskilometer i samband med dagligvaruinköp för de 
olika butiksnäten i basalternativet, index Nät 1=100. 

 
Som framgår av figuren är personbilstrafiken, mätt som antal fordonskilometer, 
nästan 2,5 ggr större för nätet med externa etableringar i jämförelse med ett 
butiksnät som bara består av bostadsområdesbutiker. Den senaste fasen av 
strukturomvandlingen, som var föremål för fallstudien i Linköping, motsvaras i 
stor utsträckning av en övergång från nät 2, med butiker i bostadsområden och 
stadsdelscentra, till nät 4, där externa etableringar utgör de största butikerna. 
Enligt modellen medför en sådan omvandling att biltrafiken i samband med 
dagligvaruinköp ökar med ca 130 %. Detta kan jämföras med fallstudiens resultat, 
dvs. en ökning på ca 50 %. Det verkar som om modellen och fallstudien ger 
samstämmiga resultat. Modellen beräknar att stormarknadernas marknadsandel 
vid långsiktig kostnadsminimering uppgår till 80 %, att jämföra med en kortsiktig 
andel på ca 40 % i fallstudien. I Linköping fanns också några ”semi-externa” 
butiker lokaliserade vid yttre ringleder redan i fasen före etableringen av de 
externa stormarknaderna.  
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3.3 Internetbaserad dagligvaruhandel och fortsatt forsk-
ning 

Den modell som används ovan kan förbättras på många sätt och också användas 
för känslighetsanalyserar och konsekvenssimuleringar i olika avseenden. Samma 
modellansats kan användas för att analysera den s.k. näthandelns kostnader. För 
dagligvaruhandelns del är det fortfarande oklart vilka de samhällsekonomiska 
effekterna av näthandel skulle bli. Klart är att distributionssystemets utformning 
skulle förändras radikalt. Hushållens insatser i distributionsarbetet skulle minska. 
Beträffande transporterna så finns det indikationer på att energiförbrukningen och 
utsläpp av vissa ämnen skulle minska (Naturvårdsverket Rapport 5038). Den 
samhällsekonomiska analysen är dock långt ifrån komplett. Rent allmänt kan 
antas att näthandel med tillhörande hemkörning skulle utnyttja potentiella 
stordriftsfördelar i distributionskedjans sista led, mellan butik och konsument. I 
dagsläget sker ingen direkt samordning av transporter mellan olika hushåll, vilket 
bidrar till ett stort och kostnadskrävande trafikarbete. Dessutom skulle expone-
ringen av produkterna kunna genomföras via webbsidor, och behovet av butiksyta 
skulle minska. Informationsutbytet mellan producent och konsument skulle bli 
mer direkt, vilket förbättrar möjligheterna till effektiv distribution. När 
information om efterfrågan återförs direkt bakåt i förädlingskedjan kan osäker-
heten reduceras och lagerhållningen minska, vilket sänker kapitalkostnaden. 
Dessa faktorer pekar på några samhällsekonomiska plusposter.  

Internethandel kräver planering av konsumenten vilket belastar den samhälls-
ekonomiska kalkylen. Planeringshorisonten måste förlängas om transport-
samordning ska kunna ske. Distributionssystemet blir mindre flexibelt och 
konsumentens behov kan inte uppfyllas omedelbart. Vidare finns tecken som 
tyder på att inköpsbeteendet förändras. Inköpstillfällena minskar och impulsköpen 
reduceras. Varukorgens utseende varierar mindre än vid traditionella inköp, vilket 
förenklar planeringen (Supermarket nr 1–2, 1999). Att tolka konsumenternas 
beteendeförändring i samhällsekonomiska termer är en utmaning. Ska den ses 
som en framtvingad anpassning eller är den ett uttryck för att näthandel minskar 
ogenomtänkta impulsköp?  

Det är svårt att uppskatta utfallet av en fullständig samhällsekonomisk analys; 
det finns faktorer som talar för såväl som emot näthandel. Däremot är näthandel 
med dagligvaror en distributionsform som är svår att få företagsekonomiskt 
lönsam. Strukturomvandlingen har hittills drivits på av skattekilen mellan formellt 
och informellt arbete. Mer distributionsarbete har kommit att utföras av hushållen 
i den obeskattade delen av ekonomin. Internethandel skulle innebära en omvänd 
utveckling där distributionen genomförs av beskattad arbetskraft, vilket skulle 
påverka priserna och få näthandeln att framstå som förhållandevis dyr eller 
mycket dyr. Den näthandel som hittills existerat har ofta drivits med förlust och 
subventionerats av intäkter från den reguljära butikshandeln av marknads-
föringsskäl. Om det visar sig att näthandel med livsmedel är samhällsekonomiskt 
lönsam men företagsekonomiskt olönsam, kan det finnas skäl att omforma skatter 
så att den samhällsekonomiska potentialen realiseras 

Tyvärr visade det sig vara omöjligt att i projektet analysera näthandelns 
kostnadskonsekvenser med hjälp av modellen ovan, och kunna jämföra 
kostnaderna för näthandeln med kostnader för reguljära butiksnät. Skälet är att det 
inte finns data i den omfattning som krävs för att kunna beskriva näthandelns 
kostnadsstruktur. Näthandeln med livsmedel har en ytterst blygsam marknads-
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andel, omkring 0,2–0,4 % i Sverige och under 0,1 % i Europa i övrigt. I USA, 
som under hela 1900-talet har varit det land där nya koncept inom detaljhandeln 
har lanserats först, har näthandeln med livsmedel samma låga marknadsandel, 
under 0,1 % (Holmberg, 2001). Detta gör att det är svårt att ta fram data om priser 
inom näthandeln, och ännu svårare att kunna relatera skillnader i priser och 
kostnader till olika organisationsformer och produktionsteknologier. Handels-
företagens beslut att i många fall inte låta kostnaderna för näthandeln slå igenom i 
priserna leder dessutom till att prisdata blir missvisande. 

Det är dock troligt att näthandelns samhällsekonomiska potential endast kan 
bedömas med hjälp av en modellansats enligt ovan, på grund av den förväntat låga 
tillväxten av distributionsformens faktiska marknadsandel (Cairns, 1995, 1996, 
1997 och 1998). Dagligvaruhandelns stordriftsfördelar innebär med all sannolik-
het att näthandeln inte kan bli konkurrenskraftig på bred front förrän stora 
varuvolymer kanaliseras genom distributionsformen, vilket i sin tur förutsätter att 
den reguljära butikshandeln avvecklas. Detta kan beskrivas som något av 
näthandelns ”moment 22” vilket kommer att dämpa tillväxten och medföra att 
näthandel blir en nischföreteelse inriktad mot smala kundsegment. 

Det är dock viktigt att framhålla att näthandel med dagligvaror i princip är 
identiskt med ett finmaskigt butiksnät motsvarande butiksnät 1 i modellanalysen. 
Med varudepåer för utlämning i bostadsområden i stället för butiker, för att peka 
på ett möjligt sätt att organisera näthandeln. Den intressanta frågan att besvara är 
vilka kostnadsfördelar som kan realiseras genom att utnyttja de organisations-
former och produktionsteknologier som näthandeln möjliggör i jämförelse med ett 
reguljärt butiksnät. Det är möjligt att näthandeln har en betydande samhälls-
ekonomisk potential, trots de företagsekonomiska hindren (Gould and Golob, 
1997). En framkomlig ansats för att kunna bedöma näthandelns potential i 
kostnadshänseende är med modellsimulering som förmår att beskriva näthandelns 
kostnadssamband när huvuddelen av dagligvaruhandelns varuvolymer distribueras 
genom näthandel. Den forskningsuppgiften återstår att genomföra.  

I projektet genomfördes en kartläggning av näthandel med dagligvaror i 
Sverige, Europa och USA samt en principiell genomgång av distributionsformens 
företags- och samhällsekonomiska potential kopplad till tänkbara scenarier för 
näthandelns framtida utveckling. Studien presenteras i Holmberg (2001). 

Den modell som har utvecklats inom projektet kan förbättras i sig. Exempelvis 
finns det starka antaganden som bör ersättas med mer realistiska förutsättningar. 
En svaghet är antagandet om likformigt fördelad befolkning. I verkligheten har 
inga städer en helt jämnt fördelad befolkning, och modellen bör utvidgas för att ta 
med variationer mellan olika stadsdelar. Dessutom behöver konsekvenserna av en 
varierande befolkningstäthet testas.  

För transportkostnaderna finns också många ouppklarade frågor. Vad är 
egentligen kostnaden för att gå eller cykla? De kostnader som används för gång- 
och cykeltrafik i modellen är approximationer. En kartläggning av människors 
värdering av samhällsekonomiska kostnader i samband med gång- och cykel-
transporter krävs för att noggrannare kunna beräkna det optimala antalet 
småbutiker. Det är också av intresse att placera in inköpsresorna vid relevanta 
tidpunkter. Som vi sett ovan är transportkostnaden i hög grad beroende av den 
aktuella trafikbelastningen som varierar kraftigt över dygnet i de flesta verkliga 
städer. Det är också angeläget att förbättra modellens parametrar för parkerings-
kostnader vid butiker i olika lägen. Butiker i innerstäder påverkas också av unika 
förutsättningar som beror på lokaliseringen och som det därför kan finnas skäl att 
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beakta i modellen, t.ex. genom att försöka använda mer differentierade kostnads-
funktioner. 

I den nuvarande modellen är antalet inköpsresor exogent bestämt. En 
förbättring skulle vara att bestämma antalet inköpsresor inom modellen eftersom 
inköpsfrekvensen är en funktion av butiksnätets utformning. Om det ska vara 
möjligt att bestämma antalet inköpsresor inom modellen krävs att den 
kompletteras med en funktion som uttrycker kostnaden för att handla mindre 
frekvent. Den som handlar sällan reducerar sina transportkostnader, men måste 
planera sina inköp bättre. Denna kostnadskomponent är inte med i modellen ännu. 
Funktionen bör uttrycka ett negativt samband mellan antalet inköpsresor och 
transportkostnad.  

I modellen finns en skevhet som får små butiker att framstå som billigare än de 
i realiteten är. Orsaken är att externa effekter endast belastar den privata 
biltrafiken i modellen. Transportvolymen som utförs fram till butiksledet är inte 
specificerad och det är därför omöjligt att utvärdera eventuella externaliteter för 
dessa transporter. Transporterna till stora butiker är effektivare än transporterna 
till små butiker. De mindre butikerna är lokaliserade i bostadsområden och 
stadsdelar där tunga transporter med stora lastbilar kan ge upphov till betydande 
negativa miljö- och trängselkostnader. Transporter till externa etableringar är inte 
lika problematiska, sett ur detta perspektiv (Whiteing, 1997). 

En uppfattning som ofta förs fram i debatten är att utglesningen av butiksnätet 
systematiskt missgynnar vissa konsumentkategorier, främst äldre och rörelse-
hindrade, som inte på egen hand kan använda butiker lokaliserade utanför ett visst 
närområde. Ett område som i geografisk utsträckning bestäms av individens 
mobilitet. Detta kan innebära att omvandlingen mot färre och större butiker 
medför att den kommunala hemtjänsten eller anhöriga måste hjälpa vissa individer 
med inköpen av dagligvaror. Det kan finnas skäl att göra djupare analyser av 
dessa förhållanden och hur de påverkas av olika utformningar av butiksnätet. Det 
är dock inte troligt att en sådan komplettering kan ge några större konsekvenser 
för utfallet av de totala kostnaderna. Det är också möjligt att en kommunal 
samordning av inköpen via den kommunala hemtjänsten kan medföra lägre 
kostnader i jämförelse med individuella lösningar. 

De förbättringar/modifieringar av modellen som diskuteras här kommer 
sannolikt inte att påverka huvudresultaten för rangordningen av olika butiksnäts 
kostnadseffektivitet. Men förbättringarna kommer att möjliggöra mer exakta 
jämförelser av kostnadsskillnader mellan olika butiksnät och hur olika 
komponenter i kostnadsfunktionen påverkas av förändringar av dagligvaru-
handelns utformning. 
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4 Hushållens efterfrågan på distributionstjänster 
I det föregående kapitlet analyserades vilka distributionskostnader som blir 
resultatet av olika utformningar av dagligvaruhandeln. Utgångspunkten för 
analysen är att betrakta varudistributionen som ett system med uppgift att 
distribuera dagligvaror till hushållens bostäder. Det är av stor vikt att de 
fundamentala kostnadssambanden inom varudistributionen är belysta inför den 
fortsatta diskussionen om konsekvenser av detaljhandelns utformning. Den 
bärande frågeställningen för det kommande avsnittet är att avgöra om 
kostnadsanalysen som redovisas ovan, behöver kompletteras med andra ansatser 
för att avgöra vilken utformning av dagligvaruhandelns butiksnät som egentligen 
efterfrågas av hushållen.  
 

 
4.1  Vad produceras av en dagligvarubutik? 
Vad som ofta glöms bort i den ”allmänna debatten” om dagligvaruhandeln som i 
regel fokuseras på prisskillnader och konkurrensfrågor, är att detaljhandeln inte 
producerar varor, det görs av tidigare led i förädlingskedjan. Detalj- och 
partihandeln med dagligvaror producerar distributionstjänster. (Vilket i högre 
grad borde uppmärksammas när orsaker till prisskillnader inom dagligvaru-
handeln debatteras och utreds, se Svensson och Haraldsson, 2000 och 2002 a och 
b.) I den nationalekonomiska litteraturen om detaljhandel brukar dessa tjänster 
benämnas som ”ett knippe bekvämlighetsdimensioner” eller ”a bundle of 
convenience dimensions” (Svensson, 1998). 

Företagen inom varuhandeln utför ett antal distributionsaktiviteter för att 
överbrygga avståndet mellan produktionen av varorna i producentledet och 
konsumenternas slutliga konsumtion. För varuhandeln med dagligvaror domineras 
dessa aktiviteter av transporter för att överbrygga geografiska avstånd, lagring för 
att möjliggöra för konsumenter att göra inköpen vid önskad tidpunkt och 
sortimentssammanställning för att möjliggöra för konsumenter att sätta samman 
det kolli, eller den varukorg, som efterfrågas. Aktiviteterna definierar i sin tur 
vilka distributionstjänster som företagen producerar och bjuder ut på marknaden. 
Tjänsten ”närhet/tillgänglighet” kan som exempel produceras i ökad omfattning 
om företagen transporterar varorna närmare hushållens bostäder. 

På en perfekt fungerande marknad skulle varje konsument ha möjlighet att 
köpa den kvantitet av olika distributionstjänster som han/hon efterfrågar, med 
utgångspunkt från gällande pris- och budgetrestriktioner. Konsumenten kan köpa 
tjänsten ”närhet/tillgänglighet” i önskad omfattning. Individer som föredrar att 
göra inköp i butiker nära bostaden kan mot tillägg på varupriset köpa tjänsten i 
den kvantitet som efterfrågas. Individer som inte vill köpa tjänsten i samma 
omfattning kan själva utföra en större andel av distributionsarbetet i utbyte mot 
lägre varupriser. En perfekt fungerande marknad ger samhällsekonomiskt 
effektiva lösningar. 
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4.2 Marknaden för bostadsområdesbutiker 
Verklighetens marknad för distributionstjänster kan dock inte beskrivas som en 
perfekt fungerande marknad. En anledning till detta är att en enskild individ, eller 
ett hushåll, inte kan köpa de olika distributionstjänsterna i önskade kvantiteter via 
ett decentraliserat beslutsfattande. En individ har ingen möjlighet att genom det 
egna inköpsbeteendet påverka butiksnätets utformning och utbudet/produktionen 
av distributionstjänster. Produktionen förutsätter någon form av samordning bland 
konsumenter. En dagligvarubutik med tillhörande produktion av distributions-
tjänster är beroende av en viss geografiskt (rumsligt) avgränsad marknad. 
Storleken på marknaden är också beroende på efterfrågans täthet: hur många 
konsumenter/kunder återfinns inom en viss yta?  

Under perioden omkring 1950–1975 var omvandlingen starkt beroende av hur 
många gående kunder som kunde utnyttja en dagligvarubutik. Rationaliseringen, 
dvs. etableringar av större självbetjäningsbutiker och nedläggningar av små 
varugruppsspecifika butiker, möjliggjordes genom att uppföra stora butiker i 
innerstäder och i grannskapsplanerade bostadsområden med stadsdelscentrum och 
satellitbutiker. I innerstäderna var kedjevaruhusens livsmedelsavdelningar 
tongivande inom dagligvaruhandeln. Omvandlingen av detaljhandeln förutsatte att 
städernas/tätorternas utformning garanterade tillräckligt stora avsättnings-
marknader för de moderna butikerna. Därefter har det ökande bilinnehavet och 
den förändrade bilanvändningen medfört att butikernas beroende av gående och 
cyklande kunder har minskat. Kundernas ökade rörlighet genom bilen har 
expanderat varje butiks potentiella marknadsområde och möjliggjort etableringar 
av butiker med delar av eller hela städer som avsättningsmarknad. Därmed har 
butikerna kunnat växa upp i storlek och skala, vilket har gynnat företagens 
kostnadsutveckling i en bransch som präglas av stordriftsfördelar. Till externt 
etablerade stormarknader anländer en stor majoritet av kunderna med bil.  

I dag har butiksnätet i många svenska städer den typiska rumsliga hierarkiska 
strukturen med butiker i olika storleksklasser och i olika lokaliseringar. Detta kan 
mycket väl vara ett butiksnät som överensstämmer med många konsumenters 
uppfattning om hur dagligvaruhandelns butiksnät bör vara utformat. Men det finns 
skäl att anta som en hypotes att det finns konsumenter som egentligen efterfrågar 
en alternativ utformning. Omvandlingen under det senaste decenniet domineras av 
etableringar av externt lokaliserade stormarknader, som har inneburit att 
butikshierarkin i en typisk stad har försetts med en ny högsta nivå. Avsättnings-
marknaden för dessa butiker uppstår genom att attrahera en viss andel av de inköp 
som tidigare genomfördes i butiker längre ned i hierarkin. Den totala marknaden 
för dagligvaror i en stad kan på kort sikt ses som given. Ökande marknadsandelar 
för vissa butiker motsvaras av minskad försäljning i andra. 

Vad som kan leda till effektivitetsproblem, dvs. svårigheter för marknaden att 
anpassa utbudet av producerade distributionstjänster till konsumenternas 
efterfrågan, är om konsumenter med olika preferenser bor i samma stadsdelar-
/bostadsområden. Detta kan leda till en ”dränering” av underlaget för bostads-
områdesbutiker. De konsumenter som vill köpa tjänsten ”närhet/tillgänglighet” 
kan förhindras att göra detta om de bor grannar med individer som inte vill köpa 
tjänsten. Efterfrågan på tjänsten ”närhet/tillgänglighet” blir inte tillräckligt 
geografiskt koncentrerad för att den ska kunna produceras. Underlaget för en 
lönsam bostadsområdesbutik saknas. Ett annat möjligt alternativ är att tjänsten 
trots allt produceras men i mindre kvantiteter än vad som egentligen efterfrågas, 
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och som skulle kunna produceras om konsumenter med likartade preferenser var 
bosatta i samma geografiska område. 

 
 

4.3 Närhet/tillgänglighet som en allmän nyttighet 
Av diskussionen ovan följer att tjänsten närhet/tillgänglighet har drag av vad som 
inom ekonomisk teori kallas för ”lokala kollektiva nyttigheter” och ”klubbvara”. 
(Se Buchanan, 1965, Sandler and Tschirhart, 1980 och 1997, Adams and 
McCormic, 1987 och Ostrom, 2000.) Detta beroende på att produktionen 
förutsätter en efterfrågesamordning i det geografiska rummet, en ”klubb” av 
konsumenter, och att en individs konsumtion av tjänsten inte innebär att 
möjligheten för någon annan att konsumera tjänsten försämras. Situationen är ju i 
själva verket den motsatta, för att en individ ska kunna konsumera tjänsten måste 
andra individer också göra det. (Den rumsliga dimensionen och produktionens-
/konsumtionens beroende av en rumsligt definierad avsättningsmarknad, är dock 
aspekter som inte har utvecklats i samma omfattning som andra delar av 
teoribildningen om lokala kollektiva nyttigheter och klubbvaror, Sandler and 
Tschirhart, 1980 och 1997, med viss reservation för den diskussion som har följt i 
spåren efter Tiebout 1956.)  

Resonemanget kan illustreras med ett enkelt exempel baserat på en fri tolkning 
av Ostrom (2000). Antag att en bostadsområdesbutik behöver ha en årlig 
omsättning på 12 mkr för att inte drivas med förlust. Antag vidare att den genom-
snittliga konsumtionen av dagligvaror uppgår till 2 500 kr per månad och hushåll. 
För att butiken ska finnas på marknaden krävs att 400 hushåll i området gör sina 
inköp i butiken, eller ett större antal hushåll om endast delar av inköpen görs i den 
aktuella butiken. För enkelhetens skull utgår exemplet i fortsättningen från att 
hushållen köper allt eller inget i närbutiken och att det finns 400 hushåll i området 
med tillräcklig betalningsvilja som handlar i butiken.  

Om alternativet till att göra inköpen i områdesbutiken är att utnyttja en större 
butik lokaliserad längre bort från bostadsområdet, men där priserna är 15 % lägre, 
betalar ett hushåll 375 kr per månad för att kunna konsumera tjänsten 
”närhet/tillgänglighet”, under förutsättning att konsumtionsbehovet 2 500 kr är 
uttryckt i närbutikens prisnivå. Priset för tjänsten, 375 kr per månad, kan tolkas 
som en minimivärdering av tjänsten från hushållets sida. Butikens årliga 
produktion av tjänsten kan därför värderas till minst 1 800 000 kr, fri att 
konsumera för alla boende i området till den årliga kostnaden av 4 500 kr per 
hushåll. Om nu marknadsunderlaget eroderas, t.ex. genom att en bostadsområdes-
butik inte kan uppföras på grund av att de konsumenter som har en betalningsvilja 
för tjänsten ”närhet/tillgänglighet” sprids över ett större geografiskt område, 
uppstår en samhällsekonomisk förlust som för dessa 400 hushåll kan värderas till 
minst 1 800 000 kr per år. 

Om ”tröskelvärdet” för att kunna etablera en lönsam bostadsområdesbutik på 
marknaden uppnås, kommer alla hushåll som gör sina inköp i butiken att tjäna på 
att marknadsunderlaget breddas med fler konsumenter. Ju fler som handlar i 
butiken, desto bredare sortiment och lägre priser. Men detta ställer givetvis ännu 
högre krav på att individer med samma preferenser är bosatta i samma område och 
förutsätter en rumslig samordning av efterfrågan som är svår att uppnå på en 
traditionell marknad. 
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Vad som ytterligare kan försvåra för marknaden att lösa dessa effektivitets-
problem med hjälp av decentraliserat beslutsfattande är förekomsten av s.k. 
sociala dilemman. (Se t.ex. Hardin, 1968, och Dawes, 1980.) Genom att återgå till 
exemplet ovan, kan ett enskilt hushåll förbättra sin nytta genom att försöka 
reducera det pris som betalas för tjänsten under förutsättning att den totala 
produktionen av distributionstjänster inte påverkas, dvs. när ett hushåll på 
marginalen inte påverkar butiksnätets utformning. Betalningen kan endast 
reduceras genom att hushållet förlägger en del av inköpen i butiken med lägre 
prisnivå, och lägre produktion av tjänsten ”närhet/tillgänglighet”. Detta kan vara 
ett rationellt beteende vid ett isolerat agerande, bostadsområdesbutiken påverkas 
inte av hur ett hushåll på marginalen utför inköpen, men leder till att bostads-
områdesbutiken läggs ned om alla hushåll/individer agerar på liknande sätt. 
Därmed har det ”sociala dilemmat” fullbordats och produktionen av nyttigheten 
har upphört, vilket i sin tur medför att individernas nytta har minskat. 

Sammantaget leder diskussionen fram till att det inköpsbeteende som kan 
registreras på marknaden med val av butiker, färdmedel etc., behöver 
kompletteras med undersökningsmetoder som mer direkt kartlägger individers 
preferenser om dagligvaruhandelns utformning. Kartläggningen bör göras utan att 
behöva filtrera preferenserna genom agerandet på marknaden som bestäms av det 
existerande butiksnätets utformning och marknadens faktiska funktionssätt. Ett 
enskilt hushåll har, som redan konstaterats, begränsade möjligheter att med hjälp 
av inköpens fördelning mellan olika butiker påverka butiksnätets utformning och 
har därmed inga skäl att låta sådana överväganden påverka valet av butik. Det är 
ett försök till en sådan kartläggning som kommer att diskuteras nedan. 
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5 Bostadsområdesbutiker eller stormarknader?  
För att kunna kartlägga och analysera individers efterfrågan på olika 
distributionstjänster och utformning av butiksnätet inom dagligvaruhandeln, 
konstruerades enkätfrågor med hypotetiska val av inköpsandelar i olika 
butikstyper. Frågor som baseras på individernas ”stated preferences”, att jämföra 
med de ”revealed preferences” som framgår av de faktiska inköpsvanorna. En 
enkätvariant finns med som bilaga till rapporten. 

För att göra frågorna begripliga och överskådliga förenklades frågeställ-
ningarna avsevärt, i jämförelse med diskussionen ovan om olika marknads-
imperfektioner. Tjänsten ”närhet/tillgänglighet” definieras som förekomsten av 
butiker i det egna bostadsområdet som varieras vad gäller sortiment och prisnivå; 
ju högre kvalitet på bostadsområdesbutiken, dvs. större sortiment och lägre priser, 
desto större produktion av den relevanta tjänsten. I frågorna finns dessutom bara 
två typer av butiker: bostadsområdesbutiker och externt lokaliserade stor-
marknader. 

 
 

5.1 Val av butik – samordning av efterfrågan 
En bostadsområdesbutiks ställning på marknaden kommer att påverkas av 
efterfrågans inriktning i närområdet. Om butiken utsätts för tillkommande 
konkurrens i form av nya stormarknader och i fortsättningen ska kunna producera 
samma volym tjänster, måste också den lokala avsättningsmarknaden förbli intakt. 
Den bärande idén bakom frågekonstruktionen är därför att låta respondenten 
avgöra hur butiksnätet ska utformas, dvs. hur stor produktionen av tjänsten 
”närhet/tillgänglighet” ska vara på marknaden. Till skillnad från verklighetens 
marknad garanteras respondenten en viss utformning av butiksnätet, kopplat till 
det egna beslutet om val av inköpsandelar i de två alternativa butikerna. Ju mer 
respondenten vill köpa av tjänsten ”närhet/tillgänglighet”, desto mer kommer att 
produceras på den hypotetiska marknaden.  

Ett alternativt sätt att uttrycka samma sak är att säga att respondenten är bosatt i 
ett område där alla individer har samma preferenser om dagligvaruhandelns 
utformning som respondenten själv ”alla andra i bostadsområdet kommer att 
handla som Du…”. Konsekvenserna för bostadsområdesbutiken av olika 
inköpsandelar beskrivs i en tabell där det realistiska antagandet görs att 
stormarknaden inte kommer att påverkas av efterfrågans sammansättning i 
respondentens eget bostadsområde. 

Som framgår av tabellen ökar produktionen av ”närhet/tillgänglighet” när 
individen utför en större andel av sina inköp i bostadsområdesbutiken; sortimentet 
breddas och prisskillnaden gentemot stormarknaden minskar. Men som också 
indirekt framgår av beskrivningen ökar den totala kostnaden för en viss volym 
varor ju mer av varorna som köps i närbutiken och ju mindre som köps i 
stormarknaden. Konsumenten får betala mer för att kunna konsumera en större 
volym ”närhet/tillgänglighet” mellan de olika alternativen. Möjligen borde detta 
beskrivas explicit i frågan genom att ange det totala priset för en viss varukorg i 
de olika alternativen. 
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Hur Du väljer att göra dina inköp: Vad konsekvenserna blir för 
bostadsområdet 
 

 Alternativ 1 Alla inköp i stormarknaden. Ditt bostadsområde blir helt utan affär 
 Alternativ 2 Tre fjärdedelar av inköpen i 

stormarknaden, resten (en 
fjärdedel) i butiken i Ditt 
bostadsområde. 

I Ditt bostadsområde finns en 
servicebutik med litet sortiment 
anpassat för kompletterande inköp. 
Varor som kostar t.ex. 500 kronor att 
köpa i stormarknaden, kostar 650 
kronor i servicebutiken, dvs. 30 % 
mer. 

 Alternativ 3 Hälften av inköpen i 
stormarknaden, hälften i 
butiken i Ditt bostadsområde. 

I Ditt bostadsområde finns en liten 
dagligvarubutik som har en variant av 
alla dagligvaror du behöver. Varor 
som kostar t.ex. 500 kronor att köpa i 
stormarknaden, kostar 625 kronor i 
butiken i bostadsområdet, dvs. 25 % 
mer. 

 Alternativ 4 En fjärdedel av inköpen i 
stormarknaden, resten (tre 
fjärdedelar) i butiken i Ditt 
bostadsområde. 

I Ditt bostadsområde finns en 
dagligvarubutik som har flera varianter 
av alla dagligvaror du behöver. Varor 
som kostar t.ex. 500 kronor att köpa i 
stormarknaden, kostar 600 kronor i 
butiken i bostadsområdet, dvs. 20 % 
mer. 

 Alternativ 5 Alla inköp i affären i 
bostadsområdet. 

I Ditt bostadsområde finns en 
fullsorterad dagligvarubutik med alla 
dagligvaror du vill ha. Varor som 
kostar t.ex. 500 kronor att köpa i 
stormarknaden, kostar 575 kronor i 
butiken i bostadsområdet, dvs. 15 % 
mer. 

 
Frågekonstruktioner av den här typen användes i de enkätundersökningar som 
genomfördes inom projektet. I Svensson (2001) redovisas en förstudie där 
frågekonstruktionen fortfarande var under utveckling. I Motala-undersökningen 
och i undersökningen i Stockholm finns det ytterligare en valfråga som ställs före 
den fråga som beskrivs ovan. Denna ytterligare fråga består av ett inköpsval 
mellan en bostadsområdesbutik av den kvalitet som beskrivs i alternativ 5, och en 
externt lokaliserad stormarknad. Valsituationen är då tänkt att beskriva 
förutsättningarna när en ny stormarknad har öppnats och bostadsområdesbutiken 
ännu inte har påverkats av den nya konkurrenssituationen. Därefter informeras 
respondenten om konsekvenserna av olika inköpsval och en ny valfråga ställs. 
Båda momenten genomförs med hjälp av den frågekonstruktion som återges i 
tabellen. I de båda undersökningarna ökade den genomsnittliga inköpsandelen i 
bostadsområdesbutiken när respondenterna hade informerats om konsekvenser av 
olika inköpsandelar för butikens kvalitet. Detta resultat kan tolkas som stöd för 
hypotesen att sociala dilemman påverkar hushållens fördelning av inköpen mellan 
olika butiker. I undersökningarna i Trollhättan, Västerås och Östersund fanns inte 
den första frågan med i enkäten. 
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Men kan utfallet av frågorna tolkas som uttryck för den egentliga 
preferensstrukturen? Om respondenten helt och hållet bortser från valet av 
inköpsandelar, frågan är ju rent hypotetisk och till intet förpliktigande, reduceras 
alternativen till val av scenario där stormarknaden är oförändrad och där 
bostadsområdens kvalitet ökar från alternativ ett till fem. Om respondenten utgår 
från detta är det risk att preferenserna för närbutikens tjänsteproduktion 
systematiskt överskattas av utfallet. 

Risken för en sådan strategisk avvikelse i resultaten hade möjligen kunnat 
undvikas om stormarknadens kvalitet påverkas av respondentens val. Detta kan 
göras genom att låta respondenten ta ställning till ett antal kombinationer av olika 
kvaliteter för närbutiker och stormarknader (s.k. conjoint analysis, Ivehammar, 
1996). Frågan är om detta hade inneburit någon större skillnad för valet av 
alternativ. Samma prisskillnad som återfinns i alternativen i enkäten skulle ju 
kunna uppnås genom att låta priserna i stormarknaden öka vid en lägre 
inköpsandel, dvs. när andelen ökar i bostadsområdesbutiken. 

En annan källa till strategiska svar och avvikelser från den egentliga preferens-
strukturen är om respondenten ser enkäten som en del i ett beslutsunderlag för 
politik/planering om hur butiksnätet inom dagligvaruhandeln ska vara utformat. 
Det är också så som syftet med undersökningen är formulerat i enkätutskickets 
följebrev, se bilaga. Respondenten kan utgå från att ett större inslag av 
bostadsområdesbutiker förutsätter restriktioner för externa etableringar, och att en 
större etableringsfrihet för stormarknader medför utslagning av andra butiker. 
Respondenten kan då finna skäl att överdriva sina preferenser i endera riktning för 
att få ökat genomslag, vilket kan ge upphov till en falsk polarisering av 
preferensstrukturen i frågeutfallet. 

Analysen i projektet baseras på hypotesen att det finns skillnader mellan hur 
individer bosatta i samma stadsdelar/bostadsområden anser att butiksnätet inom 
dagligvaruhandeln ska vara utformat, och att dessa skillnader återspeglas av 
utfallet i frågan. Det är troligt att det finns betydande preferensskillnader mellan 
individer som väljer något av alternativen ett och två i jämförelse med individer 
som väljer alternativ fyra och fem. Den exakta nivån på andelarnas storlek bör 
tolkas med stor försiktighet. 
 
5.1.1 Resultat av valfrågan 
Som framgår av inledningen av rapporten genomfördes enkätundersökningar i 
Motala, Trollhättan, Västerås, Östersund och södra Stockholm (Årsta, Gröndal 
och Björkhagen). I samtliga fall genomfördes undersökningarna i avgränsade 
stadsdelar som sedan låg till grund för dragningen av urvalen. Undersökningarna 
redovisas i Svensson (2001), Svensson och Haraldsson (2001) och Svensson 
(2002). Som framgår av tabellen ovan kan respondenterna välja mellan fem olika 
alternativ. Varje alternativ motsvarar en viss fördelning av inköpen mellan 
bostadsområdesbutiken och stormarknaden. Utfallet av valfrågan, beskrivet som 
hur stor andel av individerna som väljer de olika inköpsandelarna i bostads-
områdesbutiken, redovisas i följande figur. 
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Andel av inköpen i bostadsområdesbutiken
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Figur 5.1 Hur respondenterna väljer bland de fem olika alternativen, andelar i 
procent. 
 
Med undantag för andelen 0 % i bostadsområdesbutiken, uppvisar svaren en 
tydlig polarisering. Respondenterna tenderar att orientera sig mot en förhållande-
vis stor andel av inköpen i bostadsområdesbutiken eller i stormarknaden. Men det 
är en förhållandevis liten andel av respondenterna som vill utföra alla inköp i en 
stormarknad, utom i Motala där närmare en fjärdedel av individerna väljer 
alternativet som inte innehåller någon närbutik överhuvudtaget. Som framgår av 
figuren är det stor skillnad mellan de undersökta områdena. I Trollhättan, Västerås 
och Östersund är undersökningsdesignen helt identisk. Den skillnad som kan 
observeras till närbutikens fördel i Östersund i jämförelse med Västerås och 
framförallt, Trollhättan är statistiskt signifikant. Det är också sannolikt att det 
finns en betydande skillnad mellan hur boende i Motala och boende i södra 
Stockholm vill utföra sina inköp av dagligvaror. Skillnaden mellan de olika 
städerna kommer också att diskuteras i avsnittet om fortsatt forskning. 

Som framgår av frågekonstruktion gäller inte frågan hur stor andel av inköpen 
som respondenten vill utföra i en viss given bostadsområdesbutik. Valen avser 
snarare hela scenarion eller alternativ för hur dagligvaruhandelns butiksnät bör 
vara utformat. Bostadsområdesbutikens kvalitet varierar mellan de olika 
alternativen. Med stöd av denna argumentering kan respondenterna delas in i tre 
delgrupper. En stormarknadsorienterad grupp bestående av de respondenter som 
väljer alternativ ett och två, dvs. minst tre fjärdedelar av inköpen i den hypotetiska 
stormarknaden. Gruppen rubriceras fortsättningsvis som ”Grupp 1”. ”Grupp 2” är 
den mellangrupp som delar inköpen jämnt mellan stormarknaden och bostads-
områdesbutiken, och ”Grupp 3” består av de respondenter som väljer minst tre 
fjärdedelar av inköpen i bostadsområdesbutiken. Gruppernas andelar av 
respondenterna i de olika undersökningsområdena framgår av följande figur. 
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Gruppernas andelar i olika områden
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Figur 5.2 Individernas fördelning på de tre olika grupperna i respektive 
undersökningsområde, andelar i procent. 
 
Som framgår av figuren är undersökningsområdena ordnade så att den mest 
stormarknadsorienterade stadsdelen, i Motala, redovisas längst till vänster för 
respektive grupp och stadsdelarna i södra Stockholm, som motsvarar den andra 
extremen, längst till höger. Skillnaderna mellan de olika områdena framgår ännu 
tydligare i denna figur. Polariseringen mot de två ytterlighetsgrupperna är mest 
markant i Trollhättan och Västerås. I de andra stadsdelarna finns det en tydligare 
kantring till förmån för ett stormarknadsdominerat butiksutbud (Motala) eller ett 
butiksnät som till största delen består av bostadsområdesbutiker (Östersund och 
Stockholm). 

I figuren nedan återfinns en total fördelning på de olika grupperna som har 
beräknats som ett genomsnitt av gruppandelarna i de fem områdena. Genomsnitts-
beräkningen motiveras av att urvalen är av varierande storlek. 
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Figur 5.3 Andel individer i de tre olika grupperna totalt, andelar i procent. 
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Den största andelen individer, omkring hälften, tillfaller den grupp som föredrar 
ett butiksnät som till största delen består av bostadsområdesbutiker. Andelen 
individer som väljer att tillhöra den stormarknadsorienterade gruppen är ca 10 
procentenheter lägre än andelen för Grupp 3, och mellangruppen består i 
genomsnitt av ca 15 % av individerna. Resultaten visar att individer boende i 
samma bostadsområden har olika preferenser för hur butiksnätet inom 
dagligvaruhandeln bör vara utformat, och att det finns stora skillnader mellan de 
stadsdelar som ingår i undersökningen. 

Antag som ett tankeexperiment att fördelningen ovan beskriver preferens-
strukturen i en genomsnittlig stadsdel och att det finns ett antal sådana stadsdelar 
som summerar till en stad. Detta innebär att den totala efterfrågan kommer att 
fördela sig i stort sett lika mellan stormarknader och bostadsområdesbutiker. 
Butiksnätet i långsiktig jämvikt bör därför hamna i närheten av den struktur som 
föredras av Grupp 2. Resultatet blir en kompromissituation som gynnar den grupp 
som består av den klart lägsta andelen av individerna. Det scenario som har valts 
av individerna i Grupp 2 är en realistisk beskrivning av butiksnätets utformning i 
en stad där externa etableringar svarar för ca 50 % av dagligvarumarknaden. 

Grupp 1 kommer inte att få det genomslag för stormarknader som de 
efterfrågar, men de kommer ändå att kunna utföra sina inköp i externa butiker 
med förhållandevis låga priser och stora sortiment. Detta garanteras av 
stormarknadernas avsättningsmarknad/upptagningsområde som, beroende på 
konsumenternas bilanvändning och mobilitet, kan sträcka sig över hela staden. De 
bostadsområdesbutiker som individerna i Grupp 3 vill anlita för sina inköp 
kommer inte att kunna etableras på grund av att individerna i gruppen är utspridda 
över alla stadsdelar. Butikerna i det scenariot förutsätter en geografisk 
koncentration av efterfrågan till avgränsade stadsdelar, vilket inte kommer att 
kunna realiseras utan en orealistisk uppdelning av de boende i stadsdelar efter 
skillnader i preferenser för butiksnätets utformning. 

Med reservation för brister i angreppssätt och applicerad metodik förefaller det 
som om resultaten ändå tydligt visar att det finns ett effektivitetsproblem 
sammankopplat med handelsföretagens möjligheter att tillmötesgå olika 
individers/hushålls efterfrågan på distributionstjänster. Ett effektivitetsproblem 
som beror på den heterogena, rumsligt utspridda, preferensstrukturen och sociala 
dilemman.  

 
5.1.2 Analys av valfrågans utfall 
I projektet gjordes ett antal försök att finna förklaringsfaktorer till individernas val 
av alternativ för inköpens fördelning, utöver de självklara förhållanden som 
definieras av innehållet i respektive scenario. Den ansats som valdes var att 
försöka finna skillnader mellan de individer som har valt de olika alternativen. I 
ett första försök betraktades valet av alternativ som en kontinuerlig variabel 
bestående av olika inköpsandelar i en bostadsområdesbutik, eller stormarknad, 
som analyserades med hjälp av linjära regressionsmodeller (Svensson, 2001). 
Undersökningsmaterialet innehåller två huvudtyper av förklaringsfaktorer som 
kan utnyttjas, dels de socioekonomiska faktorerna kön, ålder, körkortsinnehav, 
tillgång till bil, boendeform, hushållssammansättning och inkomst, dels ett antal 
faktorer som beskriver individens/hushållets faktiska inköpsvanor. 

Genom att kombinera dessa faktorer estimerades regressionsmodeller med upp 
till nio signifikanta förklaringsfaktorer och en förklaringsgrad, 2R -adj., på ca 0,3. 
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I huvudsak kunde individernas val förklaras med hjälp av faktorer som beskriver 
det faktiska inköpsbeteendet.  

Denna ansats är egentligen inte i överensstämmelse med den diskussion som 
förs i föregående avsnitt. De val som individen gör bör ses som val av scenario 
där olika alternativa utformningar av dagligvaruhandelns butiksnät ställs mot 
varandra. Med utgångspunkt från en sådan tolkning bör valen snarare ses som 
kvalitativa val av scenario än kvantitativa val av inköpsandelar. Därför 
modifierades ansatsen enligt de riktlinjer som följer av resultatdiskussionen ovan. 
Individerna delades in i de tre olika grupperna, Grupp 1, 2 och 3. Jämförelser 
gjordes på individnivå mellan de olika grupperna. Analysen baserades i första 
hand på korstabeller där signifikansnivån bestämdes med hjälp av Chi-kvadrat 
tester. Signifikansnivån har satts till högst 0,05, vilket innebär att sannolikheten, 
eller risken, att individens val av alternativ är helt oberoende av förklarings-
faktorerna är högst 5 procent. 

Nedan följer två tabeller som till största delen baseras på resultaten från 
analysen i Stockholmsundersökningen. Tabellerna ska tolkas som att andelen som 
väljer att tillhöra Grupp 3, och därmed föredrar bostadsområdesbutiker, är lägre 
bland män än bland kvinnor, är lägre bland yngre än bland äldre etc. Rubriken 
”stormarknad” innebär att en relativt stor andel av respondenterna i respektive 
kategori har valt någon av de inköpsalternativ som gynnar stormarknaden och 
rubriken ”bostadsområdesbutik” har motsvarande innebörd för närbutiken. 

I den första tabellen redovisas sambanden mellan socioekonomiska faktorer 
och val av alternativ för dagligvaruhandelns utformning.  

 
Tabell 5.1 Samband mellan socioekonomiska faktorer och val av alternativ. 
 Stormarknad Bostadsområdesbutik 
Kön Man Kvinna 
Ålder Yngre Äldre 
Körkort Har körkort Har ej körkort 
Tillgång till bil Har bil Har ej bil 
Antal hushålls 
Medlemmar 

 
Flera medlemmar 

 
Få medlemmar 

Inkomst Låg Hög 
Boendeform Villa/radhus Lägenhet i flerfamiljshus 
 
I nästa tabell visas motsvarande samband mellan individernas/hushållens 
inköpsmönster och val av alternativ. 
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Tabell 5.2 Samband mellan faktiskt inköpsmönster och val av alternativ. 
 Stormarknad Bostadsområdesbutik 
Inköpsfrekvens Låg Hög 
Typ av ärende Enskilt ärende 

Andra inköp 
Arbete/studier 
Andra ärenden 

Vem gör inköpen Respondentens sambo 
Båda vuxna 
Familjen 

Respondenten 
En vuxen och barn 

Färdmedel Bil 
Buss 
Annat 

Gång 
Cykel 

 
I tabellerna har mellangruppen, Grupp 2, utelämnats. För Grupp 2 gäller att det 
antingen inte finns något signifikant samband mellan val av alternativ och de olika 
förklaringsfaktorerna, eller att mönstret är detsamma som för stormarknads-
gruppen, Grupp 1. Med hjälp av resultaten kan ”typrespondenter” konstrueras som 
visar hur den ”typiske” individen ser ut i de olika grupperingarna. Typrespon-
denter är analytiska konstruktioner som möjliggör renodling av en eller flera 
egenskaper hos de individer som studeras. Typrespondenten behöver inte 
motsvara någon faktisk individ utan ska enbart ses som ett verktyg att studera hur 
olika egenskaper påverkar beteendet, här val av alternativ för butiksnätets 
utformning inom dagligvaruhandeln. I detta fall är typrespondenten konstruerad 
utifrån statistiskt signifikanta resultat från korstabelleringen.  

Sannolikheten för att en individ ska välja att tillhöra gruppen som föredrar 
bostadsområdesbutiker är högst om individen är en äldre kvinna, boende i 
lägenhet, utan körkort och tillgång till bil, boende i ett hushåll med hög inkomst 
men få medlemmar, brukar handla ofta och i kombination med andra ärenden, 
utför inköpen själv och går eller cyklar till butiken.  

För stormarknadsgruppen är sannolikheten för ett positivt val högst om 
individen är en yngre man med körkort och bil, boende i villa eller radhus i ett 
hushåll med flera medlemmar men låg inkomst, där hushållet gör inköp relativt 
sällan, inköpen utförs av individens sambo eller av flera familjemedlemmar 
gemensamt som åker bil till butiken. 

Sambandet mellan boendeform och val av scenario är statistiskt signifikant i de 
stadsdelar som inte ligger i Stockholm. I Stockholm (Årsta, Björkhagen och 
Gröndal) bor i princip alla respondenter i lägenhet i flerfamiljshus. 
 
5.1.3 Analys med diskreta valmodeller 
I projektet prövades om diskreta valmodeller kan användas för att fördjupa 
analysen av de val som respondenterna gör för dagligvaruhandelns utformning 
(Haraldsson, 2001). Ansatsen kunde inte inom projektets ramar testas på det 
datamaterial som presenteras här, men prövades på ett annat dataset med liknande 
egenskaper. Syftet med detta avsnitt är därför att diskutera metoden och 
modellansatsen som förväntas komma till stor användning vid kommande 
analyser av det datamaterial som har samlats in i projektet. 

Vid analysen användes en multinomial logitmodell. Sannolikhetsfunktion för 
multinomial logit uttrycks av formeln nedan. Sannolikheten för att ett specifikt 
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alternativ väljs är en funktion av samtliga alternativs nyttofunktioner (Ben-Akiva 
m.fl. 1987). 
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Då samtliga alternativ i den multinomiala logitmodellen har samma förklarings-
variabler, krävs att ett av alternativen används som referensalternativ med 
parametervektorn β=0. (Greene, 1997.) I dessa fall kan (8) skrivas om som (9): 
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Terminologin inom området logitmodeller är något förvirrande. Multinomial 
syftar i allmänhet på det faktum att antalet värden i en diskret fördelning är fler än 
två, och ska generalisera begreppet binomial. Benämningen multinomial logit har 
reserverats för en delmängd av de modeller som representerar ett val mellan tre 
eller flera alternativ. Multinomiala modeller kallas de modeller som har individ-
specifika förklaringsvariabler, dvs. förklaringsvariablerna beskriver egenskaper 
hos den väljande individen. De modeller där förklaringsvariablerna beskriver 
karakteristika hos alternativen, vilket exempelvis är det vanliga i modeller för 
färdmedelsval, kallas conditional logit models. Logitmodeller av typen 
multinomial/conditional beskriver ett val mellan flera alternativ, där samtliga 
alternativ kan anses höra hemma på samma nivå. 

Den statistiska analysen genererar en stor mängd värden; parametrar, 
standardavvikelser, signifikansmått etc. som gör resultaten svårtillgängliga. Det 
faktum att logitmodellens anpassade värden består av en uppsättning sannolik-
heter snarare än ett givet värde försvårar också tolkningen. Därför användes 
simuleringsteknik tillsammans med grafik för att visualisera resultaten (King m.fl. 
2000). 

De skattade parametrarna antas vara väntevärden i en multivariat normal-
fördelning. Fördelningens väntevärdesvektor respektive kovariansmatris genereras 
av modellestimeringen. För att prediktera ett värde dras en slumpmässig 
parametervektor ur fördelningen. Parametervektorn multipliceras sedan med en 
specifik x-vektor, dvs. en rad fastställda förklaringsvariabelvärden som 
representerar en relevant typrespondent. Ur de nyttouttryck som då erhålls kan 
sannolikheten för val av varje alternativ beräknas. Typrespondenten tilldelas det 

där Pn(i)=sannolikheten för att individ n väljer 
alternativ i 
 
ββββi’xn = individ n:s nytta av alternativ i 
J= antal alternativ 
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alternativ som givet förklaringsvariablerna har den största sannolikheten. 
Proceduren itereras ett godtyckligt antal gånger, varje gång med en ny 
parametervektor dragen ur den multinomiala fördelningen. I analysen genom-
fördes 1 000 iterationer. Då parametervektorerna skiljer sig åt mellan varje 
iteration kommer också de predikterade värdena att skifta. Spridningen i 
prediktionerna illustrerar den osäkerhet som finns i parameterskattningarna. De 
simulerade prediktionerna plottas i flerdimensionella diagram, där hörnen står för 
val av ett alternativ med absolut säkerhet. Mittpunkten representerar de fall då 
samtliga alternativ har samma sannolikhet. 

Med nedanstående figur illustreras med vilken sannolikhet två typrespondenter 
väljer mellan tre olika alternativ. Typrespondenterna kallas här för ”man” 
respektive ”kvinna”, konstruerade med hjälp av ett antal karaktäristika som 
påverkar valet av alternativ. Summan av sannolikheterna är alltid 1, varför 
punkterna hamnar på planet x+y+z=1, vilket ramas in av den svarta triangeln. 
Mittpunkten representerar en situation där sannolikheten är densamma för 
samtliga alternativ. 

 
 

 
Figur 5.4 Grafisk presentation av simulerade val av alternativ. 

 
De blå punkterna representerar den manliga typrespondenten och de röda 
representerar den kvinnliga. Det kan observeras att skillnaderna mellan de båda 
medför att mannen tenderar att välja endera av alternativ 2 och alternativ 1, medan 
kvinnan mer entydigt föredrar alternativ 1. Skillnaderna mellan de båda 
typrespondenterna består inte bara av klustrens placering i figuren, utan också av 
spridningen inom respektive kluster. Det kan konstateras att det blå klustret täcker 
en större yta än det röda och också har ett antal outliers. Detta betyder att 
prediktionerna för den manliga typrespondenten är något mer osäkra än för den 
kvinnliga.  

Alternativ 2 Alternativ 3 

Alternativ 1 

+ Kvinnlig typrespondent 
* Manlig typrespondent 
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Analyser med modeller för diskreta val ger möjligheter att simulera betydelsen 
av olika individspecifika egenskaper för respondenternas val i ett nästan oändligt 
antal kombinationer. Den ger även vissa möjligheter till marginalanalys med hjälp 
av elasticiteter. Analysen innebär också att den statistiska signifikansprövningen 
kan förbättras i jämförelse med korstabellering.  

Huvudresultaten från de två kompletterande angreppssätten blir dock i stort sett 
identiska. De typrespondenter som kan destilleras fram med hjälp av kors-
tabelleringen enligt det föregående avsnittet, motsvarar också de typrespondenter 
som i störst utsträckning förmår att illustrera betydelsen av olika individspecifika 
faktorer för valet i modellsimuleringen. Detta beror på att typrespondenterna 
kommer att bestå av de egenskaper som bäst förmår att fånga upp skillnader 
mellan olika delgrupper av respondenter som är sorterade efter val av alternativ.  

 
 

5.2 Fortsatt forskning om hushållens efterfrågan på 
distributionstjänster 

5.2.1 Skillnader mellan orter 
Den efterfrågeanalys som genomfördes i projektet var främst inriktad på att 
försöka ringa in de individ- och hushållsspecifika faktorer som kan medverka till 
att förklara hur individerna väljer mellan de olika alternativen för butiksnätets 
utformning. Men när möjligheterna att utnyttja den typen av faktorer har uttömts 
kvarstår det faktum att det finns betydande skillnader mellan de olika 
undersökningsområdena (Svensson och Haraldsson, 2001). I figuren nedan visas 
hur stora andelarna är för de olika grupperna, 1, 2 och 3, i respektive undersökt 
område. 
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Figur 5.5 Andel individer i de tre grupperna i respektive undersökningsområde, 
andelar i procent. 

 
Om städerna sorteras efter valda alternativ enligt ovan, framträder en närmast 
perfekt linjär förändring från vänster till höger med fallande andel för 
stormarknadsgruppen, Grupp 1, och stigande andel för närbutiksgruppen, Grupp 
3. Den lägsta andelen för stormarknadsgruppen är drygt 20 procent, i Stockholm, 
och den lägsta andelen för närbutiksgruppen är ca 30 procent, i Motala. Trots 
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skillnaderna mellan städerna så väljs de minst populära alternativen i varje 
delområde av en stor andel av individerna. 

Frågan om varför det är så stor skillnad mellan de undersökta stadsdelarna 
återstår att besvara. En möjlig hypotes är att hushållens anpassning av 
inköpsvanorna till det befintliga butiksutbudet är en bidragande orsak till 
skillnaderna. För att kunna analysera detta krävs att alla butiker som återfinns i 
materialet identifieras och klassificeras i olika butikskategorier. Detta är fullt 
möjligt att genomföra, men har hittills endast genomförts i samband med 
Motalaundersökningen. I materialet från Motala är marknadsandelen för externa 
stormarknader hela 55 %, dvs. på samma nivå som andelen för stormarknads-
gruppen i samma område (Svensson, 2000). 

Marknaden kan sedan delas upp efter de tre butiksnivåer som täcks av enkäten; 
A-butiker, B-butiker och C-butiker. ”A-marknaden” består av stora inköp i den 
butik som hushållen utnyttjar som huvudsakligt inköpsställe. ”C-marknaden” är 
en utpräglad kompletteringsmarknad med små inköp per inköpstillfälle. ”B-
marknaden” är en ”blandmarknad”, men består i huvudsak av kompletterings-
inköp. A-marknaden utgör 66 % av totalmarknaden, B-marknaden utgör 23 % och 
C-marknaden utgör 11 % av den totala marknaden i Motala.  

I Motalamaterialet är de externa enheternas marknadsandel störst på A-
marknaden med 63 %, för att därefter falla till 42 % på B-marknaden och 27 % på 
C-marknaden. När inslaget av kompletteringsinköp ökar väljer hushållen att i 
högre grad anlita butiker i närområdet. Stormarknadernas ställning på marknaden 
i undersökningsområdet är förhållandevis stark på alla ”delmarknader”. Det är 
bara på den omsättningsmässigt sett ”tunna” C-marknaden som en enskild butik i 
närområdet har samma nivå på marknadsandelen som de externa enheterna. 

För de andra områdena har inte butiksutbudet inventerats, klassificerats och 
relaterats till hushållens inköpsmönster på samma sätt. Men Trollhättan och 
Västerås är två städer med stora externa etableringar. ”Drama i Trestad”, dvs. 
kampen mellan Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla om dagligvaruhandelns 
marknadsandelar med hjälp av stormarknadsetableringar har studerats tidigare 
(Svensson, 1998). I Stockholm visar inköpsmönstret indirekt att hushållen inte 
anlitar externa etableringar i så stor omfattning, ca 60 % av respondenterna går till 
A-butikerna. Östersunds kommun har sedan länge varit restriktiv gentemot 
externa etableringar inom dagligvaruhandeln. Dessutom förs en lokal debatt om 
eventuella butiksetableringar i ett industriområde i närheten av den stadsdel som 
finns med i undersökningen. Nyetableringarna skulle få stora konsekvenser för 
befintliga butiker i bostadsområdet och dess stadsdelscentrum.  

Det är tydligt att lokala förutsättningar påverkar individernas svar på de 
hypotetiska valfrågorna. Det behövs djupare analyser för att denna påverkan ska 
kunna belysas. För att detta ska vara möjligt att genomföra behöver det befintliga 
undersökningsmaterialet kompletteras med en inventering av de faktiska butiker 
som respondenterna utnyttjar, och med en mer explicit analys av relationen mellan 
lokal butiksstruktur och inköpsvanor. Det krävs också att undersökningsområdena 
beskrivs utförligare med avseende på socioekonomiska faktorer och andra 
förhållanden som inte täcks av enkätfrågorna.   

Som framgår av figuren kommer skillnaderna mellan orterna att lindra den 
effektivitetsproblematik som diskuteras ovan. Trots avsaknaden av en noggrann 
inventering av butiksutbudet, är det tydligt att butiksnätets utformning återspeglas 
i den redovisade preferensstrukturen. Den bristande anpassningen mellan utbud 
och efterfrågan är högst i de områden där skillnaden mellan andelarna för 
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stormarknadsgruppen, Grupp 1, och gruppen som föredrar butiker i bostads-
områden, Grupp 3, är minst, dvs. i Trollhättan och Västerås. I Motala, Östersund 
och Stockholm är det en bättre balans mellan det butiksutbud som hushållen 
använder och den registrerade preferensstrukturen. 

En följdfråga som inställer sig är hur valen av alternativ skulle påverkas av 
förändringar i butiksutbudet. Om förändringar i inköpsmönstret är förenat med 
anpassningskostnader, finns det mycket som talar för en tendens att slå fast om de 
inköpsrutiner som redan används. Har hushållen/individerna anpassat sina 
inköpsvanor till den befintliga butiksstrukturen, kan detta leda till en avvaktande 
hållning gentemot förändringar av butiksnätet på kort sikt. Inträffar föränd-
ringarna och hushållen tvingas ta anpassningskostnaderna, kan den avvaktande 
hållningen riktas mot det butiksnät som man tidigare slog vakt om. För att detta 
ska kunna belysas krävs någon form av före-/efterstudier, eller longitudinella 
uppföljningsstudier. Men som framgår av resultaten i studien är anpassnings-
mekanismerna långt ifrån så starka som det krävs för att kunna skapa en 
samstämmig efterfrågan i någon av de stadsdelar som finns i undersöknings-
materialet.   
 
5.2.2 Fördjupad analys med modeller för diskreta val 
Hur individerna väljer alternativ för butiksnätets utformning kan analyseras med 
hjälp av modeller för diskreta val genom att använda den ansats som har 
utvecklats i projektet. Analyser med modeller för diskreta val ger goda 
möjligheter att simulera betydelsen av olika individspecifika egenskaper för 
respondenternas val i ett nästan oändligt antal kombinationer. Den ger även vissa 
möjligheter till koefficienttolkning i nyttotermer och marginalanalys med hjälp av 
elasticiteter. Analysen innebär också att den statistiska signifikansprövningen kan 
förbättras i jämförelse med korstabellering. Osäkerheten i skattningarna kan 
bestämmas med god precision. 
 
5.2.3 Institutionella innovationer för högre effektivitet 
Konsekvenserna av den ”uttunningsproblematik” som individernas ökade 
mobilitet har medverkat till är dock inte avgränsade till enbart dagligvaruhandel. 
Den utbredda bilanvändningen medför att lokala marknader för butiker, 
postkontor, restauranger/nöjen, offentlig service och fritidsaktiviteter tunnas ut. 
Den mobilitet som baseras på bilen gynnar en extern koncentration av både 
köpcentra och ”upplevelsecentra”. 

Forskningsresultat tyder på att det finns en uppdämd efterfrågan på bostads-
områden som kan erbjuda en mer omfattande lokal serviceproduktion. Se t.ex. 
Jansson (1996), Grudemo och Svensson (2000), Handy and Kelly (2001) och 
Sandahl (2001). Fungerande dagligvarubutiker är en viktig ingrediens i lokala 
stadsdelscentra och bostadsområden som skulle kunna erbjuda alternativ till de 
konsumtionsmöjligheter som i dag förutsätter transporter över längre avstånd. Det 
är därför angeläget att bredda perspektivet och analysera flera av stadsmiljöns 
kvalitetsdimensioner än närhet och tillgång till dagligvarubutiker. 

Resultaten från forskningen visar att det finns stora skillnader mellan hur 
individer vill att bostadsområden och innerstäder ska utformas. Skillnaderna kan 
gälla både generella faktorer som graden av biltillgänglighet och mer specifika 
som butiksnätets utformning inom dagligvaruhandeln. Resultaten visar också att 
dessa skilda uppfattningar finns representerade bland individer/hushåll bosatta i 
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samma bostadsområde. Detta innebär att det på kort sikt finns en uppenbar risk för 
att utformningen av boendemiljöer närmar sig en kompromisslösning som 
efterfrågas av en minoritet av de boende, och att det på lång sikt växer fram ett 
antal marknadslösningar med inslag av separering och segregering som kan ge 
upphov till oönskade konsekvenser.  

Det kan därför finnas skäl att i den lokala stads- och trafikplaneringen bättre 
uppmärksamma dessa förhållanden. Den fortsatta forskningen bör kunna 
medverka till att ta fram ett kunskaps- och beslutsunderlag som kan användas för 
att åstadkomma en allmänt accepterad och legitim differentiering av boende-
miljöer. Målet bör vara att så många individer/hushåll som möjligt upplever att de 
levnadsbetingelser som avgörs av den fysiska miljöns utformning är de bästa 
möjliga. 
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6 Sammanfattande resultatdiskussion 
Resultaten visar att ett butiksnät där stora externa etableringar har höga 
marknadsandelar är det nät som kan uppvisa den lägsta samhällsekonomiska 
kostnaden för att distribuera dagligvaror i städer. Övriga butiker i bostadsområden 
och stadsdelscentra kommer i huvudsak att fungera som kompletteringsbutiker. 
Butiksnätets kostnadseffektivitet kan endast ifrågasättas om det råder mycket hög 
trängsel av extrem storstadskaraktär i vägsystemet. 

Butiksnätet kan uppvisa den lägsta kostnaden beroende på betydande 
stordriftsfördelar inom parti- och detaljhandeln med dagligvaror, och det faktum 
att de samhällsekonomiska kostnaderna för privat biltrafik i svenska städer är 
förhållandevis moderata. Städerna har sedan andra världskrigets slut utformats för 
att kunna rymma ett transportsystem som till stora delar består av privat biltrafik. 
Den andel av den totala trafiken som består av inköpsresor till och från 
dagligvarubutiker är marginell. Den ökning av trafiken som uppkommer när 
externa stormarknader etableras är inte av den storleksordningen att förhållandet 
förändras.  

Av de butiksnät som har analyserats är ett nät med butiker i bostadsområden 
och stadsdelscentra det näst mest kostnadseffektiva, följt av ett nät med butiker 
enbart i bostadsområden. Stora dagligvarubutiker i städers centrum, kompletterade 
av butiker i stadsdelscentra och bostadsområden, är det mest kostnadskrävande 
butiksnätet om bilparkering i innerstäder medför höga samhällsekonomiska 
kostnader.  

Om resultaten används som ett raster för att utvärdera dagligvaruhandelns 
omvandling i kostnadshänseende, kan det konstateras att med undantag för den 
korta perioden med stora butiker i centrumområden, har omvandlingen varit en 
rationell process för att hålla tillbaka distributionskostnaderna när förutsätt-
ningarna har förändrats. Externa etableringar inom dagligvaruhandeln är en 
konsekvens av att transportsystemet i städer har utformats för att kunna rymma en 
betydande volym privat biltrafik. 

För att kunna göra en mer fullständig utvärdering av omvandlingen måste 
ytterligare ett förhållande beaktas: detaljhandeln med dagligvaror producerar 
distributionstjänster och när butiksnäten förändras kommer utbudet av tjänster att 
påverkas. I analysen har betydelsen av servicedimensionen tillgänglighet och 
närhet fokuserats. Produktionen av den tjänsten är högre om butiksnätet baseras 
på butiker lokaliserade i bostadsområden och stadsdelscentra, i jämförelse med ett 
butiksnät med externa etableringar av stormarknader. I de undersökningar som har 
genomförts i projektet anger cirka hälften av respondenterna att de är beredda att 
betala för att få tillgång till en bra dagligvarubutik i det egna bostadsområdet. Men 
resultaten visar också att marknaden har svårigheter med att tillfredsställa 
efterfrågan på bostadsområdesbutiker, eftersom individer bosatta i samma 
stadsdelar har olika preferenser och på grund av s.k. sociala dilemman. I 
genomsnitt föredrar ca 40 % ett butiksnät med stormarknader och mindre 
kompletteringsbutiker. 

Detta innebär att problemets fokus, konsekvenser av dagligvaruhandelns 
omvandling, bör förändras från att avse butiksnätets förändringar i sig till att 
omfatta den strategiska frågan om hur städer bör utformas med boendemiljöer och 
transportsystem för att skapa så goda levnadsbetingelser som möjligt för alla 
invånare. Dagligvaruhandelns omvandling är beroende av hur städer utformas 
med avseende på bebyggelsestruktur och transportsystem. Funktionsseparerade 
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städer med kapacitetsstarka vägnät för biltrafik ger upphov till ett antal effekter. 
Dagligvaruhandelns förändrade lokaliseringsmönster är ett exempel. Resultaten, 
tillsammans med övrig refererad forskning, visar att det finns effektivitetsvinster 
att göra i form av en bättre anpassning mellan utbud och efterfrågan om individer 
och hushåll kan välja bland ett större urval av boende- och trafikmiljöer. 
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7 Publikationer från projektet 
De resultat som diskuteras i rapporten baseras på de delstudier som har 
genomförts. Nedan följer en sammanställning av de publikationer som har 
producerats i projektet: 
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Bästa stadsinvånare! 
 
De förändringar som i dag sker inom detaljhandeln är en omdebatterad fråga. Små 
dagligvarubutiker försvinner och ersätts av stora butiker, t.ex. stormarknader i städernas 
utkanter. Statliga myndigheter och kommuner arbetar därför med hur planeringen av 
detaljhandeln ska vara utformad. Men det saknas kunskaper om hur handelns kunder 
gör sina inköp och vad konsumenter tycker är bra och dåligt. Väg- och 
transportforskningsinstitutet (VTI) genomför därför ett forskningsprojekt för att försöka 
ta reda på detta. Det är därför som Du har fått denna enkät. 
 
Du har fått enkäten genom ett slumpmässigt urval bland boende i några stadsdelar i 
södra Stockholm. Adresserna är hämtade ur Sema Group Infodata AB:s adressregister. 
 
Det är naturligtvis helt frivilligt att besvara enkäten, men varje uteblivet svar minskar 
undersökningens värde. Därför vore vi mycket tacksamma om Du ville besvara enkäten 
och skicka in den i det portofria svarskuvertet, helst inom en vecka.  Allt Du behöver 
göra är att svara på frågeformulärets frågor, oftast endast genom att fylla i ett kryss. 
 
Svaren behandlas givetvis helt konfidentiellt och ingen kommer att kunna utläsa vad 
just Du har svarat. De påskrivna numren används endast för att se till att påminnelser 
bara skickas till de som inte har svarat. En inkommen enkät med överstruket nummer 
kan vi tyvärr inte använda. Om Du av någon anledning ändå inte vill medverka i 
undersökningen vore det bra om Du skickade in enkäten blank. 
 
Ring gärna om något är oklart. Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
 
 
 
Tomas Svensson, projektledare 
tel: 013-20 40 69 
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                                                                                        B        
FRÅGEFORMULÄR 
 
Först kommer några frågor om Dig och Ditt hushåll. 
 
 
1.   Man                     Kvinna 
 
2. Hur gammal är Du?  ………år   
 
3. Har någon i Ditt hushåll körkort för bil?            Ja                        Nej 
 
4  Hur många bilar har Ditt hushåll tillgång till för privat bruk? 
 
   Ingen bil       1 bil          2 bilar           3 bilar eller fler 
 
 
5. Hur bor Du / Ni? 
 
  I lägenhet i flerfamiljshus    I radhus, kedjehus, parhus         I villa  
  
 
 
 
6 a) Hur många personer 16 år eller äldre bor i ditt hushåll, inklusive dig själv? 
 

 1 person   2 personer   3 personer   4 personer eller fler 
 
 
6 b) Hur många barn under 16 år bor i ditt hushåll? 
 

 0       1        2       3       4 eller fler      
 
 
7. Hur stor inkomst (lön, studielån, pension, bidrag o. dyl.) före skatt har Ditt            
hushåll ungefär idag? 
  
   0-10 000 kr/månad 
   10 001-17 000 kr/månad 
   17 001-23 000 kr/månad 
   23 001-30 000 kr/månad 
   30 001-40 000 kr/månad 
   40 001-50 000 kr/månad 
     mer än 50 000 kr/månad 
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Nu kommer några frågor om hur Du/Ditt hushåll gör inköp av dagligvaror. Med 
dagligvaror menar vi livsmedel, tvättmedel, hushållspapper och liknande varor. 
 
I vilka affärer handlar Du / Ditt hushåll oftast dagligvaror?  
 
Ange de tre vanligaste affärerna med namn och var de ligger. Om Du handlar i 
färre än tre affärer så fyll bara i de rader och kolumner som gäller för de affärer 
du använder.   
 
Affär A: .………………………………………………............................................................... 
 
Affär B: ………………………………………………................................................................ 
 
Affär C: ………………………………………………………………………………………… 
 
Nu kommer några frågor om de affärer Du valt som affär A , affär B och affär C.  
 
8 a) Hur ofta handlar Du / Ditt hushåll dagligvaror i  
 
   affär A           affär B           affär C        
5-7 gånger per vecka                             
2-4 gånger per vecka                             
1 gång per vecka                             
2-3 gånger per månad                             
1 gång per månad                             
Mer sällan än 1 gång per månad                             
 
 
8 b) För hur mycket handlar Du / Ni dagligvaror totalt per månad i  
 
   affär A            affär B            affär C 
1-100 kr                             
101-300 kr                             
301-600 kr                        
601-1000 kr                             
1001-1500 kr                             
1501-2500 kr                             
2501-3500 kr                             
3501-4000 kr                                                                             
Mer än 4000 kr                            
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8 c) När Du / Ditt hushåll handlar dagligvaror, sker det oftast ”på vägen” eller är det 
Ditt / Ert enda ärende? 
 
   affär A      affär B    affär C 
Åker bara för att handla dagligvaror  
och sedan hem igen                   
På väg hem från arbetet / studierna                   
I samband med andra inköp                                                 
I samband med andra ärenden                    
Annat nämligen……………………………………                   
 
 
8d) Vem handlar oftast? 
 
                                                                   affär A      affär B    affär C 
Du själv                   
Make, maka, sambo                   
Båda vuxna                   
En vuxen och barn                                                                
Hela familjen                                                                         
Någon annan, nämligen…………………….                          
 
  
 
 
 
8e) Hur tar Du dig / Ni er oftast till  
 
  affär A       affär B     affär C 
Gående                 
Med cykel                     
Med bil                 
Med buss                     
Annat, nämligen ..........................                  
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9 a) Nu kommer några frågor om hur Du/Ditt hushåll skulle vilja göra inköpen 
av dagligvaror. Du behöver inte tänka på hur Du/Ni gör inköpen av dagligvaror 
idag eller hur det ser ut i Ert bostadsområde. 
 
Tänk dig in i följande situation: 
 
Du kan välja att handla i två affärer. Det finns en ny stormarknad 10 km från Din 
bostad. Vid stormarknaden finns det gott om parkeringsplatser. Från Din stadsdels 
centrum går det också bussar till stormarknaden varje halvtimme.  
 
Du kan också handla i en butik i Ditt bostadsområde. Den butik som  finns i 
bostadsområdet har parkeringsplatser och ligger 300 meter från Din bostad. 
Butiken i bostadsområdet har alla dagligvaror Du behöver. Varor som kostar t.ex. 
500 kronor att köpa i stormarknaden, kostar 575 kronor i butiken i 
bostadsområdet, d.v.s. 15% mer. 
 
 
Försök att tänka dig in i situationen och hur Du skulle välja om alternativen var 
verklighet. Sätt kryss för det alternativ som du föredrar. 
 
 
 
 
 

 Alternativ 1 
Alla inköp i stormarknaden. 

 Alternativ 2 
Tre fjärdedelar av inköpen i 
stormarknaden, resten (en fjärdedel) i 
butiken i Ditt bostadsområde. 

 Alternativ 3 
Hälften av inköpen i stormarknaden, 
hälften i butiken i Ditt bostadsområde. 

 Alternativ 4 
En fjärdedel av inköpen i 
stormarknaden, resten (tre fjärdedelar) 
i butiken i Ditt bostadsområde. 

 Alternativ 5 
Alla inköp i affären i bostadsområdet. 
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9 b) Tänk dig nu in i följande situation: 
 
Pris och sortiment i butiken i Ditt bostadsområde kommer att bestämmas av hur Du 
handlar. Alla andra i bostadsområdet kommer att handla som Du och då 
påverkas affären enligt tabellen nedan. Stormarknaden kommer inte att påverkas 
av ditt val.   
 
Försök att tänka dig in i situationen och hur Du nu skulle välja om alternativen 
var verklighet. Sätt kryss för det alternativ som du föredrar. 
 
Hur Du väljer att göra dina inköp: Vad konsekvenserna blir för 

bostadsområdet 
 

 Alternativ 1 
Alla inköp i stormarknaden. Ditt bostadsområde blir helt utan affär 

 Alternativ 2 
Tre fjärdedelar av inköpen i 
stormarknaden, resten (en 
fjärdedel) i butiken i Ditt 
bostadsområde. 

I Ditt bostadsområde finns en 
servicebutik med litet sortiment 
anpassat för kompletterande inköp. 
Varor som kostar t.ex. 500 kronor att 
köpa i stormarknaden, kostar 650 
kronor i servicebutiken, d.v.s. 30% mer.

 Alternativ 3 
Hälften av inköpen i 
stormarknaden, hälften i 
butiken i Ditt bostadsområde. 

I Ditt bostadsområde finns en liten 
dagligvarubutik som har en variant av 
alla dagligvaror du behöver. Varor som 
kostar t.ex. 500 kronor att köpa i 
stormarknaden, kostar 625 kronor i 
butiken i bostadsområdet, d.v.s. 25% 
mer. 

 Alternativ 4 
En fjärdedel av inköpen i 
stormarknaden, resten (tre 
fjärdedelar) i butiken i Ditt 
bostadsområde. 

I Ditt bostadsområde finns en 
dagligvarubutik som har flera varianter 
av alla dagligvaror du behöver. Varor 
som kostar t.ex. 500 kronor att köpa i 
stormarknaden, kostar 600 kronor i 
butiken i bostadsområdet, d.v.s. 20% 
mer. 

 Alternativ 5 
Alla inköp i affären i 
bostadsområdet. 

I Ditt bostadsområde finns en 
fullsorterad dagligvarubutik med alla 
dagligvaror du vill ha. Varor som kostar 
t.ex. 500 kronor att köpa i 
stormarknaden, kostar 575 kronor i 
butiken i bostadsområdet, d.v.s. 15% 
mer. 

 
 
Motivera gärna ditt val! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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10) Hur viktigt tycker Du att det är att det finns en affär som säljer dagligvaror i 
närheten av din bostad? 
 

 Jag tycker att det är mycket viktigt 
 

 Jag tycker att det är viktigt 
 

 Jag tycker att det har liten betydelse 
 

 Jag tycker att det inte har någon betydelse alls 
 
 
Motivera gärna ditt svar! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
11) Hur viktigt tycker Du att det är att affärer i bostadsområden som säljer 
dagligvaror har rymliga parkeringsplatser? 
 

 Jag tycker att det är mycket viktigt 
 

 Jag tycker att det är viktigt 
 

 Jag tycker att det har liten betydelse 
 

 Jag tycker att det inte har någon betydelse alls 
 
 
Motivera gärna ditt svar! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Övriga synpunkter kan lämnas på enkätens baksida 
 
Tack för Din medverkan! 
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