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Förord

1ivsmedelsutredningLMU1986 års har haft till uppgift utreda konkur-att
rensförhållanden och prisbildning inom livsmedelsindustrin och livsmedels-
handeln. Utredningen har den 30 september 1987 överlämnat betänkandet
"Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet SOU 1987:44.

Denna utgör de tolv underlagsrapporter har tilllegatrapport en av som
grund för faktaredovisningen i betänkandet. Rapporterna publiceras dels

bilagor till utredningens betänkande, dels fristående isom rapportersom
SPKs utredningsserie SPKUS.

förteckningEn samtligaöver underlagsrapporter till 1986 livsmedels-års
utredning de deltagit i respektive projekt återfinns i slutetsamt personer som

betänkandet i varje bilaga.samtav

Stockholm i september 1987

HillbomLars
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Inledning

syfteBakgrund och

konsumtions-Livsmedel för ungefär femtedel hushållens totalasvarar aven
för livsmedel skallutgifter. Varje betalar dessakrona konsumentensom

livsme-förtäcka kostnader i flera led. har producerat råvaran våraNågon
färdiga livsmedel,tagit den tilldel, har hand och berettnågon råvaranom

led hartill livsmedlen via butikerna.någon har når Dessa natur-sett att oss
varje ledligtvis kostnader dessutom i uppståmåste täckas. Det måste ettsom

möjliggör de investe-visst överskott motiverar ochengagemanget somsom
ringar förutsättning fortsatt verksamhet.förärsom en

konsumenternasårs livsmedelskommitté undersökte hur1983 LMK -83
pris-livsmedelsutgifter fördelade i livsmedelskedjan. Statenssig olika ledpå

direktiven föroch kartellnämnd SPK bidrog med beräkningar. 1986här l
livsmede1sutredningLMU utredaren bör analyseraårs har bl angetts atta

utvecklingen livsmedelskedjankonsumentprisets fördelning olika led ipåav
medfört föränd-förhållanden harsärskilja och utvärdera deoch söka som

uppdatering och utvidg-utredningandelarna. Föreligganderingar är enav
genomfördes påutredningen Matkronan" SPKUS 1984:13ning somav

uppdrag LMK -83.av
konsumentpriset påsyfte bild hurUtredningens relevantär att ge en av

förädlingkedjan produktionde olika leden ilivsmedel fördelas påvåra -
framför allt under 1980-talet,distribution, ledens andelar utvecklatshur-

andelsförskjutningar beror på.och vad eventuella

genomförandeUppläggning och

konsument-olika ledens andelarredovisas i första del deutredningenl aven
livsme-mindre förädladeomfattande ellerför livsmedel,priset 20-talett mer

beräkningarjordbruksprisregleringen. Sådanadel såväl inom utomsom
andelsför-beskrivslivsmedelmatkronor. dessabrukar populärt kallas För

falliunder 1980-talet, många äveni och utvecklingendelningen nuläget
andelsförskjutningar kommen-l970-talet. Eventuellaunder slutet störreav

skiftandelivsmedel ochför olikaspeciella förhållanden gällerDeteras. som
liksommedfört metodenmaterial harmöjligheter erhålla historiskt attatt

Direktalivsmedel härtidsperioden skiljer sig för de olikaåt presenteras.som



jämförelser mellan olika livsmedel de olika ledens andel konsument-av av
priset bör därför göras.

SPK har för några gjort uppskattning den historis-varugrupper en grov av
ka utvecklingen under längre period enligt den metod tillämpadesen som av
1960 års jordbruksutredning.

Beräkningarna och kommentarerna till de olika livsmedlen baseras på
befintligt material uppgifter inhämtade frånsamt myndigheter, företag och
branschorganisationer.

Matkronor för olika livsmedel svårtolkat resultat. De olika ledensettger
relativa prisändringar, och därmed andelar, kan inte för enskilda livsmedel
förklaras utifrån klara samband med produktivitets-, kostnads- eller lön-
samhetsfaktorer. Branscher eller företags ekonomiska utveckling behöver
inte avspeglas i prisutvecklingen för enskilda produkter.

Slutsatser de olika ledens andelar på aggregerad nivå, förom en mer
livsmedel totalt, bör inte dras enbart utifrån resultaten på varunivå. Ledens
andelar varierar mellan olika livsmedel, varför urvalet ingår iav varor som

sammanräkning får betydelse. De "matkronoren stor på varunivâsom
redovisas tjänar exempel på olika leds andelar för olika livsmedel.som
Exemplen visar förhållandet för många viktigastevåra livsmedel,av mer
eller mindre förädlade livsmedel såväl inom jordbruksprisregle-utomsom
ringen, de inteär utvalda i avsikt tillsammans komplett bildmen att påge en
totalnivå.

En bild hur konsumenternas utgifter för livsmedel fördelastotaltgrov av
livsmedelskedjanspå led har därför beräknats dels för jordbruks-separat,

prisreglerade livsmedel, dels för övriga livsmedel. Vidare prisut-presenteras
vecklingen i olika led enligt vissa officiella prisindex.

En analys på aggregerad nivå enskilda livsmedelän sker i utredning-mer
andra del. Analysen syftar dels till beskriva de faktorerens haratt som

väsentlig betydelse för andelsutvecklingen, dels belysa utvecklingen med en
redogörelse för hur priser, kostnader och effektivitet utvecklats i de olika
leden. Då faktorerantal samtidigt inverkarett stort fördelningenpå av er-
sättningen till olika led, vissa på lång sikt och andra tillfällig ärnatur,av mer
det svårt renodla sambandenatt mellan enskilda faktorer och andelsförän-
dringar över tiden.

I analysdelen diskuteras inledningsvis kort vilka orsaker kan finnassom
till andelsförändringar längrepå sikt. Därefter redovisas för jordbruk, för-
ädlingsled och handelsled vissa data prisutvecklingöver effektivitet.samt
Denna redogörelse hålls på aggregerad nivå för deän enskildaen mer pro-
dukterna, huvudsakligen på varugruppnivå. Slutligen diskuteras möjlighe-

dra slutsatserterna materialet.att av



l Konsumentprisema Vissapå Varor

fördelade olika led ipå
livsmedelskedjan

1.1 Inledning

l denna del utredningen de olika ledens andelar konsu-presenterasav av
mentpriserna tjugotalpå livsmedel.våra gäller oförädladeDet livsme-ett av

potatis och livsmedel omfattande tillverkningspro-ägg, genomgåttsom som
korv, bröd, livsmedel såväl inom jordbruksprisregle-t utomcesser ex som

ringen, inhemskt producerade och importerade livsmedel. beskrivningEn
utvecklingen andelarna under framförallt och1980-talet görs störreav av

andelsförskjutningar kommenteras.
För några har uppskattning den historiska utveck-varugrupper en grov av

lingen gjorts enligt den metod tillämpades jordbruksutred-1960 årssom av
ning.

1.2 Metod

Vem får vad matkronan frågaär mycketär svår besvara medav atten som
entydigt En råvara kan bli mångfald produkter,ett svar. en en vara som

konsumenten köper kan bestå mängd råvaror, säsongsmässiga prisva-av en
riationer, subventioner och regleringsmedel exempel faktorerär på som
försvårar beräkningar, presentation och analys. l samband med de beräk-
ningar SPK år utförde1984 åt gjordeLM K-83 Lantbrukarnasäven Riksför-
bund LRF matkronor. vissaFör produkter erhölls olikanågot iresultat
SPKs och LRFs beräkningar. innebärDetta inte metod rätt ochäratt en

"fel". Olika metoder kan för sig ha sina för- och nackdelar.en annan var
SPK har i denna utredning i möjlig utsträckning använt metod isamma som
Matkronan år l984.

Möjligheten erhålla relevant material påverkar också arbetet.att vissaFör
eller vissa led avseende viss kan uppgifter endast erhållas frånvaror, vara,

någon eller några uppgiftslämnare företag medan det it andra fall ärex
möjligt erhålla totaluppgifter. Underlagets relevans och jämförbarhetatt
minskar längre bakåt i tiden försöker nå. Material kan saknas heltman
och hållet före visst år. Detta har medfört tidsperioden redovisasett att som
skiljer sig föråt olika livsmedel.

SPK har i beräkningarna frånutgått de livsmedel konsumenterna köper.



10

från mjölkmöjlighet skulle utgå råvaror, eller grisarEn texattannan vara
jordbrukaren omfattandeproducerar. kräver beräkningar.Detta Ensom

råvara upphov till mängd produkter och biprodukter, även änannatger en
livsmedel. följa dessaAtt produkter förädling och handelsled för attgenom
fastställa konsumentpris för samtligatotalt slutprodukter och olika ledsett
andelar mycket omfattande inteär arbete resultat nödvändigtvis harett vars
relevans i detta sammanhang. jordbrukarensVad andelsäger texoss av

slaktdjurpriset skinnjacka, slutprodukterna 7SPKspå är etten som en av av
enlighet med regeringens direktiv till fördela konsu-i LMU,är attansats

mentpriset för livsmedel olika led.på
optimala matkronan uppvisar de olika ledens faktiska marginaler.Den

försäljningspris.Med marginal skillnaden mellan inköps- och En så-avses
beräkning emellertid inte alltid Faktiska priser oftadan går kan integöra.att

erhållas, beräkningarna får grundas listpriser. faktiska prisernapå Deutan
både inköps- och försäljningspriser och de faktiska marginalerna påverkas

rabatter, extrapriser och svinn. vissa produkter det vidareFör svårtär attav
beräkna relevant marginal. förädlasEn råvara till flertal olika produk-etten

vilka säljs till olika priser. förMarginalen enskilda varierar betyd-ter varor
ligt och kan missvisande bild ledets ersättning för sin verksamhet.ge en av

fallet för bl kött och mejeriprodukter. dessa livsmedelDetta är För hara
industriledens kostnader i stället beräknats. skiljer sig från margina-Denna

kan mindre förlen eller enskilda produkter.större Kommentarersom vara
detta för berörda produkter.runt ges

Periodvis har subventioner förekommit vissa jordbruksprisregleradepå
livsmedel. möjliggjortDessa har viss ersättning till jordbrukare kon-utan att
sumentpriserna höjts. Subventionernahar statliga budgetmedelutgörs av

via respektive produktområdes regleringsförening in i den jord-slussassom
bruksreglerade verksamheten. innebär de olika ledensDetta att summan av
ersättning blir det konsumenten betalar i butiken. Till konsument-större än
priset har därför i förekommande fall lagts subventioner, vilka ha förtsantas
vidare med oförändrade procentmarginaler i handeln. Hur handelnsstora
marginaler i verkligheten skulle vissa subventioner inte funnitsår ärvara om
svårt bedöma. antagande tillämpade subventions-Ett detän äratt annat att
beloppen förtsskulle ha vidare i handeln med oförändrade öresmarginaler.

sådan metod skulle dockEn resultera i handelns beräknade andelaratt
påverkas subventionsstorleken. jämförbarhetBättre mellan åren uppnåsav
med tillämpad metod.

Mervärdeskatt har subventionsbeloppet.utgå påäven Konsu-ansetts
mentpriset uttrycker därmed vad konsumenten skulle ha betalt subven-om
tioner inte funnits. Matkronor beräknade på detta speglar på bästasätt sätt
nivån och förändringen ledens andelar.av

mjölk speciell gjortsFör har uppställning illustrerar problemati-en som
ken med subventioner, regleringsmedel m m.

flestade fall matkronorna för de olika produkternaI läget vidavser en
viss tidpunkt respektive vanligen under början. delår, årets För produk-en

har materialbrist eller säsongsmässiga förhållanden medfört beräk-ter att
ningarna tidpunkt eller genomsnitt för period.längreavser annan en



Utifrån de speciella förhållanden råder för olika livsmedel har SPKsom
sökt så relevant möjligt fråganpå hur konsumentprisetettge svar som om
fördelas på olika led. Detta har medfört metoden skiljer sig för olikaatt
livsmedel här Eventuella jämförelser mellan olika livsme-presenteras.som
del de respektive ledens andel konsumentpriset bör därför ske med storav av
försiktighet. jämförelserSådana bör vidare beakta skiftande andelar föratt

tillleden del beror på dessa utför olika funktioner för olika livsmedel.stor att
respektive tabellformFör produkt redovisas i de olika ledens andelar av

konsumentpriset inklusive exklusive vid beräkningstid-och senastemoms
punkt. Utvecklingen andelarna konsumentpriset inklusive visasav av moms
i stapeldiagram. produkter där tidsserier kunnat redovisasFör längre göras
också andelarna konsumentpriset exklusiveav moms.

Beräkningarna baseras på

befintligt material avseende priser, marginaler och kostnader,El
offentlig frånstatistik bl statensjordbruksnämnd och statistiska central-E a
byrån,
uppgifter inhämtats från företag och branschorganisationer.El som

för1.3 Matkronor olika livsmedel

1.3.1 Vetemjöl

vetemjölAnvända metoder och principer vid beräkningarna för gäller även
för mjukt därför imatbröd. Inledande beskrivning dessa görs gemensamtav
detta avsnitt.

visaFör de olika förädlingsledens andelar priset vetemjöl hus-påatt av
hållsvetemjöl mjuktoch matbröd redovisas faktiskaberäknade marginaler.
Detta innebär inköps- och försäljningspriser marginaler i olika ledatt samt

påverkadeär rabatter, extrapriser och svinn. Jordbrukets andel utgörstav ex
försäljningspriset på de i de slutliga produkterna ingående jordbruksrå-av

varorna.
Den huvudsakliga råvaran vid tillverkning mjöl och mjukt matbröd ärav

spannmålssorterna och råg. Beroende speciella kravpå ställs påvete att
olika mjölsorters egenskaper mals spannmålen med varierande utmalnings-
grad. Utmalningsgraden utbytet vid målningen,är mått på d hurett v s myc-
ket spannmålskornet ingår i den slutliga mjölprodukten respektiveav som
hur mycket har siktats bort i form biprodukter. biprodukterDessasom av

främst kli skal-utgörs och groddrester fodermjöl. vissa mjöl-Församtav
med låg utmalningsgrad hushållsvetemjöl visskan deltsorter avex en

biprodukten eftermjölerk användas insatsvara i andra mjöler meds som
högre utmalningsgrad.

Hushållsvetemjöl har normalt utmalningsgrad på och73 75 procenten -
hela utbyteskalkylen kan beskrivas enligt uppställningen sida.på nästa



Utbyte vid malning hushållsvetemjöl:kg spannmål tilllav

Kg m
Mjöl 0,73 0,75-
Eftermjöl 0,03 0,05-
Kli 0,14
Fodermjöl 0,07
Svinn 0,01

l,00

För bagerimjöler varierar utmalningsgraden från 70 tillprocentca upp ca
99 Utmalningsgraden för bagerimjöler till mjuktanvändsprocent. mat-som
bröd iuppgår genomsnitt till 80 procent.ca

Kvarnens möjlighet sälja biprodukterna, främst fodermedel,att som
medför närjordbrukaren säljer tillspannmål kvarnen får han betaltatt även
för biproduktsinnehållet. Som tidigare redovisadenämnts "matkro-avser

de olikanor" ledens andelar priset denpå produkt konsumenten köper,av
d hushållsvetemjöl och mjukt matbröd. Därför medräknas inte kvarnle-v s
dets intäkt biprodukterna ioch konsekvens härmed kvarnensmåste in-av
köpspris för spannmål d jordbrukarens andel reduceras med ettv s- -
värde motsvarande biproduktsinnehållet i spannmålen. fastställtNågot så-
dant värde eller självklart beräknasätt eller konstruera det finns dockett att
inte. Möjligt däremotär värdera det i spannmålspriser, d åsättaatt t attex v s
mjöl- och biproduktsinnehåll värde, eller värdera det i kvarnensattsamma
försäljningspriser för biprodukter, vilka uppgår till drygt 80 procent av
spannmålspriset. Båda dessa värden kända och kanär tänkbaraanses vara

förnärmevärden biproduktsvärdet.
värdering iEn spannmålspriser skulle uppenbart innebära övervärde-en

ring, då det allt fråga biprodukterär vid mjölproduktion. Kvarnenstrots om
försäljningspris för biprodukter troligen också något för högt värde,ettger

för i detta försäljningspris ligger vissa dock marginella hante-atta - -
rings- och försäljningskostnader "teoretisk" vinst kvarnens bi-samt en av
produktsförsäljning. En ytterligare osäkerhetsfaktor för denna värdering är

kvarnen inte själv kan prisbildningen på biprodukterna. Priset följeratt styra
i princip helt utvecklingen andra fodervaror,på främst det reglerade priset

havre.på
SPK har i beräkningarna valt använda kvarnens försäljningsvärdeatt

godtagbar approximation på det verkliga värdet för biproduktsin-som en
nehållet i spannmål. Det kan betyda viss underskattning nivån påen av
jordbrukets andel respektive överskattning kvarnens andel. Jämförelserav

andelarnas utveckling tiden däremotöver är helt representativ.av
redovisadel beräkningar prisuppgifterna januari månad respektiveavser

år. Samtliga pris-, kostnads- och marginaluppgifter beräknatettavser ge-
nomsnitt för landets marknadsdominerande prisledandeoch företag. Hän-

har tagits till förekommandenormalt kvantitets-, bonus- och kampanj-syn
rabatter etc.

Någon uppdelning på parti- och detaljhandelsmarginal inte eftersomgörs
alla leveranser inte går partihandelsledet. Mjukt matbröd direkt-genom t ex



distribueras uteslutande från bageri till butik. Bagerierna dånästan svarar
för konsumentpristnärkningen,även använda med handeln över-attgenom

enskomna omräkningstal.
beräkningarnal livsmedelssubventioner lagda till konsumentprisetär

1980 subventionerade förmalningsavgifter. Under "subventionera-1987
des" vissa insatsvaroräven till mjukt matbröd den fördröjda utlös-genom
ningen jordbruksavtalet. Effekterna fördetta dock förär små attav av
påverka storleken på redovisade siffror.

Hushållsvetemjöl,Tabell 1.1 konsumentförpackat, januari 1987

Öre/kg Andel i konsumentprisn av
inkl exkl
moms moms

Konsumentpris inkl 580 100moms
Moms 110 19
Konsumentpris exkl 470 100moms
Parti detaljhandeloch 90 15,5 19
Kvarn 95 16,5 20,5
Förmalningsavgift 130 22,5 27,5
Spannmälshztndel 10 1,5 2
Jordbrukare 145 25 31

Redovisad ersättning till jordbrukare betalning för mjölinnehälletär i
spannmålen. Värdet biproduktsinnehållet, enligt tidigare beskrivet värde-av
ringssätt, borträknatär både från jordbruks- respektive kvarnledet och upp-
går till 30 öre.ca

Förmalningsavgiften för normalvete höstvete, spannmålsrå-utgörsom
till hushållsvetemjöl, är 100 kg förmaldöre spannmål. Avgiftenvaran per

belastar enbart den del spannmålen tillanvänds humankonsumtion,av som
d mjölet. Med beaktande utbytet vid malningen avgiften därmedutgörv s av

130 öre kg färdigt mjöl. Förmalningsavgiftens syfte i huvudsakärca per att
täcka kostnader för lagring och överskottsproduktionen svenskexport av av
spannmål.

Denna regleringsavgift tillsammans med jordbrukarensutgör direkta er-
sättning avräkningspriset den jordbrukettotala andelen till priset påav
mjöl.

Spannmålshandeln, ledet jordbrukarenmellanär och kvarnen, tar utsom
ersättning förbl den torkning, rensning, sortering och lagring spannmålena

innangenomgår den säljs vidare till kvarnen. Ersättningen vanligenutgör
knappt 10 kg vilketöre spannmål, omräknat blir drygt 10 kg mjöl.öreper per

Vid framräkning handelns marginal har SPK ifrånutgått samtligaattav
kvantitetsberoende rabatter, bonus från kvarnen i handelsle-stannarm m
det, medan kampanjrabatter d från kvarnen får fullt genomslag i priset tillo
konsument. dockDetta inte alltid fallet,är antagandet bedöms denmen ge
genomsnittligt representativa storleken faktiskapå den handelsmargi-mest
nalen.

figur 1.1visas hur de olikaI ledens andelar, beräknade enligt det sätt som
redovisats för tabell har förändrats sedan1.1, mitten på 1970- talet. Uppgif-

förhållandena ijanuari respektive år.terna avser
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Konsumentpris, 1:95kr/kg 5:805:303:25

Moms 15 17 19 19

Parti- och
145mdetaljhandel 1720 15,5H9 så 19

Kvarn 1521 14m 5 185 16,5205

Reglering 2, 24 5 22265- 20245 22,5275

Spannmålshandel 2 2.55 22522,5
21,5

29535Jordbrukare 2a34 223,535 25m

1974 1980 1985 1987

Figur I Procentuellaandelar konsumenrpriselinkl hushâllsvetemjöl,på janu-av momsmånadari respektiveår. Sç/frør andelar konsumenlprisexklinom parentesavser av
moms.

börDet påpekas olika andelars relativa storlek kan variera betydligtatt
för enskilda år. mjölkronanFör gäller det regleringstekniskatex att av
skäl finns viss utbytbarhet mellan storleken förmalningsavgiften ochpåen
ersättningen till jordbrukare. Redovisade år har dock valts så år medatt
tillfälligt extrema andelsrelationer långt möjligt har undvikits.så

Figur visarl.l de olika ledens varierat under periodensandelar någotatt
mättillfällen. klarNågon tendens till markanta andelsförskjutningar där-är

skönja.svår minskandejordbrukarandelenDen något uppvägsemot att t ex
i ökad förmalningsavgiftsandel.stort av en

Kvarnföretagens lönsamhet och marginalnivå kring 1980hårtvar pressa-
de, följd det långvariga prisstoppet. Kvarnledets marginal hara som en av
därefter i stigit till nivån från mitten talet.på l970-stort

Parti- och detaljhandelsledets andel ökade mellan och1974 l980, men
andelen har bl beroende utökadepå kampanjaktiviteter sjunkit där-någota
efter.

En uppskattning utvecklingen i vissa led under längre periodgrov av en
gjortshar beräkningar enligt den metod tillämpades 1960årsgenom som av

jordbruksutredning.
Jordbrukarens andel har här beräknats faktiskpå två respektive kal-sätt,

kylerad andel konsumentpriset. Dessa andelar grundar sig på beräk-tvåav
ningar jordbrukarpris. faktisktMed jordbrukarpris avräkningspri-av avses

detl kalkylerade jordbrukarpriset har det faktiska priset justerats medser.



hänsyn till biproduktsintäkter, avgifter till marknadsreglering Jordbru-m m.
karens pris har därvid minskats med värdet biprodukter och ökats medav
regleringsavgifter och subventioner. För beskrivningnärmare tillämpadeav
metoder hänvisas till SOU 1965:27 De svenska jordbruksprodukternas
distributions- och marginalförhållanden.

nedanstående figurer1 visas utvecklingen för hushållsvetemjöl för peri-
oden 1950 Uppgifterna1986. för 1950 och 1960 årsgenomsnitt, iavser-
övrigt läget i december respektive år. Det bör observeras antaletavses att
undersökta fåår och svängningarär har förekommit under mellanliggan-att
de år. tidpunkt dåDen linjen för faktisk jordbrukarandel korsade linjen för
kalkylerad andel inträffade först i slutet 1960-talet och inte 1962t ex av som
figurerna visar.

Procent

Konsumentpris
inkl oms respmoms
Konsumentpris
exkl oms respmoms

x- Kvarnpris.x-60 --------------------u n":------"----- x50 """"" """"" Kalkylerad--ax-...x
-----40 jordbrukarandel

MX.----. -it .....30 N-x"------ Faktisk
|ordbrukarandel20

10

r "T" T Ti "W Y V V V "V T" I T T "%"Yj11950 1960 197 1980
Ande/ar kønsumentprisetFigur 1.2 inklusive respektive för hushållsvete-av oms moms

mjöl 1950 1986-

Procent

Konsumentpris100 V i i V rr______ exkl oms respmoms
90

"-x---X- ---X-80 Kvarnpris&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;--------------------

Kalkylerad
jordbrukarandel

"\ Åäaäx40 ____________________ Fakçisk
jordbrukarandel30

20
10 r

TF T"""|"""T" T""Y" "Y"T&#39;1**&#39;7T&#39;*T&#39;&#39;I W0511950 1960 1970 1980
Figur 1.3 Ande/ar konsumentprisetexklusive respektive för hushâllsvere-av oms momsmjöl 1950 1986-
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År ökade efterinfördes omsättningsskatt fyra Denna1960 på procent.en
har underhand och mervärdeskatt, Momsen1969ersattes moms.av en

konsumentpriset.tilloch 80-talen ökat och uppgår 191970- procentnu av
markant under peri-andel konsumentpriset har således ökatSkattens av

figurframgår 1.2.oden, vilket automatiskt minskat övriga andelar. Detta av
respektivefigur visas i andelarna exklusive Avställetl 1.3 moms.oms

figuren framgår kvarnprisets andel sikt i varit oförändrad.på längreatt stort
innebär i sin parti- och detaljhandelns andel,Detta även mellantur att ytan

kvarnpris konsumentpris,och varit stabil.
faktiska jordbrukarandelen d i avräkningspriser har mins-Den mättv s

kat betydligt under perioden, från till under Samtidigt60 40strax procent.ca
har den kalkylerade jordbrukarandelen avräkningspriset minskat med bi-
produktsvärdet ökat förmalningsavgiften ioch med ökat motsvarande
grad. Slutsatsen kan dras denna utveckling kvarnandelenär ävenattsom av

jordbrukets totala andel avräkningspris och regleringsmedel i alltsamt
väsentligt varit stabila under perioden.

1.3.2 Mjukt matbröd

Uppgifterna för mjukt matbröd blandat sortiment brödsorternaettavser av
vitt matbröd, VR-bröd vete-råglimpa och bröd. mjölinnehålletFör igrovt
brödet har kalkyl motsvarande den tidigare redovisats för hushålls-en som
mjölet grund. Justeringaranvänts har då gjorts för de skillnadersom som
finns mellan hushålls- och bagerimjöler vad gäller spannmålssorter, utmal-
ningsgrader, förmalningsavgifter Olika leds andelar har beräknats ef-m m.

principer för hushållsvetemjöl.använtster samma som
Vad gäller de övriga råvaror ingår i mjukt matbröd främst socker/som

sirap, bakfett, mjölkpulver, jäst och försalt har berörda bl mot-varor a en
svarande beräkning jordbrukarens andel gjorts. Dessa tillsammansutgör,av
med andelen mjölet, jordbrukarens totala andel priset på mjukt mat-av av
bröd.

Tabell 1.2 Mjukt matbröd, januari 1987

Öre/kg Andel i % konsumentprisav
inkl exkl
moms moms

Konsumentpris inkl 1785 100moms
Moms 340 19 100
Konsumentpris exkl 1445moms
Detaljhandel 365 20,5 25,5
Bageri 670 37,5 46
Råvaror exkl mjöl 70 4 5
Kvarn 65 3,5 4,5
Förmalningsavgift 105 6 7,5
Spannmålshandel IO 0,5 0,5
Jordbrukare 160 9 11



frånden redovisade jordbrukare kommer 130Av ersättningen till öreca
mjölinnehållet ioch cirka från övriga råvaror brödet.30 öre

i bröd-Förmalningsavgiften regleringsavgift redovisatsden endaär som
kronan". gällandebröd ingår vanligen bakfett, pris påverkasI även avvars

marginell, varför denbrödkronan dockfettvaruavgift. effekt påDess är
mjöl.exklingår del råvarorinte särredovisats postenutan som en av

sedan mittenledens andelar förändratsnedan visas hur de olikafigur 1.4l
ijanuari respektiveförhållandena år.Uppgifterna1970-talet.på avser

15:85 17:855:05 8:55Konsumentpris kr/kg

15Moms 17 19 19

Parti- OCh 21525 2 mdetaljhandel 20,525, 2015255

Bageri 35,542 35743,5 37455 375 46

Råvaror exkl mjöl 4.55,5 4 15354K 54 1 lvarn 35v 4 4 535145Reglering 3.54,578 78,5, 55 7Spannmålshandel 11 E1655 5 7505 0505l 10-5Jordbrukare 12.514.5 12114 10125 gm

1974 1980 1985 1987

Figur Proeentuellaandelar konsumenrprisetinkl mjukt matbröd,l på januariav moms
månad respektive Siffrorår. andelar konsumentprisexklinom parentesve avser av moms.

flertalet varit mycket stabila under perioden.Figur visar andelar1.4 att
jordbrukarensundantag finns dock. Bageriets andel har ökat, medanTvå

andel har minskat något.
Figuren tydligt det faktum särskilt bageriets förädlingskost-återspeglar att

avräkningspriser.nader har stigit snabbare främst jordbrukarens Dettaän
lönekostnadsandel och dels bage-beror dels bageriets relativt höga påpå att

riets brödsortiment utvidgats kvalitetsförbättrats under perioden.har och
inom bageriindustrinhar det skett lönsamhetsförbättring påDessutom en

matbrödssortimentet. Lönsamhetenfrämst vad det mjukaår, gällersenare
inom dålig. god försäljningsut-bageriindustrin i början l980-talet Envar av
veckling för mjukt medfört bageriindustrinmatbröd sedan 1984 har bl atta
har kunnat prisökningar mjukt matbröd vadnågot på änstörreta ut som
varit marknadsmässigt möjligt kaffebrödssortimentet.på delartex av

avsnittet vetemjöl uppskattning vissa ledsl presenteradesom grov aven
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utveckling under längre tid, enligt den metod 1960 års jordbruks-en som
utredning använde. Intresset vid dessa beräkningar främstär inriktat på
jordbruksandelens utveckling. För få fullständig bild dennaatt en mer av
utveckling visas i figur 1.5 hur den kalkylerade jordbrukarandelen har för-
ändrats från 1950 till för1986 samlat mjöl- och brödsortimentett vete- och
rågmjöl, knäckebröd, mjukt matbröd, kaffebröd konditorivaror.samt
Uppgifterna för 1950 och 1960 årsgenomsnitt, i övrigt läget iavser avses
december respektive år.

Procent

100 Konsumentpris
exkl ochoms moms90 -

80 -
70

60-

50-
40-

soR-L
20- DFn V Kalkylerad

jordbrukarandel10-

I I I I i i i i | i i I19601950 1970 1980

Figur Ka/ky/eradl.5 jordbrukarande/ konsumenlprirel exklusive respektiveav omsmomsjär mjöl ochbröd 1950 1986.-

Utvecklingen denna kalkylerade jordbrukarandel minskande,är svagtav
till skillnad motsvarande andel för enbart vetemjöl enligt figur 1.3mot som
ökat något. avgörande förklaringenDen till detta det under periodenär att
skett övergång mellan och inom de mjöl-olika och brödprodukterna moten

ökad konsumtion förädlade produkter, d produkter med lägreen av mer v s
jordbrukarandel.

1.3.3 Nötkött

Som i avsnitt frågan1.2 vem får vad matkronan" iblandär svårsagts attav
besvara med entydigt inteDetta gäller minst köttvaruområdet.påett svar.
Den metodbeskrivning här följer förgäller både och griskött.nöt-som

Som framgår figur sker förädling nötdjur1.6 det producenten leve-av av
till slakt flertalpå olika Med undantag för skinnberedningsätt.ettrerar

leden i kedjan densamma förär. gris. Andelarna skiljer sig dock.
delDen i slutänden kan konsumeras människoföda endastutgörsom som

cirka hälften det levande djurets vikt. övrigt framställsl mängd bipro-av en
dukter varierande slag och värde, i huvudsak skinnvaror, djurföda, foder-av
medel och gödselmedel. Här redovisade beräkningar de olika ledensavser



andelar konsumentpriset på konsumentstyckade detaljer, d de köttbi-av v s
ñlé, entrecöte, högrev och köttfärs konsumenten köpertar itypenav som

detaljhandeln.
Med hänsyn till den komplexa bild förädlingen djurkroppen uppvisarav
det emellertidär svårt exakt fastslå de olika ledens andel konsument-att av

Jordbrukare

levande100
% djur

Slakteri

+38% 50°/o50%
+icke biprodukter slaktkropp

pro eru H0/° Djurröda16%GodselU Hben,inalvorputs. styckningochmag
ghaårlrlmnne. ben,12%

5% senor
mg 2% 14%Fettsmälteri6% hud talg biprodukteri .36%styckade

detaljer
12% j 4atligaSkmnbewdnmg ;en varavabiprodukter charkråvara11%

25%konsument-
styckade

Chark-,Kon- detaljer10%skinn Färdig-serv-.chark- charkråvaramatsindustril lråvara

konsument-
Skinnindustri Exportstyckade

detaljer
2%

Partihandel
l

V Storhushåll
Skinnvaror

Detaljhandel

Konsument

Figur förädling Uppgif-1.6 ochdistribution nötbøskap.Viktandelar levandedjur.av av
hämtadefrånär SPKs utredning "Matkronan SPK US 1984:13.terna
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priset. djurkroppen exklusi-Jordbrukaren får betalt kg slaktad vikt, dper v s
bl inälvor och hud. Betalningen dock i princip biprodukter-ävenve a avser
Jordbrukarens faktiska djuret mindreintäkt köIrinnehâ/leri såledesärna. av
det avräkningspris denne Till slakteriets intäkt för den slaktadeän erhåller.

kroppen kommer biproduktsintäkter.
Styckningsledet köper den i form hela, halva ellerslaktade kroppen av

olika styckningsdetaljer medkvartskroppar. Efter styckning erhålls antalett
styckningsde-således olika för olikaolika värde. Styckningsmarginalen blir

detalj betingar. Styck-taljer beroende vilket försäljningspris respektivepå
säljs.till vilka olika sortimentningsledet har vidare olika kategorier köpare

detaljhandelproduktion, storhushåll ochCharkuterier köper råvaror för sin
säljsdel köttet påköper konsumentstyckat eller grovstyckat. En export.av

olika sortimenten olika marginaler.harDe
marginaler i möjligdärför i stället för beräknaSPK har valt att att --
uppkommer de olikautsträckning söka fastställa de faktiska kostnader som

jordbrukarens ersättningförädlingsleden. framkommerPå så sätt som en
pris konsumentstyckad detalj, uttryckerresidual, teoretiskt kgett somper

förädlingsindustrins betalningsförmåga för det konsumentstyckade köttet.
viss vinst idirekta möjligt,de kostnaderna kvarhållsFörutom även, om en

förädlingsleden. Med den tillämpade beräkningsmetoden hamnar eventu-
till förädlingsindustrin tillellt överskott i jordbrukarledet. Med hänsyn att

del jordbrukarna själva kostnaderna med viss relevanskan sägasägsstor av
förädlingsledens andelar. kan dock något underskatta-Dessamotsvara vara

de och jordbrukarandelen överskattad.något
Slaktkostnaderna hämtade från beräkningar införjordbrukspris-SPKsär

förhandlingarna och uppgifter kostnaderna i styckningsledet har erhål-om
lits från Sveriges Slakteriförbund. styckningskostnaden saknas administra-l
tionskostnader, varför kostnaden för differens bedömslåg.är något Denna
inte den påverkar andel konsumentpriset. Slaktdjurs-så ledetsstor attvara av
avgiftens storlek genomsnittlig och beräknad med gällande vägningstal.är

Detaljhandelspriset och marginaler hämtade från SPKs mätningarär av-
seende listpriser konsumentstyckadeoch genomsnitt för sortimentettavser
detaljer. Partihandelsmarginalen skillnaden mellan styck-beräknadär som
ningsledets listpriser vid försäljning till butik respektive partihandel. Den

delen distributionen form direktdistribution till butikernastörsta sker iav av
varvid styckningsledet utför partihandelsfunktionen och erhåller ersättning
för detta.

Båda handelsledens marginaler således beräknade utifrån listpriser. Deär
faktiska prisnivåerna och marginalerna skilja frånkan sig något detta. Han-
delsmarginalerna troligenär något överskattade.

konsumentprisetberäkningarna livsmedelssubventioner lagda tillI är
ochåren 1980 1987.

in den slaktade kroppen,styckningsledettidigare framgått köperSom
blir olikaolika pris. Marginalensäljer olika detaljerna tillstyckar den och de

sortimentetkonsumentstyckadestyckningsdetaljer. detolika Förpå som
i genomsnitt cirka 50avjanuari 1987beräkningarna erhölls i slutetanvänds i

lnköpspriset för slaktad kroppgrossistprislistor.gällandekr/kg enligt var



januari 1987detaljer,konsumentstyckade1.3 Nötkött,Tabell

Andel i konsumentprisOre/kg % av
konsument- äinkl exklmoms momsStyckat

Konsumentpris inkl 9200 100moms
Moms 1750 19

100Konsumentpris exl 7450moms
Detaljhandel 1850 20 25
Partihandel 6,5 8580
Styckning 300 3 4
Slakteri 370 4 5
Regleringsmedel 540 76

slaktdjursavgift 470varav
subvention 70

Teoretiskt pris till jordbrukare 3810 41,5 51
industriledens kostnader.Observera handelsledens andelar marginaleratt avser

marginal.vilket mycket god Denvid tillfälle drygt 26 kr/kg, ärger ensamma
konsument-kroppen fås inte baraemellertid missvisande. Av den slaktade

säljs till lägrecharkuteriråvarorstyckade detaljer bläven ettutan soma
fjärdedel slaktkroppen ben,genomsnittligt pris. Vidare cirkautgörs av aven

och fodertillverkning ochoch till fettsmälteriertalg går ger myc-senor som
köttmängd konsumentstyckat åtgårket priser. erhålla visslåga För att enen

bort. Enligteftersom del ben styckasmängd slaktad kropp,större enen m m
styckas till konsument-genomsnittlig utvinningskalkyl för de djur nersom

rikslikare, erhölls igrossistprislista, vilkenSlakteriförbundets ärstyckat och
försäljning det uppstyckadevid helagenomsnitt drygt kr/kg slaktvikt30 av

marginalslaktvikt.cirka kr/kg Denna ärdjuret, vilket marginal på 4ger en
kvalitetsklassmissvisande då djur lägre sämredock också något ettgerav

charkråvara, ochköttfärskött ochstyckningsutfall med k sorteringar;mer s
styckademarginal, för alladärmed Styckningsledets totalalägre intäkt.en

djur, blir därför lägre.
teoretiskt pris denstyckningskostnaden räknats bort påNär återstår ett

betalningsförmåga. de konsu-slaktade helkroppen, styckningsledets Från
betalningsförmågamentstyckade detaljerna får styckningsledet uppgå-en

ende till cirka köps in innehåller emeller-kr/kg. slaktade kropp47 Den som
tid inte mindre värdeful-bara de delar blir konsumentstyckat ävenutansom

faktiskadelar djurkroppen; varför detcharkråvaror, ben, talgav m m,
priset i januaripå slaktkropp uppgick till drygt kr/kg slaktvikt slutet26 av
1987.

för erhållaslakteri kg åtgårangivna kostnaden iDen att ettavser per som
biproduktshantering, tarmrenseri,Kostnader förkg konsumentstyckat. t ex

kostnaderinte.organnedskärning och hudsalteri ingår Dessa motsvaras
intäkten för denvilka tillsammans medintäkter för biprodukterna,också av

betalningsförmåga till jord-intäkt ochslaktade kroppen slakteriets totalager
brukare.

biproduktshantering i slakte-för slaktdjurs- och avgårkostnaderFörutom
förkan få sin ersättningriledet slaktdjursavgiften innan jordbrukarenäven

jordbruksprisregle-slaktdjursavgiften medel inomdet levererade djuret. är
exportbidrag.marknadsreglerande åtgärder,ringen och finansierar t ex
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iDet tabell angivna1.3 teoretiska priset till jordbrukaren, drygt kr/kg,38
kg konsumentstyckat och knappt 28 kr/kg slaklvikl.avser motsvararper

Detta det prisjordbrukarenär skulle kunna få djuret endast bestod deom av
delar blir konsumentstyckade detaljer. betalningjordbrukarenDen fak-som
tiskt erhöll uppgick till i genomsnitt drygt 22 kr/kg. Detta betalning föravser
hela djuret, såväl de delar konsumentstyckas för charkuteriråvarorsom som
och biprodukter, varför slakteriets faktiska betalningsförmåga blir lägre iän

beräkning bara konsumentstyckat.en som avser
figurI visas1.7 hur de olika ledens andelar beräknade på det sätt som

redovisas i tabell förändrats1.3 under l980-talet. Uppgifterna slutetavser av
januari respektive är.

Konsumentpris, kgkr/ 80:0052:80 87:20 92:00

17Moms 19 19 19

Detaljhandel 17
19 19.5 20

Partihandel 5.5
styckning 3 6 656-5Slakt 4 32Reglering 3v534 44

7,5 68.5

51Jordbrukare
42 41.539

1980 1984 1986 1987
Figur 7 Pmcenruel/aandelar konsumentprisetinkl på konsumenrslyckalav när-momskön. januari månad respektiveår.

Mervärdeskatten har här liksom för alla andra ökat vilket automa-varor
tiskt mindre del konsumentpriset inkl för produktions- ochger en av moms
distributionsleden dela på. Detalj- och partihandelsledens andelar haratt
enligt beräkningarna ökat under 1980-talet, bör här ha i minnet attmen man
detta marginaler enligt prislistor. faktiskaDen marginalen påverkasavser av
rabatter och extrapriser. Omfattningen dessa bedöms ha ökat under peri-av
oden. vissEn reservation får lämnas för detaljhandelsmarginalen 1980.Den-

har beräknats på mindre antal prislistor för övrigaän år. lndustrile-na ett
dens slakt och styckning andel konsumentpriset ha varit stabilav synes
under perioden.

Om regleringskostnaderna, medel jordbruketär för blavsättersom som a



direkta andel räknasvid och jordbrukarensbidrag överskott,export sam-av
till cirkacirkajordbrukarandelen minskat från 53 år 1980har procentman

perioden ökat ochRegleringsmedlens andel har under1987.47,5 årprocent
i huvudsakjordbrukarens minskat markant. beror på över-andel har Detta

världsmarknadspriser, vilket medfört exportbi-produktion och dåliga stora
drag.

uppskattning utvecklingen i vissa led under längre periodEn engrov av
beräkningar enligt den metod tillämpadeshar gjorts 1960årssom avgenom

jordbruksutredning.
faktisk respektive kal-Jordbrukarens andel har här beräknats på två sätt,

beräk-konsumentpriset. andelar grundar sig på tvåkylerad andel Dessaav
faktiskt avräkningspri-ningar avjordbrukarpris. Med avses

jordbrukarpriset har detmed efterlikvider tillagda. det kalkylerade1ser
avgifter tillfaktiska justerats till biproduktsintäkter,priset med hänsyn

pris har därvid minskats medmarknadsreglering Jordbrukarens vär-m m.
subventioner.det biprodukter ökats regleringsavgifter och Föroch medav

tillbeskrivning tillämpade metoder hänvisas SOU 1965:27 "Denärmare av
marginalförhållanden.svenska jordbruksprodukternas distributions- och

för sortiment beståendefigurerna och visas utvecklingen1 1.8 1.9 ett av
Konsumtionsförändringar kannötkött, griskött och charkutertprrødukter. på-

årsgenomsnitt, iverka utvecklingen. Uppgifterna för 1950 och 1960år avser
undersöktaövrigt i december bör observeras deläget år. Det attavses resp

få förekommit mellanliggandeåren och svängningar kan ha underär att
perioder.

Procent

Konsumentpris100 . inkl oms resp moms
90 - Konsumentpris
30 exkl resp momsoms703

J
so
50 - Y---gslakteripris
40 éäzaxKalkylerad Jordbrukar-

"xFaktisk andel30 .
20 e
10e

LTFáTT"*TWiTV7T "T"°"TÃT7I71"""TT&#39;1T"""ff7""1"i11970 198019601950
/Zir ochc/zarkuteriva-inkl nöt,grisnde/ar konsumentpriset1.8Figur A respmomsomsav

1986.1950mr -
ökade efteromsättningsskatt fyra Dennainfördes på1960 procent.en

har undermervärdeskatt, Momsenhand och 1969ersattes moms.enav
konsumentpriset.tilloch ökat och uppgår 191970- 80-talen procent avnu

peri-undersåledes ökat markantSkattens konsumentpriset harandel av
figurframgår 1.8.övriga andelar. Dettaminskatvilket automatisktoden, av
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figurI 1.9 visas i stället andelarna konsumentpriset exklav oms resp
utgjorde1950 den faktiska jordbrukarandelen drygt 70moms. procent av

konsumentpriset, vilket faktiskt slakterietsän intäkt för slaktkrop-var mer
Detta beror på biproduktsvärdet inkluderatär i det faktiskaattpen.

karpriset, den kalkylerade jordbrukarandelen bara betalning försom avser
köttinnehållet i djurkroppen lägre. Under del den studeradevar senare av
perioden har den faktiskajordbrukarandelen varit lägre den kalkylerade,än
detta i huvudsak beroende på regleringsmedlens ökande storlek p g a ex-
portkostnader. decemberI 1986 uppgick den kalkylerade jordbrukaran-
delen till cirka 47 konsumentpriset exkl den faktiskaprocent av moms,
andelen till cirka 42 procent.

Procent
Konsumentpris100
exkl oms resp moms

90-

80-
K-

70
60 -i-
50 x::::--:---- ---xKalkylerad l Jordbrukar-

Faktisk40 andel
30-

20-

10

I 1560 l v r I 1930 I r r 1 12580l1950

Figur 1.9 nde/arA konsumenrprisetexkl momsför ochnär. charkvarorgrisav omsresp95I 0 1986.-

Även slakteriprisets priset slaktadpå kropp andel konsumentprisetav
exkl skatt har minskat under perioden, den del i slaktledetstannarmen som
har ökat mellan slakteriprisytan och jordbrukarandelar. Ytan ovanför
slakteripriset i figuren deutgörs ledens andelar, d styckning,av senare v s
charkuterier, parti- och detaljhandel. Dessa led kan särredovisas med
1960års metod, deras andel konsumentpriset har ökatmen gemensamma av
sedan 1950.

l.3.4 Griskött

Den beskrivning problem och metod vid beräkningarna olika ledsav av
andelar konsumentpriset redovisats för nötkött gäller för gris-ävenav som
kött. Stycknings- och slakteriledens andelar kostnader varför jordbru-avser
karens ersättning framkommer teoretiskt pris kgrestpost, ettsom en per
konsumentstyckad detalj, uttrycker förädlingsindustrins betalningsför-som

förmåga det konsumentstyckade köttet.
Prisuppgifter hämtade frånär källor för nötkött. Båda han-samma som

delsledens andelar således beräknadeär utifrån listpriser. faktiskaDe prisni-



och andelarnavåerna kan skilja sig från detta.något Handelsmarginalerna
troligen överskattade.är något detta frånl exempel går leveransen styck-

ningsföretag till butik via partihandeln. Den delen distributionenstörsta av
sker i form direktdistribution till butikerna varvid styckningsledet utförav
partihandelsfunktionen och erhåller ersättning för detta.

beräkningarnal livsmedelssubventioner lagda tillär konsumentpriset år
1980 och 1987.

Tabell 1.4 Griskött, konsumentstyckadedetaljer, januari 1987

Öre/kg Andel i n konsumentprisav
:Ft;2ij§e“ inkl exkl

moms moms
Konsumentpris inkl 5780 100moms
Moms 1100 19
Konsumentpris exkl 4680 100moms
Detaljhandel 1240 21,5 26,5
Partihandel 420 7,5 9
Styckning 230 4 5
Slakteri 240 4 5
Regleringsmedel 450 8 9,5
Varav slaktdjursavgift 430

subvention 20
Teoretiskt pris till jordbrukare 2100 36,5 45
Observera handelsledens andelar marginaler, industriledens kostnader.att avser

förLiksom nötkött köper styckningsledet in den slaktade kroppen, styck-
den och säljer de olika detaljerna till olika pris. Marginalen blir olika påar

olika styckningsdetaljer. det konsumentstyckadeFör sortiment som an-
ivänds beräkningarna erhölls i slutet januari 1987 cirka kr/kg enligt30av

gällande grossistprislistor. lnköpspriset för slaktad kropp vidvar samma
tillfälle knappt kr/kg.20 Skillnaden inköpsprismellan för för-råvaran och
säljningspris för de styckade detaljerna inte rättvisande bild styck-ger en av
ningsledets marginal. Av den slaktade fåskroppen inte bara konsument-
styckade detaljer bl charkuteriråvaror säljsäven till lägreutan etta som
genomsnittligt pris. Vidare del slaktkroppenutgörs benen av av m m som
går till fettsmälterier och fodertillverkning och mycket låga priser. För attger
erhålla viss mängd konsumentstyckat kött åtgår mängd slaktadstörreen en
kropp, eftersom del ben styckas bort. Enligt genomsnittlig utvin-en m m en
ningskalkyl för de djur styckas till konsumentstyckat Slakteri-ochsom ner
förbundets grossistprislista, rikslikare, erhölls i genomsnitt knapptär 23som
kr/kg vid försäljning hela det uppstyckade djuret, vilket marginalav ger en

Ävenkr/kgpå .rlaktvi/I.3 denna marginal dock något missvisande dåärca
djur med viss vikt och köttprocent, liksom galtar och styckas påsuggor,

och mindre intäkt.sätt Styckningsledets totala marginal, för allaannat ger
styckade djur, blir därför lägre.

styckningskostnadenNär räknats bort teoretisktåterstår pris denpåett
slaktade helkroppen, styckningsledets betalningsförmâga. Från de konsu-
mentstyckade detaljerna fick styckningsledet ijanuari betalningsför-1987en
måga uppgående till 25:50 kr/kg. framgåttSom innehåller denca ovan
inköpta slaktkroppen inte bara sådant blir konsumentstyckat varför detsom
faktiska inköpspriset på slaktkropp lägre, knappt kr/kg.20var
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kostnaden i slakteri kg för erhållaangivna åtgårDen att ettavser per som
biproduktshantering, tarmrenserikonsumentstyckat. Kostnader förkg tex

organnedskärning ingår inte. intäkter för biproduk-och Dessa motsvaras av
slaktade kroppenvilka tillsammans med intäkten för den slakteri-terna, ger

biprodukts-totala intäkt och betalningsförmåga till jordbrukare. Till dessaets
framfötter frånintäkter kan också räknas slakteriets intäkt för huvud och

säljsgrisarna. Slaktkroppen och säljs vanligtvis dessa, devägs utan separat
betalningen till jordbrukare grisar vägda med dessa delar kvar.men avser

slakteriets kostnader för slaktdjurs- biproduktshanteringFörutom och
frångår jordbrukarenockså regleringsavgiften, slaktdjursavgiften, innan
kan få sin ersättning för det levererade djuret.

till jordbrukaren, kr/kg,angivna teoretiska priset 21i tabellDet 1.4 ca
drygt kr/kg slaktvikt.konsumentstyckat och 18 Denkg motsvararavser per

faktiskt uppgick till drygt kr/kg. Dettabetalning jordbrukaren erhöll 13
konsumentstyckas deför djuret, såväl de delarbetalning hela somsomavser

varför slakteriets faktis-blir charkuteriprodukter och biprodukter,delar som
beräkning bara konsu-betalningsförmåga blir lägre ika än som avseren

mentstyckat.
andelar beräknade på detfigur visas hur de olika ledens sättI.lOI som

förändrats under 1980-talet.redovisas i tabell 1.4

57:8053:9029:40 48:50Konsumentpris, kr/kg

Moms 17 1919 19

Detaljhandel 21 21.5 21521

Partihandel 7.5 7 7575
315Styckning 3.5 35 44-5Slakt 4 4 4v5Reglering 5 87.5

Jordbrukare 44 39,5 36.536,5

198719861980 1984
IwnsumenLs/vck-Figur Procentue/Iaandelar kansumenlpriserinklusive pål l a momsv.gris/will, månad respektiveâr.januaria

från till konsumentpriset inklMervärdeskatten har ökat 17 19 procent av
styckning andelar i haHandelns och industrins slakt och stortsynesmoms.

faktiska andeloförändrade vid beräkningstidpunkterna. Handelnsvarit av



konsumentpriset påverkas rabatter och extrapriser. vissEn reservationav
får här lämnas för detaljhandelsmarginalen 1980. Denna har beräknats på

mindre antal prislistor för övrigaänett år.
jordbrukarens andel hari beräkningarna minskat klart. betydandeEn del
förklaringen ligger i de Ökade regleringsavgifterna bekostarav som a

överproduktion. Minskningen jordbruketsexport andel inklusiveav av reg-
leringsmedel betydligtär mindre minskningenän för jordbrukets direkta
andel.

En uppskattning utvecklingen under längre tidsperiod vissagrov av en av
leds andelar konsumentpriset för gris-, ochnÖt-, charksortiment finnsettav
redovisat i avsnittet nötkött.om

l.3.5 Falukorv

Falukorv denär charkuteriprodukt äter Beräkningarnamestsom av. avser
bitförpackad falukorv säljs till ordinarie pris. Charkuteriledet direktdis-som
tribuerar här korven till butikerna varför charkuteriets andel priset ävenav
inkluderar Ävenpartihandelsfunktionen. distribution via partihandeln före-
kommer, varvid charkledets andel konsumentpriset lägre iär dessaänav
beräkningar. Likaså förekommer lösviktsförsäljning korv, varvid charku-av
teriet inte utför bitning och förpackning. Detta sker då i detaljhandelsledet,

erhåller andelstörre konsumentpriset.som en av
Uppgifterna konsumentpris hämtadeär från livsmedelskedja iom storen

Stockholm. Uppgift pris från charkuteri till butik har erhållits frånom en
mycket tillverkare och korv cirkapriset.stor Beräkningar-avser samma som

såledesär exempel från Stockholmsområdet. Prisernaett listpriser,ärna
varför ledens faktiska marginaler kan skilja sig från de redovisade pga
rabatter Cirka fjärdedelar falukorvall säljs till extrapris.tre Såvälm m. av
tillverkarens charkuteriets handelns andelar priset då vanligtvisärsom av
lägre här redovisat.än

Uppgift charkuteriets kostnader och marginal har erhållits från detom
tillverkande företaget. Stycknings- och slakteriledens andelar liksom reg-
leringsmedlens storlek beräknade utifrånär uppgifter ligger tillsamma som
grund för beräkningarna för och griskött.nöt- Dessa uppgifter januariavser
månad respektive falukorvsberäkningarnaår, egentligen februari.avser
Observera stycknings- och slakteriledensatt andelar kostnader, dettaavser

skäl redovisats för och griskött.nöt- faktiskaDen stycknings-av samma som
marginalen för de detaljer används vid falukorvstillverkning ärsom snarast
negativ. Detta beror på styckningsledet köper in den slaktade djurkrop-att

till visst kilopris, styckar kroppen och säljerett de olika detaljerna tillpen
olika pris. Charkråvaror betingar lågt pris. Se avsnittetäven nötkött.ett om

Det teoretiska priset till jordbrukaren uttrycker därför stycknings- och
slaktledens betalningsförmåga, och troligenär något lägre det faktiskaän
priset. l korvtillverkningen används förutom kött även andra råvaror som
ursprungligen kommer från det svenska jordbruket, potatismjöl. Någont ex
beräkning jordbrukarens andel dettaäven har inte gjorts. Betydelsen iav av
sammanhanget marginell.är
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till konsumentprisetlivsmedelssubventioner lagdaberäkningarna1 är
olikadärvid antagits påverkaSubventionsbeloppet har1980 och 1987.åren

belopp.med likastyckningsdetaljer inom respektive köttslag stort

Tabell 1.5 Falukorv, februari 1987konsumentförpackad,

Öre/kg konsumentprisAndel 1%av
inkl exkl
moms moms
100Konsumentpris inkl 4500moms

855 19Moms
100Konsumentpris exkl 3645moms
2318,5Detaljhandel 840

30 371355Charkuteri
3 4exkl kött 140Råvaror
3,5 4,5Styckning 160

5180 4Slakt
86Regleringsmedel 300

18,5Teoretiskt pris till jordbrukare 670 15

förändrats underandelarde olika ledensnedanstående ñgur visas hurl
1980-talet.

43:30 45:0038:0024:25Konsumentpris, kr/kg

Moms 17 19 19 19

Detaljhandel 15.5
18,5 18,518,5

Charkuteri 325
30.5 3032

Råvaror exkl kött 3
3 3Styckning + slakt 375 7 757Regleringsmedel 2.5
7 6,58

Jordbrukare 22
15,5 1512

1980 1984 1986 1987

konsumenrför-Procenruellaandelar konsumentpriserinklusive påFigur 1.11. momsav
packadfalukorv. februari månad respektiveår.
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lndustriledens andelar charkuteri, styckning, slakt ha varit i stortsynes
oförändrade under perioden. i beräkningarna ökatHandelns andel har mel-
lan 1980 och 1984. Beräkningarna dock listprismarginaler och intetaravser
hänsyn till förändrad andel kampanjpriser. Jordbrukarens andel har mins-
kat samtidigt regleringsavgiften slaktdjursavgift har ökat sin andelsom av
konsumentpriset. Jordbrukarens direkta tillsammansandel med reglerings-
avgiften har under perioden minskat sin andel från cirkanågot, 24,5 procent
till cirka 21,5 konsumentpriset inklusiveprocent av moms.

Observera detta endast förexempel korvtillverkaresär storatt ett en
försäljning via butikskedja i Stockholm.stor Inga generella slutsatseren
bör dras utifrån detta exempel. Tilläggas kan detaljhandelsmarginalenatt
för falukorv liksom för charkvaror totalt har ökat under aktuell period
enligt SPKs mätningar avseende listprismarginaler i hela landet.

Strömming1.3.6

Konsumtionen färsk fisk i Sverige till delen strömmingutgörs störstaav av
och torsk. 1detta avsnitt redovisas beräkningar för färsk strömming, i avsnitt
1.3.7 behandlas färskbl torskfilé.a

januari 1987Färsk strömming,Tabell 1.6

Öre/kg konsumentprisAndel i °/0av
exklinkl momsmoms

100Konsumentpris inkl 1320moms
250 19Moms

100Konsumentpris exkl 1070moms
46detaljhandel 490 37Parti- och
12125 9Förstahandsmottagare
1Regleringsavgift 10 1

4234Fiskare 445

för landet förUppgifterna strömming genomsnitt hela ström-om avser
ming i respektive Konsumentpriserna SCBslös vikt ijanuari månad år. är

fisken säljs pakete-riksmedelpris inklusive effekter extrapriser Omav m m.
vikt.rad säljs till pris lössker paketeringen oftast i butiken och samma som

Pris från förstahandsmottagare prisövervak-från SPKs löpandehämtatär
första-ning och priserna från de tiosammanvägning störstaavser en av

handsmottagarna partihandeln, i vissai landet. levererari vissa fall tillDessa
fall direkt till butik. beräknade andel konsu-innebär handelnsDetta att av

partihandelsmarginalenmentpriset omfattar detaljhandelsmarginalen samt
utvisar således inteHandelsandeleni fall fisken partihandeln.de passerar

bådafall fiskendetalj- partihandelsmarginalen i deden totala och passerar
distributionen.för den faktiskagenomsnittliga marginalenleden, denutan

ersättningförstahandsmottagarledets andelmotsvarande innehållerPå sätt
förstahands-fall sker. Storleken påför panihandelsfunktioner i vissade som

prisövervakning.frånersättning hämtad SPKsärmottagarnas
försäljningsvärdet respektiveavgiftRegleringsavgiften utgår påär somen

förstahandsmottagare och im-Avgifternaimportvärdet fisk. erläggs avav
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Regleringsmedlenportörer. administreras jordbruksnämndsstatensav reg-
leringskassa för fisk och används till pristillägg svenskfångadpå fisk. ljanu-
ari 1987 erhöll fiskaren 35 öre/kg strömming i form pristillägg. Detta ärav
inte inkluderat i den beräknade ersättningen till fiskaren. Denna ersättning

teoretisktär pris för den fisk säljs färsk. realitetenett l fick fiskaren intesom
445 öre/kg för all fisk han landade. Den delen fångstenstörsta säljs tillav
beredningsindustrieri Sverige och utomlands och lägreavsevärt pris.ettger
l genomsnitt erhöll fiskaren ijanuari 1987 230 öre/kg.ca

Förhållandet tillfällen figur olika le-vid vissa 1982-1987 visas i 1.12. De
dens andelar konsumentpriset oförändrade.iär stortav

Konsumentpris 9:507:35kr/kg 13:20

Moms 13 1919

Parti- och detaljhandel se 3739

Förstahandsmottagare 10
98Regleringsavgitt 1 11

Fiskare 35 33 34

1982 1984 1987

Figur I.l2. Prøcenluellaande/ar konsumenlpriserinkl påfärsk strömming,av momsjanuari månad respektiveår.

1.3.7 Torskfilé

Torskñlé konsumeras dels färsk dels formi djupfrysta filéer.som vara, av
Den dominerande delen konsumtionen djupfryst file, vilken i hu-av avser
vudsak importeras färdigförpackad och fryst. färska filénDen kommer från
svenskfângad torsk. Beräkningar har gjorts för färsksåväl djupfrystsom
torskfilé.

Regleringsavgift försäljningsvärdetutgår på respektive importvärdet av
fisk. Jordbruksnämndens regleringskassa för fisk administrerar reglerings-
medlen används till pristillägg svenskfångadpå fisk. Under årsom senare
har inga tillägg utbetalats för torsk relativt hög avräkningsprisnivá prisp g a
till fiskaren för fångad fisk.
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Färsk torskfilé

Konsumentpriserna hämtadeär från konsumentprismätningarSCBs vilka
för färsk fisk butikspriser, d faktiska priser påverkade extrapri-avser v s av

Priset från förädlingsindustrin frånhämtat SPKsär löpande prisöver-ser.
vakning och genomsnittspris på opaketerad ñlé från deett störstaavser
ñskberedningsföretagen. Priset fiskaren erhåller avräkningspriserär påsom

Tabell 1.7 Färsk torskfilé, december1986

Öre/kg Andel i % konsumentprisav
inkl exklmoms moms

Konsumentpris inkl 5520 100moms
Moms 1050 19
Konsumentpris exkl 4470 100moms
Parti- och detaljhandel 1970 36 44
Förädlingsindustri 555 10 12
Regleringsavgift 65 1 1
Fiskare 1880 34 42

torsk enligt SCB omräknat med det utbyte fisken erhålls vid filéte-av som
ring. Handelns andel framkommer i beräkningarna ochrestpostsom en

både parti- och detaljhandelsleden. Partihandelsfunktionen, inne-avser som
fattar paketering och distribution, kan utföras antingen särskilt grossistfö-av

eller förädlingsindustrin. Beräkningarnaretag fall fiskendåav ettavser
distribueras via partihandel. Om förådlingsledet sköteräven partifunktio-

kompenserar de sig för detta i sin prissättning, varvid handelns andelnen av

kr/kgKonsumentpris 37:90 55:20

Moms 19 19

Handel 35 36

Förädlingsindustri 1013
lRegleringsavgift 2

Fiskarens andel 3431

1984 1986
Figur 13.I Prøcentuellaandelar konsumenrpriserinkl påfärsk torsk/Ile,decem-av moms.ber 1984och 1986



förädlingsindustrins andel i dekonsumentpriset blir mindre och större än
redovisade beräkningarna. fall paketeras fisken i detaljhandeln.här vissal

handelsmarginalenmotsvarande förändras fördelningen mellanPå sätt av
parti- detaljhandel i fall.och sådantett

Förädlingsindustrin har biproduktsintäkt drygt kr/kgdessutom på 1en
förfile fiskrens säljs minkfoder.som som
figur jämförsl l.l3 de olika ledens andelar konsumentpriset inklusiveav

i december 1984 respektive Beräkningar längre tillbaka i tiden1986.moms
har inte kunnat då uppgifter förädlingsindustrins priser saknas.göras om

beräknings-Konsumentpriset har ökat kraftigt under de två åren mellan
tidpunkterna. världsmarknaden,De svenska avräkningspriserna styrs av
främst det danska priset. Priset därför ökat ökad efterfrå-på torsk har p g a

och minskad tillgång. Fiskarens andel konsumentpriset harnågotgan en av
därmed ökat. Prishöjningarna har de procentuella påläggaccentuerats av

både handel och i form mervärdeskatt och resultatetgörstatensom av- -
blivit kraftiga höjningar leds andelar kon-har konsumentpriset. Dessa avav

sumentpriset oförändrade. Förädlingsindustrin har intedärmed, iär stort,
tillämpat råvaruprisökningar och detta leds andel har där-procentpåslag på
för minskat.

Djupfryst torskfilé

Beräkningarna importerad djupfryst torskfilé visst märkeett stortavser av
till ordinarie pris i butikskedja i Stockholm. Uppgifterna visarstörreen
således exempel och inte generell giltighet.ägerett

Konsumentpriset priset från importören listpriser. Handelsmar-och avser
ginalen beräknad utifrån dessa priser och parti- och detaljhan-är totalavser
delsmarginal. Uppgift importpriset har erhållits från importören. Enom
mycket kampanjpris,del den djupfrysta torskfilén säljs till 80stor caav

andelarna konsu-volymen år påverkar de faktiska1986.Dettaprocent av av
mentpriset för de olika leden.

torskfilé,Tabell 1.8 Djupfryst april 1987exempel,

Öre/kg Andel i konsumentpris% av
exklinkl moms moms

Konsumentpris inkl 7485 100moms
Moms 1420 19
Konsumentpris exkl 6065 l00moms
Parti- detaljhandeloch 1905 25 31
lmportör 1495 20 25
Regleringsavgift 150 2 2
lmportpris 25l5 34 42

figurl l.l4 visas de olika ledens andelar konsumentpriset vid vissaav
tidpunkter 1977-1986.

lmportprisets andel konsumentpriset har minskat under den studeradeav
Övrigaperioden. leds andelar konsumentpriset exkl ha ökatav moms synes

något. Momsen har sedan april ökat från till1977 15 konsu-19 procent av
mentpriset inkl moms.
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Konsumentpris kr/kg 74:8517:90 27:25 48:10

MOm 15 17 19 19

Parti- och 24 28 2328detaljhandel 2429 2531

Importör 1822 1923
2126 2025Reglering 11

2 2
2 22 3

lmportpris 4 49 3947 3442 3442

1984 198719801977

Figur 1.14. Procentuellaandelar konsumentpriset djupfryst torskjilé,inkl påav momsapril månad respektiveår. Siffran andel konsumentprisetexklinom parentesavser av
moms.

Ökande andel försäljningen till extrapris påverkar utvecklingen deav av
olika ledens andelar det pris konsumenterna de facto betalar för djupfrystav
torskñlé. Minskningen importprisandelen skulle knappast lika storav vara
vid beaktande faktiska konsumentpriset. På motsvarande har troli-sättav

ökande kampanjer tiden haft dämpande verkan importör-över pågen en
och handelsledens andelar. Fördelningen dessa båda led emellan detav
faktiska konsumentpriset påverkas hur mycket respektive led bidrar tillav
prisnedsättningen vid kampanjpris.

1.3.8 Sillkonserv

Som exempel på sillkonserv har beräkningar gjorts för matjesill från en
tillverkare. Uppgifterna förpackningsstorleken istörre 200 störreavser eng

butikskedja i Stockholm. bör inte användas för draExemplet någraatt gene-
rella slutsatser, just exempel.utan att ettavser vara

Konsumentpris och pris från leverantör hämtade från prislistor.är Han-
delns beräknade andel, total parti- och detaljhandelsmarginal, tarsom avser

intesåledes hänsyn till kampanjprisereventuella faktiska prisni-Denm m.
vån liksom ledens andelar påverkas rabatterna i de olika leden. Uppgiftav

pris sillråvaranpå har erhållits från industrin och den mängd sillom avser
åtgår till kg färdigl produkt. mängd varierarDenna mellan åren bero-som

ende ñskstorlekpå och kvalitet. Både importerad och svenskfångad sill
används i industrin, och inköpspriset detsamma förär dessa. Industrins
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Tabell 1.9 Matjesill, 200 januari 1987g,

Öre/kg Andel i konsumentpris°/oav
inkl exklmoms moms

Konsumentpris inkl 5875 100moms
Moms 1I 15 19
Konsumentpris exkl 4760 100moms
Parti- och detaljhandel 1270 22 27
Industri 2730 46 57
Fiskråvara 760 13 16

kostnader för andra råva-andel inkluderarberäknad ochär restpostsom en
sill.änror

Råvaruandelen i beräkningarna inkluderar regleringsavgift ijanu-en som
ari uppgick till i storleksordningen1987 20-30 öre/kg färdig konserv för
svenskfângad sill, för importerad råvara betydligt mindre.

figur visas de olika ledensl 1.15 andelar i ovanstående videxempel vissa
tillfällen förändringar1977-1987. Inga ha inträffatstörre mellan desynes
studerade tidpunkterna.

Konsumentpris kr/kg 58:7532:00 53:2540:75

Moms 15 17 19 19

Parti- och 24128 22Wdetaljhandel 22272125

Industri 4654 4858 4657 4657

Fiskråvara 1618 14m 13161316

19871980 19841977

Figur 1.15. ProcenIue/Iaandelar konsumentpriserinkl på matjesill, januariav momsmanad rerpekri ffrørår. S andelinom konsumemprisetexklparentesve avser av moms.

1.3.9 Mejeriområdet

Matkronor har beräknats för dryckesmjölk, och grädde. Vissasmörost ,
förhållanden för dessa produkter beskrivs i detta avsnitt.gemensamma

beräkningarna för de olika produkterna jordbrukarensl har andel fram-
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räknats teoretiskt "bidrag till avräkningspriset". Detta har beräknatsettsom
mejeriets intäkt minus mejeriets kostnad, och visar alltså vadjordbruka-som

skulle kunna få för mjölken används vid produktion respektiveren som av
färdig mejeriprodukt. Jordbrukaren får emellertid aldrig just dessa belopp.
All inlevererad mjölk betalas med och pris vad mejerietett oavsettsamma
sedan använder mjölken till. Betalningen för mjölken skiljer sig visserligen

regionalt, och det k tvåprissystemet innebär jordbrukaren får mindreatts
betalt för leveranser vissutöver volym, detta har inget samband meden men
mjölkens användning.

Den mjölk levereras till mejerierna håller i genomsnitt drygt 4som pro-
i fetthalt. Denna mjölk används sedan till antal olikacent produkterett stort

med olika fetthalt. Vid framställning konsumtionsmjölk blir det gräddeav
vidöver, osttillverkning fås bläven vassle blir Dena som mesvaror osv.
intäktentotala från alla de färdiga produkterna den totala betalningsför-ger

till jordbrukaren.mågan
ekonomiskaDet utbytet varierar starkt mellan olika mejeriprodukter. Så
konsumtionsmjölk bättre ekonomiskt utbytet ochän smör Påettger ex ost.

grund sådana skillnader tillämpas inom regleringen för mejeriprodukterav
utjämningssystem, vilket innebär avgifterett och bidragatt man genom

utjämnar lönsamheten mellan olika mejerivaror och därmed också de lön-
samhetsskillnader mellan olika mejerier beror olikheter ipå produk-som
tionsinriktning. Det särskildär regleringsförening Föreningen fören me--
jeriprodukter FFM har hand de pris- och marknadsreglerandesom om-
åtgärderna inom mejerivaruområdet. Denna förening administrerar också
subventionerna, statliga budgetmedel via FFM tillförs mejerierna.som

Syftet med subventionerna bespara konsumenternaär alltföratt stora
prisökningar på livsmedel samtidigt jordbrukarna tillförsäkras de in-som
komstförstärkningar överenskommits inom förjordbruksprisre-som ramen
gleringen. Subventionsmedlen bidrar på mejerietssätt övrigasamma som
intäkter till den betalningsförmågantotala för inlevereradall mjölk. l beräk-
ningarna har subventionsbelopp hänförts till respektive produkt i enlighet
med de uteblivna prisökningar de kompensera. SPK har dock iattsom avser

tidigare utredning ifrågasatt priset mjölk,på haft de i särklassen om som
största och tidvis enda subventionerna, verkligen har haft den relativt andra
mejeriprodukter lägre prisökningstakt subventionerna motiverar.som
SPK US 1985:11 "Vart går mjölksubventionerna

De olika produkternas beräknade bidrag till avräkningspriset till jordbru-
karen beroendeär mejeriets försäljningspris. beror iDetta sin hurpåav tur
prisändringar läggs på olika produkter jordbruksavtalen.vid Utläggetut på
olika mejeriprodukter speglar inte nödvändigtvis kostnadsutvecklingen i
produktionen. Lönsamheten för olika produkter utjämnas beskrivitssom
med avgifter och bidrag inom mejeriregleringen.

fyraDe produkter här redovisas för del, ifrånlångtstorsom svarar en men-
all mejeriverksamhet. Beräkningarna vidare bara delar produktio-avser av

inom varje produktområde, mjölk med viss fetthalt i viss förpacknings-nen
storlek, viss De därför inteutgör komplettostsort och exakt bildosv. en av
andelarna och andelsutvecklingen för mejeriområdet helhet. Däremotsom
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kan de bild då framträderbild situationen. Denanses ge en somgrm av
pekar på handelns andel konsumentpriset mejeriprodukter ökatpåatt av
sedan mitten bidrag till jordbrukar-1970-talet och den del utgörattav som

konsumentprisetMejerikostnadernas andelavräkningspris minskat. avnas
tydlig trend framträ-olika för olika produkterna och ingenhar utvecklats de

der.
period enligt denandelsutvecklingen längreberäkningNågon över enav

inte kunnatjordbruksutredning använde harmodell 1960 års tyvärrsom
gjorderiksförening SMRmejeriområdet. Svenska mejerierspågöras re-

bedömningensamband med matkroneberäkningarna åt LM K-83dan i att
utredning gjor-beräkningar 1960årsjämförbart material inte fanns. De som

andel konsu-jordbrukets faktiska kalkyleradede visade såvälatt avsom
faktisk jordbrukaran-perioden Medmentpriset minskade under l950-l96l.

sig avräknings-avräkningspriser och kalkylerad andel grundar pådel avses
skummjölk, prisutjämningpriset justerat för tillägg, mellanåtertag pro-av

minskade dendukterna, exportförluster faktiska andelenDen änmerm m.
kalkylerade.

l.3.10 Mjölk

uppgifter erhållitsSvenska Mejeriernas Riksförbund SMR harFrån om
Mejerikostnadenmjölk från mejeri till butik.mejerikostnaden och priset på

leverantörspris i hela Sveri-genomsnitt för landet gällerhela ochär samma
riksmedelpris. mjölk förekom-Konsumentpriset hämtat från PåKPlsärge.

fåmed mycket undantag, inga extrapriser.mer,
standardmjölk i en-litersförpackning.Beräkningarna 3-procentigavser

Livsmedelssubventioner har till konsumentpriset.lagts
avräkningspris, intäkt för denDet beräknade bidraget till jordbrukarens

mängd mjölk från jordbrukaren för tillverka liter konsum-åtgår att ensom
mejerietstionsmjölk, beräknat residual. bidrag betal-Detta ärär som en

ningsförmäga mejeriet dragits från meje-kostnaderna för hanteringen inär
riets försäljningspris. andel hänförs till mejeri således kostna-Den som avser
der. Mejerierna jordbrukarna själva producentföreningar ochägs av genom
allt tillfallajord-eventuellt överskott från mejeriverksamheten skall i princip
brukarna formi betalning för mjölk, varför beräkningsmeto-levereradav
den giltighet.äger

Jordbrukaren erhåller emellertid pris för inlevereradoch allett samma
dryckesmjölk,för tillverkningmjölk, denna används ost,oavsett avom
olika mejerier ochutjämna lönsamheten mellaneller Försmör attannat.
utjämningsavgifterproduktionsinriktningar finns med internaett system

tillinförselavgiftsmedel också blbidrag. medel ochoch Interna avsätts a
mejeripro-exportbidrag för överskottmarknadsreglerande åtgärder avsom

Dryckesmjölkproduktionen nettobidrag till denna reglering.dukter. lämnar
mjölkenfaktiska betalning lantbrukaren erhåller för den inlevereradeDen

januaridet bidrag till avräkningspriset framräknats, i 1987lägreär än som
detuppgick den faktiska betalningen till i genomsnitt 304 öre/liter medan

öre/liter.beräknade bidraget från dryckesmjölken uppgick till 370ca



Tabell 1.10 fetthalt,Mjölk, 3 januari 1987procent

Öre/liter konsumentprisAndel i 11/0av
inkl exkl
moms moms

inkl 100Konsumentpris 705moms
19135Moms

100Konsumentpris exkl 570moms
l 1,5 14Detaljhandel 80

21Mejeri 120
Bidrag till jordbrukarens

65avräkningspris 370 52,5

detaljhandelns andelmejeriets andel kostnader,Observera att mar-avser
form statliga budgetmedel 179öre/ginal. Livsmedelssubventioneri utgörav

Subventionernaavräkningspriset. gårliter det beräknade bidraget tillav
mjölkproducenterna betalasemellertid inte direkt till mejerierna eller utan

för mejeriprodukter.in till regleringskassan
fetthalt slutpro-mjölk jordbrukaren in har högrelevererar änDen som

överskottsfetfdukten konsumtionsmjölk. Genom separering erhålls som
bi-från denna produktionanvänds i mejeriproduktion. Intäkternaannan

ersättning.drar naturligtvis också till jordbrukarens faktiska
beräknade på detandelarolika ledensnedanstående figur visas hur de1

1970-ta1et.sedan mittenförändratsredovisas i tabell 1.10sätt avsom

2:36 6:28 6:904:15Konsumentpris kr/liter 7:06

Moms 15 17 19 1919

Detaljhandel 9.511 1151135 11,51411.514 11514

Mejeri 1922
151191 16119.5 2016.5 1721

555 57Jordbrukare 5767 53.566553.5sas 65525

1986 198719841975 1980

månadmjölk,inkl påProcenruellaande/ar konsumentpriset januariFigur 1.16. momsav exklSiffror andelar konsumenrprisrespektiveâr. inom parentes moms.avavser
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Mervårdeskattens konsumentpriset naturligtvis förandel har här somav
livsmedel ochalla andra ökat. Detaljhandelns andel ökade mellan åren 1975

för därefter stabil. Mejeriandelen har mellan och 19871980 1975att vara
minskat andel uttrycktnågot, har under 1980-talet ökat. Jordbruketsmen

mejeriets betalningsförmåga vid mjölktillverkning har minskat översom
tiden, framför allt beräknat andel konsumentpris inkl Ande-moms.som av

förändrats mindre.len priset exkl harmomsav
olika andelarOvanstående redovisning redovisa de ledensär sätt attett av

emellertid olika beroendekonsumentpriset. Beräkningar kan pågöras sätt,
handelsmarginalregleringsmedel, hurbeaktar subventioner,på hur man

subvention, vad jordbrukets andelberäknas eventuellpå utgör m m.som
ytterligheternaolika någonting mellansista kan medDet synsätt avses vara

medfigur framgår del problemenoch 109 procent Av 1.1743 attaven
konsumentpriset.olika leds andelarberäkna av

i butiken eller detKonsumentpriset kan det konsumenten betalarvara
föregentligen inte del betalades via skattsedelnmjölken skulle kosta enom

i form subvention. Till denna subvention kan läg-återkommaatt momsav
inte momseffektenliksom procentuell handelsmarginal. Eller bör pågas,

vid mjölkpris hasubventionsbeloppet beaktas Skulle handeln högreett
Mejeriets intäkt kan det erhållssänkt sin procentuella marginal vara som

subventionsbelop-vid försäljning mjölk, också inkluderakanav men anses
Ärjordbrukarens jordbrukarna mejeri-andel det mejeriet får ägerpet. som

mjölktillverkningen bidrag tillhans andel det beloppet, är ger somsom
avråkningspriset väljer del till interna medel,vilket han avståattmen av en

mjölkendet kanske får i för den inlevereradeeller bara det han handenär
exempel frågeställningar beroende hur de besvaras kanDetta är på påsom

olika andelar förhelt de olika leden.ge
faktiska betalningen jordbrukaren erhåller för inlevererad mjölkDen

konsumentprisetliter dryckesmjölk. teoretiska304 öre/ Det ärmotsvarar
öre/liter. mejeriets706 Jordbrukarandelen då totalaär 43 Menprocent.

intäkt för mjölken till öre/liter och jordbrukarna mejeriet.uppgår 490 äger
Konsumenten betalar bara i butiken. får jordbrukaren448 Då 109öre pro-

konsumentpriset. olika beräkna jordbru-Resultatet några sättcent attav av
karens andel visas i tabell 1.11.

konsumentpriset inkl för dryckesmjölkTabell 1.11 Jordbrukarens andel momsav

Andel i procent av
teoretiskt faktiskt
konsumentpris konsumentprisJordbrukarens intäkt

448 öre/l706 öre/l
Faktisk betalning för all
levererad mjölk 67,9304 öre/l 43,1
Dryckesmjölkens bidrag till
avräkningspris 83,0372 öre/l 52,7
Mejeriets intäkt 490 öre/l 69,4 109,4

matkronor.olika görafinns det många sättSom attsynes
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1.3. GräddeIl

grädde redovisasFör uppgifter avseende vispgrädde i dl-förpackning.3
Uppgift mejerikostnader och pris från mejeri till butik listpris har erhål-om
lits från SMR. Konsumentpriset hämtat från SCBs konsumentprismät-är
ningar vilka i faktiska priser, d med hänsyn till kampanjpriserstort avser v s

innebärDetta handelns marginal beräknad utifrån faktisktäratt ettm m.
försäljningspris och inköpspris enligt prislista. beräknadeDen handels-ett
marginalen torde därför något lägre den faktiska.än Konsumentprisetvara
1984 inte hänsyn till avvikelser från listpriser, vilket konsument-görtar att
priset och de olika ledens andelar det inteåret heltjämförbaraär med övriga
år. Konsumentpriset 1984 troligenär något högre det bordeän medvara
hänsyn till bl eventuella extrapriser, handelns andel troligen förär någota
hög och övriga leds andelar för jämförtnågot låga med övriga år. All visp-
grädde direktdistribueras från mejeri till butik.

beräknadeDet bidraget till jordbrukarens avräkningspris, intäkt för den
mängd mjölk föråtgår tillverka liter vispgrädde, beräknatärattsom en som

residual. Detta bidrag mejeriets betalningsförmågaär kostnadernanären
för tillverkningen grädde dragits från mejeriets försäljningspris. Denav an-
del hänförs till mejeri således kostnader. Mejerierna jord-ägssom avser av
brukarna själva producentföreningar och allt eventuellt överskottgenom
från mejeriverksamheten skall i princip tillfalla jordbrukarna formi be-av
talning för levererad mjölk, varför beräkningsmetoden giltighet.äger

Jordbrukaren erhåller emellertid och pris för all inlevereradett samma
mjölk, denna används för tillverkning grädde, dryckes-oavsett om ost,av
mjölk eller För utjämna lönsamheten mellan olika mejerier ochannat. att
produktionsinriktningar finns med interna utjämningsavgifter.ett system
Det bidrag till avräkningspriset tillverkningen grädde mindreärsom av ger

denän genomsnittliga betalningen till jordbrukare för inlevererad mjölk.
Vid tillverkning grädde framkommer också skummjölk biprodukt.av som
Skummjölken kan säljas oförädlad eller torkas till mjölkpulver ochmagert

vid försäljning bidrag till avräkningspriset. Till detta kommer utjäm-ettger
ningsbidrag från lönsam produktion.mer

I beräkningarna livsmedelssubventionerär lagda till konsumentpriset år
1987. Observera mejeriets andel kostnader, detaljhandelnsatt avser avser
marginal.

Tabell 1.12 Vispgrädde, 3 dl-förpackning, januari 1987

Öre/l Andel i konsumentpris% av
inkl exklmoms moms

Konsumentpris inkl 3445 100moms
Moms 655 19
Konsumentpris exkl 2790 100moms
Detaljhandel 505 14,5 18
Mejeri 350 10 12,5
Bidrag till jordbrukarens
avräkningspris 1935 56 69,5

Tillverkningen grädde har beräknats bidra till avräkningspriset medav ca
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kr/liter vispgrädde.19,35 detta subventioner i formAv statligautgör av
budgetmedel kr/literl grädde.

nedanstående figurl visas hur de olika ledens andelar beräknade på detta
förändrats sedan mittensätt 1970-talet.av

Konsumentpris 33185kr/Iiter 15:00 19:45 28:35 34:45

Moms 15 17 19 19 19

Detaljhandel 10,512 12145
14,503 14,508154135

Mejeri 7,59
5500.5

10112 1002.5 1002.5

J db kOr ru are 6709 6205 5e.569.5 56 169,5samsas

1976 1980 19871984 1986

Figur 1.18. Procentuellaandelar konsumenrpriserinkl på vispgrädde,januariav moms
månad Siffrorrespektiveår. andelar konsumenrprisexklinomparentesavser av moms.

liksomMomsen har för andra livsmedel ökat tiden. Detaljhandelnsöver
och mejeriets andelar konsumentpriset har också ökat, vilket medfört attav
bidraget till jordbrukarens avräkningspris minskat sin andel konsument-av
priset tämligen kraftigt. Förändringarna har mellan åren ochägt 1976rum

därefter1984, ledens andelar konsumentpriset ha varit stabila.synes av

l.3.l2 Ost

För redovisas uppgifter avseende konsumentförpackad herrgårdsostost
45 lagrad 3 månader. Herrgârdsost har under hela den studerade perioden+
varit den sålda hårdosten i Sverige.mest

Uppgift mejerikostnader och pris från mejeri till RiksOst harom om
erhållits från Svenska Mejeriernas Riksförening SMR. Det lantbrukskoo-
perativa RiksOst försäljningsbolagär för mejeriernas hårdost. RiksOstsett
marginal framkommer mellan inköpspris försäljnings-ochrestpostsom en
pris. Försäljningspriset RiksOstsär listpris vid försäljning bitförpackadav

till partihandel. Konsumentpriset frånhämtat SCBs konsumentpris-ost är
mätningar vilka i faktiska priser, dvs med hänsyn till kampanjpri-stort avser

innebärDetta handelns marginal, parti- och detalj-attser m m. som avser
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handelsleden, beräknad utifrån faktiskt försäljningsprisär och inköps-ett ett
pris enligt prislista. beräknade marginalenDen torde därför någotvara
mindre den faktiska. Konsumentpriset inte1984 hänsyn till avvikel-än tar

från listpriser, vilket konsumentpriset och de olika ledensgör andelarattser
det inte helt jämförbara övrigaåret med år. Konsumentprisetär 1984är
troligen något högre det borde med hänsyn tillän bl extrapriser,vara a
handelns andel troligen för hög övrigaär något och leds andelar förnågot

jämförtlåga med övriga år.
detta RiksOst förl exempel bitning och paketering parti-osten,svarar av

handeln för distribution till butikerna. förekommer di-Det även attsvarar
rektdistribution sker från RiksOst till butiker, liksom partihandelsledatt
eller butik för bitförpackning. Fördelningen det totala konsument-svarar av
priset olika led blir i fallpå dessa annorlunda beroende vilka funktionerpå
respektive led utför.

beräknade bidraget till jordbrukarens avräkningspris,Det intäkt för den
mjölkmängd för tillverka kiloåtgår beräknatäratt ett ost,som som en

residual. bidragDetta mejeriets betalningsförmåga kostnaderna förär när
osttillverkningen dragits från mejeriets försäljningspris. andelDen hän-som
förs till mejeri således kostnader. Mejerierna jordbrukarnaägsavser av
själva producentföreningar och allt eventuellt överskott från mejeri-genom
verksamheten skall i princip tillfalla jordbrukarna formi betalning förav
levererad mjölk, varför beräkningsmetoden giltighet.äger

Jordbrukaren erhåller emellertid och pris för inlevereradallett samma
mjölk, denna föranvänds tillverkning dryckesmjölk,oavsett ost,om av

ellersmör För utjämna lönsamheten mellan olika mejerier ochannat. att
produktionsinriktningar finns interna utjämningsavgifter.medett system
Osttillverkning har under hela den studerade perioden bidragit mindremed

denän genomsnittliga betalningen till jordbrukare för inlevererad mjölk. Ett
behov utjämningsbidrag från lönsam produktion har därför funnits.av mer
Ett visst bidrag till avräkningspriset har också erhållits från försäljning av
biprodukter vid Osttillverkning.

beräkningarna1 livsmedelssubventionerär lagda till konsumentpriset
ochåren 1975, 1980 1987.

Observera mejeriledets andel kostnader, leds andelaratt avser senare av-
marginaler. Osttillverkningens bidrag till avräkningspris till jordbruka-ser

HerrgárdsostTabell 1.13 45+, bitförpackning, januari 1987

Öre/kg Andel 1% konsumentprisav
inkl exkl
moms moms

Konsumentpris inkl 5245 100moms
Moms 995
Konsumentpris exkl 4250 19 100moms
Parti- och detaljhandel 1300 25 30,5
RiksOst 455 8,5 10,5
Mejeri 1085 20,5 25,5
Bidrag till jordbrukarens
avräkningspris 1410 27 33
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betalningsförmåga har här beräknats till kr/kg14,10 Av dettaost.ren ca
subventioner formi statligautgör budgetmedel 75 öre/kg faktis-Det0st.av

ka pris jordbrukaren erhöll för den mjölk åtgår till kgl uppgick tillostsom
kr.21,65 Mellanskillnaden täcks intäkter utjämningsbidragoch frånca av

andra mejeriprodukter.
nedanstående figurI visas hur de olika ledens andelar beräknade dettapå
utvecklats sedan mittensätt 1970-ta1et.av

Konsumentpris kr/kg18:20 28:25 47:4042:00 52:45

Moms 1715 19 1919

Parti- och 19232351275detaljhandel 2227,2429 5 2530 5

115Riksost 9.5m 9 m511° 8.500.5

Mejeri 22.527521,525,
21,5265 2227 25520,5

Jordbrukare 31365 31,538 275 34 28535 2733

19841975 1980 19871986
Figur Hocentue/Iaandelar konsumentprisetI inkl på herrgårdsosr,januariav moms
månad respektiveår. Sffror ande/ar kønsumenrprisinom exklparentesavser av moms.

konsumentpriset inklförändringarna andelarnaDe största av momsav
jord-ökat i omfattning, bidraget tillmellan åren samtmomsen, somavser

Handelns andel haavräkningspris vilket minskat i andel.brukarens synes
bör reservation för eventuellt ändrade rabatterökat härnågot, görasmen en

inköpspriset fråni RiksOst.m m
beräkningstidpunkterna på-skett mellanhöjningarDe av momsen som

produktions-, förädlings-konsumentpriset de olikadelverkar den somav
Effekter momsändringar påkan för.handelsleden tillsammansoch avsvara

utifrånberäknas konsu-bort andelarnaleds andelarövriga attrensas genom
jordbrukets andel mellan åren 1975exkl detta harmentpris Om görsmoms.

haHandelns andelminskat från tilloch 36,5 331987 procent. synescaca
reservationer.med vissaökat, åter

l.3.l3 Smör

Redovisningen i halvkilosförpackning.smör Uppgift mejerikost-avser om
nader och pris från mejeri till butik listpris har erhållits från SMR. Konsu-
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mentpriset från konsumentprismätningar vilka ihämtat SCBsär stort avser
faktiska priser, d med hänsyn till kampanjpriser innebärDetta attv s m m.

utifrån faktiskt försäljningsprishandelns marginal beräknad ochär ett ett
inköpspris enligt prislista. beräknade handelsmarginalen därförDen torde

den faktiska. Konsumentpriset inte hänsyn tillnågot lägre 1984än tarvara
vilketavvikelser från listpriser, konsumentpriset och de olika ledensgör att

inte jämförbara övriga Konsumentprisetandelar det året helt med år.är är
troligen högre det borde med till1984 något hänsyn bl eventuellaän vara a

kampanjpriser, handelns andel troligen för övriga ledsnågot hög ochär
andelar för jämfört med övriganågot låga år.

Smör distribueras i ökande omfattning via grossist, den delenstörstamen
mejeridirektdistribueras från till butik. Beräkningarna direktdistribu-avser

tion.
beräknade bidraget till jordbrukarens avräkningspris, intäkt förIet den

mängd mjölk för tillverka kiloåtgår beräknatsmör, äratt ettsom som en
residual. bidrag mejeriets betalningsförmåga kostnaderna förDetta är när
smörtillverkningen dragits från mejeriets försäljningspris. andelDen som
hänförs till mejeri således kostnader. Mejerierna jordbrukarnaägsavser av
själva producentföreningar från mejeri-och allt eventuellt överskottgenom
verksamheten i princip tillfalla jordbrukarna i form betalning förskall av
levererad mjölk, varför beräkningsmetoden giltighet.äger

Jordbrukaren erhåller emellertid och pris för all inlevereradett samma
mjölk, denna används för tillverkning dryckesmjölk,smör,oavsett om av

utjämna olika mejeriereller För lönsamheten mellan ochost annat. att pro-
duktionsinriktningar finns med interna utjämningsavgifter. Detett system
bidrag till avräkningspriset tillverkningen mindre densmör är änsom av ger
genomsnittliga betalningen till jordbrukare för inlevererad mjölk. Vid smör-

säljastillverkningen framkommer också skummjölk. Skummjölken kan
oförändrad till mjölkpulver vid försäljningeller torkas in och ettmagert ger

frånbidrag till avräkningspriset. Till detta kommer utjämningsbidrag mer
lönsam produktion.

beräkningarna livsmedelssubventioner lagda till konsumentprisetl årär
1987.

Tabell 1.14 Smör, 0,5 kg-förpackning, januari 1987

Öre/kg Andel i %
konsumentprisav

inkl exklmoms moms
Konsumentpris inkl 3600 100moms
Moms 685 19
Konsumentpris exkl 2915 100moms
Detaljhandel 630 17,5 21,5
Mejeri 500 14 17
Bidrag till jordbrukarens avräkningspris 1785 49.5 61,5

Observera mejeriets andel detaljhandelns marginal.kostnader,att avser
Tillverkningen har beräknats bidra till avräkningsprisetsmör medav ca
17,85 kr/kg Av detta subventioner i form statligasmör. utgör budgetme-av
del 60 kgöre smör.per
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figur olika ledens andelar beräknade dettal nedanstående visas hur de på
utvecklats mittensätt sedan l970-talet.av

33:30 36:0015:55 27:6011:65Konsumentpris kr/kg

Moms 15 17 1919 19

Detaljhandel 11112,5
Bl15 16120113122 1751215-,

12145Mejeri

1619 14m165 Mm

Jordbrukare 6273
63515 53 50615 4951515

1986 198719841975 1980

Figur .20. Procemuellaandelar konsumentprzirerinkl på månadl smör,januariav moms
respektiveär. Sgffrzør andelar kønsumenrprirexklinom parentes av moms.avser

Momsen, detaljhandelns och mejeriets andelar konsumentpriset harav
ökat under perioden. Detaljhandelns andel ha ökat betydligt. Detsynes
beräknade bidraget till jordbrukarens avräkningspris har minskat kraftigt.

hari inträffat första studera-Förändringarna huvudsak under delen denav
de perioden, från har andelarna i varit stabila.år 1984 stort

Äggl.3.l4

Priset på i de olika leden varierar under framförallt beroende påägg året, en
säsongsprissättning riktmärke. Prisbilden, och de olikamed påsken som
ledens andelar, kan därför variera från månad till månad, och också mellan

period under olika olika ledens andelar har därför beräknatsår. Desamma
genomsnitt för kalenderår.som

Uppgift pris till jordbrukare äggproducent prima ägg nor-om avser av
Pris från packeri beräk-malstorlek och har erhållits från packeriledet. har

för urval förpackningsstorlekar och listpriser för normalstoranats ett avser
detaljhandelsmarginalerna frånParti- och hämtade SPKs marginal-ägg. är

mätningar förpackningsurval priset från packeri.och avser somsamma
Marginalerna listprismarginaler. Utifrån dessa marginaler och medavser

förtillägg har det slutliga konsumentpriset för detta urval förpack-moms
ningar beräknats.
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Tabell 1.15 Förpackade ägg, 1986

Öre/kg Andel i %
konsumentprisav

inkl exklmoms moms
Konsumentpris inkl 2230 100moms
Moms 425 19 100
Konsumentpris exkl 1805moms
Detaljhandel 475 21,5 26,5
Partihandel 150 6,5 8,5
Aggpackeri 260 11,5 14,5
Aggproducent 915 41 50,5

De redovisade andelarna baseradeär på listpriser och kan därför avvika
frånnågot de faktiska. Packerierna i genomsnitt 50 öre/kg i rabatt tillgav ca

partihandeln under 1986. Samtidigt erhöll packerier med runmärkesrätt ett
packeribidrag från regleringsföreningen på 35 öre/kg. Vid antagandeettca

dessa rabatter och bidrag gällde för de i beräkningarnaatt ingåendeav
förpackningsstorlekarna packeriernas faktiska marginal i storleksord-var

Ävenningen 250 öre/kg. i parti- detaljhandelnoch påverkas de faktiska
Äggmarginalerna rabatter och kampanjpriser. vanligär kampanjvara.av en

Ägg i lösvikt har lägre pris förpackadeän i samtligaägg ledett utom
producentledet. innebärDetta producentprisets andel i beräkningarna,att

förpackade mindreägg, är för hela äggförsäljningen.än En rela-som avser
tivt del äggen vidgår sidanstor den reguljära handeln, uppskattnings-av av

Äggenvis 35 säljs då direkt från producent till handelprocent. ellerca
konsument. Prissättningen här varierande, liksomär ledens andelar.

Äggproducenter med än 1000 höns betalar produktionsavgiftmer en per
höna till jordbruksnämnd. regleringsavgiftDenna motsvaradestatens 1986

45 öre/kg ägg.ca
figurI 1.21 figur visas de olika ledens andelar konsumentpriset årenav

1980, 1984 och 1986.
olikaDe ledens andelar har enligt dessa beräkningar inte förändrats

nämnvärt mellan de olika åren. Producentledets andel ha minskatsynes
något.

Produktionsavgiften för äggproducenten motsvarade de olika åren 12,ca
33 respektive öre/kg45 Packeribidragetägg. uppgick under tillårsamma ca
55, 36 respektive 35 öre/kg ägg.

En uppskattning utvecklingen jordbrukarandelen övergrov av av en
längre period har gjorts beräkningar enligt den metod tillämpa-genom som
des 1960 jordbruksutredning.årsav

Jordbrukarandelen har beräknats efter jordbrukarpris där efterlikvid,ett
bonus lagts till priset. För beskrivningnärmare tillämpad metodm m av
hänvisas till SOU 1965:27 De jordbruksprodukternassvenska distribu-
tions- och marginalförhållanden".

FigurI 1.22 figur visas utveckligen mellan vissa år under perioden 1950-
1986. Uppgifterna för år 1950 och 1960 årsgenomsnitt, i övrigtavser avses
läget i december respektive Som jordbrukarprisår. har för åren 1950 och
1960 använts svensk äggnotering. Denna notering finns längre. För år
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Konsumentpris 14:30kr/kg 22:3018:80

Moms 17.5 1919

Detaljhandel 21 21 21,5

Partihandel 6.5 6 65
Äggpackeri 12 12 m5

Producent 43 42 41

1980 1984 1986

Figur .21l Procenruellaandelar kønsumentpriserinkl pâförpackade ägg,av moms ge-nomsnitt respektiveâr.

Ägghandelsförbundets1972 och har Svenska pris till producenternasenare
använts. Detta är betrakta verkligt jordbrukarprisatt än äggno-ettmer som
teringen. Med det jordbrukarpris föranvänts 1950 och 1960 ärsom
jordbrukarandelens minskning mellan 1960 och 1972 vadstörre än som
framgår Figuren. De verkliga jordbrukarpriserna har legat de köverav s
noteringarna. decemberl 1972 noteringen 270 öre/kg och det verkligavar

Procent
Konsumentpris100 exkl resp momsoms

90-
80-

470

60
50 Jordbrukarandel
40

30-
2.0-
10-

1 I l u l1950 19709601

Figur 1.22. Ande/ar kønsumenrprisetexkl för ägg 1950-1986.av omsrespmoms
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ochverkliga priset har årenjordbrukarpriset öre/kg. använts,310 Detca
tidigareinte med år. Detmed varandra,därför jämförbara1972-86 är men

kan hasvängningarfå ochde undersökta åren ärbör observeras attatt
mellanliggande perioder.förekommit under

1.3.15 Potatis

Priset matpotatis varierarpå under färskpotatisen kommer i juniåret. När
prisetblir mycket högt, för sjunkasuccessivt under Iatt septem-sommaren.

ber oktober färskpotatisen potatisen börjar säljas.slut och den lagradetar-
prisetDå lägst under för öka fram till färskpotatis-är året årsnästaattsom

skörd då cykeln igen. olika ledens andelar konsumentprisetDestartar av
varierar mellan olika Samtliga led har lägre marginaler för färsk-säsonger.
potatis för vinterpotatisän lagrats länge och har svinn.stortsom

Uppgifterna i exemplet Bintje, kvalitet prima i ijanuariStockholmavser
respektive Prisetår. till odlare jordbruksnämndens prisbevakningspris,är
partihandelns inköpspris den k Stockholmsnoteringen. Konsumentpri-är s

sammanvägning för livsmedelskedjorär två i Stockholm ochset en avser
Bintje i 2,5 kg påse.3-

påse,januari 1987Tabell 1.16 Potatis i

Öre/kg Andel i °/0
konsumentprisav

inkl exkl momsmoms
Konsumentpris inkl 100400moms
Moms 75 19
Konsumentpris exkl 325 100moms
Parti- och detaljhandel 160 40 49
Uppsamlingsled 15 18,560

32,5Odlare 105 26

iGenomsnittspriset till odlare för allpotatis odlad i landet 114 öre/kgvar
januari vid tidpunkt öre/kg1987. Konsumentpriset i landet 408sammavar
enligt inklusiveSCBs mätningar. Odlarnas andel konsumentpriset momsav
för all potatis i redovisadedärmed något här28 änprocent,var ca mer
exempel.

Jordbrukaren betalar årligen arealavgift kr/ha, vilketpå 400 motsvararen
drygt l öre/kg potatis. Arealavgiften tillförs regleringsföreningen Sveriges
Potatisintressenter och används till finansiering marknadsreglerande åt-av
gärder, stödköp och exportstöd.tex

figur visasl 1.23 de olika ledens andelar konsumentpriset inklav moms
enligt beskrivna beräkningar vid vissa tidpunkter.

betydligtkonsumentpriset har ökat mellanUppsamlingsledets andel av
storleksmässigt parti-ökningberäkningstidpunkterna. Denna motsvaras av

för uppsamlingsledetEnligt företrädaredetaljhandelns minskade andel.och
uppsamlingsledetprisökningen i somden relativt andra ledberor stora

kostnadsökningar. Odlarens andel harmedfört andelsökningen på stora
såld ikonsumentpriset för all potatisandelminskat Odlarledetsnågot. av
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3:85 4:002:65inklKonsumentpris moms

Moms 17 1919

Parti- OCh 4047 43.5detaljhandel

15Uppsamling 7,5

Odlare sis 26245

19871980 1986

Prøcenruel/aandelar kønsumentprisetpâFigur 23. månadrespekti-l potatis,januariav
år.ve

till 28period från 32landet minskade underhela procent cacasamma
januari andelen 31I 1975 procent.procent. cavar

l.3.l6 Morot

morotsförsälj-den totaladelenSvenska för denmorötter största avsvarar
varför detvarierar under åreti dagligvaruhandeln. Prisetningen på morötter

för viss tidpunktför periodberäkningar längre änbättreär göraatt enen
säljs under helaimporterade året,varje Både svenska och morötterår. men

import. Beräk-mycket liteperioden augusti december förekommerunder -
marginaler under dennapriser ochningarna därför genomsnittligaavser

paketerade och beräkningarnasäljs oftastperiod respektive år. Morötterna
500 påse.avser g

konsumentprisindexmätning-Konsumentpriserna hämtade från SC Bsär
Konsumentpriset inkluderar såle-i butik.prisetFör morötter mäter KPIar.

odlarföreningen och prisetdes effekter extrapriser. Priset fråneventuellaav
de föreningarnatill odlaren, jordbrukaren, har erhållits från störreaven

därmed odlarföreningens ochsäljs i hela landet. Priserna ochmoröttervars
såledesolika föreningar.odlarens andelar kan skilja sig mellan Detta är ett

ombesörjerOdlarföreningenexempel och inte allmängiltig beräkning.en
i Handelns andel har framkom-lagring kylrum, paketering och distribution.

detaljhandel.mit residual både parti- ochi beräkningarna ochsom en avser
Priserna faktiska i varje led.är
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Tabell 1.17 Svenska påse,morötter i 500 augusti-december 1986g

Öre/kg Andel i %
konsumentprisav

inkl exklmoms moms
Konsumentpris inkl 835 100moms
Moms 160 19
Konsumentpris exkl 675 100moms
Parti och detaljhandel 205 25 30
Uppsamling0dIarförening 250 30 37
Odlare 220 26 33

Handelns andel 1986 betydligt mindre underän något år påvar annat
1980-talet. På motsvarande odlarföreningenssätt andel betydligt störrevar

tidigare.än Under 1986höjde odlarföreningen sitt pris kraftigt. Prishöjning-
slog dock inte igenom i konsumentledet under 1986, handelns andelen utan

sjönk från 35 konsumentpriset inkl 1985 tillprocent 25av procentmoms
1986. I nedanstående figur visas utvecklingen under 1980-talet.

6:60kr/kg 8235Konsumentpris 6:75 7:40

Moms 18 1919 19

25
Parti- och 353836detaljhandel

30
Uppsamling 15 2019

Odlare 30 25 26 26

198619841980 1982

Figur 1.24. Procentue/Iaandelar konsument/wirepå svenskamorötter, genomsnittav
augusti-decemberrespektiveâr.

.Under perioden 1980-1985 ökade uppsamlingsledets, odlarföreningens,
andel från cirka till samtidigt sjönk från15 21 odlarens andelprocent, som

till30 25 båda leds andel konsumentprisetDessaprocent. gemensamma av
uppgick under hela denna period till cirka Handelns andel i45 lågprocent.
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storleksordningen Som35-38 ändradesnämnts detta förhål-procent. ovan
lande under dåår l986, prisökning i uppsamlingsledet inte fördesstoren
vidare i form högre konsumentpriser. Handelns marginal, vilken redanav
tidigare lägre på andra grönsaker,än många minskade därmed kraftigt,var
samtidigt uppsamlingsledets andel ökade Om handeln under 1987stort.som
söker sin tidigareåterta procentmarginal kommer detta innebära konsu-att
mentprisökningar.

|.3.l7 Tomat

Den svenska tomatodlingen för cirka de30 procent tomatersvarar av
redovisadeiberäkningarkonsumerar, importeras. importe-Härresten avser

rade Importen sker i huvudsak de dagligvaruhandels-tomater. tregenom
blocken lCA, DAGAB SABA Trading Kooperativa förbundet.och Under
den svenska skördesäsongen importerade tullbelagda. Periodenär tomater
januari-maj säljs enbart importerade i butikerna. Beräkningarna ärtomater
därför gjorda för den perioden respektive år.

Konsumentpriset SCBs riksmedelprisär enligt KPI-mätningarna och av-
butikspris, d faktiska priser inklusive effekter extrapris. Importpri-ser v s av

medelimportpris beräknatär på den totala importen respektive må-set ett
nad enligt SCB. Handelsmarginalen framräknad residualär ochsom en

både parti- och detaljhandelsmarginal. Fördelningen den totalaavser av
handelsmarginalen mellan parti- och detaljhandeln beror bl på toma-a om

säljs i viktlös eller paketeras. Vid lösviktsförsäljning har partihandelnten en
mycket liten del marginalen eftersom de kostnaderna istörsta uppstårav
butiken. Om partiledet för paketering har parti- och detaljhandelsle-svarar
den ungefär lika marginaler.stora

Öresmarginalerna varierar kraftigt eftersom procentmarginalsamma an-
vidvänds ordinarie prissättning inköpspriset högt ellerär lågtoavsett om

och detta pris kan variera kraftigt under år. Tomat används dock oftaett som
kampanjvara och därför varierar procentmarginalerna eftersomäven han-
delsleden då sänker marginalen.

importprisets och handelns andelar varierar tiden beroende deöver på
säsongsmässiga variationerna i importpris i kombination med oftaatt tomat
säljs till extrapris. Kampanjpriser måste bestämmas långt innan vetman
vilket inköpspris kommer gälla.attsom

figurl 1.25 figur framgår hur handelns och importprisets andelar varierat
under januari-maj åren 1975 1986.-

En redovisning läget viss månad kan därför mindreav en ge en represen-
tativ bild de olika ledens andelar. den orsakenAv har trendmässigav en
beräkning importprisandelen gjorts. skiljer sig därför frånDenna någotav
den faktiska andelen vid de redovisade tidpunkterna god bildmen ger en av
utvecklingen. l tabell 1.18redovisas de sålunda beräknade andelarna ijanu-
ari l987.

Den trendmässiga utvecklingen mellan l975 och 1987 har varit sådan att
både handelns och importprisets konsumentprisetandelar har minskatav
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.25lFigur Olika ledsandelar konsumentprisetinkl importeradepa tomater.av moms

med cirka ökat med2 procentenheter vardera medan andel 4momsens
procentenheter. Handelns och importprisets andelar konsumentprisetav
exklusive lika vid de olika mättidpunkterna. kronor harär Istoramoms
importpriset ökat cirka kr/med 3.20 kg, handelsmarginalen med cirka 4.l0
kr/kg och med cirka 2.20 kr/kg mellan januari och januari1975momsen

genomsnittliga ökningstakten1987. Den år har varit cirka för6 procentper
både importpris och handelsmarginal. figur visasI 1.26 läget i januari år

och1975, 1980 1987.

Tabell 1.18 importerade januari 1987tomater,

Öre/kg Andel i %
konsumentprisav

inkl exklmoms moms
Konsumentpris inkl 2040 100moms
Moms 385 l9
Konsumentpris exkl 1655 l00moms

Parti- och detaljhandel 920 45 56
lmportpris 735 36 44
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20:4017:5010:90Konsumentpris kr/kg

Moms 15 17 19

Parti- och
47 46 5555detaljhandel 55,45

lmportpris 3a 45 37 45 36 m

198719801975

importeradeinkl påkonsumentprisetProcentuellaandelar1.26. tomater,Figur momsav konsu-andelarSiffrorår.respektive inomtrendberäkningför januari parentesavser av
exklmentpriset moms.

Äpplel.3.l8

dub-importerade äpplen. äroch Importenbåde svenskasaluförsSverigel
säljerlandet. Detaljhandelnodlingen iyrkesmässigadenbelt så stor som

råder import-skördesäsongenden svenskaunderimportäpplen,mest men
importerade och inhemska äpplen.bådegjorts förBeräkningar harstopp.

detalj-mellan parti- ochhandelsmarginalenden totalaFördelningen av
lösviktsför-Vidpaketeras.säljs i lös vikt elleräpplenberor bl påhandel a om

eftersom demarginalenliten delpartihandeln mycketsäljning har aven
kostnader fördocki butiken. Partiledet harkostnaderna uppstår attstörsta

efter import-sälja importerade äpplenhandeln villi denäpplen månlagra
mark-kommer påsvenska skördeninträder denvarje närår utstoppet som

detaljhandelnparti- ochför paketering harpartiledetOmnaden. svarar
handelsmarginalen detredovisningenmarginaler. Iungefär lika stora avser

residu-framräknaddetaljhandelsmarginalen ochparti- och ärtotala som en
al.

Öresmarginalerna eftersommyckethandeln varierari procent-samma
inköpspriset,prissättningvid ordinarieanvändsmarginal oavsett somom

Även variera,procentmarginalen kanhögt eller lågt.under året,varierar är
då sänkerhandelsledenkampanjvara ochsäljsoftadetta då äpplen som

marginalen.
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Importerade äpplen

Importen sker i huvudsak de dagligvaruhandelsblocken ICA,tregenom
DAGAB SABA Trading och Kooperativa förbundet. Beräkningar har
gjorts för perioden februari -juli respektive Underår. den tiden säljs endast
importerade äpplen. Konsumentpriset hämtatär från SCBs riksmedelspri-

enligt KPI-mätningarna och faktiskaär priser inkl effekter extrapris.ser av
Importpriset genomsnittligt pris beräknat denpå totala importenettavser
enligt SCB under respektive månad. Importpriserna varierar kraftigt under

vilket i kombinationåret, med oftaäpplen säljs till extrapris leder tillatt att
importprisandelen och handelns andel konsumentpriset varierar. Kam-av
panjpriset måste bestämmas långt innan vilket inköpspris kom-vetman som

gälla.attmer
figur framgår hur handelns importprisetsI 1.27 och andelar varierat under

februari juli åren 1975 1986.- -

Procent
100

Moms90

.
80 -

70 -

Parti- och detaljhandel60

50 -

40 -

30 -

20 Importpris-

10-

O |||IñlillllillllllT|llllilllllillllllll|llllll Illllllllllllllll llll
1976 1977 1978 År1975 1979 1980 1981 1982 19841983 9851 1986

Figur 1.27. Olika ledsandelar konsumenrpriselinkl på importeradeäpplen.av moms

redovisningEn läget viss månad kan dessa variationerav en p g a ge en
mindre representativ bild de olika ledens andelar. Av den orsaken harav en
trendmässig beräkning importprisandelen gjorts. skiljerDenna sig därförav

frånnågot den faktiska andelen vid de redovisade tidpunkterna, men ger en
god bild utvecklingen.av

tabell redovisas de sålunda beräknadeI 1.19 andelarna i juli 1986.
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Tabell 1.19 Importerade äpplen, juli 1986

Öre/kg iAndel %
konsumentprisav

inkl exklmoms moms
Konsumentpris inkl I3l0 |00moms

250 19Moms
Konsumentpris exkl 1001060moms

detaljhandelParti- och 535 41 50,5
lmportpris 525 40 49,5

trendmässiga utvecklingen perioden varitDen under l975 1986 har-
sådan handelns andel konsumentpriset inkl minskathar medatt av moms

procentenheter, från till importprisets ökat47 41 andel harprocent,sex
något, från till38 40 och andel har ökat med fyraprocent procent-momsens
enheter. figur visas i julil 1.28 läget månad år 1980 ochl975, 1986.

13:10Konsumentpris kr/kg 9:256:00

Moms 15 17 19

ochPartij 44 4,47detaljhandel

4°39Importpris 3a

19861975 1980
importeradeäpplen.andelar konsumenrpriserinkl pâProcenruellaFigur 1.28. momsav

Siffror kønsumentpriserför juli månadrespektiveår.rrendberâkning inomparentesavser
exkl moms.

handelsmarginalen med kr/kglmportpriset har ökat kr/kg, 2.55med 2.95
genomsnitt-julioch med kr/kg mellan juli l975 och 1986. Den1.60momsen

importpriset och cirkaliga ökningstakten cirka förhar varit 10år procentper
sju för handelsmarginalen.procent

Svenska äpplen

i dag-fjärdedel försäljningen äpplennormalår bestårUnder ett av avca en
Beräkningar har gjortsimporteras.ligvaruhandeln svenska äpplen, restenav
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för perioden oktober-december respektive eftersom det under den tidenår
enbart säljs svenska äpplen. Konsumentpriset SCBs riksmedelprisnästan är

och inkluderar extrapriseffekter. Pris från odlarföreningen genomsnittär ett
några de föreningarnas priser. Handelns andel liksom för destörsta ärav av

importerade äpplena framräknade uppdelningNågonrestpost.som en av
andelar uppsamlingsled odlarföreningmellan och odlare har intetyvärr
kunnat göras.

Tabell 1.20 Svenskaäpplen, okt-dec 1986

Öre/kg Andel i %
konsumentprisav

inkl exklmoms moms
Konsumentpris inkl H65 100moms
Moms 220 l9
Konsumentpris exkl 945 100moms
Parti- och detaljhandel 425 36 45
Odlare och uppsamling 520 45 55

för svenska för importera-Handelns andel konsumentpriset lägreär änav
förEftersom procentmarginal i allmänhet användsde äpplen. svens-samma

importerade de svenska äpplenaka och äpplen kan skillnaden bero på att
svenska äpplena,oftare säljs till extrapris. del deDet också såär att storen av

från särskilt under år30-40 köps partihandeln direkt odlarna,procent,ca av
goda vanligen då äpplena köpsmed skördar. lnköpspriset då lägre änär

Konsumentpris kr/kg 8:30 8:15 10:70 11:65

18 1919Moms 19

34Parti- 0Cll 40 3636detaljhandel

Odlare och 47 4545 42uppsamlare

1980 1982 19861984
figur 1:29. Prøcentuellaandelar konsumentprisetinkl på svenskaäpplen.av moms ge-oktober decemberrespektiveår.nomsnitt -
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dessa äpplen blir dåfrån uppsamlingsledet. Handelns marginal på större än
redovisade möjligtdär det inte varitenligt de här beräkningarna, att ta

frånhänsyn till priset enskilda odlare.
varierat underolika ledens andelar konsumentpriset har åren l980-De av

Över periodenI986. har dock både handelns odlarens/uppsamlingensoch
genomsnittvarit oförändrad, variationerna har skettandel i runt ettstort sett

inkl figurrespektive konsumentpriset 1.29på 36 45 1procent moms.ca av
och 1986.1982, 1984visas i oktober-december år 1980,läget

l.3.l9 Kaffe

Konsumentpriserna kaffe huvudsakligen råvarupriserna ipå påverkas av
dollar dollarkursen. Råvarupriserna kan variera relativt kraftigtsamt av

faktisktberoende förväntningar skördarna och skördeutfall. Storapå om
prisfluktuationer kan kort sikt påverka de olika ledens andelar konsu-på av
mentpriset och försvåra jämförelser mellan Beräkningarna där-åren. avser
för genomsnitt för respektive år.

Uppgift erhållits frånråvarukostnaden, importpriset, har två storaom
kafferosterier. dessa rosterier ochPris från rosteri till partihandel ettavser av

listpris. för handeln således parti- ochDen andel beräknatsär avsersom
detaljhandel. Kaffe distribueras via partihandel, dels direkt från rosteridels
till butik. Vid direktdistribution utför rosteriet partihandelsfunktioner och

i sin prissättning betalt för detta.tar
Konsumentpriset enligt mätningar vilka iriksmedelpris SCBsär stort

faktiska priser, d med hänsyn till kampanjpriser inne-Dettaavser v s m m.
bär utifrån faktiskt försäljningsprishandelns marginal beräknadäratt ett
och inköpspris enligt andelen förprislista. beräknade handeln tordeDenett
därför lägre den faktiska, och rosteriandelen motsvarandenågot påänvara

högre faktiska. Konsumentpriset intesätt något den år 1984 hänsyn tillän tar
avvikelser från listpriser, vilket konsumentpriset och de olika ledensgör att
andelar det året inte helt jämförbara med övrigaär år.

Tabell 1.21 Kaffe, årsgenomsnitt 1986

Öre/kg Andel i %
konsumentprisav

inkl exklmoms moms
Konsumentpris inkl 7770 100moms
Moms 1475 19
Konsumentpris exkl 6295 100moms
Parti- och detaljhandel 1235 16 19,5
Rosteri 1360 17,5 21,5
Råvaruimport 3700 47,5 59

1970-talet framgårolika andelar sedan slutetUtvecklingen de ledens avav
figur 1.30.av
Handelsledens andel konsumentpriset ha ökat under den stude-av synes

rade perioden. Handelns faktiska marginal har ökade rabatter frånpga
rosteriledet ökat vad framkommer i dessa beräkningar. Medänmer som
undantag år 1984uppvisar råvaruimporten sjunkande andel. En bidra-av en
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35:90 77:70Konsumentpris 37:75kr/kg 58:20

Moms 17 18 1919

Partil- och 1316detaljhandel 15.519 15519 1916 5

Rosteri 1720 m5 al 115121516.520

5568Råvaruimport. 5364 50en 47.559

1978 1980 19861984

Figur 1.30. PracenIue/laande/ar konsumentpriset kaffe.inkl på ârsgenømsnirtav momsrespektive Siffrorår. andelar konsumentprisetexklinomparentesavser av moms.

till avvikandegande orsak den bilden år importpriset kafferå-1984 är påatt
kraftigt under delsår 1983, ändrade råvarupriser i dollar,stegvaran p g a

dollarkursförändring.dels Prisökningarna i rosteriledet procentu-p g a var
mindreellt råvarukostnadsökningen, varför rosteriandelen konsu-änsett av

mentpriset tillfälligt minskade importprisandelenoch ökade. Under fram-
förallt år 1985 ökade rosterimarginalen.

l.3.20 Strösocker

Beräkningarna strösocker i kg-förpackning.2 Uppgift pris till bet-avser om
odlare har erhållits från Sockerbolaget AB SSA. SSAs marginal fram-är
räknad skillnaden mellan inköpspris för den mängd betor föråtgårsom som
tillverkning kg strösocker och försäljningspris. UppgifterSSAsettav om
parti- coh detaljhandelsmarginal konsumentpris hämtade från SPKsärsamt
marginalmätningar och listpriser. faktiska marginalerna påverkasDeavser

bl rabatter och kampanjpriser och kan därför skilja sig från demaav som
enligt prislistor.uppmäts

Vid tillverkning strösocker erhålls också vissa biprodukter SSAav som
säljer och erhåller viss intäkt för. betalning jordbrukaren erhåller förDenen
betorna alltså egentligen ersättning inte bara för den del betornaär av som
blir strösocker, för hela betorna inklusive det blir biprodukter. Denutan som
i beräkningarna redovisade andelen konsumentpriset hänförs tillav som
SSA därförär något underskattad, och jordbrukarandelen någotär över-
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skattad. Detta har inte bedömts ha någon betydelse för utvecklingen deav
olika ledens andelar. Någon beräkning biprodukternas värde i betpri-av

har inte gjorts, försäljningsintäkten ligger iset storleksordningen 10men
intäkterna från strösocker.procent av

1.22strösocker, 2 kg-förpackning, februariTabell 1987

Öre/kg Andel i %
konsumentprisav

inkl exklmoms moms
Konsumentpris inkl 715moms
Moms 135 19
Konsumentpris exkl 580 100moms
Detaljhandel 60 8,5 I0,5
Partihandel 35 5 6
Förädlingsindustri 245 34 42
Jordbrukare 240 33,5 4l,5

Sockerbolaget AB

figurl l.3l visas hur de olika ledens fördeladeandelar sig vid vissa tillfäl-
len under 1980-talet. Uppgifterna i februariläget respektive medåravser
undantag för 1980 då december redovisas.

Parti- och detaljhandelns andelar konsumentpriset förefaller i hastortav
varit oförändrade. Förädlingsindustrins andel har minskat något, medan
jordbrukarens andel har ökat. Inom sockerregleringens fastställs priser-ram

i två led, dels odlarpriset på sockerbetor, dels försäljningspris.SSAsna

Konsumentpris kr/kg 4:85 7:056:50 7:15

Moms 19 19 19 19

8-59Detaljhandel 9.5 10.5
545Partihandel s 4

34,5 3436Förädling 3a

33,5333°v5Jordbrukare 28,5

1986 19871980 1984

Figur l.3l. Hocenruellaandelar konsumentprisetinkl pa"strösocker,decemberav moms1980 februari år.övrigasamt
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och andels-överläggningarprincip resultatiled såledesi dessaPriserna är av
respektiveikostnadsutvecklingenberoende påhuvudsakiförändringarna

led.

1.3.2 Lättöl

ordinariestyckförsäljning tillvidreturglasilättöl 33Beräkningarna avser
frånkonsumentpriset ärUppgifternaingårreturglasetpris. påPant om

enligt SPKsdetaljhandelsmarginalen ärochkonsumentprismätningarSC Bs
enligtgenomsnittlig marginalmätningarmarginalmâtningar. Dessa avser

beräkningarna.iframkommerBryggeriets andelprislistor. restpostensom
detalj-bryggeri tillfråndirektdelentilldistribueras störstaBryggerivaror

handeln.

februari 1987returglas,1.23 Lättöl i 33 clTabell

Öre/liter Andel i %
konsumentprisav

exklinkl momsmoms
l00720Konsumentpris inkl moms
19135Moms

l00585Konsumentpris exkl moms
3428200Detaljhandel
6653385Bryggeri

list-detaljhandelnsfebruari 1987marginalmätningar iEnligt SPKs var
totaltkonsumentpris exkl momsandelbryggerivarorprismarginal på caav

folköl.lättölläsk, mineralvatten,sortimentpåuppmätt samt29,5 ettprocent
folköl.pålättöl och lägstMarginalen högst påvar

lättölkonsumentpriset påledens andelarde olikaUtvecklingen avav
tillfällen under 1980-förhållandet vid vissavisarfigur 1.32framgår somav

talet.
medan handelnskonsumentpriset minskaBryggeriets andel an-synesav

säljs kam-utsträckning tilliemellertidLättöldel ökar. är storen vara som
och/eller lättölback läskflaskor.stycken Enför backar 25panjpris hela om

med krav påiblandlockvara,mycket lågt prissäljs ofta till motpre-ett som
visst belopp.förandrakunder, inköpfrån butikensstation etttex varorav

handelnsgradkampanjpris påverkari högtillförsäljningenUtvecklingen av
nedankonsumentpriset. tabell 1.24lfaktiskaandelar detoch bryggeriets av

andelarolika ledensStockholm debutiker i påexempel frånvisas två av
kr/ liter3.60kr/ literKampanjpriset 29.90kampanjpriser. attmotsvarar ca

landet ikr/liter helastyckförsäljning, 7.20ordinarie pris vidjämföras med
februari, tabell 1.23.

bryggerietsdetaljhandelns ochframgår huri tabell 1.24exemplenAv
vid ordina-förhållandetskiljer sig frånkonsumentpriset drastisktandelar av

rie pris.
särskiltinte lönsamtkampanjpriser såledestill sådana ärsälja lättölAtt

denanspråk ochigolvutrymmeinte med detspecielltbutikerna,för tassom
i denliggereventuella vinstenföljden.blir Dentomglashantering mer-som
lockprisetbutikerna hoppas uppnåandraförsäljning genomvaror somav

bryggerivarorna.på



7:206:60 6:95Konsumentpris kr/liter 6:10

Moms 18 1919 19

Detaljhandel 25.5 26 25.5 28

555 55.5Bryggeri 54,5 53

1986 19871982 1984

1.32. Procenrue/IaandelarFigur konsument/visetinkl på lättöl. december 982lav moms.ram/februari år.övriga

Stockholm1.24 lättöl/läsk, juli 1987Tabell Kampanjprishel back

Exempel 2Exempel l
AndelAndel Pris,Pris, avav

back pris, %back pris, % öre/öre/
2490 l00Konsumentpris inkl 2990 l00moms

1919 475570Moms
Konsumentpris 20l5exkl 2420moms

19,51,5 -485Detaljhandel 45 -2500 100,5Bryggeri 2375 79,5

respektive övriga livsmedelJordbruksprisreglerade1.4

matkroneberäkningarna för de olika redo-tillkomplementSom ett varorna
totalutgifterna för livsmedelskonsumtio-bild hurvisas här även en grov av

i kedjan. Redovisningen avsedd allmänfördelas delposternapå är somnen
materialetstorleksordningen för olika led och osäkerheten iinformation om

Tidsförskjutningar, gällerför vadi synnerhet restposterna.är texstor,
intäkter i form jordbruksav-utvecklingen jordbrukets kostnader och avav

förändringar i konsumtionsmixen påverkar iikraftträdanden liksomtals
reservationer omgärdagrad resultatet för enskilda år. De måstehög som

bör försiktig med dra någraberäkningar denna gör att atttyp man varaav
dessa.långtgående slutsatser enbart av
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Jordbrukets ,Kfêslvadê"Jordbrukets ersättningtill
PTOÖUKUOHS PTWMTarbeteeget Export++ .foradltngenmedei kapimoch

2,821 6,1 5,1

ImportavJordbruks- Värdet in jordbruks-av Lwsmedebreglerade hemsktavsatta regleradeisubventionerlivsmedel produkter livsmedel
25,5 3,1 3,1

KonsumtionFpragllng-- v- - Mervärde jordbruks-avdistribution ska I dââââjeâ+handeloch z
22,4 11,2 59,1

Totallivs-
medels-
konsumtion

97,1
Förädling, KonsumtionMervärdedistribution övrigaavska mmochhandel + livsmedel

16,3 8,2 38,0

Övriga
livsmedel

Kostnaderför Export mmminkoptapro iduktlonsmedel
2,05,2 10,3

KäIla:JN.SCB

Figur 1.33. Livsmedelskezijan1985,miljarder kr

Värdet den totala livsmedelskonsumtionen 1985 mrd kronor97,1av var
59,1 mrd eller 60 baserade omfattaspå råvarorprocentvarav ca var som av

den svenska jordbruksprisregleringen. Importerade förstod mrd i13,4varor
importledet. Huvuddelen icke-regleradevar varor.

Jordbruksföretagens intäkter uppgick till 24,5 mrd kr där 21,7 mrd hän-
förde sig till inköpta produktionsmedel och 2,8 mrd utgjorde ersättning till

arbete och kapital. Kostnaderna för den förädling ligger inomeget som
prisregleringen uppgick till mrd kr.6,1 Exporten jordbruksregleradeav va-

värderades till mrd5,1 och den inhemska avsättningens värde 25,5ror var
mrd kr. Livsmedelssubventionerna mrd3,1 och har beräknats reduceravar
utgifterna i konsumentledet med mrd kr momseffekten3,7 menca om
producentmarginaleri handeln inräknas. jordbruksregleradeImporten av
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uppgick år till1985 3,1 mrd kr. Förädlings- och handelsledens andelvaror av
totalutgifterna framkommer mellan värdet i primärföräd-restpostsom en
lingsledet och konsumtionsvärdet före Motsvarande fördelning förmoms.
övriga livsmedel framgår figuren. dessa livsmedelFör kostnadernautgörav
för inköpta produktionsmedel restpost.en

Motsvarande bild totalutgifternas fördelning har tagits framäven förav
1980. Utvecklingen visar små skillnader i de procentuella andelarna. För
såväl jordbruksreglerade övriga livsmedel dock råvaruandelen hasom synes
minskat.

Tabell 1.25 Ungefärligärlig fördelning kostnadernaför Sverigei konsumeradelivsmedelav1980och 1985

1980 1985
mrd kr % mrd kr %

Jordbmltzrregleradelivsmedel
Mervärdeskatt 7 17 11,9 19
Handel och industriled 17,1 42 27,5 44
Import 1,9 5 3,1 5
Jordbruk 14,5 36 20,4 32
varav

inköpta prod medel 12,2 30 18,1 29
arbete och kapital 2,3eget 6 2,3 3

Övriga livsmedel
Mervärdeskatt: 4,7 20 8,2 22
Handel och industriled 9,8 42 16,3 43
Import 6,4 28 10,3 27
Kostnader inköpta produktionsmedel 2,4 10 3,2 8

23,3 100 38,0 100
Beräknat konsumtionsvärde subventioner med momseffekt inräknad.utan

3Aven produktskatter på bl öl, läskedrycker och konfektyrer ingår.a

Källa: JN, SCB

Jämförelsen mellan andelarna i tabellen dock frånär synpunkt någoten
skev. När exempelvis jordbruksföretagens andel beräknas inkluderas här
kostnader i produktionen vilka härrör från insatsvaruleden. Industri- och
handelsledens andel baseras däremot det förädlingsvärde"på skapassom
där. jämförelsenOm istället jordbruketsgörs mellan förädlingsvärde här
approximerat med jordbrukets ersättning för arbete och kapital ocheget
industri- och handelsledens förädlingsvärde enligt tabell får1.25 man en

bild fördelningen och utvecklingen tiden.över Se tabellannan 1,26.av
Observera detta indikera storleksordningatt och inteatt exakt äravser en
förädlingsvärde i normal betydelse. Jordbrukets andel påverkas här av a
exportkostnadernas storlek. Dessa har ökat under 1980-talet överpro-p g a
duktion och låga världsmarknadspriser.

Andelarna och deras förändringar tidenöver varierar således kraftigt med
de antaganden och syften med vilka beräkningarna utförs. Detta måste be-
traktas svaghet i denna material vilket detgör måste tolkastypsom en attav

försiktighet.med



64

1980och 1985jordbruksprisregleradeförFörädlingsvärdeW1.26Tabell varor

19851980
mrd krmrd kr % %

92,388,1 27,5industriled 17,1Handel och
7,711,9 2,32,3Jordbruk

100,0100,0 29,819,4

Källa: SCB

enligt indexPrisutveckling i olika led1.5

officiellalivsmedelskedjan följs i olikaolika led iPrisutvecklingen inom
lantbruksekonomiskaellerberäknade statistiska centralbyrånprisindex av

följande index finns:samarbetsnämnden. Bland annat
följer priserna jordbrukar-vräkningsprisindex -index.° index påDettaAA

vidareförädling. Deförsäljning till andra sektorer,produkter vid texnas
priserproduktionen. Exempel påvikt i indexet speglarolika produkternas

slaktdjurför levererad mjölk, ochled bondens betalningi dettamäts ärsom
spannmål.

prisutvecklingen i detsyftar tillPrisregleringsprisindex PR-index mätaatt
exempelvis kon-därjordbruksregleringen verkar. priserna påled Där mäts
Regleringssyste-spannmål.sumentförpackad mjölk, slaktad hel kropp och

reglering-vissa produkter gårmycket heterogent i sin omfattning. Förärmet
i del fallför förädlingsledet. PR-ledetijordbrukarledet, andra i är enen

fall led producent-identiskt avräkningspris, i del andramed samma somen
förädlingsled.i olikapriset index i huvudsak prisetPR-mäts mäter

förPrisindexför tillgång prisutvecklingeninhemsk mäta varor somavser
sammanslagning hemma-förbrukas inom landet, och beräknas avgenom en

med tull. alltsåmarknadsprisindex och importprisindex korrigerar Här mäts
fört livsme-finns särredovisatproducentpriser och importpriser. Indexet ex

ingår då uppgifterdelsindustri inkl tobak. detta indexdrycker och l om
utred-tobak, vilket i dennaprisutvecklingen alkoholhaltiga drycker ochpå

index dryck-i dettaning inte betraktas livsmedel. Exempel på ärvarorsom
mjöl och bageripro-esmjölk, styckat kött lläskkotlett, charkvaror,ost, typ

dukter.
jordbruksreglera-frånlivsmedelProducen tprisindex för vsmedelsindustrin,

industrifö-svenskaprisutvecklingen förde råvaror PPI-J mätaatt avavser
antalmätning harsäljs i landet. dennaproducerade För ettretag varor som

välja fleraföretag valts i sin själva fått eller representantvarorut, tur ensom
köttprodukter, charkva-mjölk, styckadeinom exempelvisvarugrupper som

försäljningenvärdetVikterna baseras påbageriprodukter.mjöl och avror,
ingåendede olika varugrupperna.av

konsumentpri-syftar tillKonsumentprisindex livsmedel KPI-L mätaatt
värdetvikter baseras pålivsmedlensolika ingåendeutveckling. De avsernas

konsumtionen.
livsmedel baserasjordbruksreglerade K PI-J påförKonsumentprisindex
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uppgifter livsmedelsposten i slumpmässigtKPI. Det urvalär ettur varor
inom varje Vägningstalen baseras konsumtionen.påvarugrupp.

försiktighet iakttagas jämförelserStor bör vid eventuella dessa index.av
priset olika produkter i olika led med olika metoder och medDe påmäter

olika vikt för olika vid sammanvägningen. Den råvaravarugrupper som
i vissa fallindex på sin till konsument i mångamäts genomgår väg stora

förändringar. tidiga priset gris, iI led på spannmål och slaktadmäts tex
led priset sikt påverkas jämförbar-på rulltårta och korv. På korttsenare ex

heten också skillnader i tidpunkt för prisändringar i olika led. Ytterligareav
faktorer påverkarjämförbarheten dessa index, subventioner ochtsom av ex
regleringsavgifter, beskrivs i kapitel 2.2.

greservationer bör i minnet figurerDessa hållas då nedanstående betraktas.
1 dessa visas prisutvecklingen i olika led enligt index, dels för livsmedel

dels för "jordbruksprisregleradetotalt, livsmedel. Indexen kan anses ge en
bild prisutvecklingen i olika led, kan inte självständigt användas förav men

bedöma marginalförändringar.att

Index

190

IT180- a

170- z

160-1 z

/
150

140-

,I130-

120-

110- ,1

100 II 1u. I 85 8682 83 8480 31

KPl-L livsmedelKonsumentprisindex; tillgång, drycker:l Prisindexför inhemsk livsmedel inklusiveIIl
och tobak

Figur 1.34. Prisutvecklinglivsmedeltotalt 1980 l 986-

högre i konsu-varit någotPrisutvecklingen för livsmedel totalt hasynes-
utveckladesprisindexenbådamentledet i producent- och importled. Deän

konsumentprisindex förlikartat har1980-1984, under 1985 och l986men
Konsumentprisindexlivsmedel tillgång.ökat prisindex för inhemskänmer

inhemskför index förlivsmedel medanuppgick till 1980 100,1986 185,3
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tillgång uppgick till 179,7. Observera indexen inte exaktatt avser samma
Konsumentprisindex inkluderar här mervärdeskatt. Momsensvarugrupper.

storlek har.under perioden förändrats politiska beslut. Index förgenom
prisutvecklingen exklusive bättre bild hur den del prisetmoms ger en av av

förändrats. Konsumentprisindex för livsme-handeln kan påverka harsom
uppgick tilldel exklusive 1986 182,4.moms

Även prisindexför jordbruksprisreglerade livsmedel visar olika någotks
i led i livsmedlensolika utveckling. Priserna har enligt index stigit mer senare

uppgickFörjordbruksprisreglerade livsmedeltill konsument i tidiga.väg än
uppgick tillkonsumentprisindex till medan producentprisindex1986 190,8,

uppgick tillkonsumentprisindex exklusive 187,9.184,8. Motsvarande moms
långsammare för övrigaUtvecklingen avräkningsprisindex klartär änav

regleringsavgifter verkat återhål-index. beror till del ökandeDetta påstor att
övriga prisindex påverkatslande på avräkningspriserna samtidigt avsom

minskande subventioner.

Index

-KPI-J190- ,

KPI-J jordbruksprisreglerade livsmedelKonsumentprisindex,- - -
PPI-J Producentprisindex, jordbruksprisreglerade livsmedele
PR Prisregleringsprisindex------- --
A Avräkningsprisindex- - - -

Figur 1.35. Prisutvecklingjordbruksprisregleradelivsmedel 9861980 l-

gjortLantbruksekonomiska samarbetsnämndens indexgrupp har en upp-
jordbruksprisregleradeskattning vad indexutvecklingen för kalladesåav

livsmedel skulle ändrade subventioner.ha varit inverkanutan av
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därvid fått utveckling. På dePrisindex i PR-led och led har annansenare
ökade priserna i följande leden gjorts procentuellaPR-led har i de samma

subventio-påslag kunnat iakttas i faktiska utvecklingen och med dedensom
beräkningen Resultatdå utgick. inkluderarFör KPl-Jner som moms. av

differensen i utvecklingvisas i figur Som framgårdessa beräkningar l.36. är
mindre då effekter subven-A-index och övriga index betydligtmellan av

iövrigt kvarstår skillnadernationsändringar detta sökts avlägsnas. Ipå sätt
indexutveckling.

Index

1801

170

160

1504

140

130

120-

110

100 Ii Ii I i 868580 82 8481 83
inverkanjordbruksprisregleradelivsmedel1980-1986Figur .36. Prisutvecklingl utan av

ändrade livsmedelssubvenrioner.

påpekas utifrån vissateoretisk beräkningbör dettaDet är antagan-att en
subventionernaprisutvecklingen i verkligheten skulle haden. Hur sett ut om

inte funnits mycket bedöma.svårtär att

Totalbild1.6

konsumentprisföregående kapitlen har beräkningar andelarI de olika avav
livsmedelskedjanoch prisutveckling för olika led i presenterats.

haravsnitt har k för livsmedel redovisats. Dessal 1.3 matkronor 20-taletts
förhållan-beroende de speciellaskiftande metoder påberäknats med något

skiftande möjligheterkombination medden för olika livsmedel igällersom
andelarde olika ledens påerhålla material. Slutsateratt aggregc-en merom
utifrån resultaten påför livsmedel bör inte dras enbartrad nivå, totalt, varu-

varför urvaletlivsmedel,nivâ. Ledens andelar varierar mellan olika varorav
på"matkronor"får betydelse. Deingår i sammanräkning stor somsom en

för olika livs-leds andelarolikavarunivä redovisas tjänar exempel påsom
livsmedel,viktigareförhållandet för våramedel. Exemplen visar många av

totalni-bildkomplett påinte i tillsammansde utvalda avsiktär att engemen
vån.
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avsnittI har bild hur konsumenternas utgifter för1.4 livsmedelen grov av
totalt fördelas på livsmedelskedjans led beräknats, förjordbruksprisre-dels
glerade livsmedel, dels för övriga livsmedel. Osäkerheten i materialet är
tämligen stor.

jämförelse har i avsnitt gjorts officiellaEn 1.5 mellan prisindex för olika
led i livsmedelskedjan. Stor försiktighet bör emellertid iakttagas vid sådana
jämförelser dessa index. De priset olikapå produkter i olikamäter ledav
med olika metoder och med olika vikt för olika vidvarugrupper samman-
vägningen. Den råvara i vissa indexmäts singenomgår på tillvägsom
konsument i många fall förändringar. tidiga ledl prisetmäts påstora tex
spannmål och slaktad gris, i led priset rulltårta och korv. Påtsenare ex
kort sikt påverkasjämförbarheten också skillnader i tidpunkt för prisänd-av
ringar i olika led. Ytterligare faktorer påverkar jämförbarheten dessasom av
index förändrade subventionerär och regleringsavgifter.t ex

bildDen de olika ledens nuvarande andelar konsumentprisernaav av
matkronorna på enskilda produkter måste således tolkas med storsom ger

försiktighet. Vissa förhållanden framkommer emellertid tydligt, och då des-
överensstämmer med uppfattning logisk förvänt-såväl allmän medsa som

ning kan bilden tämligen tillförlitlig. Liknande resultat har föranses vara
övrigt Lantbrukarnas Riksförbund erhållit i matkroneberäkningar.egna

bildenDen generella de olika ledens andelar konsumentpriset utav av ser
följandepå sätt:

För de jordbruksbaserade livsmedlen jordbrukets andel mindre förär
högförädlade för lågförädladeän produkter. Med de metoder ianväntssom
SPKs beräkningar utgörjordbrukets andel konsumentpriset inkl momsav
i storleksordningen 40 för styckat kött och 15 för falu-procent procentca
korv. Andelen är 25 för vetemjöl bara 10 förprocent procentca men ca
mjukt matbröd, drygt för mjölk50 och endast för25procent procent ost.ca
Undantag från denna bild finns. Potatis och oförädlade livsme-morötter är
del där jordbrukets andel endast ligger storleksordningen 25 Förprocent.
dessa förekommer svinn i led.ett stortvaror senare

Bilden likartad för fiskprodukter.är Råvaruledet, i detta fall fiskaren,
erhåller mindre del konsumentpriset för de förädlade produkter-en av mer

färskFör strömming fiskarens andel konsumentpriset inklutgörtna. ex av
drygt 30 för sillkonserv bara drygt 10procent,moms procent.en

Förklaringen till detta naturligtvisär de olika leden utför olika funktio-att
för olika livsmedel. Det därför inte förvånandeär förädlingsindus-ner att

trins andel konsumentpriset på motsvarande för föräd-sätt är störreav mer
lade produkter; för styckat kött industrins andelär knappt l0 ochprocent,
för falukorv knappt 40 mjöl matbrödl5 40procent, procent, procent,ca ca
mjölk drygt 15 och för 30 Nära hälften konsu-procent, ost procent.ca av
mentpriset inkl för sillkonserv tillfaller industriledet.moms en

Handelns andelar för olika livsmedel inte lika logisk.är vissaFör varor,-
frukt och grönsaker, där svinn och hanteringskostnadert är ärsom stora,ex

handelns andel förhållandevis 30 40 konsumentprisetstor procent av-
inkl moms såväl i förhållande till andra leds andelar till handelnssom
andelar andra livsmedels priser, detta ingen regel. Handelnsärav men mar-



69

ginaler skillnad försäljningspris inköpspris intemellan och kostnadsan-är
förpassad enskilda historiskt strategiskt betingade.och Lönsam-utanvaror

het inte möjlig för eftersträvasuppnå enskilda för helaär utanatt varor
varusortimentet i parti- respektive detaljhandeln. Enskilda kostnader,varors
förutom inköpskostnaden, för övrigt dåligt kända handeln.är av

heller den bild utvecklingen ledens andelar konsu-lnte avgrova av av
mentpriset antyds olika oväntad ologisk.de beräkningarna ellerärsom av
De olika trubbiga instrumenten matkronor enskilda livsmedel, total-på
kronor och indexutveckling för jordbruksprodukterpekar åt håll;samma
minskar jordbrukets andel medan industrins framföralltoch handelns ande-

Ävenlar ökar tiden. här kommer beräkningar tillnågot över LRFs samma
Utvecklingenresultat. andelarna för andra livsmedel de jordbruksba-änav

serade uppvisar mindre tydlig bild, förefaller förskjut-härävenen men en
ning ha skett i kedjan. Mervärdeskattenled betydandeutgörmot senare en
och hittills ökande andel konsumenternas utgifter för livsmedel. Varia-av
tioner i utvecklingen andelarna för olika enskilda livsmedel förekommerav
naturligtvis.
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utvecklingenAnalys2 av

Inledning2.l

stigitUnder framför allt 80-talet har livsmedelspriserna snabbare än genom-
för har i utredningsdi-snittet andra och tjänster. detta sammanhanglvaror

rektiven till angivits få hur konsumentprisetLMU önskan att vetaomen
fördelas tiden, vadpå livsmedelskedjans led förändringar skettoch, överom

fall utvecklingdessa i så kan bero Sambandet mellan andelarnas ochpå.
särskilt intresse.respektive led i direktiveneffektiviteten i vara avanses

ande-ai där de olika ledensberäknats tidigare, bl LMKMatkronor har
jordbruksbase-till del lågt förädladeför tiotallar beräknades ett storvaror,

bild fördelning-kompletterade medlivsmedel. Kommittén ävenrade aven
dock, med hänvisning bllivsmedelskonsumtionen totalt. ansågför Man aen

materia-praktiska beräkningsproblem,och hel deltill urvalet attvaror enav
totalt,de olika ledens andelarligga till grund för slutsatserlet inte kunde om

produktnivä kan alltsåMatkronor påmindre effektiviteten hos dessa.än om
tillför analysera orsakertrubbigt instrumenti viss mån sägas attettvara

för enstaka sällanBeskrivningen andelarna ärprisutvecklingen. varaenav
ersättningen till ledet helhet. Råva-representativ för den genomsnittliga som

i de olika ledenrespektive marginalerförädlas vidare och prisrorna
beroende förädlings-olika inom bl påvarierar mellan avaror en varugrupp

och efterfrågan i efterföljande led.grad
skul-för flera inomsammanvägning andelarnaEn en varugruppvarorav

medgi-emellertid intealternativ. Utredningens harkunna ett resurservara
respektive vissaberäkningar för urval ivit större utanett varorvarugrupp,

i vissaandelarnaexempel. Tolkningen försvårashar utvalts även attavsom
inte ärjämförba-kostnader och därförfall marginaler, ibland påbygger på

produktivitetsutvecklingkostnads- ochFörklaringsvariabler samtra. som
aggregerad nivå.statistik ocksålönsamhet redovisas i tillgänglig på mer

tillgäng-prisutvecklinghjälpinriktas medDärför får analysen på samtatt av
försökaolika ledeneffektivitet i dekostnader ochlig statistik över ge en

visar.andelsutveckling matkronanbakgrund till de exempel på som
olika i livsmedels-Fördelningen priset livsmedel de ledenpå våra påav

kedjan långsiktiga strukturellapåverkas antal faktorer. Såvälett stortav
flera ledförändringar kortsiktiga faktorer kan bidra till elleratt ettsom mer

visat attjordbru-får förändrad andel priserna. SPKs beräkningar haren av
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kets andel viktigaantal jordbruksbaserade livsmedel minskat underettav
perioden 1950-86. Liknande kommit framresultat har i undersökningar från
USA, där belyst utvecklingen framför allt under 1980-talet.man

Det är uppenbart alla led i den svenska livsmedelskedjan genomgåttatt
förändringar under de decennierna. Jordbrukets andelstora senaste av sys-

selsättningen och bruttonationalprodukten minskar, medan livsmedelsin-
dustrins stabila.och handelns andelar någotär mer

samhällsutvecklingen sikt bidragit till höjd materiellhar på lång standard
och indirekt till livsmedel minskande del budget.vår totalaatt upptar en av

mycket måttligt, delvis för-Värdet livsmedelskonsumtionen har ökat avav
fysiska begränsningar.klarliga skäl då marknaden har sina uppenbara

marknadsfö-denna stagnerande marknad har produktutveckling ochl
ring fått förvärvsfrekvensen kvinnornaökad betydelse. Ökade hos harDen
bidragit till efterfrågan förädlade produkter ökat.på bl Man ställeratt mera
också krav tillgänglighet service i handeln. Sådana långsiktigapå ochstörre
förändringar faktorer del förklaringen tillexempel påär ärsom en av an-
delsförändringar i livsmedelskedjan.

Kostnadsutvecklingen viktig för prissättningen och därmed andelarnaär
i de olika leden. Kostnadssammansättningen och förhållandet mellan pro-
duktionsmedlen kapital därför betydelsefull. Möjligheternaoch arbete är att

arbete med kapital särskilt viktigt för kostnaderna underersätta 1970-var
relativprisettalet då arbete ökade kraftigt. Uppgifter effektivitetenpå iom

respektive led bör kunna bidra till belysa hur leden hanterat kostnadsök-att
led, distribution eller förpack-ningar. Funktionsförskjutningar mellan tex

ningsarbete flyttats mellan industri och handel kan ha inverkatocksåsom
svårare kvantifxera.är attmen

Politiska beslut har betydelse för matpriserna, subventioner, pris-stor t ex
överskottsñnansiering ijordbruket vissa fall påverkas i huvud-Istopp, m m.

sak led i kedjan medan andra beslut effekter.generellaett ger mer

Metod2.2

årsjordbruksutredningI 1960 rad metodfrågor det gälldenärtogs atten upp
undersöka marginalförhållandena i livsmedelskedjan. här hu-Intresset var
vudsakligen beskriva förhållandet mellan å sidanjordbruksandel ochatt ena

andra sidanå förädlings- och distributionsledens andel priset. Somav exem-
pel amerikanska begrepp och metoder ledande området.ansågs påtogs som

begreppDessa fortfarandeär aktuella i de amerikanska marginalmätningar-
SverigeI har ingen omfattande metoddiskussion förts sedan denna. mer

regelbundna uppföljningarnämnda utredningen, inte heller förekommer av
amerikanska undersökningar-marginalerna i de olika leden i USA. deIsom

farm-retail spread", visar skill-beräknades först och främst den k somna s
får förkonsumentpris för och vad jordbrukaren dennaden mellan en vara

jordbruksprodukter till enhet i detaljhandelsledet.mängd åtgår Det-ensom
pris-i absoluta tiden förändras både ochtal, och kan överta anges p g a

volymförändringar i förädlings- och distributionsledens tjänster. Under kor-
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perioder år kan volymen konstant och förändra-tare ett antaspar vara- -
de förädlingandelar i distributionoch beror då helt prisförändringar.på
Sammanvägning andelarna för sextiotal viktiga sker i de ameri-ettav varor
kanska undersökningarna i k market baskets" mått på huretts som ger
tjänsterna i förädlings- och handelsled utvecklas vid konstant livs-volym
medel. Vid jämförelser lång sikt denna metod mindrepå lämplig, dåär
vägningstal och basår måste ändras med vissa intervall.

Ett begrepp används den k marketing bill"är utgörannat som s som
förädlingens distributionensoch faktiskatotala andel de årliga utgifternaav
för hela den livsmedelskonsumtion har inhemska jordbruksproduktersom

råvara.som
Denna totala marknadskostnad påverkas faktorerantalett stortav som

särskiljaär svåra kvantitativt; förändringar i totalkonsumtion livsme-att av
del och dess sammansättning, ändrade priser i förädlings- och distributions-
led ändrad förädlingsgrad. Resultaten inte möjliga fördelaär påsamt att
olika eller branscher. Jordbrukets respektive förädlingens ochvarugrupper
handelns andelar konsumentens utgifter också, dels utifrånmäts enstakaav

utifråndels data för the marketing bill. Den andel ivaror, procent som
beräknas kan här förändras i led den faktiska marginalen änd-ett utan att

omjordbrukarpriset faller förädlingsledets kostnader mins-rats, t utan attex
kar. Förändrade procentuella andelar därförmåste tolkas försiktigt.

Eftersom dessa metoder följa utvecklingen stämde väl medöverensatt
syftet i l96O års utredning, d förhållandet mellan jordbrukets andel ochv s
övriga leds andel, låg de till förgrund utredningens beräkningar. Nuvarande
uppdrag har dock ambitionen särskilja andelarna mellan förädlings- ochatt
distributionsleden. har visats tidigare förDetta antal svåra-ärett varor, men

generalisera för leden helhet, och i synnerhet följa tiden.överatt attre som
En sammanvägning market basket skulle kunna alterna-typen ettav vara
tiv kräver omfattande undersökningar lämpligt respektiveurvalmen mer av
marginalberäkningar funnitsvad tillän här.som resurser

Möjligheterna till följa marginalutvecklingen jämförelsenatt genom av
index för konsument- och producentpriser undersöktes också l96O årsav
utredning. Totalindexen ansågs kunna användas till mycket indikato-grova

den långsiktigapå relativa prisutvecklingen, däremot inte för andelsut-rer
vecklingen. Jämförelser kunnainom ansågs bättre bild,varugrupper ge en

utredningen använde ändå inte denna metod. finns flertalDet förbe-ettmen
håll förjämförelsen delindex,även varuurvalet. Avräkningsprisindextav ex
A-index följerjordbrukets priser olikapå de produkter framställs där,som
medan konsumentprisindex följer konsumtionen.KPI innebärDetta att
A-index utvecklingen förmäter antal inte ingår i och viceKPIett varor som

Export och import i olika led också del dettaär problem,versa. en av som
innebär vägningstalen i olika index inte överensstämmer.att

Prisförändringar sker inte heller i alla led, jämförel-momentant men om
sker fleraöver år bör denna tidsförskjutning spela mindre roll. Dessvärreser

finns det antal andra faktorer attjämförbarhetengör mellan indexse-ett som
rierna minskar. Subventionerna reducerade prisutvecklingstakten under
l970-talet. Detta utslag i prisregleringsindex producentprisindexPR,gav
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konsumentprisindex för dessaför jordbruksreglerade PPI-J samtvaror
Eftersom de beslutade prishöjningarna till jordbruket ochKPl-J.varor

primärförädlingen istället utgick med budgetmedel, så reducerades även
vidareförädlingens deras andelar mins-och handelns inköpskostnader, d v s
kades inte det jämförelse respektivepå antyds mellan A-sätt tsom exav en
PPI-J-indexen efter subventionernas införande. Beräkningar hurstrax av
prisutvecklingen i olika led skulle under 1980-talet subventionersett ut utan

gjortshar inom Lantbruksekonomiska Samarbetsnämndens lndexgrupp, se
avsnitt Prisutvecklingen1.5. skulle enligt dessa beräkningar ha varit lång-

den observerade, ändå snabbare KPI totalt.än änsammare men
avgifter inom jordbruket för utjämnaInterna lönsamhetentas ut attsom

främst försäljningmellan hemma avräkningsprisin-och på påverkarexport
för vissa Jordbrukets andel konsumentprisernadex nedåt varugrupper. av

omfördelning, vilket kanpåverkas egentligen inte denna internatotalt av
jämför prisutvecklingen enligt delindex A-in-fallet avsynas vara som man

dex och KPI-J.
finns det flera faktorer skulle behöva rensas de be-Som som ursynes

funnitsprisindexen för få god jämförbarhet. har intefintliga Här tyvärratt
skulle behövts för genomföra detta.de attresurser som

för meningsfulltfinns behov vidare metodutveckling påDet ett att ettav
andelar tiden. Med dagenskunna beskriva och följa de olika ledens översätt

för produkter för livsmedelsked-metoder kan andelarna visas enstaka samt
totalfördelningen kostnaderna mellan leden,jan helhet. Den senare, avsom

därföroch behäftad med osäkerhet. kanmycket mått Denär ärgrovt storett
tjänar informationinte ligga till grund för vidare analyser allmänutan som

storleksordningen mellan leden.om
Utredningen har undersökt möjligheten beskrivningar ande-göraatt av

vis skulleför mejerivaror På dettalarna större aggregat, tex som grupp.
representativa, pris- och marginalskillnadereventuellt andelarna bli dåmer

olika förädlade former skulle ochmellan råvaran vägasav samman ge en
visat sig möjligt, i bristbättre helhetsbild fördelningen. har inteDetta aav

statistik fördelad i handeln. dock inte uteslutetpå på varuområden Det är att
lämpligtsådan metod skulle kunna statistik samlas påutvecklas, samten

utredning. Syftetdet uppenbarligen för uppgift för dennasätt, är stormen en
med sådant utvecklingsarbete dock först klargöras. exakta-måste Kanett en

redovisning hur de relativa utvecklas rimlig-andelarna någotsägare av om
heten i dem Finns det ideal fördelning mellan leden bör eftersträ-en som
vas Skulle analys den faktiska ersättningen i respektive leden av ge en
bättre bild prisutvecklingen i de olika leden får orimliga effekter Detav om

tveksamt metodutvecklingsarbete kan förväntas resultera i konkre-är ettom
slutsatser andelsfördelningen kan motivera praktiska åtgärder.ta om som
Bristen beprövade,på exakta metoder har gjort analysen andelsut-att av

vecklingen här blivit Samtidigt den flertalnågot summarisk. pekar på ett
praktiska iproblem arbetet. Vi har följa prisutvecklingen i råvaruled,valt att
förädling och konsumentled med de index och övriga uppgifter finns.som

jordbruksbaserade livsmedel, främst därför pris-Tyngdpunkten ligger på att
utsträckning.övriga inte dokumenterad iutvecklingen råvarorpå är samma



Reservationer naturligtvis för vissa brister i jämförbarhet. Prisutveck-görs
följs i huvudsak för tioårsperioden,lingen den dock med vissasenaste un-
där statistik saknas. Förändringar andelarna längre siktdantag på ochav

möjliga orsaker därtill diskuteras inledningsvis. Eftersom kostnaderna är
betydelsefulla för prisutvecklingen följas möjligt.skall dessa där så Rim-är
ligheten i kostnadernas storlek utveckling dock bedöma,och svårär att

rationaliseringar gjorts i tillräcklig Effektivitetenliksom grad. docktasom
medjämförelser tiden. summariska jämförelse priser ochöver Dennaupp av

kostnader får andelsförän-försök till kompletterasnarast ett attses som
dringar för enstaka nivå för olikaSiffror aggregeradpå texvaror. meren

perspektiv de andelsförändringarredovisas för påatt somvarugrupper, ge
i de olika varuexemplen.visats

siktAndelsförändringar på längre2.3

2.3.1 Jordbrukspolitikens betydelse

har sambandunder och 60-talenminskande jordbrukarandelarna 1950-De
prisökningarna tillprispolitik gick begränsamed medveten påut atten som

ochjordbruket visade i jordbrukspolitiska besluten åren 1955och sig desom
1967.

sjunkande världsmark-deBakgrunden till den prispolitiken 1955 varnya
jordbruksprodukterna. Pris-nadspriserna exportstöd föroch behovet av

i kronor räknat,sänkningarna världsmarknaden inte såpå stora menvar
samtidigt tilltog på andra varuområ-realt de betydande då inflationenvar

igenom den inhemskaden. ville världsmarknadspriserna slå påMan låta
vissagenomförde med inommarknaden i högre grad och gränserett system

fick med tiden alltfasta importavgifter. Priserna sjönk och jordbruket en
höjdesinkomstutveckling fick till följd gränsskyddetslutligensämre attsom

1963.
ârsjordbrukspolitiska avsikten minskajordbrukspro-1967 beslut1 attvar

duktionen till 80 självförsörjningsgrad. snabb rationaliseringEnprocentsca
prisut-återhållenske i det kvarvarande jordbruket, blskulle genom ena

Prisökningarnasig i 1967/68 1970/71.veckling, vilket visade avtalenäven -
avräkningsprisindex under dessa år 2ijordbrukarledet enligt procentcavar

period ökade 7konsumentpriserna undermedanår, procentcasammaper
år.per

lika aktivt i rationalise-Sedan mitten 1970-ta1ethar priset inte använtsav
stigit snabbare under dessaringssträvandena, och avräkningspriserna har än

perioder och -70-talen.på 1960

2.3.2 Konsumtionens förändringar

förklaringsfaktor till ökande andelar för industri- och handelsleden deEn är
fleraförändringar i konsumtionsmönstret uppträdde 60-talet.på Inomsom

förädladeviktiga började konsumenterna inrikta sig påvarugrupper mer
djupfryst, konserverat och färdiglagad Industrins verksamhetmat.varor;
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utfördes i ochtidigare hemmen,och bl sysslorbreddades övertog somsoma
livsmedelskedjan. ökadekostnad i Denregistrerades någondå inte som

kostnader industriledet och ökadebör ha medfört ökade ävenförädlingen
fiskom-bl inom kött- ochkonsumentpriset. Dettaandelar mönster syns aav

potatis.för basvarorrådet tsamt som ex
försäljning djupfrysta ökadekött minskade i medan detFärskt och salt

Ävenför fjäderfä. förädlade köttprodukter ökadekraftigt, i synnerhet mer
Fisk köptes också i högre grad fryst. Konserverade eller påunder l960-talet.

mejeriområdetberedda fiskprodukter blev populära. Inomsättannat mer
ökning för övrigthuvudsakligen filprodukter ökade,det somsom envar

minskade totalkonsumtionenunder l970-talet. potatisen någotfortsatte För
försköts förädlade produkter. Mjöl ochmedan efterfrågan mot mer gryn

minskade under perioden med cirka här1960-1975 30 är ävenprocent
mjölinnehåll i bröd inräknat.

Utvecklingen under har varierat mellan inriktning på bas-1970-talet mer
tillrespektive förädlade Under viss återgång basvaror1971 syntesvaror. en

ökad privatkonsumtionefter karaktäriseradesmedan åren närmast av som
i förädlingsgrad i livsmedelsförbrukningen. Infö-också slog igenom ökad

subventioner prisstopp och ökning hushållens dispo-randet 1973samt avav
medförde konsumtionen färskt nötkött, fläsk ochnibla inkomster ostatt av

konsumtio-innebar vissa minskningarökade Slutet 1970-talet1974-75. av
bereddafärskt kött och fisk medan förbrukningen chark-nen av av resp

färdiglagat ökadefiskprodukter oförändrad. Förädlade köttproduktervar
dock något.

inledningen utvecklingen den privata konsum-Under 1980-taletav var av
började avvecklas undertionen för livsmedel. Subventionernaävensvag,

bidragit till konsumtionen återgick till1980-talet och detta kan ha att ett
Ökningen fortsatte relativtinnehåll basvaror. mjöl ochstörre av av gryn

konsumtionensärskilt gris, ochminskade,mjukt bröd, köttkonsumtionen
deförädlade fiskprodukter minskade vissa harnågot. Inom varugrupperav

för förädlade produkterna,allra åren 1984-86 visat ökningar desenaste nya
brödkonsumtion relativt mjöl.störretex

förefaller livsmedel ha ökatGenerellt bearbetningsgraden hos vårasett
för produktutveckling, produktionsmetodersedan 1960- talet. Ansvaret nya

vilketoch förpackning produkterna har ökat i livsmedelsindustrin, ävenav
koncentration livsmedelsindustrininnebär kostnader.större Den somav

fortgick under innebar distributionskostnadernahela 1970-talet även att
ökade.

industrin övertagit pack-Förpackningskostnaderna ökar också och har
vissa tidigare i handeln, charkvaror ochning packades t ost.av varor, som ex

lönekost-ökade förädlingen har till viss del kunnat mekaniseras,Den men
fortfarande betydelsefulla förutomnaderna tillhör de råvaror.mest posterna

Industrins i storleksord-lönekostnadsökningar låg högt under l970-talet,
tillreducerats 8ningen har under 1980-talet12 år,procent ca pro-per men
kan haeffekt prisutvecklingen ochår. har givetvis fått på ävenDettacent per

konsumentpriset.bidragit till förändra industrins andelatt av
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2.3.3 Subventioner och prisstopp

Subventioner och prisstopp vissapå baslivsmedel infördes 1973. Under peri-
oden 1973-80 höjdes subventionerna och prisökningstakten de jord-på

Årenbruksreglerade före ökadenärmast 1973 konsument-avtog.varorna
prisindex förjordbruksreglerade livsmedel med cirkaK P1-J 10procent per

därefterår, låg ökningarna lägre, i genomsnitt 8 år 1973-80,procentmen per
med skillnader mellan åren, tabell 2.1.storamen se

Tabell 2.1 Utveckling konsumentprisindex förtotalt och jordbruksprisregleradelivs-av
medel.

Årlig ÅrligKPI .År totalt ökning 0/0 KPI-J ökning 0/0
1972 100 100
1973 106,7 6,7 105,0 5,0
1974 117,5 10,1 106,6 1,5
1975 129,0 9,8 117,1 9,8
1976 142,0 10,1 130,1 11,1
1977 158,3 11,5 141,4 8,7
1978 174,3 10,1 154,3 9,1
1979 186,5 7,0 164,2 6,4
1980 212,1 13,7 184,7 12,5
1981 237,8 121 217,9 180
Källa: SCB

Under tiden 1973-80 låg ökningstakten för mestadels under den förKPI-J
KPl totalt. Avräkningspriserna jordbrukettill och den k skyddade livsme-s

cirkaungefär i takt 8delsindustrins priser ökade KPI-J, pro-samma som
år.cent per

Sedan har1981 subventionerna kontinuerligt minskats och det långvariga
baslivsmedelsprisstoppet har hävts i omgångar, sist avvecklades det långva-
riga prisstoppet mjölkpå 1983. KPI-J har sedan dess stigit med i genom-
snitt år, något KP1 totalt ökat cirkaän 8procent procentper mer som per
år. skyddade förädlingsindustrinsDen priser har ökat i ungefär taktsamma

KPI-J, medan avräkningspriserna har ökat i ungefär taktsom samma som
under 70-talet eller något långsammare.

Subventionernas effekter i de olika leden svåra bestämma då inteär att
känner till hur utvecklingen skulle dessa aldrig införts. Avveck-sett ut om
lingen subventionerna sammanfaller också med andra fenomen på-av som

prisutvecklingenverkat i olika led, prissänkningen på världsmarknadent ex
och avskaffande det långa prisstoppet i Sverige. Lantbruksekonomiskaav
Samarbetsnämnden har emellertid utifrån vissa antaganden gjort en upp-
skattning subventionernas effekter priserna underpå 1980-talet. Dennaav
redovisas grafiskt i avsnitt 1.5.

Konsumtionen de subventionerade ökade dock konsu-närav varorna
rnentprisökningarna ökade efterfrågan de fortsattaDen och höjning-avtog.

i avräkningspriset till jordbrukarna stimulerade produktionen. Dettaarna
medförde förädlingsledetäven anpassade sin kapacitet till voly-störreatt

Huvuddelen förädlar jordbruksprisreglerade nämli-de branscher råvaror,av som
slakt-chark, mejeri, bagerier, sockerindustrikvarnar,gen,
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Samtliga kedjan fick volymökningar de subventioneradeled i påmer. pro-
dukterna vilket bör ha givit ökade intäkterjämfört med läge subven-ett utan
tioner.

Samtidigt prisstoppet höjningar i leden efter prisregleringenmotverkade
vilket handel ochbör ha verkat återhållande priserna i industri och påpå
dessa leds subventionerna minskade kon-andelar priserna. När avtogav
sumtionen förädling,och skapade överkapacitet i produktion och eventuellt

i handelsledet. förädlingskostnaderna enhet böräven Produktions- och per
ha ökat i och med innan justeringar ka-volymminskningen, åtminstone av

möjligheterna kom-prisstoppet hävdes ökadepaciteten hunnit ske. När att
prisvägen..kostnadsökningareventuellapensera

livsmedelskedjan diskussionEffektiviteten i2.4 -
derasviss betydelse för hurEffektiviteten i de olika leden kan haantas

i falleffektivitet skulle bästarespektive andelar priserna utvecklas. En högav
påverka priser-kostnadsutveckling och indirektutslag i återhållenge en mer

oftaomfattaroch utvärdera.Effektivitet dock svårt Begreppetär mätaattna.
kvanti-dimensioner verksamhet vilka i bland kan svåramånga attvaraav en

ofta medfiera, fall service. Effektiviteten mått påi handelns mätstex pro-
i relation till insatser,duktiviteten, omsättning förädlingsvärdedvs eller t ex

kvali-effektiviteten därarbete kapital. ensidig bildeller Detta t exavger en
fak-faktorer intetillgänglighet mäts;tetsförändringar, serviceinnehåll, m

effektiviteten.betydelse för den faktiskakan hatorer storsom
jämförelseobjektdet finnsUtvärderingen dessutom beroendeär attav

jämförbarhet kanmed likartade produktionsförutsättningar. sådanEn
livsmedelskedjan. Verksamhe-knappast gälla mellan de olika leden ianses

flerai förädlingsindustri handel skiljer sig påråvaruproduktion, ochten
ochviktiga punkter, det produktionsförhållanden målsätt-gällernärtex

till delning. Råvaruledet har biologisk, klimatberoende och säsongs-storen
mässig flera produktionsgrenarproduktion dessutom ofta kombinerarsom

betingelser ochför få jämn sysselsättning Beroendetåret.överatt yttreen av
den råvaruledet inte kan specialiserasproduktionen görsammansatta att
och automatiseras industrin. industrin de be-på lsätt är yttresamma som
tingelserna kontrollerade stordriftsfördelar kan utnyttjasoch attgenom spe-
cialisera naturligtvis undantagoch koncentrera produktionen. finnsDet
inom bageri- ochvissa branscher automatisera, vissdär det svårtär att tex
fiskförädlingsindustri. vedertaget effektivitets-Arbetsproduktiviteten är ett

Äveni härmått industrin, där finns delbranscher jämföra med.det andra att
kan naturligtvis sortimentsaspekterinvändningar då kvalitets- ochgöras,
också här kan minska måttets relevans.

.Handelsledets föräd-verksamhet avviker helt från de producerande och
effektiv distribution ochMålsättningen här bedrivalande ledens. är att

servicegradservice. ökadmarknadsföring, erbjuda kunden Enäven attmen
effektivi-arbetsproduktiviteten negativt medani normalthandeln påverkar

ha ökatmycket väl kani verksamheten sådan åtgärd tvärtomteten genom en
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helhetsperspektiv.i Service och betjäning blivitmanuell har alltsett ett ett
viktigare konkurrensmedel de och naturligtvis förknippadeåren, ärsenaste
med kostnader i handeln. prishöjandestörre effekt detta harDen som av-

sig inte alltid direkt i priset just despeglar på produkter skapar högresom
kostnader, den manuella köttförsäljningen.tex

därförDet svårt konsumenten skulle föredra denna ökadeär att veta om
service den fickäven pris täcker de verkliga kostnader-vägas mot ettom som

krav serviceKonsumentens på tyder dock det betraktaspå attna. som en
faktorviktig i handelns effektivitet.

Det ovanstående antyder dels effektivitetenalltså sällan kan mätasatt
approximeras vanligen med produktivitet, dels ökanderelevant utan att en

livsmedelskedjanandel priset inom flera led i inte behöver haellerettav
kostnadsan-direkt samband med deras effektivitet. relativt högnågot En sett

följden anpassningdel i led jämfört med övriga kan mycket välett vara av
till kundens god effektivitet.krav, och därför innebäraäven en

2.5 Prisutveckling kostnader och effektivitet isamt
livsmedelskedjan

Prisutvecklingen i de olika leden i livsmedelskedjan visar tämligen stora
variationer, i synnerhet under första hälften prisindex1980-talet. Deav som
oftast redovisas sammanfattar dock utvecklingen flertalpå varuområden,ett
där skillnaderna i vissa fall skall kort beskrivningär Härstora. ges en av
prisbildningen i olika led, prisutvecklingen olikapå varuområden stati-samt
stik kostnaderöver och effektivitet. dock betydligt fåDe är svårare attsenare
uppgifter i synnerhet det handelsledet,gäller och redovisningen blirnärom,
därför i vissa stycken summarisk.

2.5.1 Priser, kostnader och effektivitet råvaruledeti

2.5.1. Inledning

Produktiviteten i jordbruket har ökat kraftigt de 25 åren. Det ärsenaste
framförallt arbetsproduktiviteten höjts bl till följd högre kapitalin-som a av
tensitet och tillgång till jordbruksmark sysselsatt. Förädlingenmer per av
kulturväxterna djurenoch har högre avkastning också krävtgett storamen
insatser, i form konstgödsel foder.och proteinrikttex av

Den snabba produktivitetsökningen i jordbruket utvecklades parallellt
med industriexpansionen fart under l960-talet. Mekaniseringentogsom av
jordbruket frigjorde arbetskraft behövdes inom den expanderande in-som
dustrin och den förbättrade materiella standarden efterfråganstörre pågav
livsmedel.

Jordbrukspolitiken understödde strukturförändringarna med hjälp av-
jordförvärvslagen, statliga stöd och prispress jordbmksprodukterna.på
Jordbruket förvandlades i vissa delar landet snabbt från arbetsintensivav en

Äventill kapitalintensiv näring. skattelagstiftningen har bidragit till atten
investeringarna i realkapital har varit och höga inom jordbruket.är
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till-under den högaskapadesständiga produktivitetsökning,Denna som
produktio-avtagitunder 1980-taletoch 1970-talen har1960-påväxten men

avkast-ökat, både bättremitten 80-talet ständigtfram till påhar genomnen
helhet.jordbruketförändringar istrukturellaochningsresultat somgenom

i mjölk-,fleravidtagits iProduktionsbegränsande åtgärder har texgrenar,
mycketKonsumtionen ökar däremotspannmålsproduktionen.kött- och

under 1960-talet.i ekonomin generellt lägre änmåttligt och tillväxten är t ex
sub-matprisernahållatidigare bidrog tillBudgetmedel att genomneresom

överskottsproduktionenexportförlusternatill finansieraventioner och att av
minskat.har

jordbruketsExportförlusterna för kort sikt täckasanimalier måste på av
avräk-prissänkningar jordbruketsmedel och detta har visat sig i påegna

har vissaningspriser främst Jordbruket påpå kött under åren l984 1986.-
för få bort överskotten,områden genomdrivit produktionsbegränsningar att

statsstödrelativt får dock visstsnabbt givit goda resultat. Spannmålensom
för världsmarknadspri-exportkostnaderna. har dockallra årenDe senaste

till följdblsjunkit med cirka 40 50spannmålpå attprocent avaserna -
medförttill priser. Bl detta harspannmålslager lågaUSA sålt attstora a

cirka mrd kronormiljon kostar 1,5Sveriges överskott på cirka ton/årl attnu
åtgärdereffektivafått till kortsiktigtJordbruket har atttaexportera. som

sig alltsåträda lönarjordbrukarna för lägga jorden i 1987. Detbetala att
samhällseko-kort siktregleringsekonomiskt, och åtminstone på ävenbättre

för producera.nomiskt, betala producenterna inteattatt
jordbruket kommit isituationparadoxalafrämst i dennaDet är som

försämrar lönsam-överskottenProduktiviteten ökar medanblickpunkten.
icke-utdelas bidrag förproduktionsgrenari jordbruket och i vissaheten

produktion.
andraöverskottsproblemen kommerdiskussionernasamband medI av

Miljön omkringjordbruketproduktiviteten iaspekter på den höga upp.
bekämpnings-kväveläckage och användningenjordbruket påverkas avav

djur- ochdagensmatkvaliteteneffekternaDjurhälsan och påmedel. av
slakthantering diskuteras.

avtagit finnsekonomin också harEftersom tillväxten inom andra delar av
jordbruket.vill upphöra med Dettafå självklara alternativ för dendet som

varitsysselsättningen länge harsärskilt landet därgäller i de delar pro-av
källa tillalltså rollblematisk, i Sverige. Jordbruket hartex somennorra

därför utvärderassamhällsservice och börsysselsättning och underlag för
aspekterfinns det många påregionalpolitiska synvinklar. Somäven synesur

effektivitet. samhällseko-dess Dejordbruket bör i analystas avsom upp en
dockmiljöproblemen krävernomiska aspekterna effektiviteten ochpå en

endastomfattande utanför kommeranalys ligger detta arbete. Här par-som
redovisas.tiella mått, arbetsproduktivitetentex att

Prisurvecklingen jordbruket2.5.1.2 i

samband medPriserna jordbrukets första ipå produkter bestäms i ett steg
Prisökningarnaöverläggningar och utifrån för jordbrukspolitiken.målen

förädlingsin-har tidigare baserats kostnadsutvecklingen ijordbruk ochpå
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Efter prisjuste-för jordbruket.inom inkomstlägetdustri regleringen samt
obundna", vilket inne-överläggningarnaringarna den januari1 1984ärper

ändåkantill andra faktorer. Detfrihetbär har ävenstörre attparternaatt se
underkostnadsutvecklingenochvisa hur pris-anledningfinnas utsettatt

ökadei A-indexjordbruketAvräkningspriserna i mäts1970-80-talen. un-
der tiden 1970-1980 med i genomsnitt cirka 8 år. Animaliernaprocent per

dock betydligt snabbare vilket indextalen för vegetabilier respektivesteg
animalier visar:

1979/801968: 1001970/71ochTabell 2.2 Avräkningsprisindex

1979/801970/71
167,890,0Vegetabilier
228,4108,5Animalier
214,7104,5Totalt

samarbetsnämndenLantbruksekonomiskaKälla:

jämfört medrelativt långsamtavräkningsprisernaUnder 80-talet ökade
82/83Under 1981/82främst exportförlusterna. årenövriga led, pga -

priserna i genomsnittjuni ökaderegleringsåret,julisamtliga tal gäller ca-
år.varitmedan utvecklingen sedan dess 47 procentprocent, ca per

bröd-och 1981/82 dåbetydligt särskilt 1980/81ökadeSpannmålen mer,
ocksåFodersäden ökade änmedsädespriset 16 12steg procent. merresp

världsmark-harunder dessa Sedan dessgenomsnittet; år.15 procentresp
medfört deexportförlusternasjunkitnadspriserna markant och attpga

brödsäd ochpåinhemska prishöjningarna brödsäd 1985/86 1på procentvar
utvecklingockså haft långsamfodersäd. Oljeväxterna har0 påprocent en

årliga prisök-har deprissänkningar vegetabilier totaltmed 1985/86. För
till 1985/86.sjunkit från nivå 2ningarna 1980-82 års procent procent

någotjämnare pris-produktion harEnstaka produkter med kontrakterad en
avtagit från 1980/81ökningstakt visserligenutveckling, sockerbetort ex vars

tillårs 12 6 1985/86.procent procent
MedMjölkpriset utveckling vegetabilierna.har haft jämnare än un-en

årligen.dantag för prisökningarna mellan 5 och 71980/81 har legat procent
Ägg genomsnittet.jämfört medhar också haft snabbare prisutvecklingen

nedEfter prishöjningar gick ökningstakten 1981/1980/81 års på 14procent
Därefter den stigit och låg82 och 82/83 till har åter2 5procent procent.resp

cirka1985/86 på procent.
genomsnittet förhar drabbats hårdast exportförlusterna ochKöttet av

avräkningspriset sjunkit 85/86.på slaktdjur har det året 2 procentsenaste
Skillnader Storbo-finns dock olika djurslag inommellan varugruppen.
skap hade i början årliga prisökningar mellan och 780-talet på 5 procent,av
men fått priserna sänkta med 2 4dehar två åren procent.senaste resp

1980-83,stabilt ökade cirka årGrispriset har varit 7-9något procent permer
fjäderfä harför köttPrisernasjönk också med 1985/86.1 procent avmen

under 85/86ökat cirka år,under 84/85 8åren 81/82 procent varper men-
höjningen bara cirka 4 procent.
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2.3Tabell Avräkningsprisindex1980/81 1985/86och 1980: 100

1980/81 1985/86
Brödsäd 108 |57,4
Fodersäd 107,5 148,5

egelabilierV 105 148,5
Animalier 105,8 144,4
Källa: Lantbruksekonomiska Samarbetsnämnden

2.5.1.3 Kostnader och lönsamhet

Kostnaderna jordbruksproduktioneni i produktionsmedelsindexmäts
PM-index beräknas Lantbruksekonomiska Samarbetsnämnden.som av
Kostnadsstrukturen i jordbruket förnödenheter, tjänster kapi-på ochm avs

hjälptalkostnader kan beskrivas med vägningstalen i detta index. Arbets-av
kostnader ingår dock inte. huvuddelenDå arbetsinsatsen i jordbruketav

brukaren självgörs det beskrivaär svårt arbetskostnadernas vikt iattav
förhållande till andra insatser.

Förnödenheter cirkautgör vikten i PM-index, gödsel44 procent av varav
och foder tillsammans för cirka Tjänster30 procentenheter. utgörsvarar ca

medan kapitalkostnader 45 dominerarutgör Härprocent procent.ca
avskrivningar på maskiner Prisutvecklingen förlåneräntor. de olikasamt
produktionsmedlen ihop med vikter bestäms utifrånvägs totala värde-som
volymen i det jordbruket.svenska På detta kostnaden för olikasätt vägs
specialinriktningar sinsemellanmed olika kostnadsstruktur i ettsamman
mått. kanDetta brist då prisutvecklingen i olika produktionsgrenarvara en
skall jämföras med motsvarande kostnader.

PM-index under slutet 1960-talet och 70-talet långsammare än KPlsteg av
totalt. Det huvudsakligen räntekostnaderna låga, medan kost-var som var
naderna för förnödenheter framförallt drivmedel och tjänster ökade kraf-
tigt.

Tabell 2.4 Utveckling PM-index och KPl 1967:100av

1970 1975 1980
PM-index 109 158 259
KPl totalt 115 168 277
Källor: Lantbruksekonomiska Samarbetsnämnden SCBsamt

PM-index har under 1980-talet stigit ungefär i takt med totalt ellerKPl
snabbare.något

1980 1002.5 PM-index och KPlTabell Utveckling av

84/85 85/8680/81 81/82 82/83 83/84
PM-index 153 160106 118 131 143
KPl totalt 106 127 138 149 157117

Samarbetsnämnden SCBKällor: Lantbruksekonomiska samt
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dieselolja indirekt iOljepriserna har betydelse, både direkt i ochstor
fraktkostnader. handelsgödsel har stigit kraftigthandelsgödsel och Priset på

ijämförelse med övriga förnödenheter under 80-talet. Räntekostnaderna var
sjunkit kan docksärskilt i början 80-talet har på år. Dethöga senareav men
oljeprisförändringar igenom isåväl slårränte-värt att notera attvara som

effekterna höjningar i PM-indexmed omedelbar verkan, medanKP1 av
först i form prisökningar jordbruksprodukter.efter viss tid påavsyns

jämförelse avräkningsprisindex och produktionsmedelsindexmellanEn
avräkningspriserna följde den totala kostnadsutvecklingentyder på totaltatt

början förtämligen under 1980-talet, med avvikelser olikaväl pro-av men
tilldukter. Därefter har överensstämmelsen varit vilket del berorsämre, stor

påverkatsavräkningsprisernas utveckling ökade kostnader ipå att av sam-
band med överskott.export av

Tabell 2.6 Utveckling A- och PM-index 1980: 100av

85/8680/81 81/82 82/83 83/84 84/85
Brödsäd 108 125 140 148 155 157
Fodersäd 108 123 138 144 148 148

vegerabilier5:a 106 118 131 144 146 148

Storboskap 104 111 118 124 122 119
Fläsk 115 124 136 140 139106

animalierS 106 17 124 132 139 144l:a

A-index totalt 106 l 17 126 135 140 145
PM-index 118 131 143 153 160106

Lantbruksekonomiska SamarbetsnämndenKälla:

hälft försämrats.under 1980-talets förstaLönsamheten i jordbruket har
inriktning.storlek ochfinns naturligtvis företag olikaSkillnader mellan av

individuella för-jordbruksföretag beror också påUtvecklingen för enskilda
undersökningenjordbruksekonomiskaskuldsättning.hållanden, 1tex

beräknatutveckling ijordbruket,redovisas bl följande resultatetJ EU a av
enligt företagsekonomiska principer.

2.7 1980-1985.Tabell Nominellt resultat i jordbruket ej skogsbmk, slättbygd,
Tkr företagper

Ökning
0/0Gärdsstorlek 1982 1984 1985 1980-85,1980 1981 1983

52,6 58,4 60,0 55,7 44,320-30 ha 36,8 53,9
89,0 103,3 95,9 76,7 18,7ha 64,6 82,830-50

102,3 42,2l0Oha 71,9 91,2 117,3 139,3 146,650--
JEUKälla:

Utvecklingen för dessa jordbruk för peri-det nominella resultatet ärav.
oden prisutvecklingen enligt konsu-l980-85 den allmännasämre än mätt
mentprisindex 53,8 1980 1985.+ procent -

kapital för jordbru-ersättning till arbete ochska täckaDetta resultat eget
betydande del jordbruketsvarierande, vanligenkarfamiljen. En avmen
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inkomst kommer från tjänste- och andra sidoinkomster. Beroende på storle-
företaget inkomster i genomsnitt ochken på varierar dessa mellan 40 60

den sammanräknade inkomsten, där småföretagen har den stör-procent av
jordbrukarfamiljernasandelen. Sidoinkomsterna förbättrar bilden avre

förhållanden framförallt för mindre företagen.ekonomiska något, de

Produktivireren jordbruket2.5.1.4 i

ajordbruksprisförhandlingar-ijordbruket följs löpande iProduktiviteten
produktionsfaktorer, delsDels beräknas produktivitet på olikana. m avs

vilken inkomsteffekt jordbrukets fortlöpandeuppskattningargörs somav
rationalisering har. främst och kapitalproduktivitetens årligaDet arbets-är

arbetsproduktiviteten.ökning här intressant, i synnerhet Denna öka-ärsom
kraftigt nettoarbetsproduktivi-de mycket under hela 70-talet, 1970-75 ökade

tio med i genomsnitt7,5 år, och under de åren 6,7teten procent senasteper
jordbruksnämnd Underenligt beräkningar JN.årprocent statensper av

avtagit, ökningen80-talet har dock utvecklingstakten 1980-85 2,6var pro-
år.cent per

kraftigtökade arbetsproduktiviteten till del berott ökadDen har påstor en
följaktligen arbetets,kapitalintensitet. Kapitalets produktivitet lägreär än se

nettoproduktivitet i dentabellen. Skillnaden mellan brutto- och är att senare
föräd-hänsyn tagits till avskrivningar underhåll vid beräkningenhar och av

redovisatslingsvärdet. totala nettoproduktiviteten har mått påDen ettsom
ökningen i produktionen förklaras linjärt sambandinte kan ettgenomsom
mellan insatt arbets- kapitalvolym och produktion.och

årlig ijordbruketGenomsnittlig produktivitetsökningTabell 2.8

1977/78-85/86 1980/81-85/86
Arbetsproduktivitet, brutto 4,2 2,4
Arbetsproduktivitet, 6,0 2,6netto
Kapitalproduktivitet, brutto 2,3 1,5
Kapitalproduktivitet, 4,I 1,8netto

nettoproduktivitetTotal 3,5 2,1
Källa: JN

2.5.1.5 jordbrukaren.: livsmedelandel påpriserav
Ett önskemålen i livsmedelsutredningenutredningsdirektiven till ochav
analysen matkronan har varit fördela jordbrukarnas intäkter delspåattav

kapital.ersättning till ochkostnader för produktionsmedel, dels arbeteeget
matpriset till självaför uppfattning hur del gårDetta storatt somom avge en

produktionen och vad blir till jordbrukaren.översom
flerajordbrukare kombinerarkan majoritetenRent allmänt sägas att av

animalieproduktion med växtod-produktionsgrenar, ofta formnågon av
hänföra enbart till enda delling. därför resultatDet svårtär att ett en av

kapital varierar naturligtvisföretaget. Ersättningen till arbete ochägarens
räntekostnadernaeffektiviteten enskilda företagen liksommed i detäven

Tidpunkten för investeringar kan på dettaoch soliditeten. sätt görastora
företaget har.skillnad för den produktionsinriktningresultatetstörre än
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ekonomijordbrukarnasomfattande material samlatfinnsDet ett somom
StatistikenSamarbetsnämnden.Lantbruksekonomiskasammanställts hos

taxeringsstatistiktaxeringsmaterial. SBCslbokförings- ochbygger både på
efter denuppdeladefinns uppgifternaDeklarationsundersökningen, DU

dominerande produk-efterredovisasdär företagenk typklassificeringens
taxeringsuppgifterbygger påmjölkproduktion. Då DUtionsgren, t somex

nedskrivningaravskrivningar, omsätt-Skatteregler för blpåverkas avaav
för direktalämpligtdetta mindrereservavsättningarningstillgångar ärsamt

resultatbedömningar.
under-Jordbruksekonomiskaiföretagsekonomiska beräkningarnaDe

typklassifl-finns dock intedärför bättre. Härsökningen, skulleJ EU passa
bokförings-Med verkligthektar åker.storleksklasser iceringen, barautan

betydelse förfmansieringens äga-fåttmaterial grund skulle ävenmansom
fråninföras i JEUkommerTypklassificeringenersättning belyst. attrens

finns inga resultat1988 och det alltså ännu.
konstru-olika driftgrenarförsökt visa lönsamheten iharLRF attgenom

fortfarandespecialinriktning,rationella enheter medexempel på enera
animalieproduktion k kalkylgår-ochkombinationer både växtodling sav

Även faktiska räntekostna-finansieringen och dedar. här saknas hänsyn till
verkliga situationen.derna och visar därför inte den

uppfyllaLRF-materialet förMed tanke de brister harpå DU- attsom resp
schablon förredovisa detdet här givna syftet det tveksamtär att som en

beräknas dock intäkterjordbrukens andel för olika produkter. totalnivâPå
jordbruksnämnd i denjordbruket helhetkostnader föroch statensavsom

tjänster ochförnödenheter,i kostnadernainräknask totalkalkylen. Härs
kostnaderkapitalavskrivningar och på lånatkapitalkostnader ränta samt

ersättning tilloch kostnadermellan intäkter utgörför lejt arbete. Skillnaden
tillkapital och uppgick 1985 2,5avkastning påbrukarens arbete egetsamt ca

andel har sjunkitintäkterna.de totala Dennacirkamrd kr eller 10procent av
då den låg omkringsedan början 1980-talet 16-17 Er-avsevärt procent.av

till jordbruket påverkas i dessa beräkningar bl exportkostna-sättningen av a
skördeutfall enskildader i form regleringsavgifter liksom år.avav

fiskPrisutvecklingen pâ2.5.1.6

utsträckning priserna påiñskområdet påverkasPrisutvecklingen på stor av
fiskarna sälja sinakansvenskai synnerhet EG. Devärldsmarknaden och

svenska priser-där. Defångster i Danmark priserna är gynnsammamerom
varitolika för olika fiskslag. Sillpriset harunder 1980-talet utvecklatsharna

genomsnittmedan torskpriset ökat i 20mindre oförändrateller procentmer

Tabell 2.9 Avräkningsprisernasutveckling fisk, index 1981/82-85/86 81/82 100

Genomsnittlig
ârligförändringf/n1984/85 1985/861983/841981/82 1982/83

1,7107105 97100 103Stor sill
89 -2,98198 93Liten sill 100

19,0152 201138 146Torsk 100
FiskKälla: Svensk
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år. Torskpriserna har ökat internationellt, både minskande fångsterper p g a
och ökad efterfrågan.

avräkningspriser pristilläggdessa utgår det inhemskaFörutom prisetom
inte uppnår k normpris. med avsikten stödja inkomstutveck-Dettaett atts
lingen för de svenska fiskarna vid prisvariationer. Pristillågg harstörre un-
der denna period utgått på sill.

2.5.2 Priser, kostnader och effektivitet i förädlingsledet

2.5.2. Inledning

Livsmedelsindustrin har genomgått förändringar under de de-stora senaste
cennierna. Flertalet delbranscher har koncentrerats både med avseende på
anlåggningsstorlek och ägande. Industrin har på många varuområden både
breddat fördjupatoch sin verksamhet. Arbetsuppgifter har övertagits från

rávaruproduktionen hushållen produktutveckling harsåväl ochsom genom
utbudet bl förädlade ökat. Med tanke hur industrinspåav a mer varor

förändratsverksamhet tiden det knappast förvånande föräd-över vore om
frånlingsledets andel konsumentpriserna ökat. Vissa resultat de matkro-av

utfördes utvecklingneberäkningar för LMK 1983 tyder på sådansom en
under perioden dock endast i storleksordningen1970-1984, ett procent-par

siffrornaenheter, och med osäkerhet.storomgavs
Då resultaten matkroneberäkningar för olika produkter inom ettav varu-

område i vissa fall skiftande besked utvecklingen det draär svårt attger om
slutsatser andelsutvecklingen för helt led. Följande material redovisarettom
prisutvecklingen delbranschvis, den i producentprisin-så vägssom samman
dex. Detta komplettera den bild för enstaka produkter.är avsett att som ges
Produktivitetsutvecklingen förredovisas också, bl skillna-störreatta se om

finnsder tiden. Kostnaderna varit följaöver har dock svårare då tillgäng-att
lig statistik omfattar alltför naturligtvisDetta problemärstora ettaggregat.
då just pris- och kostnadsjåmförelsen central i analysen andelsförån-år av
dringar.

skall dockFörst något beröras skillnaderna i prisbildningen inomom
skyddad och konkurrensutsatt industri.

2.5.2.2 Prisbildningen Iivsmedelsindustrini

Prisbildningen i förädlingsindustrin skiljer sig principiellt mellan den skyd-
dade och den konkurrensutsatta delen. Prissättningen i k konkurrensursarts
livsmedelsindustri till marknad där både inhemska och utländs-anpassas en
ka producenter har tillträde. för prisbild-Marknaden har betydelsestörre
ningen här inom den skyddade finns,än sektorn, då potentiell konkurrens

RÅK-systemetinte inom landet så import. bidrark dock tillDetom genom s
utjämna konkurrensförutsättningarna för inhemsk produktion och im-att

på råvaran.port m avs
Konsumenternas efterfrågan och konkurrensens styrka påverkar de pris-

företagen kan Prissättningen i den konkurrensutsatta industrinta ut.er som
dock i huvudsakär kostnadsanpassad. Som underlag för långtidsutred-ett

ningen 1987genomförde SPK på uppdrag finansdepartementet under årav
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näringslivolika sektorer i svensktprisbildningen inomstudie1986 aven
skattningar har de faktorerekonometriskaMed hjälpSPKUS 1987:7. av

Perioden 1970 984prisutvecklingen undersökts.påverkakan antassom -
kostnaderna, framför alltutredningen pekar påResultatetstuderades. attav

prisutvecklingen inom råvaru-föravgörande betydelserörliga, harde en
prisernaindustri framkomförådlingsled. k "konkurrensutsattFöroch atts

kostnaderna. Efter-de rörligai hög gradinom sektornför företagen styrs av
viss inverkan.befanns också hafrågeförändringar en

världsmarknadspri-beroendesina kostnaderdelbranscher förFlera är av
råvarukostnaderna hållerkan innebärautveckling. Detta att en gynn-sernas

inom landet och kräverbetydligtfluktuationerna ännivå, är störresam men
där konkurrensenföretagen, åtminstoneanpassningsförmåga hossnabbare

betydelse i den konkurrensut-konsumentledet stark. hari Importen störreär
i indu-löneutvecklingenhögförädlade produkterindustrin, och för ärsatta

konkurrenskraften hos våra Lö-prisutvecklingen ochviktig förstrin varor.
livsmedelsindustrin höjdesoch iunder 1970-talet snabbaneökningarna var

tillverkningsindustrin totalt.idelen 70-taletunder änlönerna mersenare av
1984-85början 80-talet upphört, och mellanutveckling sedanharDenna av

lika med övrig tillverk-löneökningar praktisktlivsmedelsindustrinslåg taget
ningsindustri.

endast ilivsmedelsindustrinPrisbildningen i k skyddade delen ärden avs
livsmedelspoliti-svenskapåverkad importkonkurrens då denringa grad av

förädlingen jordbruksprodukternaskyddar jordbruk och delarken avav
jordbruksvaror.införselavgifter importerade Dessagränsskydd, pågenom

Pris-åsyftat marknadspris inom landet.införselavgifter i relation tillsätts ett
fastställs efter överläggningar mellanjordbrukets produkterökningar på

företrädare jordbrukareför och konsumenter.staten,
jordbruksprisförhandlingar baserasi k påJordbrukarnas krav dessa s

förädlingsindustrinsråvaruledetkostnads- och inkomstutveckling i samt
regleringen.ligger inomkostnader i den demån

livsme-Diskussionen förs vidare konsumentföreträdarna, d bådemed v s
för de enskil-delsindustrin i egenskap vidareförädlare och representanterav

jord-i ersättning tillda konsumenterna. totalsummaDen man enas omsom
bruk och förädling fördelas olika produkter.på

efter bedöm-slutliga totalbeloppetolika produkter det görsUtlägget på av
föräd-för jordbrukare ochlönsamhetsutvecklingenkostnads- ochningar av

naturligtvisSamtidigtproduktionsinriktning.lingsindustri med olika tas
prishöj-förväntas kunnai vilkentill efterfrågan och månhänsyn uttaman

i konsumentledet.ningarna
förhandlade pris-nödvändigtvis detlandet följer dock intePriserna inom

primärför-Huvuddelenefterfrågan.bl ochvarierar med säsonget utan ava
sina priserföreningarekonomiska sätterproducentägdaädlingen sker som
förPriserna mångaoch medlemmarna.branschföreningeni samråd med

regionalt bero-därför varieraoch kanbåde till medlemmar avnämarevaror
ekonominföreningenför den enskildaefterfrågesituationenende på samt

föreningen respektive medlemmarna.hos
priser-efterfrågankostnader och avgörsåledes fler faktorer änDet är som
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i enskilda branscher inom den skyddade delen livsmedelsindustrin.na av
Avvägningen mellan lönsamheten i olika jordbruket.görs även delar av
En lönsamhetsförsämring i växtodling kan med viss fördröjningtex en
effekt i ökad animalieproduktion prissänkningendå på spannmål även gör
foder billigare. Subventioner och statliga förmedel bekostaatt exporten
påverkar också priserna i industrin.

denFör skyddade livsmedelssektorn helhet visade sig prisbildningensom
i det heltnärmaste kostnadsberoende i den tidigare refererade SPK-vara

studien åt långtidsutredningen.

2.5.2.3 Prisutvecklingen livsmedelsindustrini

Produktpriserna i industrin följs i producentprisindex där priser inomPPI
landet och på flertaletexportvärdet inom bran-vägs Dåexport samman.
scher, undantag bla fisk- olje- fettindustrin, i förhållandelågt tillärsamt
saluvärdet bör detta felkälla mindre betydelse.vara en av

Prisutvecklingen inom livsmedelsindustrin varierade ganska kraftigt mel-
lan de k skyddade och konkurrensutsatta sektorerna under perioden 1970-s

Subventionerna80. bidrog under denna tid till prisökningarnabegränsa iatt
den skyddade delen.

Tabell 2.10 Genomsnittlig årlig procentuell prisutveckling

1970-75 1975-80 1980-85
Livsmedelsindustri

Skyddad sektor 5 5
Konkurrensutsatt sektor 8,8

Källa: SCB

Prisutvecklingen inom den skyddade delen livsmedelsindustrin harav
under första1980-talets hälft varit snabbare i den konkurrensutsatta.än
Industrins priser i exempelvis slakt-chark-,kvarn- och bageribranscherna
har stigit drygt Mejeriernaår. ligger lägre, fortfa-någotprocent per men
rande högre genomsnittet förän de konkurrensutsatta är l0,0 procentsom

år. ökningen i prisutvecklingstaktenDen i den skyddade sektornstoraper
beror till1980-85 del avvecklandet subventionerna.på Prisutveck-stor av

lingen i de konkurrensutsatta delarna ligger i frukt-, grönsakskonserv-, olje-,
fett- övrig livsmedelsindustri kaffe omkringm 10-1lsamt årprocentm per
medan fisk- och fiskkonservindustrins priser ökat 7-8 procent.ca

2.5.2.4 Kostnader och produktivitet

Kostnadsstrukturen

Kostnadsstrukturen i livsmedelsindustrin varierar mellan delbranscherna.
Även dessa omfattar dock slakt- och charkindustrinstora aggregat, t ex som
helhet, där skillnader i kostnadsstrukturen kan finnas. officiellastora Den
industristatistiken mindre kostnadsposter,antal dock ingår kapi-tar ettupp
talkostnader inte här. De kostnader redovisas emellertidrepresenterarsom
mellan 50 och 85 saluvärdet, och troligen den delenutgör störreprocent av

de rörliga kostnaderna i respektive bransch.av
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livsmedelsindustrinFör helhet råvarorna vikt,är 64stor procentsom av
saluvärdet medan motsvarande siffra för tillverkningsindustrin totalt ärav

cirka 51 Lönernas andel saluvärdet lägre i tillverkningsin-är änprocent. av
dustrin cirkatotalt, 8-9 saluvärdet medan tillverkningsindustrinprocent av
har cirka 15 Emballagekostnaderna viktigare iär livsme-avsevärtprocent.
delsindustrin där de cirkautgör 4,5 saluvärdet cirka 1,5procent motav

i tillverkningsindustrin.procent
Variationerna inom livsmedelsindustrins delbranscher kan visas med

statistiknågra exempel SC Bs produktionskostnader.överur

Tabell 2.11 Vissa produktionskostnader och deras procentuella saluvärdesandel
1985. frånExempel livsmedelsindustrin

Industri Kostnadsslag
Råvaror Emballage Löner

Slakt- charkuteri 74 2 8
Mejeri 66 6 7
Olje- fettoch 68 3 6
Kvarn 67 2 5
Bageri 33 6 l9
Fisk- fiskkonserv 48 9 14
Livmedelsindustrin totalt 64 4 9

SCBKälla:
SPKmaterial kollektivlöner utgör 30 och tjänstemannalöneratt procentanger caknappt totalkostnaderna i bageribranschen.Siffrorna i tabellenprocent ärav ovanemellertid andelar saluvärdetoch inte direkt jämförbara med kostnadsandelarna.av

SCBsuppgift löneandel förefaller19 procent ändå låg.om vara
Råvarukostnadsandelen ligger omkring eller genomsnittet i slakt-över

olje-fett- kvarnindustrin. Branscher medcharkindustrin, mejeri, störresamt
förädling råvaruandel och ofta högre lönekostnader,inslag har lägre t exav

kost-bageri. Emballage/förpackningar har år blivit alltpå störreensenare
mejeriindustrin.för cirka saluvärdet inadspost, och står 6 procentt ex av

Kostnadsutvecklingen

få uppfattning hur kostnaderna ökat för olika insatser i indu-För att en om
strin har kostnadsdata i industristatistik. Samtligahämtats SCBs bran-ur
scher har inte kunnat undersökas mindre antal har tagitsutan ett som exem-
pel. Tre branscher inom den k skyddade sektorn denstörre tvåsamts ur
konkurrensutsatta kostnadsposter ingårhar utvalts. De råvaror,ärsom em-
ballage, bränsle, elenergi löner. har antagits för huvuddelenDe ståsamt av
de rörliga kostnaderna och har till genomsnittlig kostnads-vägts samman en
ökning med sina respektive saluvärdesandelar. Kapitalkostnaderna inteär
redovisade i industristatistiken. Vid jämförelser mellan kost-SCBs och SPKs
nadsmaterial i fallhar vissa betydande skillnader upptäckts. Följande över-
slagsberäkningar får därför försiktigt.tolkas Genomsnittliga procentuella
kostnadsökningar endastjusterats för i1980-85 har beräknats och skillnader
produktionsvolymen kostnadsökningar inkluderarmellan åren. Dessa alltså

pris- volymförändringar för de olika kostnadsfaktorernasåväl samtsom
produktivitetsförändringar. de branscher berörs subventionerFör ärsom av
råvarukostnaderna reducerade med dessa.
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branscher 1980-85kostnadsökningar i fempris- och2.12 GenomsnittligaTabell

GenomsnittligGenomsnittligSNl
prisökning 0/0kostnadsökning 0/0

11,712,5Slakt- chark3111
11,413,3Mejeri3112
11,77,7Bageri3117
7,57,2ñskkonservFisk-3114

10,411,1Olje- fett3115
11,010,7tobakLivsm, dryck,31

SCBKälla:

prisetberäkningar ökat ienligt dessa änrörliga kostnaderna harDe mer
skyd-olje- fettindustrin. den kmejerierna och Inomslakt- charkindustrin, s

perioden fåttunder börjanmejeribranschernadade delen har slakt- och av
Subventionerna sedanbudgetmedel. harsina kostnader täckta meddelar av

öka snabba-till priserna tenderatbörjat avvecklas, vilket bidragit1981 attatt
i alla branscherRåvarukostnaderna stårunder del.1970-taletsän senarere

mejeri-för slakt-,årför den kostnadsökningen, 12 14största procent per-
ligger råvarukost-olje- fettbranschen. ñsk- och bageribranschernaoch Inom

Löneökningarnaomkring år.nadsökningen lägre, 8 9 procent perper-
lönestatistikenligt officielltimme inom livsmedelsindustrin hararbetad va-

kostnadsmaterial ligger löne-enligtrit SBCs8 9 år,procentca per men-
troligenproducerad enhet omkring 7kostnadsökningarna 5 procent,per -

Förpackningskostnadernaberoende rationaliseringar i branscher.på större
viktigochårökat kraftigt, genomsnittligt 12 ärhar procent enper-

mejeriindustrin.kostnadspost i framförallt
ekonometriskaomfattandetidigare beskrivits fann den betydligtSom mer

konkur-prisbildningen inom såväl skyddadstudie SPK genomfört att som
kostnadsberoende underhuvudsakligen varitlivsmedelsindustrirensutsatt

perioden 1970-84.
lönsamhetsutvecklingen i livsmedelsin-rättvisande bildFör att ge en av

redovisningsmate-bearbetningardustrins delbranscher skulle betydande av
livsme-resultatredovisning för dels helarial behövas. officiell statistik finnsl

har inte bedömtsdelsindustrin, för fåtal delbranscher. Materialetdels ett
tillräckligt sammanhang.för meningsfullt redovisa i dettaatt attvara vara

klassiñceratProblem har funnits hitta material påäven sättär ettatt somsom
lämpar sig för frånmatkronans syfte. har därför varit avståDet tvunget att

följa lönsamheten i livsmedelsindustrins delbranscher.att

Produktivitetsutvecklingen

Utvecklingen skiljer sig mellan delbran-arbetsproduktiviteten avsevärtav
k skyddade ochoch mellan delivsmedelsindustrin, både inomschema i s

utveckling-variationer isiktdelarna. längrekonkurrensutsatta På storasyns
dem emellan:en
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Tabell 2.13 Procentuell utveckling arbetsproduktiviteten, genomsnitt årav per
1960-70 1970-80

Skyddad livsmedelsindustri 2,8 3,4
Konkurrensutsatt livsmedelsindustri 7,2 2,3
Livsmedelsindustrin totalt 4,7 3,4
Källa: SCB

1980-talet redovisas här exempel hur arbetsproduktivitetenFör på har
utvecklats i de branscher i kostnadsavsnittet. Slakt- och char-togssom upp
kindustrins produktivitet ökade 1980-82 med vilket4 årprocentca per var

genomsnittetän under 1970-talet Underavsevärt ca 1,6 är.procentmer per
1983 minskade slaktvolymerna vilket bidrog till produktiviteten sjönkatt

varefter1983-84, den ökat igen sysselsättningen har minskatnågot 1985. ca
Mejeriernas12 1980-85. produktivitet har också efter ök-procent stagnerat

ningen på 4 procent/år 1981-82, sysselsättningen har här varit i stortca men
konstant. Bagerierna haft relativt produktivitet,har hög i3 procent/årsett ca

genomsnitt 1980-85.

2.14Tabell Arbetsproduktivitet, indexutveckling 1970 100

1980 1981 1982 1983 1984 1985
Slakt- chark3111 123 128 133 132 132 135
Mejeri3112 136 134 140 146 147 148
Bageri3117 148 149 158 167 171 172
Fisk- ñskkonserv 1843114 151 155 166 183 181
Olje- fett3115 96 102 115 122 128 119

Källa: SCB

produktiviteten kraftigt, särskiltñskkonservindustrin har ökatFisk- och
då den i Under har dock1981-83 genomsnitt procent/år. 1984-857steg

produktiviteten sjunkit Samtidigt sysselsättningen ökat1 procent/år. harca
Olje- fettindustrins produktivitet harnågot, 3 mellan 1980-85.procentca

stigit sänkning i storleksordning7-8 år 1980-84,procentca sammaper en
kom 1985. sysselsättningen i olje- och fettindustrin har minskat 6 procentca
1980-85.

Produktivitetsökningarna har alltså avtagit i mitten 1980-talet,av men
fleraligger i branscherna ökningstakt.ändå 1970-taletsöverav

2.5.3 Prisbildning och prisutveckling i dagligvaruhandeln

statistiska material finns tillgängligt handelsledet i livsmedels-Det omsom
kedjan betydande delbehandlar huvudsakligen dagligvaruhandeln, där en

försäljningen omfattar andra livsmedel, kemisk-tekniskaän texav varor
därför inte möjligt renodla kostnads-och specialsortiment. Det är attvaror

naturligt-lönsamhetsutvecklingen för livsmedelsdelen i handeln, vilketeller
i statistiken.vis bristär en

cirkaprisli-Prisbildningen i dagligvaruhandeln i utsträckningstyrs stor av
för detaljhan-utarbetas respektive kedja. Företrädarecentraltstor som av

samarbete i mark-möjlighet påverka denna prissättningdeln har att genom
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buti-huvudsak för degäller iliknande.nadskommitteer eller Detta mönster
partihandel medan DAGABsmed ICA och KFshandlar främstker som

visarUndersökningar SPKprissättning.decentraliseradkunder har avmer
följs butikerna.gradrekommenderas i högde cirkapriseratt avsom
för enskildefter kostnadendirektPrissättningen sker inte utanvaraen

stabilt historisktrelativtfinns dockkonkurrenssituationen. Detföljer ett
margina-vissa harFörmarginaler olikapåmönster över varorvarugrupper.

har generelltmjölk, och färskvarorförsociala skäl, blhållits lågtlen aav
kostnader iderasmotiveraskunnamarginaler vadlägre än antas avsom

kemisk-sortiment medbreddat sittharFlertalet butikerbutiken. numera
livs-marginalsäljas med högre änspecialvaror kantekniska och somvaror

sambandet mellanlönsamheten.vis förbättra Detmedel och såpå ensvaga
där kostnadstäck-totalnivân,pris utjämnas påkostnad ochenskild varas

butikstorlek, läge,varierar medkostnadernaeftersträvas. Eftersomning ser-
stormark-olika butikstyper,prisnivå mellanfinns skillnader ivice t exm m

servicebutiker.nader och
behöver alltsåenskildmarginal påFörändringar i handelsledets varaen

dettaförändrats totaltför butiker äveninte betyda lönsamheten settatt om
naturligtvis kan fallet.också vara

Prisutvecklingen2.5.3./

varie-konsumentprisindexkonsumentledet enligt SCBsPrisutvecklingen i
skillnader mellanvissa fall finnsmellan och i ensta-storarar varugrupperna

förändringar konsument-överblickka år. Här skall dock större avges en av
Priserna förtioårsperioden.denpriset inkl enligt index under senastemoms

inledninghade under 1970-taletsjordbruksregleradede KPl-J envarorna
subventionertillbidrogsnabb ökningstakt, cirka 10 år. Detta attprocent per

kraftigt underdämpadesprisökningarnavarefterbaslivsmedel infördes,på

Tabell 2.15 Genomsnittlig årligprocentuell prisökning inom olika livsmedels-
grupper

1975-80 1981-85
1,1Jordbruksreglerade 9,6 1varor

12,0mjöl, bröd 9,8varav: gryn,
mejerivaror 9,9 10,5

fläsk, chark,kött,
12,7köttkonserver 9,2

lckejørdbruksreg/erade l0,ll 1,9varor
9,7fisk och liskkonserver 11,6varav:

rotfrukter grönsaker 11,1o
9,83frukt och bär 11,6

specerier, övriga
10,63livsmedel 14,7
11,8kaffe, te
9,7läsk, lättöl 10,2

10,8Livsmedel totalt 10,7
kaffe,inkl te

3inkl rotfrukter grönsakero
31982-85

Källa: SCB
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med cirkaperioden 1975-80 ökade KPl-J 9,6år. Under procentett perpar
icke-jordbruksreglerade livsmedlenvilket mindre totalt. Deår, än KPIvar

med vissa skillna-tid med cirka årökade under 11,9 procent persamma -
har subventionernader tabell Sedan l98lmellan lstörre varugrupper, se

Under perioden 1981-85 harminskats och det långvariga prisstoppet hävts.
icke-reglerade,ökat snabbare i pris dede jordbruksreglerade än sevarorna

Enligt uppskattningar hurprisökningarna och köttprodukter.på köttt avex
förändrade subventioner,prisutvecklingen skulle påverkansett ut utan av

prisök-gjorts Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden, hadeinom såsom
situation tilli sådan uppgåttningarna på de reglerade 1981-85 cavarorna en

Prisutveckling-attjämföra dem de8,6 år 11,6uppmätta procent.procent per
ökat.påverkas också mervärdeskattesatsenatten av

Omsättning och lönsamhet2.5.3.2

Förändringar i den köpkraft i den privatasvenska konsumentens avspeglas
konsumtionen och därmed i livsmedelskonsumtionen. Livsmedelshan-även
delns omsättning och lönsamhet i hög grad beroende dessa variatio-är av

vilket blir tydligt följer konsumtionen och detaljhandelnsner, om man om-
sättning längre period.över en

livsmedels-Utredningsinstitut hur känsligBeräkningar hos Lantbrukets av
konsumtionen,konsumtionen för förändringar i den totala privataär ut-

giftselasticiteten, visar ligger omkring d ök-denna 0,7 1att procentsv s-
ning i privat konsumtion ökning i livsmedelskonsumtion.0,7 procentsger

verkar iSamtidigt finns dock trendmässig utveckling i bl attityderen a som
riktning konsumtionen inte förändras iövervägande negativ och innebär att

lika hög grad elasticitetstaletsom anger.
Både total privatkonsumtion och livsmedelskonsumtion hade en gynn-

utveckling i början med årliga1970-talet, reala ökningar på 2,5 4sam av -
Livsmedelshandeln hade då enligt Handelns utredningsinstitutprocent.

omsättningsökningHUI genomsnittlig med cirka år.l Un-procenten per
der perioden livsmedelskonsumtionen haft negativ utveck-1976-1985 har en
ling, vilket avspeglats i omsättningen i handeln. sjönk cirkaDenna 0,3 pro-

först konsumtionenår realt. under och 1986 ökatDet är 1985cent per som
och resulterat i volymökningar cirka i detaljhandeln.reala på l procent

Lönsamheten i detaljhandeln bedöma, med tanke på hurär något svår att
statistiska redovisningsmaterialdet underlaget bearbetar deH UI överut.ser

butiker anlitar varieraKöpmannabyråerna. Urvalet kan mellan årensom
beroende företagen finns kvar kunder.på om som

Butikerna storleksgrupperas i detta urval efter omsättning och då infla-
tionen automatiskturholkar värdet omsättningsvärdena flyttas butikernaav

iuppåt vilket materialet följa tiden.svårt övergör attgrupperna,
lönsamhetsstudie tyder bruttovinsten omsättningTrenden i påHUIs att

minus varukostnader i detaljhandeln tioårs-ökat något under den senaste
frånperioden, cirka till18 1975 19-20 1985. Brutto-närmare procentprocent

vinsten tycks också öka följamed omsättningen. Kostnaderna är svårare att
tiden. olika kostnadsposternas relativa andelar framgår docköver De av

materialet. Personalkostnaderna exkl ägarlön förstår 8-10 procent av om-
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sättningen och kostnaderna exklusive varukostnader.60 Lo-procentca av
kalernas kostnader omsättningen.3motsvarar procentca av

har lokalkostnaderna för stigitDe åren genomsnittsbutiken medsenaste
butikerkostnaderna varierar kraftigt mellan medcirka 10ll procent, men

lokalkostnader istorlek och läge. Större butiker har i regel något högreolika
relation till omsättningen, då butikerna ofta ligger i fastigheter och harnyare

energiåtgång. Räntekostnaderna tagitstörre har också del total-störreen av
kostnaderna, vilket bekräftas intervjuer med företrädare för handeln.av
Lönekostnaderna har 1980-85 ökat omkring 7-8 i genomsnitt.årprocent per

den dominerandeLönerna är exkl vamkostnaden och påverkar iposten
gradhög kostnadsutvecklingen i handeln.

omsättningenNettoresultatet i handeln i förhållande till har varierat över
tiden. Den utveckling illustreras nedanstående skall tolkastabellsom av
med försiktighet, då företagurvalet och antalet växlar mellan åren. Några
anmärkningsvärda förändringar i den genomsnittliga lönsamheten tycks
inte ha skett under denna period.

Tabell 2.16 Bruttovinst och kostnadsandelar 1975-85 i enskild handel, procent av
omsättning

1975 1977 1979 1981 1983 1985
Bruttovinst 17,5 18,9 19,2 19,5 19,6 19,4
Personalkostnader 8,3 9,2 9,4 9,8 9,5 9,7
lsokalkostnader 2,8 2,8 3,0 3,2 3,2 3,0
Ovriga kostnader3 3,9 3,8 3,8 4,1 4,0 3,9
Nettoresultat 2,5 3,1 3,0 2,4 2,9 2,8

butiker inomAvser ICA, Vivo-Favör fristående.samt
Konsumentkooperativa butiker ingår

3 Kapital, administrationtransporter, m m.Återstår3 till ägarlön och avkastning på kapital.eget

Källa: HUl

Eye/crime2.5.3.3

produkti-ochhandeln tidigare svår mäta,Effektiviteten i nämntsär attsom
service ochprestation,handelnsvitetsmått förbigår viktiga delar texav

effektiviteten dock såbefintlig statistik uttryckstillgänglighet. I gott som
med omsättningeni allmänhetproduktivitetsmått.alltid med Denna anges

medOmsättningen ökarförsäljningsyta.i relation till arbetad tid ellersatt
varukostnads-volym respektive pris, och prishöjningar kan bl orsakas ava

bild hurökningar. otillfredsställandekan såledesMåttet något avge en
handelsledet utvecklas.effektiviteten i

harinformation, tidenmöjligen bättreförädlingsvärde skulleEtt menge
Utvecklingenbearbetningar materialet. ärinte medgivit ytterligare myc-av

själv medHandeln arbetarovannämnda skäl.ket följa tidensvår överatt av
omsättningensysselsatt,vissa produktivitetsmått, bl omsättningen perpera

frånredovisas i studie Han-vilkam3 och lageromsättningshastigheten, en
redovisas storleks-delns forskningsinstitut materialet delsdetHFI. I tre

företag. med deklasser, samtliga ingående Klassendels genomsnitt förett
representativatordebutikerna, med eller fler årssysselsatta,största 6 mestvara
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vad gäller den ordinära dagligvaruhandeln. de mindreI ärgrupperna ser-
vicebutiker, frukt- och konfektyrbutiker kioskeroch större överrepresente-
rade. Omsättningen sysselsatt högre i företag, framförallt därförär störreper

självbetjäningen där har gått längre, företagäven störreatt attmen pga
lättare kan personalstyrkan till behoven deltidsanställning-anpassa genom

Omsättningen sysselsatt hari fasta priser sjunkit periodenunder 1977-ar. per
83. Detsamma gäller omsättningen m3.per

Tabell 2.17 Omsättning m1sysselsattoch total i fasta priser i dagligvarubu-ytaper
tiker med årsanställda.6 eller fler Index 1977 100

1978 1979 1980 1981 1982 1983
Omsättning per
sysselsatt 98 98 99 95 95 92
Omsättning m3 88 94 92 91 89 87per

Källa: HFl

Omsättningen sysselsatt och m3 har i genomsnitt för samtliga iper per
HFl-undersökningen ingående butiker minskat för dennaänmer grupp.
Lageromsättningshastigheten i de butikerna förefaller ha sjunkit nå-större

under perioden, från till15 ggr/år 1977 14,5 ggr/âr 1983. Förgot ca ca
samtliga i undersökningen sjönkingående dagligvarubutiker den genom-
snittliga lageromsättningshastigheten från till13 12ggr/år underca ca sam-

period. minskade lageromsättningshastigheten kan delvis beroDen påma
breddat sortiment kräver ökad lagerhållning. försämrade lager-Denett som

effektiviteten kan ha bidragit till räntekostnadernas andel omsättning-att av
ökat under perioden.en

försämrade produktiviteten arbetsinsats butiksyta harDen på ochrn avs
troligen samband med konsumtionen under inriktats billi-1980-talet påatt

livsmedel och minskat konsumtionsvärde i fasta priser syssel-attutangare
Ävensättningen eller butiksytorna iminskat motsvarande grad. SPK gör

sedan 1981 årliga undersökningar arbetseffektiviteten i dagligvaruhan-av
deln häri ingår Konsumbutiker. Mellan och har arbetsef-även 1981 1985
fektiviteten enligt enskild handeldessa undersökningar varit oförändrad
eller sjunkande Konsumbutiker. enskilda handeln uppvisarDensvagt

skillnader inom där och butiker har denstörre mellanstora störregruppen,
bättre utvecklingen. Bland de butikerna visar de kooperativa bättresmå en
arbetseffektivitet de enskilda.än

Uppgifter partihandeln finns inte samlade i utsträckningom samma som
för detaljhandeln. skiljer sig de olika grossistblockens verksamhetDessutom
åt på många punkter; service till kunder, sortiment hurNågot mått påm m.
effektiviteten utvecklats försäljningde exempelvisåren, mättsenaste som

anställd, har inte kunnat beräknas redovisningsprinciperna skif-attper ap g
mellan företagen och mellan de olika åren.tar

Kostnadsstrukturen och bruttovinsten i omsättningen framgårprocent av
översiktligt i tabell där uppgifter för2.18 ICA, KF och DAGAB slagits

för 1986 medan utvecklingen endast1974-83 gäller KF.samman
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i2.l8 och resultat i KFs lagercentraler under perioden 1974- 1983 omsättningenTabell Kostnader procent av
för ICA, KF DAGAB 1986ochsamt summa

1983 19861980 1981 19821977 1978 19791974
högstlägst

7,7 7,4 7,5-9,57 1 7,6Bruttovinst 6,9 6,8 7,16,5
Personal-

4,5-5,04,3 4,1 4,14,2 4,3 4,3 4,3kostnad 3,3
0,5-0,60,6 0,6 0,60,6 0,6Hyra/Lokal 0,6 0,5 0,5

-0,60,2 0,2 0,10,2 0,2 0,2Avskrivningar 0,2 0,3 0,3
0,6 0,7 0,6 0,60,5 0,4 0,50,4Ränta

1,8-2,3Ovr kostn
1,2 1,20,7 1,0 1,1intäkt 0,5 0,4 0,50
1,0 0,8 1,0-1,50,8 0,4 0,70 0 8Resultat 1,5 l

Övr reklamkostnader.utdebiterade ochintäkter bl transport-avser a

Källa: lCA och DAGAB.KF,

partiledet lägre hosbruttovinsten iallmänt förefaller det ärRent som om
i detaljledet. Total-medan gällerKF hos lCA och DAGAB,än motsatsen

procentenhetmindreenligt SPK änskiljer sig däremotmarginalerna en
fmansstatistik förbearbetningar SC Bslåtitharmellan blocken. SPK göra av

Vissai partihandeln.effektivitetsutvecklingenochlönsamhets-bedömaatt
mindre antal:redovisashärhar beräknatsnyckeltal ettvarav

1977,1981ochfullsortimentsgrossisterdagligvaruhandelnsNyckeltal förTabell 2.19
anges1985 där% annat

19851977 1981
30.8 48.8Omsättning mrd kr 22.0

20 284 17294anställda 21 805Antal
Avkastning på

10,1 9,67,5kapitaltotalt
Avkastning på

25,128,518,6kapitaleget
1,72,2Rörelseresultat/omsättning 2,4
1,31,5Nettoresultat/omsättning 1,1

omsättnings-Kapitalets
3,52,82,4hastighet ggr/år

anställdOmsättning per
2 82315161010tkr

6llRörelsekapital/omsättning 14
18,214,5Soliditet 13,7

siffror.DAGAB i 1985årsDetaljinvest utbrutet ur

Källa: HFl

omsättningshastighetkapitaletshar sjunkit medanRörelseresultatet något
har bidragit tillKapitalrationaliseringenökat och rörelsekapitalet minskat.

totalkapitalet har förbätt-Avkastningendet förbättrade nettoresultatet. på
näringslivet i genomsnitt.föroch ligger dock lägrepå 9 10 änrats procent,-

anställdomsättningsvärdedeflateratArbetsproduktiviteten mätt persom
effek-kapitalrationaliseringen får partihandelnsmedökat. Tillsammanshar
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tivitet stigiti betydelsen produktivitet ha ökat. Soliditeten har ocksåanses
under perioden.

vissaPrisutveckling andelsförändringar på2.6 och
områden

tidigareolika prisindexenPris- och kostnadsutvecklingen enligt de är som
för enskildaandelsförändringarinte helt lätt översätta tillsagts att varor

matkronebe-återfinna itrender dockeller Vissa går attgrovavarugrupper.
förräkningarna olika varor.

handelsledensBeräkningarna priser under förstatyder industri- ochpå att
hälften stigit priserna i råvaruledet. bilden1980-talet Denänav mer grova av
hur totalutgifterna för-för livsmedel fördelas leden och hur dennamellan
ändrats l980-85 tyder också råvaruledets andel priset minskar,på att av

förjordbruksregleradesåväl dejordbruksreglera-övriga livsmedel. Försom
de produkterna, i synnerhet kött- spannmålsprodukter, beror skillna-och
derna i prisutveckling mellan leden till delen de internapåstörsta att reg-
leringsavgifterna ökat till följd förde ökande exportkostnaderna över-av
skottsproduktionen.

Skillnaderna i prisökningstakt leden särskilt markant inom vis-mellan är
harjordbrukets avräkningspriser och gris 1981-85varuområden. Så på nötsa

försäljningspri-stigit med i genomsnitt medan industrins5-6 årprocent per
Matkroneberäk-och konsumtionspriset köttvaror ökatpå 13 procent.caser

ningarna för griskött visar jordbrukets andel priset har mins-ochnöt- att av
kat under denna period. regleringsmedlen inräknas i jordbrukets andelOm

charkindustrins prisök-denna minskning inte lika markerad. Slakt- ochär
början 1980-taletningar generellt förbättrad lönsamhet undersamt aven

industriledets priset under denna period.tyder på andel skulle ha ökatatt av
för ochkan emellertid inte matkroneberäkningarnaDetta utläsas nöt-ur

griskött kostnaderna i produktio-då industrins andel baseras uteslutande på
lönsamhetsförändringar i industrin hamnar därför det tidi-Eventuellanen.

ledet jordbruket i beräkningen. Konsumentpriset pårestpostärgare som
ikött- och fläskprodukter inkl chark och konserver har enligt KPI ökat

Matkroneberäk-genomsnitt år under perioden 1981-1985.13 procent per
ningarna tyder parti- detaljhandelns andelar priset harpå såvälatt som av

i handeln.ökat, något dock kan ha modifierats ökad extraprisandelsom av
meningsfulltOrsakerna till handelns andel tenderar öka det inteär attatt att

söka varugruppsnivå priserna inte kostnadsanpassade ellerpå då påär varu-
föl-varugruppsnivå. heller kan kostnads- eller lönsamhetsutvecklingenInte

jas varugrupp.per
På spannmâls- och brödområdet skillnaderna i prisutveckling mellanär

leden inte lika markerad för kött. Avräkningspriserna har dock ävensom
här ökat till följdlångsammare priserna i led, uteslutandeän nästansenare

ökade regleringsavgifter, förmalningsavgifterna. Matkroneberäkningar-av
visar attjordbrukets andel inklusive de interna regleringsmedlen i huvud-na

sak oförändradär 1980-85.
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Både kvarnarnas och bagerierna priser har ökat l2 underårprocentca per
första hälften l980-talet det baraär på bagerisidan för-någraav men som
ändringar industrins andel kan i matkroneberäkningen. Bagerier-av synas

ökade andel beror delvis ökade förädlingskostnaderpå då produktionennas
inriktas på differentieringstörre och bredare sortiment. Prishöjningarna har
dock också bidragit till klar lönsamhetsförbättring sedan början 980-en av
talet då lönsamheten dålig. Handelsledets priser har utvecklats i ungefärvar

takt industrins och handelns andel konsumentpriset mjuktpåsamma som av
matbröd enligt matkroneberäkningenär oförändrad under l980-talet.

Andelsförändringar på mejeriområdet komplicerade följaär änattmer
för andra produkter, då det interna utjämningssystemet förändrar lönsam-
hetsrelationerna mellan olika produkter. Avräkningspriserna har ökat i ge-
nomsnitt 8 år medan priserna i led stigitprocent per procent.senare

Matkronan för dryckesmjölk tyder jordbrukarenspå andel har mins-att
kat något medan handelns andel ökat sedan mitten Mejerietsl970-talet.av
kostnader liter dryckesmjölk i det slutliga priset tycks haprocentper av
sjunkit lite under period. För de mindre lönsamma mejeri-ettsamma par av
produkterna, och vispgrädde,smör tendensenär ökande andelar förmot
handeln och minskande för jordbruksledet tydligare. Mejeriets andel tycks
också ha ökat sedannågot mitten 70-talet. För bilden liteärostav mer
osäker. Matkronan visar ökande andelar i handeln, eftersom mark-men
nadsaktiviteterna ökat detär svårt hur detta påverkat fördelningensägaatt
mellan handeln, RiksOst och industrin. Jordbrukets andel dockhar minskat

föräven 0st.
Prisutvecklingen fiskpå tillär skillnad från jordbruksprodukterna bero-

ende förhållandena på världsmarknaden. De variationerna i prisut-av stora
veckling mellan olika fiskslag har redovisats i avsnitt 2.5.1.6. Industrins för-
säljningspriser inkl har i genomsnitt stigitexport 7,5 är 1980-procentca per
85. Matkroneberäkningarna för torsk tyder på råvarukostnaderna tidvisatt
ökat priset frånän beredningsindustrin och minskat industrins andelmer av
priset. För övriga fiskprodukter tyder inget på ändrade andelar för uppsam-
lings- förädlingsled.och Handelns andel priset förefaller i stort settav vara
oförändrad. de fisksorterPå ökat kraftigt i pris i råvaruledet innebärsom
dock denna oförändrade procentuella andel betydande skillnad i kronoren
och ören.

2.7 Avslutande diskussion

Det har det föregående framgått det är svårt på entydigt ochav att att ett
exakt visasätt fördelningen konsumentpriset livsmedelpå våra mellan deav
olika leden i kedjan. Utvecklingen tiden följaktligen kompli-över är än mer
cerad följa och förklara. De metoder finns behäftade med svaghe-äratt som

resultatengör svåra generalisera för livsmedelsgruppenärter att attsom som
helhet. Statistiskt material lämpar sig för andelsförändringaranalyssom av

tillsaknas del, eller inte jämförbartär mellan leden. finnsDet behovstor ett
metodutveckling för material med giltighetgenerell ochstörreattav ge som



99

lämpar sig bättre för utvecklingen.analys orsakerna tillav
långsiktigEn trend i det tillgängliga materialet minskande ande-tyder på

förlar råvaruleden, förjordbruksregleradesåväl övriga livsmedel. Den-som
minskning har huvudsakligen omfattandeskett parallellt med strukturel-na

förändringar hela produktions- distributionskedjan för livsmedel,ochav
varför det svårt särskilja enskilda orsaker till andelsförändringarna.är att
Samtliga led i kedjan har efter effektivisera sin verksamhet. Hon-strävat att
nörsordet har varit koncentration och stordrift och såväl jordbruk för-som
ädlingsindustri och handel har utvecklats i denna riktning. struk-De största
turförändringarna förekom under 1960-och 70-talen och potentialen för vi-
dare förändringar har under varit mindre.80-talet

effektivitetenNågot tydligt samband mellan och andelsförändringarna
har inte framkommit jämförelser effektivitetenoch leden fåremellanav

högst tveksamma på grund deras vitt skilda karaktär. Effektivitetanses av
kan mycket produktivitet. egentligen orimligt uttalaän Det är attvara mer
sig effektiviteten för helt led, då betydande skillnader olikamellanettom
företag finns i alla branscher. Detsamma gäller bedömningen lönsamhets-av
utvecklingen varierar kraftigt mellan olika företag i jordbruk,såvälsom
förädlingsindustri och handel. Kostnadernas utveckling antagitshar ha stor
betydelse för andelsförändringarna i livsmedelskedjan. Kostnadsutveck-
lingen för olika produktionsfaktorer dock, framförallt i industri- ochär
handelsleden, inte tillräckligt fördokumenterad det skall möjligtatt attvara
på kort tid samla in uppgifter för analys. Tidigare SPKen mer noggrann av
utförda studier har dock konstaterat prisutvecklingen i livsmedelsindus-att

Överslagsberäkningartrin i hög utsträckning kostnadsanpassad.är i denna
studie pekar också dettaåt håll. tämligen hårda konkurrensen i detalj-Den
handeln under slutet och början1970-talet liksom80- talet längreettav av
prisstopp på baslivsmedel bör ha verkat återhållande prishöjningarna ipå
handelsledet.

Nedtrappningen subventionerna sedan har enligt uppskattningar1981av
betytt prisökningstakten jordbruksprisregleradepå i konsumentle-att varor
det stigit med drygt Samtidigt har2 år. jordbrukets avräknings-procent per
priser kostsamma överskott och bidragit till minskande andelarpressats av
för jordbruket. Motiven till prisökningarna i förädlings- distributionsle-och
den bör rimligen finnas i utvecklingen vissa kostnadsposter.hos större

Personalkostnadernas andel itotalkostnaderna generellt högreär settav
industrin och handeln, främst därför jordbruket till del skötsstor utanatt
anställd arbetskraft. Personalkostnaderna ökat kraftigt, främst underhar
l970-talet, och rationaliseringar genomförts både i industri och han-trots att
del finns det naturliga begränsningar för liten arbetsstyrka kanhur som

i synnerhet i distributions- och servicenäring handeln.accepteras, en som
Detta bör ha haft kostnadsökande effekt i industri handel bidragitoch och
till deras andel priset har ökat.att av

finnsDet emellertid tecken konsumenterna inte alltid uppfattar denpå att
tilltagande stordriften i livsmedelskedjan effektivitetsökning, oavsettsom en

uppnår de kostnadsfördelar Kvalitetsde-den innebära.antasom man som
batten har ifrågasatt produktionssättet jordbruk förädlingsindustri.i och
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hejdabidragit tilllättillgänglighet i handeln harservice ochKraven på att
prishöjningarna harvidare utbyggnad. fortgåendestormarknadernas De

i stordriften verkligen såtveksamhet kostnadseffektiviteten ärskapat om
antagit.hög som man

helhetkomplikation gäller livsmedelssektorn är ävenEn attsomsom
kostnader.påverkar priser ochpolitiska beslut och regleringar i hög grad

förklaringsvärdefår ofta mycket begränsatEkonomiska samband därför ett
subventionernautvecklingen skall kantolkas. Som exempel nämnasnär

efterfråganförändrade pris, konsumenternas påsåväl kostnadersom som
jordbruk, industriantal produkter. kedjereaktion utlöstes inomDenett som

förhållandenakapaciteten till deoch handel, där samtliga anpassade nya
erfarit vilkenhar inte effekter harännu alla På år ävensett av. senare

nationella livs-betydelse världsmarknadsprisernas fluktuationer har på den
medelssektorn olika leden. harioch fördelningen priset mellan de Dettaav

andelhälften påverkat jordbrukarnasförsta 1980-taletsynnerhet under av
regleringsavgifter över-livsmedelspriset ökade exportga avpgenomav

skottsproduktion.



101

Sammanfattning

undersökte hur konsumenternaslivsmedelskommitté LMK -831983 års
livsmedelskedjan. pris-Statensolika led ilivsmedelsutgifter fördelade sig på

Regeringen tillsatte iberäkningar.medkartellnämnd bidrog häroch SPK
konkurrensförhållanden och pris-rörandejuni enmansutredning1986 en

livsmedelshandeln MedLMU.livsmedelsindustrin ochbildning inom an-
fördjupadgenomförauppdragitutredaren åt SPKledning härav har att en

i livsme-fördelar sig olika ledkonsumentpriserna påundersökning hurav
utvidgninguppdatering ochutredningdelskedjan. Föreliggande är aven

genomfördes uppdragpåSPKUS 1984:13utredningen Matkronan" som
LMK -83.av

konsumentpriset påbild hursyfte relevantUtredningens är att avge en
förädlingkedjan produktionleden ilivsmedel fördelas de olikavåra på -

framförallt 1980-talet,utvecklats underandelardistribution, hur ledens-
andelsförskjutningar beror på.vadoch eventuella

Andelar och andelsutveckling

handelsledens andelar konsu-ochDe olika produktions-, förädlings- av
oföräd-livsmedel. gällermentpriset har undersökts för 20-tal våra Detett av

omfattandegenomgåttlade livsmedel potatis och livsmedelägg, somsom
såväl inomtillverkningsprocesser korv, livsmedelbröd,tex utomsom

livsme-och importeradeproduceradejordbruksprisregleringen, inhemskt
beträf-delsberäknatsde olika ledens andelardessa livsmedel hardel. För -

falloch i vissatalet, ävendels utvecklingen under 1980-fande dagsläget,
brukar populärt kallas mat-beräkningarl970-talet. Sådanaunder slutet av

kronor".
denuppskattning gjortshar vidareFör några avgrovvarugrupper en

tilläm-enligt den metodperiodutvecklingen under längrehistoriska somen
jordbruksutredning.pades 1960 årsav

mycketfråga sväremellertid ärfår vad matkronan ärVem attsomenav
mångfald produkter,blikanmed entydigt En råvarabesvara ett enensvar.

mängdkan bestå råvaror, säsongsmässi-köperkonsumenten enavsomvara
faktorerexempel påregleringsmedelsubventioner och ärprisvariationer,ga

samband med depresentation och analys. 1beräkningar,försvårarsom



102

beräkningar SPK år 1984 utförde åt 1983 års livsmedelskommitté LMK
gjorde Lantbrukarnas Riksförbundäven LRF beräkningar matkronor.av
För vissa produkter erhölls olikanågot resultat i de båda beräkningarna.

innebärDetta inte metod ochär Tätt fel. Olika metoderatt en annanen
kan för sig ha sina för- och nackdelar.var

Möjligheten erhålla relevant material påverkar också arbetet. För vissaatt
eller vissa led avseende viss kan uppgifter endast frånerhållasvaror, vara,

uppgiftslämnarenågon eller några företag medant det i andra fall ärex
möjligt erhålla totaluppgifter. Underlagets relevans jämförbarhetochatt
minskar bakåtlängre i tiden försöker nå. Material kan saknas heltman
och hållet före visst år.ett

speciella förhållandenDe förgäller olika livsmedel i kombinationsom
med skiftande möjligheter erhålla material har medfört metoden lik-att att

tidsperioden skiljer sig föråt de olika livsmedel ingår i undersök-som som
ningen. Eventuella jämförelser mellan olika livsmedel de olika ledensav
andel konsumentpriset bör därför ske med försiktighet. Sådanastorav
förelser bör vidare beakta skiftande andelar för leden till del beroratt påstor

dessa utför olika funktioner för olika livsmedel.att
Slutsatser de olika ledens andelar på aggregerad nivå, förom en mer

livsmedel totalt, bör inte dras enbart utifrån resultaten varunivå.på Ledens
andelar varierar mellan olika livsmedel, varför urvalet ingår iav varor som

sammanräkning får betydelse. De matkronor på varunivåstoren som
redovisas tjänar exempel på olika leds andelar för olika livsmedel.som
Exemplen visar förhållandet för många viktigarevåra livsmedel, deav men

inte iär utvalda avsikt tillsammans komplett bild totalnivån.att ge en av
bildEn hur konsumenternas utgifter för livsmedel totalt fördelasgrov av

på livsmedelskedjans led har beräknats dels för jordbruksprisregle-separat,
rade livsmedel, dels för övriga livsmedel. Osäkerheten i materialet tämli-är

stor.gen
jämförelseEn har vidare gjorts mellan officiella prisindex för olika led i

livsmedelskedjan. försiktighetStor bör emellertid iakttagas vid sådana
förelser dessa index. De priset olikamäter på produkter i olika led medav
olika metoder och med olika vikt för olika vid sammanväg-varugrupper
ningen. Den råvara i vissa indexmäts sin tillgenomgår på konsu-vägsom

i fallmånga förändringar. tidigal led prisetment mäts påstora t ex spann-
mål och slaktad gris, i led priset på rulltårta och korv. kort siktPåtsenare ex
påverkas jämförbarheten också skillnader i tidpunkt för prisändringar iav
olika led. Ytterligare faktorer påverkar jämförbarheten dessa indexsom av

förändradeär subventioner och regleringsavgifter.t ex
Den bild de olika ledens nuvarande andelar konsumentprisernaav av

matkronorna på enskilda produkter måste således tolkas medsom storger
försiktighet. Vissa förhållanden framkommer emellertid tydligt, och då des-

överensstämmer med såväl allmän uppfattning med logisk förvänt-sa som
ning kan bilden tämligen tillförlitlig. Liknande resultat har föravses vara
övrigt Lantbrukarnas Riksförbund erhållit i matkroneberäkningar.egna

Den generella bilden de olika ledens andelar konsumentpriset utav av ser
följandepå sätt:
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jordbruksbaserade livsmedlen jordbrukets andel mindre förFör de är
högförädlade för lågförädlade produkter. Med de metoder iän använtssom

konsumentprisetSPKs beräkningar jordbrukets andel inklutgör momsav
i för styckat kött och för falu-storleksordningen 40 l5 procentprocent ca
korv. Andelen för vetemjöl bara förär 25 l0procent procentcaca men
mjukt för mjölk endast förmatbröd, drygt 50 och 25procent procent ost.ca
Undantag från denna bild finns. Potatis och oförädlade livsme-morötter är

jordbruketsdel där andel endast ligger i storleksordningen 25 Förprocent.
dessa förekommer isvinn led.ett stortvaror senare

Bilden likartad för fiskprodukter. Råvaruledet, i detta fall ñskaren,år
erhåller mindre del konsumentpriset för de förädlade produkter-en av mer

färsk strömming fiskarens andel konsumentpriset inklFör utgörtna. ex av
drygt 30 för sillkonserv bara drygt l0procent, procent.moms en

Förklaringen till utfördetta naturligtvis de olika leden olika funktio-är att
för olika livsmedel. därför inte förvånande förädlingsindus-Det är attner

trins andel konsumentpriset motsvarande för föräd-på sätt är störreav mer
lade produkter; för styckat kött industrins andel knappt 10 ochär procent,

procent,för falukorv knappt 40 mjöl matbröd15 40procent, procent,ca ca
mjölk drygt för15 och 30 hälften konsu-Näraprocent, ost procent.ca av
mentpriset inkl för sillkonservexemplet tillfaller industriledet.moms

Handelns andelar för olika intelivsmedel lika logisk. vissaär För varor,
frukt och grönsaker, där svinn hanteringskostnaderoch är ärt stora,som ex

handelns andel förhållandvis 40 konsumentpris30 inklstor procent av-
i förhållandesåväl till andelarandra leds till handelns andelarmoms som

ingenandra livsmedels priser, detta regel. Handelns marginalerärav men
skillnad försäljningspris och inköpspris intemellan kostnadsanpassadeär
för enskilda historiskt och strategiskt betingade. Lönsamhet ärutanvaror

möjlig enskildainte alltid för eftersträvas för helauppnåatt utanvaror
varusortimentet i parti- detaljhandeln. Enskildarespektive kostnader,varors
förutom inköpskostnaden, för övrigt dåligt kända handeln.är av

utvecklingenheller den bild ledens andelar konsu-Inte grova av av av
mentpriset beräkningarnaantyds de olika oväntad eller ologisk.ärsom av

olika trubbiga instrumenten matkronor på enskilda livsmedel, total-De
kronor och indexutveckling för jordbruksprodukterpekar håll;samma
minskarjordbrukets andel medan industrins och framförallt handelns ande-

Ävenlar ökar tiden. här beräkningar tillnågot kommer LRFsöver samma
Utvecklingen andelarna för livsmedel de jordbruksba-resultat. andra änav

serade uppvisar mindre tydlig bild, här förefaller förskjut-ävenen men en
ning skettha led i kedjan. Mervärdeskatten betydandeutgörmot senare en

hittills ökande utgifter för livsmedel. Varia-och andel konsumenternasav
tioner i utvecklingen för olika enskilda livsmedel förekommerandelarnaav
naturligtvis.

Orsaker till utvecklingen

andelsförskjutningar begränsasorsakerna till eventuellaAnalysen avav
sinmöjligheterna faktaunderlag. Utredningen har mederhålla relevantatt
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begränsade tids- och inte haft möjlighet fram material,att ta nyttresursram
har i allt väsentligt varit hänvisad till officiell statistik, branschmaterialutan

och SPKs befintliga material och kunskap.
Utvecklingen de olika ledens andelar livsmedelspriserna ärav av som

varkennämnts oväntad eller ologisk. Situationen likartad i andraärovan
industriländer. En långsiktig trend de minskande råvaruandelar-synes vara

Denna minskning har huvudsakligen skett parallellt med omfattandena.
strukturella förändringar hela produktions-, förädlings- och distribu-av
tionskedjan för livsmedel. Koncentration och stordrift har karaktäriserat

jordbruksåväl industri och handel. På de relativasättsom samma som
andelarna för råvaruproducent och förädling skiljer sig åt mellan enskilda
produkter med varierande förädlingsgrad, påverkas den totala andelsut-
vecklingen den ökande förädlingsgrad förekom-längre tidöverav som en
mit. Våra har icke obetydlig förändring, förgenomgåttmatvanor en som
industrin inneburitoch handeln produktutveckling tillgänglighetoch större
för konsumenterna. Kostnaderna för funktioner i livsmedelshanteringen

utförs i hemmen registreras inte kostnader livsmedelskedjan. Närsom som
kostnaderfunktionsförskjutning frånsker hemmen uppkommer därför nya

i kedjan, framför i förädlingsledet.allt
Andra långsiktiga faktorer påverkat utvecklingen ärjordbrukspoliti-som

ken, livsmedelssubventioner och prisstopp. minskandeDe andelarna för
jordbruksledet under och har1950- 60-talen samband med medvetenen
prispolitik ijordbrukspolitiken.medel början1slutet 1950- talet ochsom av

jordbruksprodukter1960-talet tilläts världsmarknadspriserna slå ige-påav
i högre grad tidigare, underoch slutet 1960-talet skulle åter-ännom av en

hållen prisutveckling bidra till snabb rationalisering jordbruket.en av
Under 1970- och 1980-talen har subventioner och prisstopp haft bety-en

dande inverkan på prisutvecklingen i olika led. Livsmedelssubventioner och
prisstopp vissa baslivsmedelpå infördes 1973.Subventionerna utgick formi

statliga medel och innebar jordbruket och förädlingsindustri inomattav
regleringen erhöll den i jordbruksavtalen avsedda kostnadskompensatio-

samtidigt konsumenternas direkta utgiftsökning för livsmedelnen, som
bromsades. Konsumenterna betalade i stället via skattsedeln. Under peri-
oden 1973 80 ökade subventionema och prisökningstakten de jordbruks-på-
prisreglerade Konsumtionen ökade och produktionen stimu-avtog.varorna
lerades. Förädlingsledet anpassade sin kapacitet till ökade volymer. Under
1980-talet har subventionema successivt avvecklats och fro decemberm
1983 återstår endast subventioner på mjölk. minskadeDe subventionema
har bidragit till priserna i det reglerade ledet och i leden därefter underatt
1980-talet ökat i förhållande till priserna före jordbruksprisreglerat led. Re-
sultatet har också blivit minskad konsumtion och överkapacitet i vissa föräd-
lingsindustrier.

Under delenstörre 1970-talet rådde prisstopp mejeri-på och köttvaror,av
och under slutet decenniet mjöläven på och matbröd. Tidvis rådde ävenav
prisstopp vissapå andra och under några korta perioder inför-varugrupper
des allmänt prisstopp. Under prisstoppen erhöll jordbruket förädlings-och
industrin inom regleringen kostnadskompensation ökade priser ochgenom
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subventioner följd jordbruksavtalen. Samma automatik fannssom en av
inte för led. Prisstoppet påverkade den ickereglerade industrins ochsenare
handelns möjligheter genomföra prisändringar, vilket rimligen bör haatt
påverkat dessa leds andelar konsumentpriset. prisstoppet hävdesNärav
ökade möjligheterna priserna till kostnader och marknad. Före-att anpassa

motivation söka motstå kostnadsökningar bör därför ha varittagens att
Ävenstörre under 1970- under 80-talet.än under år har allmännasenare

prisstopp förekommit, dessa har varit kortvariga.men
Subventioner och det därtill kopplade prisstoppet baslivsmedelpå synes

alltså ha haft bromsande effekt handelnspå och delar förädlingsindus-en av
trins prisutveckling under 1970-talet, medan effekten varit den omvända för
subventionerna under l980-talet. Utan denna yttre påverkan det tänk-är
bart periodiceringen andelsförskjutningarna varitatt av en annan.

Den enskilda faktor haft den betydelsen förstörsta andelsutveckling-som
kostnadsutvecklingen i olikaär led. Som underlag för långtidsutred-etten

ningen 1987 genomförde SPK under år studiel986 prisbildningenen av
inom olika sektorer i svenskt näringsliv SPKUS hjälpl987z7. Med av
ekonometriska skattningar har de faktorer kan påverka prisut-antassom
vecklingen undersökts. Perioden 1970 1984 studerades. Resultatet ut-av-
redningen pekar på kostnaderna, framför allt de rörliga, har avgöran-att en
de betydelse för prisutvecklingen inom förädlingsled.råvaru- och Prisut-
vecklingen för sektorn jordbruk och fiske befanns helt beroendevara av
kostnadsutvecklingen. Sektorn skyddad livsmedelsindustri omfattar för-
ädling såväl inom jordbruksprisregleringen. Samtliga branschersutomsom
huvudsakliga råvaror jordbruksprisreglerade.är ingårHär slakt- och char-
kuteriindustrin, mejerier, kvarnar, bagerier och sockerindustrin. Prisbild-
ningen här befanns i det helt kostnadsberoende.närmaste kFör kon-vara s
kurrensutsatt industri" framkom prisbildningen i hög grad kostnads-att var
beroende. Efterfrågeförändringar befanns också ha viss inverkan.en

Förutom kostnadsutvecklingen kan ändrad lönsamhet påverka relativpri-
för olika led och därmed ledens andelar konsumentpriset. Någonserna av

precis bedömning lönsamhetsutvecklingen i de olika leden har inte kun-av
hjälpgöras med befintlig officiell statistik. Erfarenheterna från SPKsnat av

löpande prisövervakning tyder inte på anmärkningsvärdnågon lönsam-att
hetsförbättring skett inom industri handel jordbruketseller totalt. Om lön-
samhet den delutgöras jordbrukets intäkter ersättningutgöranses av av som
för kapital och arbete denna under l980-talet ha minskat.eget snarastsynes

betydandeEn orsak till detta ökadeär exportkostnader för överskottspro-
duktion. Olika regleringsavgifter för detta ändamål påverkar jordbrukets
direkta ersättning för sålda och därmed den del blir över närvaror, som
kostnaderna i produktionen täckts.

Eventuella lönsamhetsförbättringar förhar övrigt tämligen liten påver-en
kan på andelsförändringarna då vinsten i de flesta branscher utgör en myc-
ket liten del omsättningen. dagligvaruhandelnI exempelvisutgör över-av
skottet resultat efter avskrivningar och finansiella intäkter och kostnader

ägaruttag i storleksordningen l,5 omsättningen. Omsamt procent ettav
överskott den storleken hypotetiskt skulle öka 50 över 5-årspe-procentav en
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effektenriod, skulle priset i dettapå led bli 0,15 år lönsam-procentca per om
hetsförbättringen helt hade åstadkommits via prisökningar. skulleDetta
medföra ökning andelen konsumentpriset inkl imed stor-en av av moms
leksordningen 0,5 procentenheter femårsperioden.över

direktiven tillI LMU sambandet effektivitetsutveckling-mellanattanges
och utvecklingen konsumentpriset Effektivitetbör belysas. dockären av

svårt mäta och utvärdera. omfattar oftaBegreppet dimensionermångaatt av
verksamhet vilka ibland kan kvantifiera, isvåra handelns fallatt ten vara ex

service. Effektivitet oftamäts med produktiviteten, dmått på omsättningv s
eller förädlingsvärde i relation till insatser, arbete eller kapital. Dettat ex ger

ensidig bild effektiviteten där kvalitetsförändringar, serviceinne-ten av ex
håll, tillgänglighet faktorer inte faktorer kan ha betydelsemäts; storm som
för faktiskaden effektiviteten.

Utvärderingen dessutom beroendeär det finns jämförelseobjektattav
med likartade produktionsförutsättningar. jämförbarhetEn sådan kan
knappast gälla mellan de olika leden i livsmedelskedjan. Verksamhe-anses

i råvaruproduktion, förädlingsindustri och handel skiljer sig fleraten på
målsätt-viktiga punkter, det gäller produktionsförhållandennär ochtex

ning. Arbetsproduktiviteten vedertaget effektivitetsmått industrin,är iett
Ävendär det finns andra delbranscher jämföra med. här kan naturligtvisatt

invändningar då kvalitets- och sortimentsaspekter också här kangöras,
minska måttets relevans.

Handelsledets verksamhet avviker helt från de producerande föräd-och
lande ledens. Målsättningen här bedriva effektiv distributionär ochatt
marknadsföring, erbjuda kunden service. ökad servicegradäven Enattmen
i handeln påverkar arbetsproduktivitetennormalt negativt medan effektivi-

i verksamheten sådan åtgärd mycket kanväl ha ökattvärtomteten genom en
i helhetsperspektiv. Service och manuell betjäning har blivit vikti-alltsett ett
konkurrensmedel de och naturligtvis förknippade medåren, ärsenastegare

kostnader i handeln.större
Det ovanstående antyder dels effektivitetenalltså sällan kan mätasatt

produktivitet, dels ökanderelevant approximeras vanligen med attutan en
andel priset inom fleraeller led i livsmedelskedjan inte behöver haettav

hög kostnadsan-direkt samband med deras effektivitet. relativtnågot En sett
i jämfört följden anpassning till kundensdel led med övriga kanett avvara

därför effektivitet.krav, och innebära godäven en
förfaktor med viss betydelseProduktivitetsutvecklingen emellertidär en

Ökadkostnadsutvecklingen. produktion i förhållande till insatserna har
återhållande effekt kostnaderna.på Som tillgångennämnts är påen ovan

relevant material bristfällig. finns förInte heller någon samhällelig norm
produktivitetsutveckling jämföra med. jordbrukets produktivitetAtt haratt
ökat snabbt, framförallt historiskt, dock klart. framför allt arbets-är Det är
produktiviteten höjts följdbl till högre kapitalintensitet och tillgångsom a av
till jordbruksmark sysselsatt. Förädlingen kulturväxterna ochmer per av
djuren har högre avkastning också krävt insatser, i formgett stora tmen ex

konstgödsel och proteinrikt foder. Utvecklingstakten under 1980-talet harav
inte varit lika snabb under och1960- 70-talen.som
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Sammanfattningsvis kan sägas utvecklingen produkti0ns-, föräd-att av
lings- och handelsledens andelar konsumentpriset på livsmedel inte ärav
anmärkningsvärd. Någon lönsamhetsökningstörre har inte förekommit i
något led. Pris- och andelsutvecklingen för de olika leden har i allt väsentligt
varit kostnadsberoende.
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