
LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Ekonomiska Institutionen 

D-uppsats i nationalekonomi: 2000/10 

 

 

 

 

 

 

 

Distributionsekonomisk optimering 

av dagligvaruhandelns lokalisering 
- förstudie till ett forskningsprojekt 

 

 

 

 

 

 
         Författare: Mattias Haraldsson 

         Handledare: Jan Owen Jansson 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
  
Ekonomiska Institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  

Datum 
Date 
2000-06-16 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X  Svenska/Swedish 
    Engelska/English 

      Licentiatavhandling 
     Examensarbete 

  

ISRN   Nationalekonomi 2000/10    

 
   
  

      C-uppsats 
X  D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

        Övrig rapport 
      ____ 
 

  

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2000/nek/010/ 

  

 
 

 

Titel 
Title 
 

 

Distributionsekonomisk optimering av dagligvaruhandelns lokalisering - förstudie till 
ett forskningsprojekt  
 
Towards a Optimization Model for Grocery Store Location 

 

Författare 
Author 

 

Mattias Haraldsson 

 
 

Sammanfattning 
Abstract 
Den svenska dagligvaruhandeln har under de senaste decennierna omvandlats i grunden. Små 
specialiserade butiker i bostadsnära lägen har i stor omfattning ersatts av stora 
fullsortimentsbutiker med biltillvänd lokalisering. I och med omvandlingen har stordriftsfördelar 
kunnat realiseras samtidigt som privatbilismen i samband med dagligvaruinköp ökat. Det råder en 
viss osäkerhet om den samhällsekonomiska effektiviteten när hänsyn tas till konsumenternas 
distributionsarbete. För att kunna utvärdera olika butikssystem i samhällsekonomiska termer 
utformas en enkel optimeringsmodell där det optimala antalet butiker inom olika butikssystem 
kan bestämmas. I modellen ingår dels en funktion som uttrycker sambandet mellan 
butiksomsättning och pris och dels en transportkostnadsfunktion. 
 
I modellen har varje butik ett hexagonalt marknadsområde. Ett större marknadsområde ger lägre 
inköpspris men också högre transportkostnader. Transportkostnadsfunktionen innehåller 
parametrar för kilometerkostnad, tidskostnad samt skattekilen mellan arbete i formell respektive 
informell sektor. Optimeringar görs för fyra olika butikssystem. Butikssystemen är kombinationer 
av bostadsområdesbutiker, stadsdelscentrumbutiker, centrala varuhus samt externetableringar. 
 
Modellen är inte komplett utan är tänkt som ett första steg mot en fullständig modell för 
dagligvaruhandelns lokalisering.  
 

 
Nyckelord 
Keyword 
dagligvaruhandel, lokalisering, optimering, distribution, stordriftsfördelar 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
  
Ekonomiska Institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  

Datum 
Date 
2000-06-16 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X  Svenska/Swedish 
    Engelska/English 

      Licentiatavhandling 
     Examensarbete 

  

ISRN   Nationalekonomi 2000/10    

 
   
  

      C-uppsats 
X  D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

        Övrig rapport 
      ____ 
 

  

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2000/nek/010/ 

  

 
 

 

Titel 
Title 
 

 

Distributionsekonomisk optimering av dagligvaruhandelns lokalisering - förstudie till 
ett forskningsprojekt  
 
Towards a Optimization Model for Grocery Store Location 

 

Författare 
Author 

 

Mattias Haraldsson 

 
 

Sammanfattning 
Abstract 
The structure and performance of grocery distribution in Sweden has changed profoundly since 
the second world war. Increasing access and usage of the private car, in combination with an 
accommodating town planning has enhanced the exploitation of scale economies within 
distribution firms. There is, however, some ambiguity concerning the overall efficiency of the 
distribution system when the costs associated with travelling and purchasing performed by 
households are treated as an integrated part of the total distribution cost function. 
 
The purpose of this master thesis is to develop the foundation of a spatial optimisation model, 
which defines the most efficient distribution system. The underlying idea is that the optimal 
localisation and size of grocery stores is a function of economies of scale within the firms weighed 
against distributions costs within the households, such as transportation costs. The optimal system, 
i.e. the solution of the model, minimises the overall distribution cost. Each store in the model has a 
hexagonal market area and the optimisation is carried out within the boundaries of four systems of 
store structures, representing different combinations of store size and location. The transportation 
cost function includes parameters representing distance, parking, time usage and differences 
between taxed and non-taxed labour costs. The model can be described as basic and is a first step 
to a more realistic and comprehensive model, which incorporates all relevant cost components. 
The aim is to tackle this development in future research projects.  
 
 



  

 
Nyckelord 
Keyword 
groceries, localisation, optimization, distribution, economies of scale 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Förord 
Denna magisteruppsats ingår i projektet Samhällsekonomisk analys av 

dagligvaruhandelns strukturomvandling, som bedrivs vid Statens väg- 

och transportforskningsinstitut, VTI, under ledning av Tomas 

Svensson. Uppsatsen är avsedd som en förstudie till ett större projekt 

om modellering av dagligvaruhandelns lokalisering. I uppsatsen sätts 
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och transportkostnader ingår. Modellen är dock långt ifrån komplett 

och bör kompletteras med ytterligare kostnadsfunktioner. Till dessa 

hör bl.a. kostnad för att gå eller cykla till dagligvarubutiken, kostnader 

för inköpsplanering samt de kostnader som lagring i hemmen ger 

upphov till. För att inkludera dessa mycket väsentliga kostnader krävs 

emellertid omfattande insamling av empiri. En annan 
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Sammanfattning 
Den svenska dagligvaruhandeln har under de senaste decennierna 

omvandlats i grunden. Små specialiserade butiker i bostadsnära lägen 

har i stor omfattning ersatts av stora fullsortimentsbutiker med 

biltillvänd lokalisering. I och med omvandlingen har stordriftsfördelar 

kunnat realiseras samtidigt som privatbilismen i samband med 

dagligvaruinköp ökat. För att kunna utvärdera olika butikssystem i 

samhällsekonomiska termer krävs att alla relevanta kostnadsposter 

beaktas. Till dessa hör naturligtvis själva distributionen men också 

mer indirekta effekter såsom påverkan på stadsmiljön. Uppsatsens 

perspektiv begränsas till distributionsarbetets direkta kostnader. I 

uppsatsen antas att butikspriserna ger en korrekt bild av 

resursförbrukningen i tidigare led. Under detta antagande bör 

butiksnätet utformas så att totalkostnaden för inköp och hemtransport 

minimeras. 

 

Syftet med uppsatsen är att utforma en enkel optimeringsmodell där 

det optimala antalet butiker inom olika butikssystem kan bestämmas. I 

modellen ingår dels en funktion som uttrycker sambandet mellan 

butiksomsättning och pris och dels en transportkostnadsfunktion. 

Modellen syftar inte till att likna någon viss stad men parameterval 

sker ändå huvudsakligen mot bakgrund av empiriska data. 

 

I modellen har varje butik ett hexagonalt marknadsområde. Ett större 

marknadsområde ger lägre inköpspris men också högre 

transportkostnader. Transportkostnadsfunktionen innehåller 

parametrar för kilometerkostnad, tidskostnad samt skattekilen mellan 

arbete i formell respektive informell sektor. Optimeringar görs för fyra 

olika butikssystem. Butikssystemen är kombinationer av 



  

bostadsområdesbutiker, stadsdelscentrumbutiker, centrala varuhus 

samt externetableringar. Optimeringarna utförs dessutom med två 

olika kilometerkostnader, 5 respektive 20 kr. 

 

Med den lägre kilometerkostnaden framstår ett butikssystem där 

huvuddelen av inköpen görs i externetableringar som det mest 

kostnadseffektiva. Om många konsumenter koncentrerar sina inköp 

till samma butik finns det goda förutsättningar för låga priser. Mindre 

butiker i stadsdelscentrum och bostadsområden används då endast till 

kompletteringsinköp. Om kilometerkostnaden höjs så blir det däremot 

för dyrt att resa till externetableringar. Det billigaste i detta läge är 

istället att utföra huvuddelen av inköpen i en stadsdelscentrumbutik 

och därutöver kompletteringshandla i bostadsområdesbutiker.
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1 Inledning 

Dagligvaruhandeln i Sverige har under perioden efter andra 

världskriget förändrats i ett antal avseenden. Omvandlingen har 

inneburit förändringar av bland annat ägande, organisation samt 

geografisk lokalisering. Den mest uppenbara förändringen är måhända 

den fysiska utlokaliseringen från centrum och bostadsområden till 

externa lägen. Utlokaliseringen har drivits fram av en jakt på 

stordriftsfördelar och har möjliggjorts av ökad tillgång till bil. 

Samtidigt har branschstrukturen och ägarbilden förändrats kraftigt. 

Uppköp och frivillig anslutning till butikskedjor har lett till horisontell 

integration av dagligvarubranschen.1 Antalet aktörer har minskat som 

följd av fokuseringen på skalekonomier, vilket har lett till en kraftig 

reducering av antalet aktörer på marknaden. Den svenska 

dagligvarumarknaden betecknas idag av fåtalskonkurrens där tre 

aktörer eller block kontrollerar den absoluta majoriteten av butikerna. 

Helt självständiga  butiker är i dagsläget därför mycket sällsynta.  

 

En för konsumenterna mindre uppenbar förändring är kanske att 

dagligvarublocken i stor utsträckning också kontrollerar tidigare led i 

distributionskedjan, t.ex. lager och grossister. Med begrepp hämtat 

från den s.k. kontraktsteorin kan man säga att den vertikala 

integrationen av branschen ökat.2 Den vertikala integrationen är också 

                                           
1 Horisontell integration innebär att organisationer med samma position i 

förädlingskedjan slås ihop. I dagligvarufallet är sammanslagningar av flera butiker 

ett exempel på horisontell integration.  
2 Vertikal integration innebär att organisationer med olika position i 

förädlingskedjan integreras. Begreppet beskrivs exempelvis i Carlton, Perloff, 

1994, kapitel 13 
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en faktor som  påverkar koncentrationen i branschen. De få butiker 

som inte tillhör någon stor butikskedja är ändå beroende av leveranser 

från någon stor aktör.  

 

Så långt geografisk lokalisering och branschorganisation. 

Omvandlingen berör i allra högsta grad också produktionsmetoderna 

inom dagligvarudistributionen. Arbetsdelningen mellan producenter 

och konsumenter har förändrats genom att konsumenterna tagit över 

större delar av sortimentssammanställning, transport och lagring. Den 

bakomliggande faktorn är en strävan efter att effektivisera branschen 

främst genom förbättrad arbetsproduktivitet. Sett ur denna synvinkel 

är det otvetydigt så att rationaliseringarna lyckats, eftersom 

dagligvaruhandelns omsättning per anställd ökat markant. Från ett mer 

övergripande samhällsekonomiskt perspektiv finns det dock fler 

faktorer som behöver beaktas. Rationaliseringarna och jakten efter 

stordriftsfördelar inom dagligvarubranschen har lett till att 

konsumenternas andel av distributionsarbetet ökat, varför en del av det 

som ser ut som rationaliseringar egentligen är övervältringar av arbete 

på nästa led, d.v.s. hushållen. Exempelvis har den geografiska 

koncentrationen medfört att andelen privat transportarbete i 

distributionskedjan ökat. Effektivisering av ett led kan således 

medföra merarbete och kostnadsökningar i nästa. En ytterligare 

konsekvens av externetableringarnas ökade marknadsandel är en 

utarmning av den bostadsnära handeln, vilket drabbar grupper som 

saknar tillgång till bil och därför är hänvisade till de allt färre och 

mindre butikerna i innerstad och förorter.  
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1.1 Problemformulering 

Ur samhällsekonomisk synvinkel är det naturligt att betrakta hela 

distributionskedjan som en helhet utan att primärt intressera sig för 

arbetsdelningen mellan producent och konsument. En utgångspunkt 

bör vara att en viss mängd varor och tjänster ska distribueras med så 

små insatser som möjligt. Vem som utför vad i den processen är 

endast av sekundärt intresse varför perspektivet kan vara helt 

aktörsövergripande. Distributionsarbetet består av transport, lagring 

och sortimentssammanställning. Varje led av distributionskedjan har 

speciella förutsättningar för att utföra dessa aktiviteter. Fördelningen 

av transport, lagring och sortimentssammanställning bör ur 

samhällsekonomisk synvinkel fördelas mellan distributionskedjans 

olika led och aktörer på ett sätt som minimerar resursuppoffringen. 

Överhuvudtaget bör analysen ske ur ett helhetsperspektiv för att de 

samhällsekonomiska nettoeffekterna ska kunna fångas upp. Partiella 

analyser exempelvis av konsument- eller producentsidan är av ringa 

intresse då förändringar av den ena sidan kan få återverkningar även 

på den andra. Rationaliseringar på utbudssidan kan exempelvis 

innebära merarbete för konsumenten, s.k. övervältring. Trots att 

övervältring endast är en omfördelning av arbetsbördan mellan 

utbuds- och efterfrågesidan  framstår det ofta som attraktivt. Orsaken 

är att en dylik omvandling förändrar arbetsfördelningen mellan den 

formella och den informella delen av ekonomin. Genom att 

konsumenterna övertar arbete från producentsidan så undgår man de 

skattepålagor som annars skulle drabba såväl producenter som 

konsumenter. Förändringar av dagligvaruhandelns distributionssystem 

kan även av andra orsaker te sig gynnsamma utan att ett 

samhällsekonomiskt netto för den skull uppstår. Exempelvis kan 
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externa effekter från transporter bidra till att kostnaderna inte täcks 

fullt ut.  

 

När det gäller frågan om dagligvaruhandelns geografiska struktur kan 

frågan om antalet butiker betraktas som ett val mellan att utnyttja 

stordriftsfördelar i tidigare led, d.v.s. fram till butiken, och att 

reducera avståndet mellan butiker och bostäder. Att lokalisera butiker 

närmare konsumenten kan innebära att transportarbetet minskar 

medan det medför nackdelar i form av mindre rationell hantering i 

butikerna. Mer bostadsnära lokalisering innebär fler och mindre 

butiker med mindre utpräglade skalekonomier. Således måste 

kostnader i distributionskedjans olika led vägas mot varandra. 

Uppsatsen syftar till att utforma en modell för optimering av 

butiksnätets utformning utifrån ett distributionsekonomiskt 

kostnadskriterium. Problemets natur framgår av figur 1.1 nedan.  

Figur 1.1 Transport- och inköpskostnad 

Källa: Egen 

Det problem som ska lösas är att finna det antal butiker som 

minimerar summan av inköps- och transportkostnader, TC. I figuren 

existerar det endast en butikstyp. I realiteten kan antalet butikstyper 

emellertid vara flera. Principiellt förändras inget av ett ökat antal 

TC 

f(x) 

f(x) = inköpskostnad   

g(x) = transportkostnad  

TC = f(x)+g(x) 

x = marknadsområdets radie 
  

g(x) 

x 

Kostnad 
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butikstyper. Den enda skillnaden är antalet inköps- och 

transportkostnadsfunktioner som ska summeras. 

 

Kostnaden för att med personbil transportera hem varorna är troligtvis 

av stor betydelse för strukturomvandlingens samhällsekonomiska 

effekter. För att koncentrationen av dagligvaruhandeln ska vara 

samhällsekonomiskt lönsam krävs att eventuella stordriftsfördelar i 

leden fram till kund är större än de merkostnader den ökade 

privatbilismen medför. Omfattande forskningsinsatser har gjorts för 

att estimera bilismens reella kostnader. Delar av forskningsresultaten 

används i denna uppsats. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utforma en enkel optimeringsmodell där 

det optimala antalet butiker inom olika butikssystem kan bestämmas. 

För att ett optimalt butiksnät ska kunna beräknas krävs att två frågor 

besvaras: 

 

1. Hur stor är inköpskostnaden i olika stora butiker? Finns det några 

samhällsekonomiska vinster med en koncentration av butiksnätet 

och hur stora är de i så fall? Frågan kan besvaras genom att skatta 

en funktion som uttrycker sambandet mellan omsättning och pris. 

Alternativt kan priset ses som enfunktion av antalet butiker, som 

f(x) i figur 1.1. 

2. Hur stor är kostnaden för transport mellan olika typer av butiker 

och hemmen? Här ingår såväl kostnaden per kilometer, vilken 

beror av miljöeffekter, tidsåtgång m.m. som parkeringskostnad. 

Även transportkostnaden beror av antalet butiker och motsvaras i 

figur 1.1 motsvaras av g(x). 
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1.3 Avgränsningar 

I uppsatsen utformas butikssystem som minimerar 

distributionskostnaderna för dagligvaror. Distributionskostnaderna 

uttrycks i beräkningarna dels av inköpspriset och dels av kostnaderna 

för privatbilism. Dessa överstiger i stadstrafik bensinpriset p.g.a. 

förekomsten av  externaliteter såsom trängsel, olyckor och 

avgasutsläpp. I beräkningarna tas hänsyn till dessa exteraliteter. 

Däremot sker ingen motsvarande kompensation för kostnader som 

uppstår fram till butiksledet. Troligtvis finns också där externa 

effekter och andra marknadsmisslyckanden som en fullständig 

samhällsekonomisk bedömning borde beakta.  En noggrant studium 

av dessa kräver dock tillgång till mycket detaljerad information om 

distributionskostnader fram till butik. Eftersom den enda 

kostnadsinformation som finns tillgänglig i dagsläget är prisuppgifter 

från olika butiker får vissa frågor lämnas obesvarade. I uppsatsen 

antas således dagligvarupriserna avspegla kostnaderna på ett korrekt 

sätt, ett antagande som är diskutabelt men nödvändigt för analysens 

genomförande.  

 

Något som inte heller beaktas i uppsatsen är eventuell samordning av 

olika inköp. Större butiker är ofta lokaliserade i köpcentrum där olika 

typer av detaljhandel finns representerad. I många fall kan därför resan 

utnyttjas inte enbart till dagligvaruinköp, utan även till köp av kläder 

m.m. Förekomsten av dagligvarubutiker kan också ha betydelse för 

den allmänna stadsmiljön. Bortsett från den service som tillhandahålls 

kan ett rikt utbud av butiker bidra till en trivsam atmosfär. Inom 

ramen för projektet Samhällsekonomisk analys av dagligvaruhandelns 

strukturomvandling, som bedrivs vid Statens väg- och 

transportforskningsinstitut, VTI, under ledning av Tomas Svensson, 
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kommer flera mer indirekta effekter av butiksnätets utformning att 

undersökas.  

 

En begränsning är att branschen endast belyses ur ett 

kostnadsperspektiv. En utgångspunkt är således att potentiella 

stordriftsfördelar bör realiseras för att minimera den totala 

resursuppoffringen. Koncentrationens effekter på branschens 

konkurrenssituation behandlas inte. Marknaden domineras helt av tre 

stora block, vilket väckt en del farhågor om icke-optimal prissättning 

och även propåer om tvångsmässig uppdelning av dagligvarublocken.3 

Butikerna kan vara knutna till blocken på många alternativa sätt. Att 

reda ut ägarstrukturen i dagens dagligvaruindustri är emellertid en 

grannlaga uppgift som faller utanför denna uppsats ram.  

1.4 Metod 

I uppsatsen sammanfogas dagligvarudistributionen i en enklare 

optimeringsmodell som syftar till att finna en kostnadsminimerande 

butiksstruktur. Ett fundament för analysen är mikroekonomisk 

kostnadsteori, främst den del som berör skalekonomiska faktorer. En 

grundtes är att dagligvaruhandelns styckkostnader faller i ett intervall 

av betydande storlek varför stordriftsfördelar ges ett relativt stort 

utrymme i uppsatsen. Stordriftsfördelar diskuteras teoretiskt och 

dessutom estimeras en icke-linjär kostnadsfunktion för 

dagligvaruhandeln utifrån empiriskt material. Vidare används teorier 

beträffande samhällsekonomiska kostnader för trafik, s.k. road pricing 

teori, och allokering av arbete i formell respektive informell sektor.  

                                           
3 Frågan har bl.a. dryftats av biträdande näringsminister Mona Sahlin på DN 

Debatt, vilket ger en indikation om de politiska vindarnas nuvarande riktning. 

Dagens Nyheter, 000114, sid. A4 
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Uppsatsen ingår i projektet Samhällsekonomisk analys av 

dagligvaruhandelns strukturomvandling, som är en fortsättning på den 

forskning som bl.a. redovisas i Tomas Svenssons doktorsavhandling 

Dagligvaruhandelns strukturomvandling- drivkrafter och 

konsekvenser för städers utformning och miljö.4 Avhandlingen och 

relaterade arbetspapper tillhör de viktigaste och mest använda källorna 

i uppsatsen. I ett vidare perspektiv har uppsatsen även 

beröringspunkter med VTI-projektet Balans i avvägningen mellan 

biltillgänglighet och god miljö.  

 

I uppsatsen estimeras en kostnadsfunktion för dagligvaror utifrån 

empiriskt material. Datamaterialet kommer från konsumentverkets 

matkostnadsdatabas MATKOST och är insamlat i 188 butiker under 

hösten 1999.5 Det statistiska materialet är av god kvalitet men är inte 

helt representativt eftersom urvalet inte till fullo uppfyller krav på 

slumpmässighet. Den skattade kostnadsfunktionen kan därför endast 

anses representera de butiker som ingår i statistiken. Några generella 

slutsatser är i strikt statistik mening inte möjliga att dra. Funktionen 

används ändå som bas i uppsatsens modellbygge eftersom MATKOST 

är det mesta aktuella och omfattande material som finns att tillgå. 

Dess form överensstämmer dessutom väl med hypoteser som kan 

formuleras utifrån ekonomisk teori, vilket stärker tilltron till dess 

giltighet. 

                                           
4 Svensson, 1998 
5 Stort tack till Konsumentverket som ställt sitt material till förfogande. Utan 

tillgång till detta hade uppsatsarbetet inte gått att genomföra. 
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1.4.1 Att bygga Modeller 

I detta avsnitt ges en bakgrund till teorier och modeller. Varianter 

presenteras och jämförs och dessutom ges en beskrivning av hur 

modellbyggande går till. De flesta som kommit i kontakt med 

nationalekonomin torde ha en god uppfattning om vad en teori eller 

modell är, men en genomgång av olika modelldimensioner kan ändå 

vara relevant.  

 

För att analysera en komplex verklighet är det ofta användbart att 

avbilda verkligheten i en modell av mer eller mindre abstrakt natur. I 

vissa fall kan modellen exakt överensstämma med verkligheten, i 

andra fall utgör den endast en förenkling av det system man önskar 

analysera. Inom nationalekonomin förhåller det sig i allmänhet på det 

senare sättet. Syftet med att formulera en modell kan vara att förstå 

hur olika samband ser ut men också att beräkna utfallet av olika 

parametervärden och begränsningar. En modell syftar till att med 

rimliga förenklingar åskådliggöra komplexa samband.  

Modellen ska tjäna som ett pedagogiskt och analytiskt hjälpmedel där 

väsentliga delar skiljes ut men mindre betydelsefulla detaljer 

ignoreras. Føllesdal m.fl. definierar en modell som   

en representation av något, där vissa egenskaper, som är viktiga för det syfte 

representationen ska användas till, är framhävda medan övriga egenskaper 

utelämnats.6 

Som framgår av denna definition bör modellen anpassas efter 

intressefokus. Olika aspekter av ett och samma fenomen kräver 

således olika utföranden av modellen. Teori och modell används i 

många fall synonymt. Många vill dock ge teori en bredare och mer 

                                           
6 Føllesdal m.fl., 1993, sid. 95 
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generell definition än modell. Føllesdal m.fl. menar t.ex. att alla 

teorier är modeller medan det omvända inte gäller, vilket de 

exemplifierar med att t.ex. en modell av en bil inte är någon teori, 

vilket ju överensstämmer med allmänt språkbruk.7 Även Hägg m.fl. 

anser att begreppet teori har en vidare innebörd än vad modell har, 

även om de inte syftar på exakt samma sak som Føllesdal m.fl. Hägg 

m.fl. menar att en teori är mer omfattande än en modell både med 

avseende på probleminnehåll och tidsperiod.8 Deras tolkning är att en 

teori utgör ett större sammanhang vari modellen ingår. De begrepp 

som används i modellen relaterar till den teoretiska omgivningen och 

knyter därmed an till annan forskning. Den modell som utvecklas i 

denna uppsats knyter på motsvarande sätt an främst till klassisk 

mikroekonomisk teori och i någon mån även logistik. 

Figur 1.2 Modellens nivåer 

Källa: Egen 

En modell består av två nivåer; objektnivå och modellnivå. På 

objektnivån återfinns det objekt som modellen ska representera. Detta 

kan utgöras av verkligheten eller en tänkt verklighet. Modellnivån 

består av ett antal av de företeelser som definierar objektet och 

samband mellan dessa. Beroende vilka egenskaper hos objektet man 

vill spegla med modellen väljs olika företeelser.9 Modellnivåns 

utseende är således inte enbart beroende av objektnivån utan påverkas 

även av syftet med modellbyggandet. I denna uppsats utgörs 

                                           
7 Føllesdal m.fl., 1993, sid. 95 
8 Hägg m.fl., 1984 sid. 36 
9 Hägg m.fl., 1984, sid. 8 ff 

Modellnivå 

Objektnivå 
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objektnivån av en stad, stadens invånare samt ett distributionsnät som 

sköter dagligvaruförsörjningen. I modellnivån ingår endast ett fåtal av 

de dimensioner som definierar objektnivån. Konsumenterna betraktas 

exempelvis som tämligen abstrakta aktörer som kostnadsminimerar 

sina dagligvaruinköp, givet vissa preferenser.  

1.4.2 Modelltyper 

Modeller kan ha olika syfte; beskriva, förklara, prognosticera eller 

utgöra underlag för olika typer av beslut.  Om det huvudsakliga syfte 

är att beskriva och/eller förklara kallas modellerna deskriptiva eller 

positiva. Modeller som används som beslutsstöd säger någonting om 

hur saker bör vara, d.v.s. de har en värderande funktion och kallas 

normativa. Syftena är naturligtvis inte helt skiljda från varandra utan 

har gemensamma beröringspunkter. För att kunna förutsäga en 

process utveckling, d.v.s. göra en prognos kan exempelvis krävas att 

de bakomliggande orsakssambanden är klarlagda, att de kan beskrivas 

och förklaras.10 Ytterligare dimensioner där modeller skiljer sig åt är 

tidsperspektivet och om modellen är kvalitativ eller kvantitativ och 

deterministisk eller stokastisk.  

 

Beträffande tidsperspektivet kan en distinktion mellan statiska 

respektive dynamiska modeller. Statiska modeller ger en 

ögonblicksbild av objektets tillstånd men säger inget om h 

utvecklingen över tiden. Endast en tidsperiod åt gången beaktas och 

utvecklingen mellan olika tidsperioder förklaras ej av modellen. En 

dynamisk modell däremot tar skeenden i tiden i beaktande, alltså hur 

                                           
10 Hägg m.fl., 1984, sid. 71 ff 
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dagens tillstånd påverkas av historien och påverkar framtiden.11 En 

deterministisk modell innehåller parametrar vars värden är fullständigt 

kända eller åtminstone betraktas som det. En stokastisk modell 

däremot innehåller inga enkla skattningar på modellparametrar. 

Istället används sannolikhetsfördelningar varifrån värden slumpas ut. 

Vanligtvis används deterministiska modeller vid optimering, även om 

parametrarna inte är fullständigt kända eftersom stokastiska modeller 

är betydligt mer komplicerade att hantera matematiskt.12 Huruvida 

modellen är kvantitativ eller kvalitativ beror av vilken typ av variabler 

den består av.  

Tabell 1.1 Modelldikotomier 

Låg komplexitet Hög komplexitet 

Deterministisk Stokastisk 

Statisk  Dynamisk 

Kvalitativ  Kvantitativ 

Källa: Egen 

1.4.3 Optimeringsmodeller 

En optimeringsmodell används för att hitta en kombination av faktorer 

som maximerar eller minimerar en bestämd storhet. Om exempelvis 

den svenska ekonomin i sin helhet modelleras kan det vara av intresse 

att undersöka hur arbetskraften ska fördelas mellan olika sektorer för 

att BNP ska bli så stor som möjligt. Eventuellt kan det finnas faktorer 

som i någon mån begränsar valmöjligheterna beträffande 

arbetskraftsallokering. Exempelvis kanske ett krav är att 20 procent av 

arbetskraften ska arbeta inom offentlig sektor.  

 

                                           
11 Hägg m.fl., 1984, sid. 106 ff 
12 Rardin, 1998, sid. 18 f 
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Ett optimeringsproblem består av tre delar. Den första är att något ska 

beslutas. I exemplet ovan är det arbetskraftsallokeringen som ska 

avgöras. Mängden arbetskraft i respektive sektor är modellens 

beslutsvariabler. Nästa del är begränsningar som inskränker 

valmöjligheterna, vilket exemplifierades med kravet på arbetskraft i 

offentlig sektor. Inskränkningen är ett exempel på vad som inom 

optimeringsläran kallas bivillkor.13 Generellt gäller att stränga 

bivillkor ger sämre eller lika bra målfunktionsvärde än vad mindre 

omfattande begränsningar gör. Lösningsmängden under omfattande 

begränsningar är mindre än om begränsningarna är färre eller mindre 

stränga.14 Detta överensstämmer också med ett förnuftsmässigt 

resonemang. Det är lättare att finna en optimal lösning om 

handlingsfriheten är stor eftersom många olika lösningar då kan testas. 

Inskränkningar i handlingsfriheten gör att mer kompromissartade 

lösningar måste accepteras. 

 

Den tredje och sista delen rör beslutskriterierna; vad skiljer en bra 

lösning ifrån en mindre bra? Optimering handlar om att antingen 

maximera eller minimera en målfunktion.15 I exemplet ovan användes 

bruttonationalproduktens storlek som ett mått på en lösnings kvalitet. 

Optimeringsmodellen används inte enbart för att finna optimala 

lösningar utan dessutom till att analysera vad som händer om 

förutsättningarna förändras. Känslighetsanalyser visar vad som händer 

med målfunktionsvärdet om parametervärden eller bivillkor ändras.16 

                                           
13 Rardin, 1998, sid. 4 
14 Se exempelvis Rardin, 1988, sid. 305 ff 
15 Se exempelvis Rardin, 1988, sid. 4 
16 Se exempelvis Rardin, 1988, sid. 10 
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Uppsatsens optimeringsmodell är implementerad i Microsoft Excel 

och löses med den s.k. problemlösaren, som är Excels 

optimeringsfunktion. 

1.4.4 Modellbedömning 

En bra modell ska dels utgöra en bra approximation av verkligheten 

och dels passa användarens situation och syfte. Modellens 

överensstämmelse med den verklighet den söker beskriva kallas 

problemanpassning. För att bedöma problemanpassningen och 

realismen i modellens antaganden genomförs en validering. Hägg 

m.fl. menar att en validering  syftar till att avgöra "i vilken grad 

modellens variabler, relationer, och parametrar på ett rimligt sätt 

förenklar den verklighet (det objekt) man önskar uttala sig om."17 

Under valideringsfasen bör man diskutera om de förenklingar som 

gjorts i modellarbetet är rimliga med tanke på modellens 

användningsområde. Frågor som måste besvaras är om alla relevanta 

variabler finns med, om någon mindre relevant variabel kan uteslutas 

och om de samband som specificerats i modellen är riktiga. Modellens 

robusthet ska också testas genom en känslighetsanalys, vilket ska 

indikera hur känslig modellens utdata är för förändringar i antaganden 

eller samband.18 En avvägning som måste göras men som inte kan 

uttryckas som en generell regel är hur långt förenklingen ska drivas. 

En enkel modell är lätt att förstå men är alltid orealistisk i vissa 

avseenden. En komplicerad modell å andra sidan uppvisar vanligtvis 

en högre grad av realism men kan vara svårare att förstå. Detaljer i 

alltför stor mängd skymmer modellens huvuddelar. Hur långt 

                                           
17 Hägg m.fl., 1984, sid. 87 
18 Hägg m.fl., 1984, sid. 87 
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förenklingen ska drivas, d.v.s. abstraktionsgraden, måste avgöras från 

fall till fall och beror självklart på vem som ska använda modellen och 

vad syftet med den är. Av pedagogiska skäl bör dock alltid den 

enklare av två likvärdiga modeller användas. Principen om enkelhet är 

känd som Occam´s rakkniv och brukar sammanfattas som "man bör 

inte mångfaldiga tingen utöver det nödvändiga".19 

1.5 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel som beskriver 

dagligvaruhandelns historiska utveckling och hur handeln idag är 

organiserad. I huvudsak riktas intresset mot utformningen av butiker 

men ägarbilden får också ett kort omnämnande. Kapitel 3 innehåller 

den teori som används i uppsatsen. I kapitlet behandlas geografisk 

lokalisering av ekonomisk verksamhet och stordriftsfördelar. 

Dessutom redogörs för arbete i formell respektive informell sektor 

samt biltrafikens samhällsekonomiska kostnader. En viktig 

komponent i uppsatsen är den kostnadsfunktion som beskriver 

sambandet mellan butiksstorlek och pris. Denna skattas i kapitel 4. I 

kapitel 5 presenteras den modell som uppsatsens analys bygger på. 

Denna är i princip sammanfogad av en rumslig modell baserad på 

centrealortsteorin samt den skattade kostnadsfunktionen. Kapitlet 

innehåller dessutom en noggrann genomgång av faktorer som 

påverkar butiksnätets utformning. Viktiga parametrar identifieras och 

parametervärden som används i modellen redovisas. I analyskapitlet 

optimeras olika system av dagligvarubutiker. Antalet butiker av olika 

typ beräknas tillsammans med de inköps- och transportkostnader 

                                           
19 Entia non sunt multiplicanda praeter necessitaem. Nationalencyklopedin, 

uppslagsord Ockhams rakkniv. 
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butikssystemet ger upphov till. I det avslutande kapitlet diskuteras 

frågor som knyter an till uppsatsarbetet och som kan vara intressanta 

att gå vidare med. 
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2 Dagligvaruhandeln 

Detta kapitel behandlar dagligvaruhandelns historik och nuvarande 

struktur. Kapitlet inleds med en beskrivning av utvecklingen inom 

dagligvaruhandeln under efterkrigstiden och är tänkt som en historisk 

bakgrund till problemområdet. Beskrivningen är i huvudsak hämtad 

från Tomas Svenssons avhandling Dagligvaruhandelns 

strukturomvandling- Drivkrafter och konsekvenser för städers 

utformning och miljö. Efter historiken ges en överblick av nuvarande 

ägarbild och utformning av distributionsnätet.  

2.1 Historisk utveckling 

I det följande avsnittet beskrivs handelns utveckling under 1900-talet. 

Avsnittet ska ge en kort beskrivning av dagligvaruhandelns 

utveckling. Tidsperspektivet är i princip det senaste seklet, med fokus 

på efterkrigstiden.  

 

Under 1800-talet och början av 1900-talets förändrades städernas roll. 

Trots att de privilegier som tidigare gett städerna monopol på handel 

upphävdes, ökade städernas betydelse för det ekonomiska livet 

eftersom dess befolkning ökade kraftigt. Produktivitetsutvecklingen 

inom jordbruket frigjorde arbetskraft som kunde överföras till 

industrierna som i de flesta fall var lokaliserade i städerna. Med 

industrialiseringen växte fram en stor grupp av människor som inte 

var självförsörjande på livsmedel och därför var hänvisade till 

dagligvarumarknaden.  Dagligvaruhandeln under denna tid bestod av 

handelshus, marknader och specialiserade småbutiker och det dröjde 

åtskilliga år innan dagligvaruhandeln kom att utföras i former 

liknande dagens. Någon motsvarighet till moderna butiker där hela 
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spektrat av dagligvaror saluförs fanns inte.20 Den första större 

omvandlingen inträffade under de två första decennierna efter andra 

världskriget då självbetjäningen tog över marknaden från de manuella 

butikerna vilka tidigare varit standard.21 

 

Under 1950-talet gjordes en rad offentliga utredningar om 

möjligheterna till att effektivisera dagligvaruhandeln. Ett av de 

dokument som publicerades var den s.k. distributionsutredningen som 

syftade till att rationalisera dagligvarudistributionen. En av 

slutsatserna var att rationalisering av dagligvaruhandeln var en 

förutsättning för att den svenska ekonomin skulle kunna utvecklas. 

Genom effektivisering skulle personal frigöras för arbete i andra mer 

expansiva sektorer med stort behov av arbetskraft.22 I utredningen 

gavs en utförlig beskrivning av hur ett rationellt distributionssystem 

för dagligvaror borde vara utformat. En viktig förändring enligt 

betänkandet var att avskaffa de arbetskraftsintensiva försäljningen 

över disk och istället införa självbetjäning.23 Utöver att propagera för 

självbetjäning riktade utredningarna in sig på den bristfälliga 

konkurrensen, som förhindrade rationaliseringen. Dagligvaruhandeln 

hade tidigare präglats av konkurrenshämmande faktorer som 

etableringshinder och bruttoprissystem. Under 1950-talet skärptes 

emellertid konkurrenslagstiftningen och bruttopriserna förbjöds. 

                                           
20 Svensson, 1998, kap. 2 
21 Svensson, 1998, sid. 52 ff 
22 Svensson, 1998, sid. 42 
23 Svensson, 1998, sid. 45 
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Etableringshindren som utgjordes av  nyetableringskontroll förbjöds 

inte explicit men att denna ändå borde stävjas framgick tydligt.24 

 

I självbetjäningen ligger kärnan till det moderna butikssystemet i 

allmänhet och utvecklingen mot stora externt lokaliserade köpcentra i 

synnerhet. Självbetjäning kräver yta, något som inte fanns i centrum 

utan enbart i mindre tätbebyggda delar av städerna. Självbetjäningens 

totala genombrott är idag ett empiriskt faktum. Mycket få 

dagligvarubutiker existerar där kunden är beroende av en expedit 

annat än vid betalningen. Ett fåtal specialbutiker för ost, te etc. 

existerar men är precis som bagerier inget som konsumenten inte 

klarar sig utan. Alla dagligvaror, bortsett från alkohol, finns att tillgå i 

fullsortimentsbutiker. Utvecklingen mot självbetjäning och breddat 

sortiment har varit parallell.25 De första självbetjäningsbutikerna i 

Sverige dök upp under slutet av 40-talet. Under de kommande två 

decennierna gick utvecklingen sedan snabbt. I Sverige distribuerades 

70 procent av dagligvarorna via butiker med självbetjäning i slutet på 

1960-talet.26 

 

Självbetjäningen kom alltså att bli strukturomvandlingens första steg, 

ett steg som kraftigt bidrog till att effektivisera dagligvaruhandeln. 

När självbetjäningen genomförts riktades intresset mot tidigare 

distributionsled, däribland parthandeln. Partihandelns, vars främsta 

uppgift är att ompaketera gods i mer konsumentvänliga volymer, hade 

tidigare varit lokaliserad inne i städerna, ofta i svårtillgängliga lokaler 

                                           
24 Svensson, 1998, sid. 39 
25 Svensson, 1998, sid. 53 
26 Svensson, 1998, sid. 53 
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såsom källare och magasin. Genom att lastbilstransporter blev 

billigare och vägnätet förbättrades kunde partihandeln flyttas ut från 

innerstäderna.27 Därmed kunde verksamheten organiseras på ett 

effektivare men mer ytintensivt sätt. Till viss del förklaras således 

partihandelns rationalisering av geografisk omlokalisering vilket 

möjliggjorde användande av effektivare metoder och utrustning. 

Denna rationaliseringspotential frigjordes av utveckling på 

transportsidan. För att ytterligare effektivisera hanteringen uppströms 

butikerna krävdes dock förändringar av butikernas utformning och 

placering. Strävan var att undvika små leveranser och att underlätta 

distributionen genom att lokalisera butikerna på lättillgängliga platser. 

Dessa krav tillgodosågs i de planeringsdoktriner som växte fram under 

1950-talet. Städernas fysiska planering syftade till att utforma s.k. 

grannskap, där centralt belägna butiks- och servicelokaler omgavs av 

en stor mängd bostäder. Stadsdelscentrum utformades så att 

varuleveranserna lätt kunde ske med lastbil samtidigt som kunderna 

främst antogs gå till affären.28  

 

Delvis parallellt med utbyggnaden av stadsdelscentrum utfördes i 

många städer en s.k. sanering av innerstaden syftande till att underlätta 

för bilism samt erhålla moderna butikslokaler. Prognoser som gjordes 

visade att cityhandelns betydelse skulle vara fortsatt stark men att 

detta krävde omfattande tillskott av butiksyta.29 Rivning av gammal 

bebyggelse  och omfattande nybyggnation, under 60- och 70-talen 

beredde plats för varuhus med en stor andel dagligvaror. 

                                           
27 Svensson, 1998, sid. 70 
28 Svensson, 1998, sid. 73 ff 
29 Svensson, 1998, sid. 90 ff 
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Ursprungligen var varuhusen tänkta att försörja endast boende inom 

tätorten men då privatbilismens  omfattning ökade kom även mer 

perifera delar att räknas in i avsättningsområdet.30  

 

Hittills hade de statliga insatserna i princip inriktats på att påskynda 

strukturomvandlingen för att öka effektiviteten i dagligvaruhandeln. I 

princip avsågs med effektivitet företagsekonomisk effektivitet. Mot 

slutet av 1960-talet utvidgades problembeskrivningen till att även 

omfatta andra aspekter. Koncentrationsutredningen presenterade 1968 

ett delbetänkande med titeln Strukturutveckling och konkurrens inom 

handeln. Utredningen legitimerade i princip blockbildningen som sågs 

som en del av ett rationellt utformat distributionssystem. Vad 

utredningen däremot pekade på, och i viss mån uppfattade som 

negativt, var att konsumenternas andel av distributionsarbetet ökade. 

Utredningen såg att konsumenternas inköp måste vara välplanerade 

för att strukturomvandlingens samhällsekonomiska netto skulle bli 

positivt. Dessutom uppmärksammade utredningen den del av 

konsumentkollektivet som saknade bil eller av andra skäl inte kunde 

utnyttja de kostnadsfördelar som koncentrationen bar med sig.31 

Koncentrationsutredningen följdes 1975 av Samhället och 

distributionen, där konsumentens insatser och de svagare gruppernas 

dilemma åter uppmärksammades. Utredningen fastslog att det i en 

tätort inte borde vara längre än en kilometer till närmaste 

dagligvarubutik och i de flesta fall inte längre än en halv kilometer. 

Utredningens författare var skeptiska till att de ovanstående 

problemen kunde lösas marknadsmässigt och rekommenderade 

                                           
30 Svensson, 1998, sid. 92 ff 
31 Svensson, 1998, sid. 106 ff 
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ingripande för att korrigera dessa marknadsimperfektioner. Exempel 

på åtgärder som bedömdes lämpliga var subventioner och 

etableringsavgifter.32 Samtidigt som bilismen ökade i en 

oprognosticerad omfattning och bilen därmed kom att bli ett naturligt 

redskap vid dagligvaruinköp började man från det offentligas sida att 

bromsa upp dagligvaruhandelns bilanpassning.  

 

Den ökande styrningen av handeln medförde att koncentrationen av 

dagligvaruhandeln inte drevs framåt så snabbt som privatbilismen 

annars hade möjliggjort. De största dagligvarubutikerna fanns i 

städernas centrum, men tillgängligheten där var inte tillräckligt god 

för att kunna bära tillströmningen av bilister utifrån. Mot slutet av 

1980-talet började butikskedjorna trycka på för att få etablera sig i 

städernas utkant, något som tidigare motverkats av den kommunala 

planeringen. I efterhand kan konstateras att företagen intresse 

gynnades av debatten om matpriserna, vilken egentligen syftade till att 

bryta blockens dominans. En mindre restriktiv 

kommunaletableringspolicy sågs som ett sätt att bana vägen för nya 

blockoberoende aktörer.33  

 

Om man begränsar sig till den senaste trettioårsperioden så framgår 

det ändå att utvecklingen varit omvälvande. 1970 dominerades 

marknaden av butiker med en butiksyta under 400 kvadratmeter både i 

antal och omsättning. Dessa stod för 94 procent av butiksbeståndet 

och 70 procent av omsättningen. De stora butikernas andel av 

dagligvaruförsörjningen var begränsad. I dagsläget är mönstret 

                                           
32 Svensson, 1998, sid. 113 ff 
33 Svensson, 1998, sid. 125 ff 
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fundamentalt annorlunda. Jämfört med 1970 har andelen av olika 

butikstyper jämnats ut betydligt samtidigt som det totala antalet 

reducerats kraftigt. Mindre butiker dominerar fortfarande i antal men 

deras andel av omsättningen har minskat drastiskt. Butiker med yta 

under 400 kvm utgör nu 75 procent av butiksbeståndet men står endast 

för 25 procent av den totala försäljningen. Huvuddelen av inköpen 

sker således i butiker över 400 kvm. De allra största butikerna med en 

yta på 1500 kvadratmeter eller mer stod 1998 för 33 procent av all 

dagligvaruhandel.34 De större dagligvarubutikernas starka ställning 

slår igenom på den genomsnittliga säljytan, som ökat starkt under 90-

talet. Supermarket redovisar statistik från åren 1974-1999, vilken visar 

att ett tydligt trendskifte inträffade under 80-talets sista år. Tidigare 

hade den genomsnittliga säljytan pendlat kring ca 500 kvadratmeter. 

Mellan 1988 och 1991 skedde en fördubbling av säljytan och till 1992 

hade 1988 års säljyta tredubblats. I slutet av 1990-talet verkar så 

trenden ha planat ut med värden på strax under 2000 kvadratmeter.35 

Det är dessutom de riktigt stora butikerna som uppvisar den bästa 

lönsamheten.36 

 

Antalet externetableringar ökade alltså kraftigt under 1990-talet, 

främst som en följd av liberaliserad kommunal planering och 

utvecklad privatbilism. Utvecklingen har gått hand i hand med 

förändringar av såväl inköpsbeteende som trafik- och 

bebyggelseplanering. Externa köpcentrum har snabbt tagit stora 

andelar av dagligvarumarknaden. Orsakerna till det är flera men låga 

                                           
34 Supermarket 6-7, sid. 43 
35 Supermarket, nr 11-12, 1999, sid. 78 
36 Supermarket, nr 6-7, 1999, sid. 34 f 
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priser och mycket god biltillgänglighet torde vara de mest väsentliga. 

Detta har inneburit att en betydande andel av distributionsarbetet har 

förts över från producentsidan till konsumenterna. Följden har blivit  

att en större andel av transport, lagring och 

sortimentssammanställning nu utförs av konsumenterna. Transport 

sker i högre utsträckning med personbil och distributionsarbetet har 

till stor del kommit att utföras i den informella sektorn.  

2.2 Ägarbild 

Integrationen inom dagligvaruhandeln är stor, både horisontellt och 

vertikalt. Handeln domineras helt av tre block vilka utmanas av en 

uppstickare. Blocken fick sin nuvarande form under 1950-talet då 

vertikal integration av hela distributionskedjan bidrog till att skapa 

helt igenom integrerade aktörer. Från statens sida sågs detta inte 

primärt som ett hot mot konkurrensen utan snarare som ett sätt att 

frigöra skalekonomisk potential och på så sätt bidra till lägre priser.37 

Omsättningen hos de dominerande aktörerna framgår av Tabell 2.1. 

Marknadens största aktör är Ica följt av kooperationen och vad som 

brukar kallas det tredje blocket. Tredje blocket består av Axel Johnson 

AB och D-gruppen vilka är sammanflätade såväl organisatoriskt som 

ägarmässigt.38 Tredje blocket är skuggat i tabellen. Bergendals är 

uppstickaren med verksamhet främst i Sydsverige. Samtliga block 

kontrollerar såväl grossister som butiker. 

 

 

 

                                           
37 Svensson, 1998, sid. 106 f 
38 Supermarket, nr 6-7, 1999, sid. 106 ff 
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Tabell 2.1 Omsättning dagligvaruhandelns dominanter 

Aktör Omsättning 1998 Mkr 

ICA 63899 

Kooperativa förbundet KF 46017 

Axel Johnson AB 9817 

D-gruppen 26225 

Bergendahls 4298 

Totalt 150256 

Källa: Supermarket, nr 6-7, 1999 

Dagligvarudistributionen och -handeln i Sverige är alltså koncentrerad 

till ett fåtal mycket stora aktörer. Den givna frågan är vem detta 

gagnar. Gynnar det ägarna i form av monopolvinster eller 

konsumenterna i form av stordriftsgenererade låga priser? I dagsläget 

debatteras konkurrensen inom dagligvarusektorn flitigt men lämnas 

utanför uppsatsens analys som istället inriktas på eventuella 

stordriftsfördelar kontra långa personbilstransporter. 
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3 Dagligvarudistributionens ekonomi 

Här presenteras den teori som används för modellkonstruktion och 

analys. Inledningsvis beskrivs hur en nyttomaximerande individ väljer 

mellan olika butiker. Därefter diskuteras distribution av dagligvaror, 

stordriftsfördelar samt lokalisering av butiksnätet. Kapitlet innehåller 

avslutas med avsnitt om biltrafikens samhällsekonomiska kostnader 

samt arbetsfördelning mellan formell och informell sektor. 

3.1 Konsumentens agerande 

En rationell konsument försöker vid varje inköpstillfälle välja butik så 

att summan av inköps- och transportkostnader minimeras. I figur 3.1 

nedan visas detta grafiskt. I exemplet är valmöjligheterna ganska 

begränsade, endast två butiker finns att välja emellan. I realiteten är 

konsumentens val betydligt mer komplext med ett rikt utbud av 

butiker av olika storlek och olika avlägsen lokalisering. 

Tvåbutiksfallet som presenteras här kan förhoppningsvis tjäna som ett 

enkelt men klargörande exempel.  

 

Vi antar att konsumenten har att välja på att handla i en butik nära 

bostaden, dit han kan ta sig utan bil men där priserna är lite högre, 

eller i en externt etablerad stormarknad med låga priser men med krav 

på personbilstransport. Vi ser själva inköpspriset som en rörlig 

kostnad som varierar med volymen medan eventuella biltransporter 

betraktas som en fast kostnad. I figur 3.1 visas 

totalkostnadssambandet för inköp av dagligvaror i de båda 

butikstyperna.  
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Kostnaden för att handla i de olika affärerna illustreras i figurerna a 

och b och avspeglar det faktum att en större butik kan utnyttja 

potentiella stordriftsfördelar på ett sätt som inte är möjligt i en mindre 

butik. Den högre riktningskoefficienten hos kurvan i figur a visar den 

mindre butikens högre prisnivå. Kurvan i figur b lutar mindre men har 

istället ett intercept > 0 som motsvarar transportkostnaden till och från 

affären. För konsumenten lönar det sig således att besöka den stora 

affären om den inhandlade kvantiteten överstiger skärningspunkten 

för de båda kurvorna, vilket illustreras i figur c. Inköpsvolymerna kan 

emellertid inte bli hur stora som helst. Restriktioner i form av 

bilstorlek, bäst-före-datum etc. gör att mängden varor som kan 

inhandlas vid ett och samma tillfälle är begränsad. Vid inköp 

därutöver ställs konsumenten återigen inför frågan butiksval.  

Figur 3.1 Konsumentens kostnadsfunktion 

 

Källa: Egen 

Ovanstående resonemang visar att olika typer av butiker används vid 

olika inköpsstorlek. Stora veckovisa inköp kan exempelvis antas 

utföras i stormarknader, medan kompletterande inköp utförs i 

bostadsområdesbutiker närmare hemmet. Olika konsumenter har olika 

inköpsmönster, vilket ger utrymme för ett brett spektrum av butiker av 

olika storlek och närhet. 

Q 

TC 

a) Närbutik 
Q 

TC 

b) Externt köpcentrum 
Q 

TC 

c) Brytpunkt  
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3.2 Distribution 

Realiseringen av stordriftsfördelar kräver oftast att produktionen 

koncentreras rumsligt och att den geografiska marknaden vidgas. 

Vidare krävs kanske att produktionen koncentreras till vissa 

tidpunkter. Koncentrationen innebär i någon mening ett fjärmande 

från konsumenten. Tids- och rumsmässiga gap skapas, vilka 

distributionen i nästa led måste överbrygga.39 

 

Även om det i förstone kan verka som om dagligvaruhandelns 

produkter är homogena så visar en närmare analys att 

produktdifferentieringen är betydande, åtminstone om 

produktbegreppet vidgas en aning. Alla butiker säljer någon form av 

fysisk vara men produkten måste anses vara något mer än enbart sina 

fysiska karakteristika. Skillnaden är den service i form av öppettider, 

geografisk tillgänglighet, varuexponering, råd etc. som butikerna 

erbjuder i varierande omfattning.  

…the service offered by retailers may be viewed as a bundle of convenience 

dimensions, of which assortment, price, distance, and estethic convenience 

are particulary important….Such an indicator however, rises the problem 

that the nature of retail product is likely to change as the scale of operations 

changes.40  

Om produktdefinitionen utvidgas till att även omfatta dessa 

convenience dimensions blir det uppenbart att varor från 

servicebutiker och stormarknader inte är likvärdiga. De varor som 

bjuds ut i mindre och mer bostadsnära butiker har ett större innehåll av 

distributionsarbete, eftersom de finns närmare konsumenten. I figur 

                                           
39 Svensson 1994, sid. 23 
40 Arndt m.fl., 1975, sid. 208 
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3.1 kan de olika kostnadsfunktionerna sägas avspegla innehållet av 

distributionsarbete i olika butikers varor. Transporterna betalas i 

storbutiksfallet som en fast kostnad för konsumentens resa till butiken 

medan det i bostadsområdesbutiken ingår som en del av den högre 

styckkostnaden.  

 

Diskussionen om vad som egentligen konstituerar en vara visar att de 

rent fysiska egenskaperna endast är en av flera viktiga dimensioner. 

Med detta synsätt blir distributionen ett sätt att vidareförädla en 

produkt och inte endast en förflyttning av varor i rummet. 

Distributionsarbetets syfte är att förfina produkten så att den i 

egenskaper och tillgänglighet överensstämmer med individuella 

preferenser.  

Trots att varans fysiska utseende och funktion inte har förändrats måste den 

ändå betraktas som vidareförädlad när den har transporterats närmare 

konsumenten, infogats i ett ändamålsenligt sortiment, blivit föremål för 

informationsinsatser av olika slag etc., kort sagt kommit närmare den 

slutliga konsumtionen i olika dimensioner.41 

Distribution handlar således om att föra varan närmare konsumenten, 

vilket kan göras på flera sätt. Uppsatsen behandlar de delar som rör 

den fysiska hanteringen. Varor måste väljas ut, sammanställas och 

transporteras mellan producent och konsument. För att detta ska 

fungera krävs ett välsmort distributionssystem. Distributionssystem 

uppfattas främst som den tekniska och organisatoriska infrastruktur 

som krävs för att åstadkomma en tidsmässig och rumslig koppling av 

producent respektive konsument. De moment som distributionen 

                                           
41 Svensson 1994, sid. 26 
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består av är transport, lagring och sortimentssammanställning.42 

Transporter behövs för att åstadkomma den spatiala kopplingen 

mellan producent och konsument medan lagring är ett sätt att 

överbrygga tidsklyftor mellan produktion och konsumtion. 

Sortimentssammanställning innebär att varor från olika producenter 

blandas i proportioner som överensstämmer med preferenser och 

behov i distributionskedjans nästa led.43 

 

När dagligvarorna slutligen hamnat på plats i respektive hushåll är det 

rimligt att se dem som homogena utan hänsyn till varifrån de kommer 

eller vem som utfört distributionsarbetet. Med detta perspektiv kan 

varor från olika butiker ses som olika förädlingsstadier. En vara som 

bjuds ut i den närbelägna kvartersbutiken är relativt nära den 

förädlingsform som kunden efterfrågar, medan varor som bjuds ut på 

externa stormarknader i högre grad måste genomgå vidareförädling i 

form av tidsmässig och rumslig distribution. 

3.3 Stordriftsfördelar 

Grunden för ekonomisk utveckling är arbetsdelning. Att varje aktör 

koncentrerar sig på ett fåtal aktiviteter medför bl.a. att varje moment 

kan utföras av van arbetskraft och att mer specialiserat realkapital kan 

användas. Att produktionen koncentreras till ett fåtal platser och 

eventuellt också till ett fåtal varianter innebär att kostnaderna kan 

sänkas. Emellertid ställer koncentration i någon dimension krav på 

den efterföljande distributionsprocessen. Marknaden kan ses som det 

geografiska område inom vilket det är möjligt att finna avsättning för 

                                           
42 Svensson, 1998, sid. 215 
43 Svensson 1998, sid. 5 
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de varor som produceras. Givet att distributionen underlättas kan 

marknaden utvidgas, produktionen aggregeras än mer och tidigare 

outnyttjade stordriftsfördelar realiseras. 

 

Med stordriftsfördelar avses att genomsnittskostanden för produktion 

avtar med stigande volym, åtminstone inom ett begränsat intervall. 

Thomas gör en indelning av stordriftsfördelar baserad på deras 

bakomliggande orsaker.44 Den första gruppen av skalekonomiska 

fördelar kallar han technical economies, vilket förstås som fallande 

styckkostnader orsakade av högt kapacitetsutnyttjande av realkapital 

och arbetskraft samt mindre lager relativt omsättningen. Till denna 

kategori hänförs också det faktum att kostnader för lokaler, 

uppvärmning och belysning inte stiger i takt med butiksstorleken. 

Fasta kostnader i form odelbart realkapital gör storskalig produktion 

relativt billig eftersom genomsnittskostnaden per enhet blir lägre ju 

större kvantiteter som tillverkas. Likaså kan arbetsdelningen drivas 

längre vid produktion av stora volymer vilket innebär att varje 

handgrepp kan utföras av arbetskraft som är specialiserad på just detta 

moment. Fysiska förhållanden bidrar också till att göra storskalig 

tillverkning lönsam. Det åtgår exempelvis inte dubbelt så mycket 

material för att bygga en affär med dubbelt så stor yta. En butik med 

en golvyta om 10x10 meter och 5 meter höga väggar har exempelvis 

200 kvadratmeter väggar. Om vi fördubblar golvytan genom en 

utbyggnad till 20x10 meter blir väggytan inte 400 kvadratmeter, utan 

300 kvadratmeter. En ytterligare fördel med storskalighet är att 

efterfrågans volatilitet tenderar att bli lägre  ju större kvantiteter som 

                                           
44 Thomas, 1973, sid. 124 ff 
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produceras. Dessa eftersom låg efterfrågan från en kund allt som 

oftast balanseras upp av stor efterfrågan hos en annan.45  

Figur 3.2 Stordriftsfördelar 

Källa: Egen 

Commercial economies är fördelar orsakade av bättre 

förhandlingsposition gentemot leverantörer. Detta kan ge lägre priser 

och även förbättrade möjligheter att påverka den levererade 

produktions utformning. Dessa kan vara orsakade av stordriftsfördelar 

i tidigare led möjliggjorda av stora beställningar men också av 

marknadsmakt hos köparen, s.k. monopsoni.46 Monopsoni leder 

vanligtvis till underkonsumtion och högre pris. Thomas menar 

emellertid att monopsonisk makt ger köparen en stark 

förhandlingsposition gentemot köparen vilket möjliggör 

prissänkningar.47  

 

Att låga priser i stora köpcentra till viss del förklaras av lägre 

inköpskostnader talar inte emot tesen om stordriftsfördelar. Orsaken 

till de låga inköpspriserna kan hänföras till stordriftsfördelar 

uppströms i produktionskedjan. Mangerial economies slutligen är 

                                           
45 Carlton-Perloff, 1994, sid.58 ff 
46 Monopsoni innebär att marknadens efterfrågesida domineras av en stark köpare. 

Se exempelvis Schotter, 1994, sid. 586 f 
47 Thomas, 1973, sid.124 
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fördelar beträffande möjligheter att rekrytera och kompetensutveckla 

personal, ligga i täten när det gäller teknikutveckling och användning 

samt möjlighet till långtgående arbetsfördelning.48 

 

Hur ska då potentiella stordriftsfördelar kunna utnyttjas? Ett 

nödvändigt villkor är att marknaden på något sätt uppnår en kritisk 

storlek, vilket kan ske antingen genom förtätning eller geografisk 

utbredning. Då dagligvarukonsumtionen per person är begränsad 

kommer efterfrågan i princip endast att växa i takt med folkökningen, 

vilket ger utrymme för små skalekonomier inom det befintliga 

butiksnätet. För att åstadkomma större produktivitetssprång krävs 

således att marknadens geografiska utbredning blir större, vilket 

kräver transporter till låg kostnad. Som tidigare beskrivits innebar 

personbilen att transporterna från butik till hemmen kunde 

effektiviseras och butikernas geografiska upptagningsområde kunde 

därför öka. Olika stora inköp av dagligvaror motiverar dock olika 

mängd transporter, vilket ger oss ett differentierat landskap av 

dagligvarubutiker av olika storlek. 

3.4 Centralortsteorin 

Ur ett samhällssekonomiskt perspektiv bör ekonomisk verksamhet 

lokaliseras så att summan av produktions- och distributionskostnader 

minimeras. Transportkostnaderna i dagligvaruhandelns sista led 

bestäms till stor del av storleken på marknadsområdenas storlek och 

form. 

 

                                           
48 Thomas, 1973, sid.124 ff 
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Centralortsteorin, som bl.a. utvecklats av Walter Christaller och 

August Lösch, behandlar utbredning av gods- och serviceproduktion i 

rummet. I ett demografiskt homogent landskap fördelar sig ekonomisk 

verksamhet jämnt i en hierarki av centralorter, där olika varor och 

tjänster produceras. Varje nivå av centralorter producerar olika 

varutyper. Varje centralort är omgiven av ett sexkantigt eller 

hexagonalt marknadsområde. Inom marknadsområdena har 

centralorten en monopolställning p.g.a. att transportkostnaderna dit är 

lägst. Storleken på centralorternas marknadsområden varierar 

beroende på vilken vara eller tjänst det gäller. Hur många centralorter 

som behövs för att försörja en given region med en viss vara beror 

dels på varans pris och dels på transportkostnaderna. Efterfrågan på en 

vara kan ses som en funktion av inköpspris plus transportkostnad och 

är således en funktion av avståndet till närmaste centralort. Bortom ett 

givet avstånd från centralorten, sjunker efterfrågan till  noll.  

Figur 3.3 Den rumsliga efterfrågefunktionen 

 

Källa: Berry, 1967, sid. 61 

Kring varje centralort finns en efterfrågefunktion som visar 

efterfrågad kvantitet vid olika avstånd, se figur 3.3. Basen på konen 

överensstämmer dock endast delvis med centralortens verkliga 

marknadsområde. I praktiken kommer inte efterfrågan i konen att falla 

till noll eftersom de yttersta delarna av konen överlappas av andra 

koner. Orsaken är att icke-överlappande cirkulära områden inte förmår 

att till fullo fylla ut ett område. För att full täckning ska uppnås krävs 
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en viss överlappning, vilken  leder till sexkantiga eller hexagonala 

områden. 49 

 

Centralortsteorin användes ursprungligen för att förklara utbredningen 

av olika stora städer i ett landskap. Modellen fungerar emellertid lika 

bra om det geografiska perspektivet krymps till att enbart omfatta en 

stad. Likaväl som det i ett lanskap finns olika stora städer av olika 

ekonomisk dignitet finns det inom varje stad ett system av olika stora 

dagligvarubutiker.  

Centralortsteorierna baseras på det faktum att marknadsområdena för 

olika varor har skiftande storlek. Sett ur ett dagligvaruperspektiv är 

det emellertid uppenbart att även till synes lika varor kan försörjas av 

centralorter med olika stort marknadsområde. För att 

dagligvaruhandelns lokalisering ska överensstämma med 

centralortsteorin krävs att ytterligare convenience dimensions beaktas. 

Butiker av olika storlek bjuder ut dagligvaror med olika innehåll av 

distribution och annan service.  

Figur 3.4 Hexagonala marknadsområden 

Källa: Egen bearbetning efter Berry, 1967, sid. 65 

 

                                           
49 Se exempelvis Berry, 1967, sid. 59 ff 
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Det finns alltså en hierarki av centralorter av olika ordning. Högre 

ordningars centralorter står för varor och tjänster som kräver stora 

marknader medan utbudet på centralorter av lägre ordning består av 

nyttigheter som inte kräver så stora marknader och/eller måste 

produceras nära konsumenten.50 Figur 3.4 visar hur ett stort 

marknadsområde delas in i sex mindre och skulle kunna representera 

två nivåer i ett nät av dagligvarubutiker. Den mittersta punkten 

representerar ett större köpcentrum eller butik som försörjer den 

omgivande hexagonen. Övriga punkter utgörs av mindre butiker. 

3.4.1 Hexagonens area 

Arean av en hexagon beräknas genom en summering av arean hos de 

12 rätvinkliga trianglar som utgör hexagonen.  

Figur 3.5 Indelning i trianglar 

Källa: Egen 

Varje triangel har en area som uttrycks av formel 3.1. Den första 

faktorn i täljaren uttrycker basens längd. Den andra faktorn uttrycker 

triangelns höjd. 

Formel 3.1  
2

30cos30sin rrareatriangel =   

Hexagonens area uttrycks således av:  

Formel 3.2 30cos30sin6 2rareahexagon =  

                                           
50 Hagget,1983, sid. 368 f 

30° 
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Radien på butikernas marknadsområde, r, är en funktion av antalet 

butiker och måste anpassas så att hela staden täcks. Summan av radien 

på alla marknadsområdens area måste överensstämma med stadens 

totala area.  

Formel 3.3 
i

ihexagon x
Rxhradie

,2
,2 )( ==            där R = stadens radie 

Arean på varje marknadsområde bestäms då av: 

Formel 3.4 30cos30sin)(6 2
1,2xh  

3.4.2 Avståndsberäkningar inom hexagonen 

Trafikarbetet utgörs av den sträcka som transporten gäller och mäts i 

fordonskilometer. Ett fordon som kör en kilometer utför alltså 

trafikarbete motsvarande en fordonskilometer. För analysen är det 

intressant att beräkna hur det totala trafikarbetet förändras med antalet 

butiker på en given yta. Hur många butiker och marknadsområden 

som än finns antas att varje individ besöker den butik som ligger i 

individens marknadsområde. Detta medför självklart att avståndet till 

närmaste butik avtar om antalet marknadsområden ökar. En grund för 

allt fortsatt analysarbete är avståndsberäkningar inom hexagoner. 

 

Avståndet mellan två punkter beräknas med Pythagoras sats, givet att 

punkternas position anges i ett rätvinkligt koordinatsystem. I den 

analys som utförs här beräknas främst avståndet mellan varje punkt i 

en hexagon och hexagonens mitt, vilken är lokaliserad i origo, (0,0). I 

fallet med externetableringar beräknas avståndet mellan varje punkt i 

hexagonen till en punkt på dess rand.  

Formel 3.5 ( )22 yxavstånd +=  
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Summeringen över alla punkter görs med integrering. 

Integralberäkningar förenklas under vissa förutsättningar av att ett 

byte till polära koordinater. Detta innebär att en punkts läge anges av 

en vinkel och avstånd till origo istället för med position i höjd- och 

breddled.51 Summan av alla avstånd inom en hexagon till dess mitt 

kan då uttryckas med följande dubbelintegral:52 

Formel 3.6 ∫ ∫=
30

0
cos

30cos

0

212.. a
r

dpdapavsttot    

 

Löses integralen fås följande uttryck:53 

Formel 3.7 





















 ++=

30cos
30sin1ln

2
1

30sin
30cos130cos30sin..

2
3ravsttot  

I princip beräknas avståndet genom att dela in hexagonen i trianglar. I 

fallet med externetableringar blir beräkningarna mer komplexa 

eftersom marknadsområdet inte är en hexagon. Här handlar det om att 

en hexagon delas upp i flera mindre delar, vars form kan variera. 

Marknadsområdena kan dock alltid delas in i trianglar. Det är därför 

svårt att uttrycka avståndet som en kontinuerlig funktion av antalet 

butiker. Istället har avståndsberäkningar utförts för ett begränsat antal 

butiker. Metoden fungerar bra eftersom antalet externetableringar 

oftast är begränsat. 

 

Trafikarbetet i ett stort område blir större än transportarbetet i flera 

små områden med samma totalarea. Detta har betydelse för den av 

inköpsresor genererade personbilstrafiken. En stor affär med ett stort 

                                           
51 För en genomgång av polära koordinater, se exempelvis Böiers, Persson, 1988, 

sid. 121 
52 Nijkamp, Paelinck, 1978, sid. 75 

där a= vinkeln 

       p=radien  
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marknadsområde genererar mer bilresor än vad flera småbutiker gör. 

Volymerna av personbilstrafik vid olika många marknadsområden på 

en given area visas i figur 3.6 nedan. Det framgår tydligt att 

trafikarbetet minskar snabbt när antalet marknadsområden tilltar. 

Figur 3.6 Trafikarbete olika antal marknadsområden 

Källa: Egen 

3.5 Marknadsmisslyckanden 

Under antaganden om perfekt fungerande marknader reduceras det 

samhällsekonomiska problemet till en trivialitet som löses genom att 

alla agerar som ekonomiska rationella agenter. I en sådan situation 

styr den osynliga handen distributionssystemet mot ett 

samhällsekonomiskt optimum. Bakom diskussionen om hur staden, 

dess bebyggelse och trafik bör planeras ligger emellertid en 

övertygelse om att planering är nödvändig för att en bra miljö ska 

åstadkommas. Varför är detta nödvändigt? Kan inte den osynliga 

handen gripa in och med hjälp av marknadsmekanismerna skapa den 

perfekta stadsmiljön? I detta avsnitt tas upp några s.k. 

                                                                                                                    
53 Nijkamp, Paelinck, 1978, sid. 75 
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marknadsmisslyckanden som kan tjäna som förklaring till varför en 

helt oreglerad stad inte är önskvärd ur samhällsekonomisk synvinkel. 

3.5.1 Biltrafikens externaliteter 

Sidoeffekter som inte är uppenbara för producenten eller 

konsumenten, eller åtminstone inte påverkar dem ekonomiskt, 

förvrider resursfördelningen i ekonomin. Marknadspriserna avspeglar 

då inte den verkliga resursförbrukningen, med icke optimala 

jämviktslägen som följd. Kostnader som inte inkluderas i 

marknadspriserna kallas externaliteter och kan ha sitt ursprung 

antingen på såväl utbuds- eller efterfrågesidan.54  

 

Det finns mycket som talar för att delar av distributionsapparaten inte 

fullt ut bär sina kostnader. Exempelvis gäller detta privatbilismen. I 

dagsläget är priset på privatbilism homogent, d.v.s. lika högt 

oberoende av sammanhang. Emellertid varierar den verkliga 

marginalkostnaden för en personbilskilometer under olika 

förutsättningar. Kostnader för olyckor, avgasutsläpp och framför allt 

trängsel skiljer sig betydligt mellan olika tidpunkter och trafikmiljöer. 

I stadsmiljö är det främst trängseln som orsakar kostnaderna. Under 

högtrafik kan de verkliga kilometerkostnaderna vida överskrida vad 

bilisterna betalar. Orsaken till den höga marginalkostnaden i tätort är 

alltså inte att miljön är en tätort, utan att trafikvolymerna ofta ligger 

nära infrastrukturens kapacitetstak.55 Diskrepansen mellan faktiska 

kostnader och privatekonomisk belastning leder ofta till en betydande 

överkonsumtion av privatbilism i stadsmiljö.  

                                           
54 Rosen, 1995, sid. 91 
55 Jansson, 1996, sid. 182 ff 
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Omfattande forskning kring bilismens samhällsekonomiska kostnader 

bedrivs inom ett område som benämns road pricing. Syftet är att 

estimera de kostnader som trafik i olika miljöer och vid olika 

tidpunkter för med sig, för att med vägtullar eller dylikt kunna 

internalisera dessa i bilisternas kostnadsfunktion. De kostnadsposter 

som tas upp är dels väghållning och dels avgaser, olyckor, intrång och 

trängsel. För bilar med eller utan katalysator gäller att bensinpris inkl. 

skatt mer än väl täcker de kostnader som landsbygdstrafik är 

förknippad med.56 För stadstrafik är bilden helt annorlunda. 

Kostnaderna består till största delen av trängselkostnader, vilka dock 

varierar med kapacitetsutnyttjandet. Jansson anger att de prisrelevanta 

marginalkostnaderna per fordonskilometer varierar från ca 0.2 kr på 

landsbygden till 2 kr i Stockholms innerstad.57 Det är dock viktigt att 

betänka att den prisrelevanta marginalkostnaden varierar med 

belastningen på det aktuella vägnätet och således kan uppvisa stora 

fluktuationer under dygnet. Huruvida en utlokalisering av 

dagligvaruhandeln med ökad biltrafik som följd är 

samhällsekonomiskt motiverad är således i hög grad beroende av 

belastningen på stadens gatunät. Ligger kapacitetsutnyttjandet nära 

maxgränsen medför ökad privatbilism mycket höga kostnader som 

betydligt överskrider det som bilisten betalar. Detta beror i stor 

utsträckning på när på dygnet inköpsresorna görs. De kritiska 

tidpunkterna torde vara rusningstrafiken morgon och kväll då 

trafikvolymerna är som störst med höga prisrelevanta 

marginalkostnader som följd. Om vi utgår från Janssons 

                                           
56 Jansson, 1996, sid. 177 
57 Jansson, 1996, sid. 183 
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kostnadsuppgifter kan en funktion skissas för den generaliserade 

kostnaden. Figur 3.7 visar ett hypotetiskt kostnadssamband vars 

funktionsvärden ligger i det intervall Jansson anger.  

Figur 3.7 Generaliserad kostnad (öre/fordonskilometer) 

Källa: Egen bearbetning efter Jansson, 1996, sid. 95 ff. 

Figur 3.7 visar att privatbilism blir riktigt kostsam då trafikvolymerna 

närmar sig infrastrukturens kapacitetstak. Redan här kan vi således se 

att lönsamheten av externa stormarknadsetableringar är direkt 

avhängig kapacitetsutnyttjandet i vägtransportsystemet.  

3.5.2 Felallokering av distributionsarbete 

En viktig aspekt vid analyser av dagligvaruhandelns 

strukturomvandling är övervältringen av arbete från producenter till 

konsumenter. När butikernas storlek tilltar och medelavståndet mellan 

butik och konsumenter ökar kommer konsumenterna att utföra en 

större del av distributionsarbetet.58 Att konsumenternas andel av 

arbetet ökar kan i viss mån förklaras av skattekilen mellan arbete i 

formell respektive informell sektor. Ett högt skattetryck medför att 

produktion i den informella sektorn ter sig billigt eftersom såväl 

inkomstskatt som moms m.m. undgås.59 Samhällsekonomiskt innebär 

                                           
58 Svensson, 1994, sid. 31 
59 Ingelstam, 1995, sid. 155 ff 
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detta att distributionsarbetet felallokeras så att en för stor andel utförs i 

den informella sektorn. 

 

I dagligvarufallet är det naturligtvis inte så att dagligvaror som sådana 

försvinner från marknaden. Istället inskränks bundle of convenience 

dimensions till att omfatta mindre distributionsarbete, butikerna blir 

större och lokaliseras på längre avstånd från konsumenterna. God 

tillgång till personbilar och nödvändig infrastruktur förstärker trenden. 

Ofer menar att övervältringen av arbete från den formella till den 

informella sektorn utgör en slags falsk stordriftsfördel. Orsakerna till 

att produktionen blir billigare kan vara förminskad service snarare än 

verklig kostnadsreduktion.60 

…retail trade is subject to an increasing-returns illusion when increasing 

consumer participation in performing the service reduces the amount of 

service actually performed by the firm.61 

Övervältringen av arbete inom dagligvarudistributionen är alltså en 

företeelse som till stor del kan förklaras av skattekilen mellan arbete i 

formell respektive informell sektor. Den lagring, transport och 

sortimentssammanställning som utförs av privatpersoner beskattas ej 

varför det framstår som billigare. I samhällsekonomisk mening är 

dock en arbetstimme värd lika mycket, beskattad eller ej. Att värdera 

gör-det-själv arbete är dock svårt. Jansson har dock beräknat den skatt 

som behövs för att eliminera överkonsumtion av persontransporter 

med personbil jämfört med kollektivtrafik som ju utförs av beskattad 

arbetskraft.62  

                                           
60 Ofer, 1973, sid. 363 
61 Ofer, 1973, sid. 363 
62 Jansson, 1996, sid. 219 
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För att privata bilresor skulle bli kostnadsmässigt jämförbara med tågresor 

eller flygresor, vore det nödvändigt (helt hypotetiskt förstås) att den egna 

tiden som förare beskattas på motsvarande sätt som en timmes lönearbete, 

samt att hela förädlingsvärdet som en bilresa skapar, vilket motsvaras av 

förartidsvärdet plus den hypotetiska skatten på förartid samt 

kapitalkostnaden, momsbeläggs. Då skulle kostnaden för privatbilsresande 

öka med i storleksordningen 3 kr per fordonskilometer, vilket skulle få en 

dramatisk effekt på färdmedelsfördelningen.63 

Samma resonemang gäller naturligtvis för godstransport av 

exempelvis dagligvaror. 

                                           
63 Jansson, 1996, sid. 219 
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4 Priser i dagligvaruhandeln 

Prisdifferenserna mellan externa stormarknader och mindre 

dagligvarubutiker i närmare anslutning till bostadsområdena kan 

motiveras av olika distributionskostnader. Prisskillnaden består alltså 

av olika stora kostnader för transport, lager och 

sortimentssammanställning. Vilka komponenter består då priserna i 

dagligvaruhandeln av? En lämplig utgångspunkt för en diskussion 

kring detaljhandelns priser kan vara den s.k. bruttomarginalen, vilken i 

stort sett avspeglar skillnaden i inköps- och försäljningspris.64 
Formel 4.1 PIISBM −−+= )´(            

 

 

 

 

Bruttomarginalen är i princip skillnaden mellan försäljnings- och 

inköpspris, justerat för viss lagerhållning. En rationell ekonomisk 

agent söker allokera sina tillgångar så att högsta möjliga avkastning 

fås. I en perfekt fungerande marknadsekonomi leder detta till att 

vinsterna jämnas ut mellan branscher och företag och därmed kommer 

att motsvara alternativkostnaden för de produktionsfaktorer som 

används. Likaså leder perfekta marknader till att alla aktörer ställs 

inför samma priser eftersom ingen antas ha en så dominerande 

ställning att marknadsmakt kan utövas. Bruttomarginalen kan då ses 

som ett utryck för kostnader i detaljhandelsledet och kommer att vara 

helt proportionell mot omsättningen.65  

                                           
64 Svensson, 1994, sid. 27 
65 Svensson, 1994, sid. 27 

där   B = bruttomarginal 

 S = försäljningsvärde 

 I´= lager vid periodens slut 

            I = lager vid periodens början 

            P = inköpskostnader 
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Formel 4.2 RCWBM ++=  

 

 

På en perfekt fungerande marknad motsvarar bruttomarginalen 

produktionsfaktorernas alternativkostnad och är därför likformig i hela 

branschen. Följaktligen ger pris och kostnad samma information och 

pris kan användas som ett mått på olika butikstypers kostnader.  

4.1  Estimering av kostnadsfunktion 

Konsumentverket gjorde hösten en stor undersökning av priserna 

inom dagligvaruhandeln. Undersökningen omfattar 282 olika varor 

och utfördes i 202 butiker i olika delar av Sverige. Med hjälp av en 

fyra veckors matsedel innehållande normal mat med allsidig 

sammansättning har konsumtionsmönstret för olika kategorier av 

människor skattats. Detta har slutligen använts för en beräkning av 

månadskostnaden för tre typhushåll, en barnfamilj med fyra 

medlemmar, en ensamstående yngre man och en ensamstående äldre 

kvinna.66 Materialet finns lagrat i en excelapplikation kallad 

MATKOST, där också olika matkorgsberäkningar kan göras.  

                                           
66 Hushållens matkostnader, sid. 9f 

där W = löner 

 C = andra kostnader 

 R = vinst 
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där  y = pris 

       x = omsättning 

       A och α är parametrar 

 

Figur 4.1 Dagligvarupris vid olika butiksomsättning 

Källa: MATKOST, Konsumentverket 1999 

MATKOST har legat till grund för uppsatsens skattningar av 

stordriftsfördelar inom dagligvaruhandeln. Som följer av 

resonemanget ovan kan priset under vissa förutsättningar antas spegla 

kostnadsstrukturen i respektive butik. I figur 4.1 har 

matkorgskostnaden för en fyrapersonersfamilj plottats mot 

omsättning, vilket ger en indikation på det negativa sambandet mellan 

omsättning och pris. 

 

Vilken funktionsform ska då väljas för kostnadskurvan? En enkel 

ansats är att använda en logaritmerad Cobb-Douglas modell eftersom 

koefficienterna från denna direkt kan tolkas som elasticiteter.  

Formel 4.3 αAxy =  

 

 

Ett problem att beakta är att gränsvärdet för kostnadsfunktionen går 

mot 0 då omsättningen närmar sig oändligheten, d.v.s. skalfördelarna 

är i det närmaste outtömliga. Detta är något orealistiskt varför 
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funktionen bör kompletteras med en asymptot67 som representerar det 

minsta möjliga värdet på funktionen. Asymptoten väljs lite 

godtyckligt men bör ligga något under minimiobservationen.  

Formel 4.4 αAxKy +=  där K = lägsta möjliga funktionsvärde 

 

Formel 4.4 kan ses som ett specialfall av Formel 4.5 med asymptoten 

noll. I uppsatsen används den asymptotiska kostnadsfunktionen som 

grund för den distributionsekonomiska optimeringen. Vid 

estimeringen har  dessutom regionspecifika dummyvariabler använts 

för att förklara prisvariationen. Dummyvariablerna uttrycker 

skillnaden mellan respektive region och en Borås, som är 

referensregion. Koefficienten för kommundummies är en skalfaktor 

som justerar upp prisnivån ett antal procent jämfört med 

referenskommunen. Kostnadsfunktionen med asymptoten 3000 kr 

uttrycks av formel 4.5. Den fullständiga regressionsmodellen finns 

som bilaga längst bak i uppsatsen. 

Formel 4.5 163.028873000 −+= xy   

                                           
67 En asymptot är en "rät linje vilken kurvan närmar sig obegränsat utan att 

sammanfalla med denna", Nationalencyklopedin 
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5 Modellen 

Modellen i uppsatsen kan sägas vara normativ eftersom den används 

för att finna optimala värden på butiksantal, inköpsmönster etc. 

Modellen medger endast analyser av statisk natur, vilket naturligtvis 

innebär en förenkling eftersom resultatet vid en given tidpunkt beror 

av tidigare tidpunkter samt påverkar kommande. Det är exempelvis 

rimligt att anta att konsumenternas inköpsmönster beror på tidigare 

perioders prisnivå. Prisnivån i sin tur beror naturligtvis på vilket 

kundunderlag som tidigare har funnits för respektive butik och vilka 

stordriftsfördelar som därmed kunnat realiseras. Det är dock brukligt 

att betrakta variabelvärden från tidigare perioder som exogent givna, 

ett synsätt som även tillämpas i denna uppsats.68  

 

Beståndsdelarna i modellen är dels inköpskostnadskostnadsfunktion 

som skattades i 4.1, dels  en transportkostnadsfunktion. 

Funktionsvärdena påverkas av butiksnätets utformning. 

Inköpskostnadsfunktionen används för att beräkna priserna i olika 

stora butiker. Med butiksnätet som grund beräknas det transportarbete 

som krävs för att överbrygga det geografiska gapet mellan butiker och 

konsumenter.  

5.1 Butikssystem 

Den redovisade modellen appliceras i uppsatsen på fyra olika 

butikssystem. Butikssystemen innehåller olika antal butiker, vilka 

skiljer sig åt främst vad gäller storlek och antal men också 

lokalisering. Utformningen av butikssystemen har skett mot bakgrund 

av den historiska utvecklingen som redovisades i avsnitt 2.1. 

                                           
68 Se exempelvis Gujarati, 1995, sid. 653 
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Centrala varuhus/ Externetableringar 

Stadsdelscentrumbutiker 

Bostadsområdesbutiker 

Butikssystemen är kombinationer av  olika butikstyper, eller 

butiksnivåer. Den principiella skillnaden mellan olika butiksnivåer är 

marknadsområdenas storlek, vilket påverkar butikernas storlek. Ju 

större marknadsområde, desto större butik och högre butiksnivå. Ett 

butikssystem med tre butiksnivåer kan se ut som i figur 5.1. Den övre 

nivån representerar vad i fortsättningen kommer att kallas centrala 

varuhus och externetableringar. Båda typerna utgörs av stora butiker 

men de skiljer sig åt med avseende på lokalisering, vilket framgår av 

namnen. Centrala varuhus är lokaliserade i stadens och 

marknadsområdenas mitt medan externetableringar finns i kanten av 

staden. Mellannivån utgörs av stadsdelscentrumbutiker och den undre 

nivån betstår av bostadsområdesbutiker. 

 

Den teoretiska staden som används här är också den utformad som en 

hexagon. Om vi tänker oss att det endast existerar en butik på den 

högsta nivån så sammanfaller staden med marknadsområdet för 

denna. Under denna förutsättning motsvaras staden således ytmässigt 

av den översta delen av figur 5.1. 

Figur 5.1 Tre butiksnivåer 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen 
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5.1.1 Enbutikssystemet 

Det enklaste butikssystemet består enbart av små butiker. Butikerna är 

jämt och relativt tätt fördelade över stadens yta. Huvuddelen av de 

som besöker butiken antas gå eller cykla. I och med att endast en 

butikstyp existerar så finns det ingen anledning att skilja på inköp av 

olika slag. Visserligen varierar säkert inköpsstorleken mellan olika 

inköpstillfällen men detta saknar relevans för butiksnätets utformning. 

Detta butikssystem ser ut som den undre nivån i figur 5.1. 

5.1.2 Tvåbutikssystemet 

Ett lite mer utvecklat butikssystem består av två olika butikstyper, 

bostadsområdesbutiker och stadsdelscentrumbutiker och motsvaras av 

de två undre nivåerna i figur 5.1.  Det är här rimligt att i någon 

utsträckning skilja på butikernas funktion. Stadsdelscentrumbutikerna 

används mestadels till större inköp medan bostadsområdesbutikerna i 

huvudsak används för mindre kompletterande inköp. 

5.1.3 Trebutikssystemet- centrala varuhus 

Om ytterligare en butiksnivå med centrala varuhus läggs till fås ett 

butikssystem som till utseendet överensstämmer helt med figur 5.1. 

Det är svårt att exakt definiera den exakta funktionsuppdelningen 

mellan de olika butikstyperna, men generellt sett borde stora butiker i 

hög utsträckning användas för stora och mindre frekventa inköp 

medan mindre används för kompletterande inköp. I vilken 

utsträckning olika konsumenter utnyttjar butikstyperna beror sannolikt 

på tillgången till bil.  

5.1.4 Trebutikssystemet- externetableringar 

En variation på trebutikssystemet fås om den översta nivåns butiker 

lokaliseras i stadens kant. Skillnaden mellan externetableringar och 
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centrala butiker är i modellen endast lokaliseringen. 

Externetableringar genererar p.g.a. sitt läge mer trafik än centrala 

varuhus men har den fördelen att trafiken inte belastar stadskärnan. 

För bilister kan externetableringar uppfattas som mer lättillgängliga, 

bl.a. då de erbjuder generösa parkeringsmöjligheter till låg kostnad. 

5.2 Transportkostnad 

Kostnaden för transport till en viss butikstyp beror på 

kilometerkostnad, tidskostnad och hastighet, parkeringskostnad samt 

antal butiker. Med ett stort antal butiker blir körsträckan kortare och 

vice versa. I kostnadsfunktionen kompenseras också för det informella 

arbetets skattemässiga fördel. Med avståndsformeln för hexagoner 

som grund erhålls följande transportkostnadsfunktion. 

Formel 5.1 
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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 

5.3 Inköpskostnad 

Den estimerade kostnadsfunktionen i formel 4.5 används som 

utgångspunkt för inköpskostnadsfunktionen nedan. En skillnad är att 

dummyvariablerna för region inte används, vilket medför att 

inköpskostnadsfunktionen i princip överensstämmer med 

kostnadsbilden i Borås, Sveriges billigaste region. Uttrycket inom 
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parentes visar butikens månatliga omsättning. Denna påverkas av hur 

stor andel av inköpen som görs i butiken, total inköpt volym per 

familj, marknadsområdets storlek samt befolkningstäthet. Varje 

förändring som bidrar till att förstora värdet på uttrycket inom 

parentes bidrar till att sänka inköpskostnaden för den  definierade 

varukorgen. Ju större omsättning butiken får desto lägre blir priserna. 

Givet efterfrågan kan stordriftsfördelar endast realiseras genom 

förtätning av marknaden- högre befolkningstäthet, eller utvidgning av 

den. 

Formel 5.2 
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där 

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

hi(x2,i) = radie marknadsområde butikstyp i 

bef = befolkning 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 beror av hur stor 

andel som ett hushåll handlar i butiken samt marknadsområdets 

storlek. Dessutom påverkas inköpskostnaden av befolkningens storlek, 

vilken indikerar efterfrågans täthet. Orsaken till att befolkningen delas 

med fyra är att antalet familjer är det relevanta i detta sammanhang. 

5.4 Optimeringsproblemet 

I ett kortsiktigt perspektiv kan butiksstruktur och priser ses som givna. 

Konsumenten har att givet ett visst antal inköpsresor i månaden 

fördela sina inköp på ett sätt som minimerar kostnaden för inköp och 

hemtransport. Priser, lokaliseringsmönster och inköpsfrekvens kan då 
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betraktas som exogena medan den värdemässiga fördelningen av 

inköp mellan butiker bestäms inom modellen. Minimering av 

totalkostnaden givet ett visst lokaliseringsmönster kan ses som en 

slags kortsiktig jämvikt. På längre sikt kommer konsumenternas 

agerande dock att påverka butiksstrukturen. Mängden inköp som sker 

i specifika butiker påverkar priset som i sin tur påverkar 

inköpsfördelningen. Butiksnätet kommer att förtätas så långt som 

distributionskostnaderna tillåter. 

 

I analysen behandlas endast den långsiktiga jämvikten. Jämvikt 

uppstår där inköpsfördelning och butiksantal minimerar 

totalkostnaden för inköp. I optimeringen tillåts såväl butiksantal som 

inköpsfördelning att variera medan inköpsfrekvens betraktas som 

exogent given. Matematiskt rör det sig om ett minimeringsproblem 

där antal butiker av olika typ samt inköpsandel på respektive butikstyp 

ska bestämmas. Minimeringsproblemet finns redovisat i formel 5.3 

och består av de funktioner för inköps- och transportkostnader som 

redovisats ovan.

Formel 5.3 )](xgn)x,(x[fmin i2,iii2,
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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 

hi(x2,i)  = radie marknadsområde 

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 butik typ 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 

maxavsti ≥ h(x2,i) för i=1,2 

∑
=

=
n

i
ix

1
,1 1  



 

 55 

 

Formel 5.3 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 finns ett butikssystem med endast en 

butikstyp och ett annat med två butikstyper. Bivillkoren specificerar 

de begränsningar som lagts på modellen. Kategorisering av butiker är 

en påtvingad struktur som i optimeringsmodellen måste stödjas upp av 

ett antal bivillkor. I huvudsak gäller det att få butikerna att 

överensstämma med kategoridefinitionerna. Bostadsområdesbutiker 

får således inte vara större än att den kan uppfylla rimliga krav på 

närhet och tillgänglighet. Storleken på bostadsområdesbutikerna 

begränsas därför uppåt av en maxradie på deras marknadsområden. 

Radien får inte överstiga maxavståndet för cykelresor alternativt 

promenader. I distributionsutredningen 1975 ansåg man att det i 

tätorter borde vara max 1 kilometer till en fullsorterad butik och i de 

flesta fall mindre än 0.5 kilometer.69 I modellen används 0.5 kilometer 

som maxavstånd till bostadsområdesbutiker och 1 kilometer som 

maxavstånd till butiker i stadsdelscentrum. 

 

Vidare krävs vissa restriktioner på butiksantal och inköpsfördelning. 

Antalet små butiker 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 

                                           
69 Svensson, 1998, sid. 114 
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eftersom "stora butiker" inte nödvändigtvis skulle ha större omsättning 

än "små". 

5.5 Modellens parametrar 

Som utgångspunkt för optimeringarna används uppgifter om 

inköpsmönster, demografiska faktorer samt olika 

distributionskostnader. Ambitionen är inte att likna någon viss stad 

men modellstaden är ändå utformad på ett någorlunda  realistiskt sätt. 

I huvudsak används tidigare forskning som utgångspunkt för val av 

parametervärden. I vissa fall har dock parametervärdena uppskattats 

utan empirisk grund.  

5.5.1 Dagligvarukonsumtionens storlek 

En uppgift som krävs för att kunna bestämma prisnivån i varje butik är 

hur stor den totala konsumtionen av dagligvaror är. Teoretiskt sett är 

det givetvis varuvolymen i rent fysisk bemärkelse som är intressant. 

Tyvärr är det svårt att mäta själva volymen av konsumerade 

dagligvaror utan att bryta ner det på olika varugrupper. Som 

utgångspunkt i denna studie har därför priset på en varukorg använts 

som ungefärligt mått på den konsumerade volymen. 

Månadskonsumtionen av dagligvaror för en familj med två vuxna och 

två barn uppgår enligt konsumentverkets undersökningar till mellan 

4000 och 5000 kr beroende på butik och ort.70 I uppsatsen används 

värdet 4500 kr. Det antas att efterfrågan på dagligvaror är oelastisk, 

d.v.s. priset inverkar inte på inköpt mängd. 

 

Kostnaden för en månads dagligvarukonsumtion är problematisk 

eftersom den används på två principiellt skilda sätt. Dels används den 

                                           
70 Hushållens matkostnader, Konsumentverket, 1999, sid. 13 
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i input som ett mått på den kvantitet dagligvaror som efterfrågas och 

dels i output som ett mått för inköpskostnad för motsvarande volym. 

Dagligvarukonsumtionen som mått på volym antas vara exogent 

bestämd medan inköpskostnaden bestäms inom modellen. 

5.5.2 Inköpsmönster 

Avgörande för totalkostnaden är hur frekventa inköp som görs och i 

vilka butikstyper inköpen sker. Antalet inköp per månad som ett 

hushåll vill eller måste göra är en viktig faktor när det gäller att 

utforma dagligvarudistributionen. Ju mer frekventa inköpen är desto 

tätare torde det optimala butiksnätet vara eftersom små inköp inte kan 

motivera resor till avlägsna butiker. I Dagligvarudistributionens 

strukturomvandling redovisas en enkät från Linköpingsområdet där 

inköpsfrekvensen framgår.71 Uppgifterna visar att ett hushåll i 

genomsnitt handlar 16 gånger per månad. Endast 2 av dessa 

inköpstillfällen tillbringas på det externa köpcentrat. Resterande 14 

tillfällen används för inköp i andra butiker.  

 

Då resultaten ovan baseras på en enkät bland konsumenter med såväl 

som utan tillgång till bil är det inte fullt representativt för de 

konsumenter som har tillgång till bil. Bilister torde i något större 

utsträckning handla i stora butiker. I uppsatsen optimeras butiksnätet 

utifrån bilisternas förutsättningar varför en viss justering bör ske. 

                                           
71 Svaren är delvis av kvalitativ natur, varför en tolkning till kvantitativa termer 

måste göras. Varje dag eller nästan varje dag har översatts till 20 gånger per 

månad. Ett par gånger per vecka har översatts med 10 gånger per månad. 2-3 

gånger i månaden har ersatts med medelvärdet, 2.5 gånger per månad. Svensson 

1998, sid. 148 
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Varje hushåll antas i modellen handla 8 gånger per månad i en 

bostadsområdesbutiker och 4 gånger i övriga butikstyper.  

5.5.3 Kilometerkostnad 

Eftersom totalkostnaden för dagligvaruinköp utöver själva 

inköpspriset även inkluderar en transportkostnad är storleken på denna 

naturligtvis en viktig komponent. Som diskuterats i avsnitt 3.5.1 tyder 

mycket på att bensinpriset inte alltid motsvarar den 

samhällsekonomiska kostnaden för personbilstransporter. Intressant är 

därför att se hur olika höga transportkostnader påverkar 

distributionssystemets utformning. Analysen utförs med 

kilometerkostnaden 5 kr som basalternativ och 20 kr som 

högkostnadsalternativ.72 

 

En faktor som komplicerar analysen är att transportkostnader för cykel 

och fotgängare är svåra att uppskatta. Att bära tunga kassar från 

butiken kan innebära en betydande ansträngning, alltså en kostnad. I 

analysen antas att kilometerkostnaden för inköpsresor till fots eller 

med cykel är 15 kr. 

5.5.4 Hastighet 

Det antas att den genomsnittliga hastigheten vid biltransporter inom 

staden är 30 km/tim. Hastigheten används även för resor till 

externetableringar. Orsaken är att dessa placerats på stadens kant, och 

således måste transporterna dit ske genom eller förbi bostadsområden. 

                                           
72  Kilometerkostnaderna ska ses som samhällsekonomiska kostnader. Som 

jämförelse kan konsumentverkets beräkningar av de privatekonomiska 

kostnaderna användas. Dessa visar exempelvis att milkostnaden för en ny Volvo 

V70 som ägaren behåller i 5 år uppgår till ca 35 kr. Se http://kalkyl.bilweb.se. 
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För gång- och cykeltrafik används 10 km/tim som en uppskattning av 

den genomsnittliga hastigheten. 

5.5.5 Tidsvärde 

Kalkylvärden från Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, 

visar att tid som utnyttjas för regionala fritidsresor värderas till 26 

kronor per timme.73  

5.5.6 Parkeringskostnad 

En betydelsefull post i den samhällsekonomiska kalkylen är 

parkeringskostnaden som är avhängig markens alternativa 

användningsområden. I bebyggda områden rör det sig främst om 

uppförande av nya byggnader och det optimala priset på 

markparkering beror därför nästan uteslutande på markpriserna.74 

Jansson anger att det optimala priset på parkering mitt i Stockholms 

city ligger i intervallet 50-130 kr/tim, beroende på beläggningsgrad.75 

Beläggningsgraden under den tid handeln pågår är hög så den undre 

delen av intervallet är irrelevant ur uppsatsens synvinkel. Priserna i 

Stockholm är dock i svenskt perspektiv tämligen extrema, varför 

också de allra högsta värdena kan uteslutas. I uppsatsen används 

intervallets mitt, 90 kr/tim, som approximativt mått på 

parkeringskostnaden i city. Kostnaden avtar i snabb takt med 

avståndet till centrum. Två kilometer utanför centrum har kostnaden 

sjunkit till ungefär 10 kr/tim, vilket kommer att användas som mått på 

                                           
73 SIKA Rapport 1999:6, sid. 72 
74 Jansson, 1987, sid. 12 
75 Jansson, 1987, sid. 13. Priserna har räknats upp med KPI till 1999 års prisnivå. 
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parkeringskostnaden vid bostadsområdesbutiker, i stadsdelscentrum 

och vid externetableringar.76 

5.5.7 Skattekil  

Som beskrivits ovan leder beskattningen av förvärvsarbete till 

samhällsekonomisk suboptimering, eftersom skattekilar gör 

fördelningen av arbete mellan formellt och informellt arbete skev. I 

detta fall handlar det om det arbete som konsumenterna lägger ner på 

att köra bil till och från affären. Som beskrivits i  kapitel 5.5.7 borde 

privatbilism beskattas med 3 kr per mil för att eliminera skattekilen. 

Detta används som kostnad i modellen. Däremot kompenseras inte för 

övrigt distributionsarbete som konsumenterna utför. 

5.5.8 Färdmedelsval 

Tabell 5.1 visar fördelningen på olika transportslag vid resor till olika 

dagligvarubutiker i Linköping. Små butiker och centralt belägna 

butiker besöks till största delen av fotgängare och cyklister. 

Mellanstora butiker besöks av lika delar bilister och 

fotgängare/cyklister. Inköpsresor till externetableringarna görs nästan 

uteslutande med bil. 

                                           
76 Jansson, 1987, sid. 13. Priserna har räknats upp med KPI till 1999 års prisnivå. 
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Tabell 5.1 Färdmedelsval Linköping 1995 

 Små butiker Mellanstora 

butiker 

Innerstads-

butiker 

Extern-

etableringar 

Till fots 48.12 20.14 51.15  

Cykel 32.17 27.69 28.49 7.00 

Bil 19.46 50.02 10.83 88.74 

Buss 0.25 2.15 9.53 4.26 

Totalt 100 100 100 100 

Källa: Bearbetning av Svensson, 1998, sid. 163 

I uppsatsen har färdmedelsvalen till olika butikstyper renodlas något 

för att förenkla modellen. Värdena i tabell 5.1 används som 

utgångspunkt men modifieras för att bättre passa modellens 

förutsättningar. Buss utesluts i modellen helt eftersom andelarna är 

mycket små. Små butiker kallas i modellen bostadsområdesbutiker 

och besöks huvudsakligen av fotgängare och cyklister. Mellanstora 

butiker kallas i modellen stadsdelscentrumbutiker och besöks av 50 

procent bilister och lika stor andel fotgängare och cyklister. 

Innerstadsbutikerna i modellen antas bestå av varuhus med 

dagligvaruavdelningar, såsom de såg ut på 1980-talet. Andelen kunder 

som anlände med bil var då stor, uppskattningsvis 75 procent. 

Externetableringar antas i modellen endast attrahera bilburna 

konsumenter. Färdmedelsvalen som används i modellen redovisas i 

tabell 5.2. 
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Tabell 5.2 Färdmedelsval modell 

 Bostadsområdes- 

butiker  

Stadsdelscentrum- 

butiker 

Centrala 

varuhus 

Extern-

etableringar 

Till 

fots/cykel 

75 50 25 0 

Bil 25 50 75 100 

Totalt 100 100 100 100 

Källa: Egen 

5.5.9 Befolkningstäthet 

Modellstaden avser inte spegla någon bestämd stad men för att 

åstadkomma en viss realism har demografiska data för några svenska 

städer använts som referensobjekt. Befolkningstätheten i Stockholms 

innerstad uppgår till närmare 4000 invånare per kvadratkilometer. 

Malmö kommun som också mestadels består av stadsområden har en 

befolkningstäthet på strax under 2000 invånare per kvadratkilometer.77 

I uppsatsen antas befolkningstätheten vara 3000 invånare per km.2 

                                           
77 Statistisk årsbok 2000, sid. 52 
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6 Analys 

Med den modell och de parameterval som presenterats tidigare i 

uppsatsen har vi fått en sexkantig stad med knappt 200000 invånare 

och en area på ungefär 65 kvadratkilometer. Problemet är att inom de 

olika butikssystemen finna en butiksstruktur som minimerar den 

samhällsekonomiska totalkostnaden för inköp och hemtransport av 

dagligvaror. I detta kapitel presenteras resultatet från optimeringarna. 

Resultaten innehåller uppgifter om butiksantal samt kostnader för 

inköp och transport. För samtliga butikssystem görs två optimeringar; 

en basvariant där kostnaden för biltransport är 5 kr per kilometer och 

en högkostnadsvariant där transportkostnaden höjs till 20 kr.  

6.1 Enbutikssystemet 

Enbutikssystemet ger ett relativt tätt nät av bostadsområdesbutiker i 

homogen storlek. Butiksnätet är utformat med hänsyn till närhet 

snarare än lägsta möjliga pris. I ett historiskt perspektiv kan 

enbutikssystemet möjligtvis jämföras med den faktiska strukturen 

under 1950-talet, då självbetjäningen började slå igenom, men 

dagligvaruhandeln fortfarande bedrevs i relativt liten skala. Som 

redovisats tidigare ska alla konsumenter ha en bostadsområdesbutik 

inom 500 meters avstånd och 100 butiker är minimum för att detta 

villkor ska uppfyllas. 
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Tabell 6.1 Enbutikssystemet - basvariant 

 Inköpskostnad Transportkostnad Totalkostnad 

 4694 172 4866 

Butikstyp Antal Inköpsandel  Omsättning Mkr 

Bostadsområdes-

butiker 

100 1 26 

Källa: Egen 

Tabell 6.2 Enbutikssystemet - högkostnadsvariant 

 Inköpskostnad Transportkostnad Totalkostnad 

 4694 209 4903 

Butikstyp Antal Inköpsandel  Omsättning Mkr 

Bostadsområdes-

butiker 

100 1 26 

Källa: Egen 

Som framgår av ovanstående tabeller är butikerna i enbutikssystemet 

inte extremt små men det finns ändå mycket att vinna på en 

koncentration av butiksnätet. Färre butiker skulle möjliggöra 

utnyttjandet av skalfördelar och lägre inköpspriser. Orsaken till att 

antalet butiker ändå är så pass stort är kravet på närhet. Om antalet 

tilläts sjunka skulle vissa konsumenter ha mer än 500 meter till 

närmaste butik, vilket modellen inte tillåter. De potentiella 

stordriftsfördelarna är så starka att inte ens en kraftigt ökad 

kilometerkostnad slår igenom på antalet butiker. 

6.2 Tvåbutikssystemet 

Detta butikssystem innehåller två butiksnivåer. Den ena representerar 

bostadsområdesbutiker och den andra större butiker i 

stadsdelscentrum. Avståndsrestriktionerna är att 

bostadsområdesbutikerna ska vara lokaliserade inom 500 meter och att 

stadsdelscentrumbutikerna ska finnas inom en kilometer från 
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konsumenten. Eftersom systemet består av två olika butikstyper är det 

inte endast antalet butiker som ska bestämmas, utan också 

inköpsfördelningen mellan butikstyperna.  

Tabell 6.3 Tvåbutikssystemet - basvariant 

 Inköpskostnad Transportkostnad Totalkostnad 

 4489 304 4793 

Butikstyp Antal Inköpsandel  Omsättning Mkr 

Stadsdelscentrum-

butiker 

25 0.9 95 

Bostadsområdes-

butiker 

112 0.1 3 

Källa: Egen 

Tabell 6.4 Tvåbutikssystemet - högkostnadsvariant 

 Inköpskostnad Transportkostnad Totalkostnad 

 4503 379 4882 

Butikstyp Antal Inköpsandel  Omsättning Mkr 

Stadsdelscentrum-

butiker 

25 0.9 95 

Bostadsområdes-

butiker 

157 0.1 2 

Källa: Egen 

I båda kostnadsvarianterna sker den maximalt tillåtna andelen av 

inköpen i den största butikstypen, stadsdelscentrumbutiker. Dessutom 

begränsas antalet stadsdelscentrumbutiker nedåt av 

närhetsrestriktionerna. Givet att en glesare lokalisering tilläts skulle 

antalet butiker minska för att bättre utnyttja skalekonomiska fördelar 

och därmed sänka inköpspriset. De små bostadsområdesbutikerna 

däremot påverkas mer av transportkostnaden. Med den låga 

marknadsandel som dessa butiker har ger en tätare lokalisering inget 

större utslag på priserna, då omsättningen endast påverkas marginellt. 
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En utglesning medför visserligen vissa stordriftsfördelar men dessa är 

så marginella att de inte förmår kompensera för den extra 

transportkostnaden. 

6.3 Trebutikssystemet - centrala varuhus 

Med centrala varuhus får konsumenterna tillgång till riktigt stora 

butiker inne i staden. Butikernas storlek ger upphov till låga priser 

som bör attrahera såväl gående från näraliggande bostäder som bilister 

från mer avlägsna stadsdelar. Ett problem med centrala varuhus är 

parkeringen. För att tillgodose konsumenternas önskemål om 

lättillgänglighet måste parkeringsplatserna ligga i nära anslutning till 

butikerna och tillgången måste upplevas som säkerställd. Att parkera i 

city kan vara dyrt, vilket visats i avsnitt 5.5.6. Utöver de centrala 

varuhusen finns också de butiker som ingick i tvåbutikssystemet. 

Detta butikssystem överensstämmer ganska väl med det mönster som 

fanns på 70-talet då centralt belägna varuhus stod för en relativt stor 

andel av dagligvaruförsörjningen. 

Tabell 6.5 Trebutikssystemet - centrala varuhus - basvariant 

 Inköpskostnad Transportkostnad Totalkostnad 

 4196 750 4946 

Butikstyp Antal Inköpsandel  Omsättning Mkr 

Centrala varuhus 2 0.8 1052 

Stadsdelscentrum-

butiker 

30 0.1 9 

Bostadsområdes-

butiker 

111 0.1 2 

Källa: Egen 
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Tabell 6.6 Trebutikssystemet - centrala varuhus - högkostnadsvariant 

 Inköpskostnad Transportkostnad Totalkostnad 

Konsument med bil 4321 836 5157 

Butikstyp Antal Inköpsandel  Omsättning Mkr 

Centrala varuhus 4 0.8 526 

Stadsdelscentrum-

butiker 

55 0.1 5 

Bostadsområdes-

butiker 

157 0.1 2 

Källa: Egen 

För trebutikssystemet med centrala varuhus ger modellen ovanstående 

resultat. En kostandsminimerande strategi är att utföra den 

värdemässigt största andelen av sina inköp i den största butikstypen, 

centrala varuhus. Övriga butikstyper används till mindre inköp. I 

samtliga fall är det enbart avvägningen mellan inköpspris och 

transportkostnad som avgör antalet butiker. Ingenstans begränsas 

lösningen av bivillkoren om närhet. En höjning av kilometerkostnaden 

bidrar till att öka antalet butiker, oavsett butikstyp.  

6.4 Trebutikssystemet- externetableringar 

För att i större utsträckning tillgodose bilisternas önskemål om god 

tillgänglighet och tillgång till parkeringsplatser har de riktigt stora 

dagligvarubutikerna idag lämnat centrum till förmån för 

externetableringar i städernas utkanter. Trebutikssystemet med 

externetableringar innehåller bostadsområdesbutiker, 

stadsdelscentrumbutiker och stora externt lokaliserade butiker och kan 

sägas motsvara dagens figuration av dagligvaruhandeln. 
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Tabell 6.7 Trebutikssystemet – externetableringar - basvariant 

 Inköpskostnad Transportkostnad Totalkostnad 

 4247 443 4690 

Butikstyp Antal Inköpsandel  Omsättning Mkr 

Externetableringar 3 0.8 702 

Stadsdelscentrum-

butiker 

30 0.1 9 

Bostadsområdes-

butiker 

111 0.1 2 

Källa: Egen 

Tabell 6.8 Trebutikssystemet – externetableringar - högkostnadsvariant 

 Inköpskostnad Transportkostnad Totalkostnad 

Konsument med bil 4352 601 4953 

 Antal Inköpsandel  Omsättning Mkr 

Externetableringar 5 0.8 421 

Stadsdelscentrum-

butiker 

55 0.1 5 

Bostadsområdes-

butiker 

157 0.1 2 

Källa: Egen 

I detta butikssystem, precis som i övriga minimeras kostnaden genom 

att handla så mycket som möjligt i den största butikstypen. Och även 

här ser vi att högkostnadsvariantens kilometerkostnad ger ett större 

antal butiker. Såväl externetableringar som stadsdelscentrumbutiker 

och bostadsområdesbutiker ökar i antal när kilometerkostnaden höjs. 

6.5 Resultatsammanfattning och diskussion 

Här sammanfattas resultaten från de ovanstående analyserna. Tabell 

6.9 visar totalkostnaden för de olika butikssystemen vid de olika 

kostnadsvarianterna. Som framgår bidrar högkostnadsvariantens 
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kostnad för biltransporter till att öka totalkostnaden, även om 

skillnaderna inte är alltför stora. 

Tabell 6.9 Resultatsammanfattning 

 Totalkostnad kr 

basvariant 

Totalkostnad kr 

högkostnadsvariant 

Enbutikssystemet 4866 4903 

Tvåbutikssystemet 4793 4882 

Trebutikssystemet- 

centrala varuhus 

4946 5157 

Trebutikssystemet- 

externetableringar 

4690 4953 

Källa: Egen 

Tabell 6.9 visar att modellen med externetableringar är den 

samhällsekonomiskt minst kostsamma i basvarianten, vilket bland 

annat beror på väl utnyttjade skalekonomier och låga 

parkeringskostnader. Näst billigast är ett tvåbutikssystem med 

bostadsområdesbutiker och stadsdelscentrumbutiker. Att handla i 

centrala varhus är som vi ser dyrare, trots att dessa är ännu större än 

de externt etablerade butikerna och ligger inom ett kortare avstånd. 

Orsaken är de höga avgifterna som modellen lägger på parkering i 

centrum. Ett trebutikssystem med enbart små bostadsområdesbutiker 

är det mest kostsamma i basvarianten. 

 

Det är uppenbart att kilometerkostnaden är viktig för butiksnätets 

utformning. Den kilometerkostnad som används i 

högkostnadsalternativet kan kanske verka orimlig men 

överensstämmer med kilometerkostnaden i Stockholms innerstad. En 

sådan höjning av kilometerkostnaden får till följd att 

transportkostnaderna ökar dramatiskt, vilket påverkar antalet butiker. I 

de flesta fall leder den ökade kilometerkostnaden till fler butiker. Det 
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mest intressanta är dock att en transportkostnadshöjning får resultatet 

att väga över till tvåbutikssystemets fördel. Med den högre 

transportkostnaden kan stordriftsfördelar inte till fullo väga upp 

kostnaden för de långa transporterna. Följden blir att 

tvåbutikssystemet ger den minst kostsamma lösningen för 

dagligvarudistribution. Tvåbutikssystemet innehåller butiker med 

relativt bostadsnära lokalisering, samtidigt som vissa skalfördelar kan 

uppnås. Den näst billigaste lösningen i högkostnadsvarianten är ett 

enbutikssystem med bostadsområdesbutiker dit många kan gå eller 

cykla. Trebutikssystemen med riktigt stora butiker förmår inte 

konkurrera kostnadsmässigt när transportkostnaden stiger. 

 

Att utföra huvuddelen av inköpen i respektive butikssystems största 

butikstyp är en kostnadsbesparande strategi. I samtliga butikssystem 

fördelas en mycket stor andel av inköpen på stora butiker, vilket bidrar 

till att realisera stordriftsfördelar i varierande omfattning. Generellt 

gäller att den kostnadsminimerande inköpsfördelningen i varje 

butikssystem är den med maximal inköpsandel i den högsta nivån. I 

samtliga fall begränsas inköpsandelarna av bivillkorens utformning. I 

någon mening är detta ett självklart resultat då antalet inköpsresor till 

olika butiker är bestämt på förhand. Om man ändå ska åka till en stor 

butik fem gånger per månad är det billigast att koncentrera sina inköp 

till dessa tillfällen även om ytterligare inköp görs i andra butiker. Den 

stora inköpsandelen  medför att antalet stora butiker är den mest 

avgörande variabeln i modellen. En förändring av antalet stora butiker 

får kraftiga genomslag på butiksomsättningen, vilket påverkar priset. 

För de mindre butikerna ger antalsförändringar små 

omsättningsförändringar absolut sett och priserna påverkas därför 

endast i ringa utsträckning.  
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Givet att varje konsument koncentrerar sina inköp till en viss 

butikstyp så blir kostnadsförändringarna vid måttfulla justeringar av 

butiksnätet relativt begränsade. Naturligtvis är känsligheten minst för 

förändringar i antalet små och mellanstora butiker eftersom små 

inköpsandelar ger små kostnadsförändringar. I de modeller som har tre 

butiksnivåer kan antalet små och mellanstora butiker fördubblas utan 

att totalkostnaden ökar med mer än några tiotal kronor, allt annat lika. 

Detsamma gäller för små butiker i tvånivåmodellen. 

6.5.1 Känslighetsanalys 

Butiksnäten har optimerats utifrån två olika 

transportkostnadsvarianter, där högkostnadsvarianten är fyra gånger så 

dyr som basvarianten. Inte helt oväntat ger de olika 

transportkostnaderna olika butikssystem. Att lösningsmängden 

inskränks av kraven på närhet gör emellertid vissa lösningar relativt 

okänsliga för förändrade transportkostnader. Med mindre stränga 

bivillkor skulle förändringarna mellan de olika kostnadsvarianterna 

troligtvis bli större. Vid låga transportkostnader skulle vi då få ett klart 

glesare butiksnät i de fall bivillkoren begränsar antalet butiker.  

6.6 Validering 

Vid närmare eftertanke förefaller det som om modellen fungerar bäst 

för två butiksnivåer. En nivå med stora butiker där huvuddelen av 

inköpen görs och en nivå med små butiker främst avsedda för 

kompletteringsköp. Vid tre nivåer reduceras även 

stadsdelscentrumbutikerna till "kompletteringsbutiker", där 

konsumenten inte handlar mer än i bostadsområdesbutikerna. I 

trenivåmodellerna tillför mellannivån inte tillför något extra med 

modellens nuvarande utformning. Det är svårt att se vilken funktion 
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de mellanstora butikerna fyller i de fall det finns ytterligare en nivå av 

stora butiker. I pris kan stadsdelscentrumbutikerna inte konkurrera 

med de riktigt stora butikerna och när det gäller närhet så framstår 

bostadsområdesbutikerna som mer attraktiva. Modellens 

problemanpassning brister alltså något beträffande mellannivån. För 

att bättre motivera stadsdelscentrumbutikernas existens behöver dessa 

värderas på något annat sätt där ytterligare convenience dimensions 

beaktas. I tvåbutikssystemet fungerar mellannivån emellertid bra 

eftersom stadsdelscentrumbutikerna då har en tydlig roll som 

”storhandelsbutik”.  

 

De allra flesta av modellens parametrar är hämtade från empiriska 

undersökningar och torde vara relativt riktiga, även om exaktheten 

aldrig kan garanteras. Beträffande kostnader för gång- och cykeltrafik 

är dock osäkerheten stor. De parametervärden som används är grova 

uppskattningar, närmast gissningar.  

6.7 Slutsatser 

Modellens enkelhet gör det vanskligt att dra några slutsatser. De 

resultat som presenterats bör tillsvidare endast betraktas som 

modellresultat och inte som normativa utsagor med direkt bärighet på 

verkligheten. Däremot kan känslighetsanalyserna användas för att 

åtminstone kvalitativt uppskatta transportkostnaders effekt på 

butiksystemets utformning. Dock påvisar dessa tämligen självklara 

samband. Känslighetsanalyserna visar att om transportkostnaderna 

höjs så är mer bostadsnära handel att föredra. I modellen får det till 

resultat att tvånivåsystemet framstår som billigast. Om 

transportkostnaderna höjs så kommer ett system med butiker i 

stadsdelscentra att vara det bästa. Sådana butiker kan åtminstone i 
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större, relativt tätbefolkade städer bli tillräckligt stora för att realisera 

delar av den skalekonomiska potentialen och alstrar dessutom ingen 

större trafik. I en utvecklad modell där antalet resor till olika 

butikstyper tillåts variera skulle resultatet troligtvis bli att färre resor 

gjordes till stora butiker. 
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7 Vidare forskning 

Den modell som används är relativt rudimentär och kräver en viss 

vidareutveckling. Exempelvis finns det starka antaganden som 

eventuellt bör lösas upp för bättre realism. En svaghet är antagandet 

om likformigt fördelad befolkning. I realiteten torde få städer ha en 

helt jämnt fördelad befolkning och modellen borde därför utvidgas för 

att ta variationer mellan olika stadsdelar i beaktande. Dessutom 

behöver olika stor befolkningstäthet testas.  

 

Beträffande transportkostnaderna finns också många ouppklarade 

frågor. Vad är egentligen kostnaden för att gå eller cykla? De 

kostnader som använts för gång- och cykeltrafik i den befintliga 

modellen är endast grova approximationer. En kartläggning av 

människors uppfattning om dessa krävs för att noggrannare kunna 

beräkna det optimala antalet småbutiker. Det är också av visst intresse 

vid vilken tid inköpsresorna utförs. Som vi sett i avsnitt 3.5.1 ovan är 

transportkostnaden i hög grad avhängig den aktuella 

trafikbelastningen.  

 

I den nuvarande modellen antas antalet inköpsresor vara exogent 

bestämda. En utveckling skulle vara att istället bestämma antalet 

inköpsresor inom modellen eftersom inköpsfrekvensen troligtvis är en 

funktion av butiksnätets utformning. Om det ska vara möjligt att 

bestämma antalet inköpsresor inom modellen krävs emellertid att 

denna kompletteras med en funktion som uttrycker kostnaden för att 

handla sällan. Den som handlar sällan reducerar visserligen sina 

transportkostnader men måste istället bemöda sig om att planera sina 

inköp noga. Denna kostnadskomponent är inte med i den nuvarande 
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modellen. Funktionen bör uttrycka ett negativt samband mellan antalet 

inköpsresor och transportkostnad.  

 

Såsom modellen utformats finns i nuläget troligtvis en bias som får 

små butiker att framstå som billigare än de i realiteten är. Orsaken är 

att externa effekter endast beaktats för privatbilism. Mängden 

transporter som utförs fram till butiksledet är okänd och det är därför 

omöjligt att utvärdera eventuella externaliteter. Transporterna till stora 

butiker är effektivare än transporterna till små, med mindre 

externaliteter som följd.78 Att noggrant analysera olika 

kostnadskomponenter på producentsidan är ett viktigt led i arbetet mot 

fullständig samhällsekonomisk utvärdering.  

 

Om vi lämnar modellbyggandet och ser på dagligvarudistributionen i 

ett vidare perspektiv så finns det ett antal intressanta 

forskningsområden. Ett angeläget forskningsområde är den s.k. 

näthandeln. I dagsläget är denna en het fråga och det spekuleras vilt 

kring dess potential och framtida marknadsandelar. För 

dagligvaruhandelns del är det fortfarande oklart vilka de 

samhällsekonomiska effekterna av näthandel skulle bli. Klart är dock 

att distributionssystemets utformning skulle förändras radikalt. 

Hushållens insats i distributionsarbetet skulle troligtvis minska. 

Beträffande transporterna så finns det indikationer på att 

energiförbrukningen och utsläpp av vissa ämnen skulle minska.79 Den 

samhällsekonomiska analysen är dock långt ifrån komplett. Rent 

allmänt kan kanske antas att internethandel med tillhörande 

                                           
78 Hagson, 1998, sid. 49 
79 Naturvårdsverket Rapport 5038, sid. 63 ff 
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hemkörning i någon mån skulle utnyttja potentiella stordriftsfördelar i 

distributionskedjans sista led, mellan butik och konsument. I dagsläget 

sker mycket liten samordning av transporter mellan olika hushåll, 

vilket bidrar till ett stort trafikarbete. Dessutom kan behovet av 

smakfull exponering av produkterna tillfredsställas helt genom 

websidor och behovet av butiksyta skulle kunna minskas. 

Informationsutbytet mellan producent och konsument skulle bli mer 

direkt, vilket förbättrar möjligheterna till effektiv distribution. När 

information om efterfrågan flödar direkt bakåt i förädlingskedjan kan 

osäkerheten reduceras och lagerhållningen minska, vilket sänker 

kapitalkostnaden. Dessa faktorer pekar på några samhällsekonomiska 

plusposter.  

 

Internethandel kräver mer planering av konsumenten vilket måste 

anses belasta den samhällsekonomiska kalkylen. Planeringshorisonten 

måste förlängas om någon form av transportsamordning ska kunna 

ske. Distributionssystemet blir något mindre flexibelt och 

konsumentens behov kan inte uppfyllas omedelbart. Vidare finns 

tecken som tyder på att inköpsbeteendet förändras i viss utsträckning. 

Inköpstillfällena minskar och antalet impulsköp reduceras. 

Varukorgens utseende varierar mindre än vid traditionella inköp, 

vilket förenklar planeringen.80 Att tolka konsumenternas 

beteendeförändring i samhällsekonomiska termer är en utmaning. Ska 

denna ses som en framtvingad anpassning eller är den ett uttryck för 

ökad rationalitet hos konsumenterna, som gör att inköpen bättre 

sammanfaller med deras preferenser och mindre styrs av exogena 

svårkontrollerade faktorer?  

                                           
80 Supermarket 1-2 1999, sid. 27 
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Det är svårt att uppskatta utfallet av en fullständig samhällsekonomisk 

analys; det finns faktorer som talar för såväl som emot internethandel. 

Däremot finns det mycket som talar för att internethandel gentemot 

konsument är svår att räkna hem företagsekonomiskt. Som vi sett har 

utvecklingen hittills drivits på bl.a. av skattekilen mellan formellt och 

informellt arbete. Mer distributionsarbete har kommit att utföras i den 

obeskattade delen av ekonomin. Internethandel skulle innebära en 

omvänd utveckling där distributionen fullt ut genomförs av beskattad 

arbetskraft, vilket skulle påverka priserna mycket och sannolikt 

framstå som oattraktivt. Om det visar sig att internethandel med 

livsmedel är samhällsekonomiskt lönsam men företagsekonomiskt 

olönsam finns det goda skäl att omforma vissa skatter så att den 

samhällsekonomiska potentialen realiseras. 
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Bilagor 

Kostnadsfunktion, asymptot 3000 kr 
Model Summary 
R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

.787 .620 .541 .1577 

 

ANOVA 
  Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 6.285 32 .196 7.901 .000 

Residual 3.854 155 2.486E-02     

Total 10.139 187       

 

Coefficients 
   

Coefficients 

  t Sig. 

  B Std. Error     

(Constant) 7.968 .095 84.298 .000 

ln omsättning -.163 .017 -9.359 .000 

Arvika .255 .092 2.765 .006 

Borgholm .298 .088 3.392 .001 

Botkyrka .479 .088 5.434 .000 

Fagersta .361 .093 3.877 .000 

Filipstad .271 .093 2.906 .004 

Gävle .437 .082 5.350 .000 

Gällivare .440 .109 4.036 .000 

Grums .133 .109 1.220 .224 

Kalmar .405 .084 4.802 .000 

Karlstad .513 .170 3.016 .003 



 

  

Kristinehamn .304 .088 3.456 .001 

Luleå .321 .082 3.930 .000 

Malung .473 .089 5.301 .000 

Mönsterås .365 .093 3.908 .000 

Motala .308 .088 3.513 .001 

Nybro .353 .109 3.245 .001 

Nynäshamn .527 .088 5.996 .000 

Oskarshamn .352 .083 4.254 .000 

Piteå .461 .092 4.984 .000 

Skellefteå .170 .078 2.179 .031 

Södertälje .375 .088 4.272 .000 

Sundsvall .403 .082 4.939 .000 

Tingsryd .293 .126 2.320 .022 

Trelleborg .482 .092 5.221 .000 

Trollhättan .141 .084 1.671 .097 

Tyresö .661 .092 7.161 .000 

Uddevalla .163 .082 1.998 .048 

Vänersborg .242 .099 2.446 .016 

Västerås .351 .088 3.981 .000 

Västervik .326 .078 4.163 .000 

Visby .307 .082 3.766 .000 

Dependent Variable: ln pris-3000 

 

Regressionsmodellen förklarar prisvariationen över 3000 kr. 

 


