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Förord

1986 års livsmedelsutredning har haft till uppgift utreda konkur-LMU att
rensförhållanden och prisbildning inom livsmedelsindustrin och livsmedels-
handeln. Utredningen har den september betänkandet30 1987 överlämnat
"Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet" SOU 1987:44.

Denna de tolv underlagsrapporter har legat tillutgörrapport en av som
grund för faktaredovisningen i betänkandet. publiceras delsRapporterna

bilagor till utredningens betänkande, dels fristående irapportersom som
SPKs utredningsserie SPKUS.
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Inledning1

Bakgrund1.1

förhål-vissa speciellapåverkaslivsmedelsbranscheninomKonkurrensen av
vissför upprätthållatillämpasregleringssystemkomplextlanden. Ett att en

utformats såregleringssystem harlivsmedel. Dettasjälvförsörjningsgrad av
skyddaslivsmedelsindustrinvissa delarocksåjordbruket,främstatt avmen

införselavgifter. praktiken påver-lviaimportkonkurrensprispressandemot
Marknadenslivsmedelsindustrin.övrigadendelarkas dock också stora av

regleringar.med omfattandei sambandurholkasresursallokerareroll som
livs-förhållandevis snabbt inomhar ökatarbetsställeanställdaAntal per
kandecenniernaunder deMarknadsutvecklingenmedelsindustrin. senaste

försäljningenSedan 1960-talet harstrukturomvandlingen.tillha bidragit av
företagDåi reellainte ökatlivsmedel inom landet nämnvärt termer. agerar

expande-förandelsvinsterkrävsdär tillväxtenpå marknad attstagneraten
storskalighet ochutvecklingägarkoncentration kan påskyndaEn motenra.

i SPKUSgeografisk strukturkoncentration. Se vidaregeografisk om
samtidigtägande har koncentreratslivsmedelsindustrins1987:22. Att som

Livsmedelsindustrin, Pro-ökat framgår i SPKUS 1984:9storskaligheten har
utredning lant-pekar denna påägarförhållanden. Vidareduktions- och

livsmedelsindus-brukskooperativets inom vissa delarökade dominans av
trin.

Syfte1.2

livsmedelsindustrins ägar-effekternaanalyserasyftar tillRapporten att av
dominanslantbrukskooperationenssärskilt intresseAvstruktur. vara.anses

marknadsformerOlika1.3

uppnåsi de effekterVärdet liggeregenvärde.ingetKonkurrens har avsom
vissfastställakan intekonkurrenssituation. Manfungerande attväl enen

önskvärda.denkonkurrens ärgrad av
konkurrenstraditionelltnationalekonomin attsett,Inom er-omanses,

Produk-priset stiger.ochproduktionsvolymenminskarmonopolmedsätts



tionskostnaderna kan emellertid i stället minska därför stordriftsfördelar-att
bättre till vid monopoliseringen.tasna vara

Kostnadsminskningar leder emellertid inte till sänkta priser iutan tas ut
form monopolvinst. Detta fallet inteär monopolet för hotär utsattav om ens

potentiell konkurrens.om
Huruvida delar livsmedelsindustrin befinner sig i den situationenav att

inte potentiell konkurrens finns skall diskuterasens en senare.
bedömaFör kostnaderna förär höga måste haatt om man en annan

anläggning med likadana skalfördelar jämföra med, vilket definitions-att
mässigt i detta fall inte finns. vilken takt kostnadernaI utvecklar sig går
däremot jämföra med genomsnittstakten för andra företag. Helst böratt t ex

från den tidpunktmäta då monopolmakten uppnåddes.man
Ett monopol potentiell konkurrens ha hög vinstnivä.väntas Attutan en

vinstnivånmäta förär hög lättareär kostnadernaän mäta ärattom om
för höga. Emellertid uppstår problem med denna mätning det fråganär är

företag drivs såsom ekonomiska föreningar och där ägarna leve-ärom som
eller kunderrantörer till de företag vinstnivâer ska Se vidareuppmätas.vars

mätproblemen i kapitel Definitioner.2.4om
Eftersom samtliga och tjänster konkurrerar konsumtionsutrym-varor om

kan i vid bemärkelse ingamet sägas monopol existerar. Marknadsformenatt
perfekt konkurrens bl kännetecknas identiskaatt ut-som a av varor-
bjuds antal producenter tillärett stort monopolet där-av motsatsen-
igenom ingen enskild producent kan påverka marknadspriset. Inte helleratt
den marknadsformen existerar i verkligheten.

På k oligopolmarknad finns fåtal aktörer agerande därföretten s vars
påverkar varandra. Detta leder i sin till priset blir tämligen trögrörligt.tur att
Andra konkurrensmedel såsom reklam används i stället i förhållandevis hög
grad. Man kan skilja mellan respektive differentierat oligopol. detIrent
förra fallet produceras homogen produkt och exempel brukar bensinen som
användas. detI fallet produkterna likartadär karaktär avvi-senare av men
ker från varandra i vissa detaljer, bilar.t ex

Vi har således medgöra grader marknadspåverkan och prisutveck-att av
lingen på marknaden kan påverkas andra faktorer gradenänmer av av
marknadsmakt.

Uppnådd marknadsandel, produkternas substituerbarhet med produkter
utanför vald marknadsavgränsning, tullar, och skalfördelar ärpatent exem-
pel på faktorer påverkar konkurrenssituationen. begreppDetsom som
kommer föranvända sammanfatta dessa faktorers konkurrenspåver-att att
kan konkurrenspress.är

Konkurrenspressl.4

Professor Lars Persson Företagsekonomiska institutionen, Stockholms uni-
versitet har beskrivit konkurrenspress den risk förett mått på ekono-som
miskt otillfredsställande resultat företag, i avseende miss-någotettsom som
sköter sig och inte förmår hitta bra motmedel förändringar i omgiv-att mot
ningen, för" Ds Livsmedelskommitté.utsätts Jo 1984:13 1983 års förut-En



kan förloraföretagenenligtsättning för konkurrenspress Lars Perssonär att
företag kan förlora kun-Anledningen tillsina kunder hotincitamentet. att

försäljareandra ellerKunderna kan till ersättader många. övergåär varorna
konsumtions-företagenfinns risk förmed närliggande substitut. Vidare att

användermedför konsumenternaändras radikalt vilket kanmönstret att
minska ändradeMarknaden kansina till helt andra ändamål. p g aresurser

köparebefolknings- inkomstförhållanden.och/eller Hotet att tappaom
kravföretagen vilket ställer påkonkurrenspress påuppfattas anpass-som en

ställer krav påkonkurrenspressningsförmåga. starkEn att resurserna an-
önskemål.köparenslyhördoch säljarenvänds effektivare är gentemotatt

koncentrationochKonkurrenspress1.5

Å kan marknadensidansidor.Koncentration marknad har tvåpå enaen
uttrycksidan kan detstordriftsfördelar, andrakännetecknas å ettvaraav

andra institutionellamonopolmakt ellerorganisations önskanför attomen
monopol.faktorer leder till ett

Över stordriftsfördelareffektiv produktiontidshorisont kan g apenen
missbedömningarföretagetineffektivt monopol görtillövergå ett avom

marknadstillväxtenvadökar produktionsapparaten änmarknaden och mer
medger.

föronödigt prisermonopolmarknad högateoriEnligt ekonomisk ger en
företagen.vinster tillsamhällsekonomiskt omotiveradeochkonsumenterna

med depriset likaperfekt konkurrens rådermarknadsformen ärOm sam-
inte resul-monopol vilketkostnaderna. har ärhällsekonomiska När ettett

inef-kostnader ochonödigt högastordriftsfördelar, blir resultatettat enav
de samhälls-prisetockså änfektiv resursallokering. Vid monopol störreär

tillfaller företa-monopolvinsten,skillnaden,ekonomiska kostnaderna och
get.

tillföretag kan producerastordriftsfördelar medföraSamtidigt kan ettatt en
företagantalperfekt konkurrenskostnad vad fallet vid ettlägre än stortvore
Ävenadministration. isamordningsvinster i produktion och/ ellertack vare

kostnads-detta speglar dådetta fall kan företag uppvisa höga vinsterett enmen
företag i kraftåtnjuter andrafördel det dominerande företaget gentemot avsom

konkurrensutred-Brister iöverlägsen effektivitet Per-Olof Bjuggren, 1981,en
ningens betänkande, Ekonomisk Debatt årg nr

Undersökningar gjorda i USA O E Williamsons 1968 Economics as an
Antitrust Defence: The Welfare Tradeoffs, American Economic Review,
årg 58, visst9 stöd för hypotesen effektivitetsvinstenett pattnr ger g a
stordriftsfördelarna kostnadenär större i formän högre priser pav g a
monopolställningenz. Den sammanlagda effekten blir välfärdsvinst. Deten

tänkba-lägstaerbjuder deföretagstordriftsfördelar uppkommer i branscherdär ett
styckkostnadernadärproduktionsintervallstyckkostnader ioch dessutomopererarra

effektivitet.Samhällsekonomiskfallande Bohmär Peter 1977,
produktionskostnader-3 Resultatetpekar krävs relativt sänkningardet småmot att av

höjsför välfärdseffekten fusionen bli positiv prisernaskall ävenatt nettona omav
påtagligt.



lO

skall ingenpoängteras hänsyn tagits till fördelningsaspekten Hjal-Latt
Välfärdsvinster1975, monopol och kostnader för decentralise-marsson av

ring, Ekonomisk Debatt årg 6.nr
Av sagda framgår det är svårt huruvida tilltagandeavgöraatt attovan en

koncentration önskvärdär eller inte. kanDet undersökagöra är attman om
prisutvecklingen, kvalitetsförändringar uppför sig kan väntaetc som man
utifrån olika konkurrensbetingelser på respektive marknad.

fram tillde faktorer lett ägarkoncentrationAtt kan leda till heltsom en
kostnaderna illustrerasolika effekter på i nedanstående figur.

Stordriftsfördelar/Importrestriktioner
monopolEtableringshinder naturligt

UI i
nadsdominans/ÄgarkoncentrationMark

SamordningsvinsterSvag konkurrenspress Okad stabilitet

Höga kostnader Låga kostnader
Ineffektiv Effektivresursallokering resursallokering

Kommentarer till figuren; Importrestriktioner, etableringshinder samt
stordriftsfördelar/naturligt monopol kan påverka marknadsformen.antas
Samtliga dessa faktorer har inom livsmedelsindustrin bidragit till ökaden
marknadsdominans och ägarkoncentration. Vidare påverkar dessa faktorer
prisutvecklingen och resursallokeringen i ekonomin. lmportrestriktioner
och etableringshinder höga kostnader/priser och ineffektiv resursal-ger en
lokering konkurrenspress. Stordriftsfördelar den omvändap g a en svag ger
effekten eftersom kan utnyttja bl samordningsvinster. figurDennaman a
skall också illustrera det faktum det inte marknadsdominans/ägarkon-äratt
centration i sig påverkar kostnader/ priser det bakomliggan-ärutan attsom
de faktorer är avgörande.som

Figuren gäller åtminstone kort sikt.på På längre sikt kan det så attvara
monopolmakt dominans alltid upphov till ineffektivitet i företag vilketger
leder till ökad prisnivå till följd ökade kostnader. Om falletsåen av vore
kommer vinstmaximerande företag söka slå sig in på denna marknad. Enatt
hög prisnivå nämligen likautgör incitament för nyetableringett stort som en



lagligtavsaknad såvälnaturligtvisförutsättervinstnivå.hög Detta aven
Dominans påetableringshindersanktionerade andra patent etc.typ ensom

lockar således andraföretagsskötselineffektivleder tillmarknad ensom
livs-uppköpsig. Om Volvosföretag etableravinstmaximerande texatt av

kapiteldiskuteras iexempel härpåföretag kanmedelsproducerande vara
öka möjlig-effektiv produktion ochkonkurrenstryckvisstEtt anses ge en

konkurrenstryck kan emeller-konsumenterna. Etttillfredsställaheterna att
effekter.önskvärdatid få ickeäven

denutvecklad priskonkurrensfara vid alltförexempelSå till är enen
företagenTänkbartpris ha kvaliteten. ärkan påinverkan lägre attett ger

priskrig. konsumenternasför hänga med i Urkvalitetenavkall på att ett
kvalitetsförsämring.prisetblivit billigare tillsynvinkel har av enmenvaran

Följden bliröveretablering.leda tillföretag kan ocksåTävlan mellan
vid stark konkurren-Andra problemoch ökade kostnader.överkapacitet

utvecklings-Forsknings- ochsikt.svårigheterna planera pä långär attspress
Återkommande priskrig kaninte på.företagen kanskearbete vågar satsa

orättvisa.demdärför konsumenternaicke önskvärda tatt ex anservara

uppläggningoch1.6 Hypoteser

svårighetensjälvklart. problemingalunda Ett ärValet hypoteser är attav
konkurrensbetingelserna. Det gårägarkoncentrationens inverkanisolera på

det intefalsifiera eftersom gårsig verifiera eller hypoteserna attatto varem a
ägarkoncentrationen haft. Vadfaktorervilken betydelse andra änavgöra

ligger i linje med vadutvecklingen vissa variablerkan visas är avsom om
jämförelsematerial.kan förväntas. Vidare finns problemet med Inomsom

jämförelsematerialet till andra bran-för denna studie inskränker sigramen
Önskvärttillverkningsindustrin totalt.inom livsmedelsindustrin ochscher

marknadsdominans likartatefter påklassificera övriga industrierattvore
resursbrist.gjortslivsmedelsindustrin klassats detta harsätt p g asom men

genomföra kvantitativdet förknippat svårigheterDå medär attstora en
kvalitativaanalys kommer huvuddelen ianalysen termer.att varaav

efter be-i möjligaste måndelbranscherna rangordnasMarknaderna
förändringar ikonkurrensen ägar-dominans. Effekter pådömd grad avav

bely-och exempeli kvalitativakommer analyserasstrukturen termeratt som
kommer att ges.resonemangenser

femton åren 1970-1985kostnadsutvecklingen under dePris- och senaste
användas försiffrorbransch. kommerkommer redovisas Dessa attatt enper

redovisadebakgrund denförvänta sigjämförelse med vad kan mot avman
ägarutvecklingen.

jäm-livsmedelsindustrin ocheffektivitetsutvecklingen inomFör mätaatt
invänd-Naturligtvis kanarbetsproduktiviteten.förelsematerialet används

invändningardetta deanvändandet mått. Trotsningar göras mot somav
effektivitetbranschensarbetsproduktivitet mått påkan göras ettmot som

i andraoftaalternativ. Vidare detta mått använtfinns inga lättillgängliga är
arbetsproduktivitetenfår betraktaundersökningar varför som en ve-man

approximation för effektivitet.dertagen





Definitioner2

ekonomiskaEn rad mättekniska problem då söker analyserauppstår man
Proble-förhållanden inget undantag.empiriskt. Livsmedelssystemet utgör

sammanfattaskan sommen
validitetskravdetmäts som avses-

reliabilitetskravtillförlitliga mätningarnahurså, ärom-
Reliabilitetklassificera.ochdefinieraValiditet innefattar problem med att

precisionen iavseendemed påkvalitetgäller problem med mätningarnas
kapitelvaliditetsaspekten. 1huvudsakkapitel behandlas iresultaten. l detta

med utgångspunkt från vadempiriska data analyseraskommer ägar-5 att
förväntas ha för påverkan på kostnader och priser.kanstrukturen

Livsmedelsbegreppet2.1

livsmedelVad Vid ytligär betraktelse kan det sig självklart, är,te svareten
det Livsmedel dock inte entydigt begrepp olikaäter. är ett utan antarsom
skepnader. granskas förekommande jord-Här vanliga definitionertre -
bruksnämndens, livsmedelslagens och slutligen SCBs.

Jordbruksnämndens definition livsmedel omfattar och vissamatvarorav
drycker. Av dryckesvarorna ingår läskedrycker och maltdrycker med un-
dantag starköl. Följaktligen innefattas heller vin och sprit. Allaav varor

omfattas tillgängliga iär dagligvaruhandeln och ligger tillika till grundsom
för konsumentprisindex-beräkningarna.KPI

Enligt livsmedelslagen livsmedel dryckesvaror, njutnings-är matvaror,
medel eller förtärasavsedd människor med undan-är attannan vara som av

vilkenpå läkemedelsförordningen tillämpning.ägertag av vara
SCBs industristatistikI ingår följande;

31 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri
31 1-312 Livsmedelsindustri
31 1l Slakteri- och charkuteriindustri
3-112 Mejeriindustri
31 13 Frukt- och grönsakskonservindustri
31 14 Fisk- och fiskkonservindustri
31 15 Olje- fettindustrioch
31 16 Kvarnindustri
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31 17 Bageriindustri
31 18 Sockerindustri
31 19 Choklad- och konfektyrindustri

Övrig3121 livsmedelsindustri
3122 Fodermedelsindustri
313 Dryckesvaruindustri
3131 Spritdrycksindustri
3132 Vinindustri
3 l 33 Maltdrycksindustri
3134 Mineralvatten- och läskedrycksindustri
314 Tobaksindustri

SPK definierar livsmedel i enlighet livsmedelslagenmed SPK iärmen
många sammanhang hänvisat till industristatistik. Problemet livsme-är att
delslagens definition inte matchas SCBs klassificering livsmedelsin-av av
dustrin i många stycken. Livsmedelslagens definition kan sammanfattas

livsmedel produkter avsedda förär humankonsumtion. Industristati-som;
stiken har fodermedelsindustri vilken knappast faller underposten - -

givna definition. Samtidigt krävs för ingå i industristatistiken någonattovan
form bearbetning produkten. Emellertid ingår renodlade styck-av av
ningsföretag i industristatistiken, de styckar d bearbetartrots att v s- -
köttet.

Ägg, färsk frukt och grönsaker potatis ickeär några exempel påsamt
förädlade livsmedel således kommer utanför industristatistiken. indu-1som
stristatistiken särredovisas dryckesvaror, ingår i livsmedelslagens be-men
grepp-

För utifrånmäta livsmedelslagens definition används följandeatt - -
formel enligt Svensk Näringsgrensindelning 311 312 3122./. 313 eller+-
livsmedelsindustrin exklusive fodervaror plus dryckesvaruindustrin.-

2.1.1 SCBs näringsgrensindelning

Svensk standard för näringsgrensindelning fastställdesSNI 1969. För en
ingående beskrivning hänvisas till serie Meddelande iSCBs samord-mer

ningsfrågor 1969 och8 1977 översiktlig beskrivning.Härnr nr ges en
Standarden hierarkisk ochär har nivåer. nivå denDen övervä-sex som nu

gande delen analysen kommer utföras i 4-siffrig.kär Föratt attav s ge
läsaren redovisning indelningen på denna nivå och möjlighet atten av en
själv skapa sig uppfattning homogenitets- och branschblandnings-en om
problematiken tabell 2.1.presenteras

SCB klassificerar arbetsställen till viss näringsgren med utgångspunkten
från de produkter produceras vid arbetsstället. enstaka fall ingårI ävensom
förbrukade råvaror i klassificeringen. Om produktionen fördelad flerapåär
produkter förs arbetsstället till den bransch har den andelenstörstasom av
det totala saluvärdet för arbetsstället mestkriteriet. Graden bransch-av
blandning utläsa igår SCB redovisade specialiserings- täcknings-ochatt av
gradsmått. förstaDet måttet hur del saluvärdet utgörsstoranger av som av
till näringsgrenen hänförliga produkter. andra andel iDet måttet anger
saluvärdet för dessa produkter faller på de arbetsställen klassifice-som som



2.1 årTabell Antal arbetsställen, personal, saluvärde 1984m m

Näringsgren Antal Personal Saluvärde Föräd-
BenämningKod arbets- lings-

arbe-manställen värde
teman are 000 kr 000 kr1 1

3111 Slakteri- och charkuteriindustri 168 3 637 13513 18480 314 3 757 0
3112 Mejeriindustri 111 2 887 7 312 12231 836 2 784 4

Frukt och grönsakskonservindustri3113 43 2 222 3 986 8519623 1652 2
Fisk- fiskkonservindustri3114 och 57 345 2 144 2811 776 508 1
Olje fettindustri3115 och 6 743 963 3 350 871 845 l

3116 Kvarnindustri 19 309 493 1583 894 401 0
Bageriindustri3117 281 2 101 9 037613 5 974 2 822 3
Sockerindustri3118 8 553 1512 2 304 810 810 9

3119 çhoklad- och konfektyrindustri 32 1339 3 935 2 473 359 096 11
Ovrig livsmedelsindustri3121 50 1071 2 073 729 7024 1 162 5

3122 Fodermedelsindustri 35 559 880 4 735061 486 5
3131 Spritdrycksindustri 8 316 643 1398 864 471 5
3132 Vinindustri - - - .-3133 Maltdrycksindustri 14 951 8171 2 506686 1317 3
3134 Mineralvatten- och läskedrycksindustri 13 96 348 281 401 162 3

Tobaksindustri3140 4 444 993 1319 685 799 7

bild ispecialiseringsmâttetordandraMedbranschen.till avengerrats
täckningsgradenochbranschenproduktion sker iutsträckningvilken annan

utanför näringsgrens-produkter producerasbranschenshuruvidamäter
indelningen.

2.2 Begreppet ägare

olika juridiska former näringsverksamhetfrånutgångspunkt ärMed av
ekonomiska föreningar, delägare i handels-aktieägare, medlemmar iägarna

bolag Makt företag finns också direkt personligt ägande,över utanetc.
Är koncentrationen utifrånvia stiftelser. det intresse undersökasåsom attav

denna uppdelning
förMöjligheterna finansiera investeringar och uppköp kan skilja sig åtatt

möjligheten mark-de olika juridiska formerna och därmed kan uppnåatt
skilja sig behandlas inadsmakt åt. aspekt kommerDenna att rapporten

därför indelningsgrund effekter.någon för mätningutgörautan att av
aktieägare domineraaktieägare heller inte entydigt. kanBegreppet Enär

majoritetsägande övriga aktierbolagsstämma eller ärattett aen p g a p g
spridda, aktieägare tillhör dem helt inflytande i bola-är utanen annan som

Aktieägare kan både fysiska och juridiska ägande kanEttget. vara personer.
visst bolag koncentreras.koncentreras aktieägandet inom Det-ettattgenom

innebära maktförändring kan påverka marknadsmakten.kanta somen
fmansieringsmöj-företags juridisk kanNär ägare ärett en annan person

ligheterna juridisk form det ägande bola-olika beroende dels vilkenpåvara
företagethar, dels hur andel ägs.get stor somav

koncernförhållandena spelakanfmansieringsmöjligheternaFörutom en
likartadesäljerkoncernföretagenmarknadsmaktenför såroll snart som

varandra.säljer tillprodukter eller varor
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Med utgångspunkt från det förspelar roll företags marknads-att ett
makt kommun,ägarna är institutioner, utländska kapitalägarestat,om
eller inhemska kapitalägare bl följande indelningsgrunderär tänkbaraa

ägarkapital Stockholms fondbörspånoterat-
ägarkapital på utländska börsernoterat-
ägarkapital OTC-listanpånoterat-
ägarkapital icke börsnoterat, privat-
ägarkapital utlandsägt icke börsnoterat, privat-
ägarkapital ägt statenav-
ägarkapital kommunerägt av-
ägarkapital leverantörerägt av-
ägarkapital kunderägt av-
ägarkapital konkurrenterägt av-

Kriterier för hur mycket ägande krävs för hänföra visst bolag tillatt ettsom
viss ägarkategori fastställas. Kedjevisamåste och korsvisa ägarförhållan-en

Ägarnaden komplicerar indelningen och i boken och makten i Sveriges
börsföretag" S.I Sundqvist beskrivs1986 ägandet sfärersåsom Penser-
sfären Samhälls-sfären och Volvo-sfären tex.

2.2.1 Valda indelningar

SPKsl utredning Livsmedelsindustrin Produktions- ägarförhållan--
den SPKUS 1984:9 delas livsmedelsindustrin in efter följande ägarkate-
gorier

Iantbrukskooperativa företag-
konsumentkooperativa-
utlandsägda-
statliga-
övriga privata "-

Denna indelning kommer användas i kapitel vari bl redovisas4att a en
uppdatering den nämnda SPK-utredningen.av nyss

l delavsnitt förklaras varförnästa livsmedelsindustrins branscher i all-
Ägarbegreppetmänhet kommer få marknaden. bör väljasatt representera

efter vad förär relevant marknadsmakten. Av detta skäl vilket när-som -
belyses i kapitlet Konkurrenspåverkande faktorer kommer ägar-mare -

kapitel indelas efter de tillhör "lantbruks-4 attna o m om grupperna
kooperationen, statliga företag, utlandsägdakonsumentkooperationen",
företag eller övriga privata företag.

2.2.2 De olika ägarkategoriernas egenskaper

Den klassificering ägarkategorier används i kapitel uppfattaskan4av som
fördomsfull. olikaDe ägarkategoriernas eventuella skillnader vad gäl-som

ler målinriktning och strategier därförbör diskuteras. sådannärmare En
diskussion bör inriktas vad kan förvänta sigpå de olika ägarkatego-man av
rierna för i söka kartlägga förväntningardessaatt rapportensenare om

med verkligheten.stämmer



2.2.2. K ooperalioner

Kooperationens primära skydda sina medlemmar "utsug-mål att motvar
kunder.ning köpmän sig de uppträdde leverantörer eller Förav vare som

lyckas lojalitet ha slutit sig ikrävs medlemmarna. Frånatt att sammanav
säljar/köparkollektiv gick vidare och investerade i företag inom ledenman
för uppsamling följande kallasoch bearbetning jordbruksprodukter i detav
dessa led i livsmedelskedjan förädlingsindustrin".i allmänhet för Ekono-
miska föreningar har organisationsform. Föreningarnas verksam-valts som
het syftar till tillvara medlemmarnas ekonomiska intressen. Det över-att ta

minskagivetvisbakåtintegrera framåt ellergripande syftet med attatt var
detsig kunnaansåg görautgifter. Skälen tillmedlemmarnas att varman

tillräckligt mark-uppnåddetvåfaldiga. tillDels skulle storatt enman se man
effektivitetenökadels skullenadsmakt för kunna påverka priset,att man

marknadsdominans.andrasinom industriledet brytaattgenom
nästa/föregående led skorStrategin visserligen logisk. Anserär attman

sig det naturligt söka inflytande i detta. börbekostnad Härpå är övaattens
strategier skilja siglantbrukskooperationens och konsumentkooperationens

förädlingsindustrinförra borde inrikta sig på den delnågot åt. De ärav som
råvaruintensiv konsumentkooperationen bör söka sig till flertalmedan ett
olika branscher.

konsumentkooperationentid dock industridelen i specielltPå harsenare
fått betydelse ochfått betydelsefull roll. Lönsamheten har större manen mer

till den övrigaindustrigrenen jämbördig konkurrentvill skallatt vara en
Åmålkonflikt sidanlivsmedelsindustrin. Möjligen kan här uppstå. enaen

sidanintressen och andraskall kooperationen tillvarata medlemmarnas å
medlem-enskilda företagets perspektiv. Ombetonas lönsamheten sedd i det

inom industri-inte direkt koppling mellan ökad lönsamhetmärkermarna en
målkonflikt uppkom-och ökat välstånd kan hävda atteget engrenen man

sammanfaller inte med indu-mit. konsumenters intressenProducenters och
industriorganisationen har fått egenvärdestrins lönsamhetstänkande och ett

vilket i konflikt med ursprungliga målsättningen.står den
En organisatorisk skillnad mellan lantbrukskooperationen och konsu-

mentkooperationen hur industriföretagenär De olika industriföretagenägs.
inom lantbrukskooperationen olika ekonomiska föreningarägs av vars
medlemmar jordbrukare inomär olika geografiska regioner. Industriföreta-

inom konsumentkooperationen indirektägs rörelsens samtliga eko-gen av
nomiska föreningar tillsammans via Kooperativa Förbundet. Inom båda
kooperationerna pågår diskussioner enskilda produktionsenhetersattom
optimala strukturer och strategier kan i konfliktstå övergri-gentemot mer
pande mål. solidaritetstänkandeHär är och leveransplikt betydelse.storav
Ur industriell synvinkel finns risken de enskilda produktionsenheternaatt
inte drivs effektivt kunskap fältet.på Organisationen riskerar blitrots att
tungrodd och stel. denUr enskilde medlemmens synvinkel kan det vara
svårt medlemsnyttan i det industriellaatt vidare härom isese engagemanget
avsnitt 3.4.

lnhemskt producerade råvaror
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uppfattas negativt kooperationernaskall dock inte något ärDet attsom
förädlingen inom enhe-uppdelade i mindre produktionsenheter trots att-

fall identisk skalfördelar kan missas.likartad eller vissa ävenärterna om-
Även mängdlantbrukskooperationens olika produktionsenheter på enom

uppdelningen olikahar geografiskt monopol nämligen påområden ett ger
konkurrens. Resultatansva-ekonomiska föreningar upphov till visst slag av

tillincitament via högre avräkningspriserriga enheter innebär visst attett
kooperativt ägda företagenvinster överträffa de andraoch högreägarna

för perspektivbransch. läsareninom Det ettmest sagt att gesamma senare
lantbrukskooperationens mejeriverksamhettill hur fallet tex vorevore om

produktions- och resultatenhet.koncentrerad till endast en

förelag2.2.2.2 Privata

företag vinstmaximerande företags primära målKapitalistiska eller ks
primä-framgår Till skillnad från kooperationerna detbenämningarna. ärav

inte förvid uppköp företag i uppköpande bolag ochlönsamheten somra av
i föregåen-kooperationerna producenterna/ konsumenterna ettatt gynna

sofistikeradde/efterkommande oftast företagen målsätt-led. harNu en mer
endast lönsamhet i sig. Så Volvos i livsmedels-ning än t engagemangex var

Beijer. skulle sälja livsmedelsdelenindustrin köpet Volvoresultatett avav
passade in i Volvosanalys vid handen livsmedelssektornattmen en gav

strategiska Livsmedelsindustrins konjunkturokänslighetplaner. ett ut-var
biltillverkningen. kanmärkt komplement till den konjunkturkänsliga Man

riskfördelningsstrategi.En orsak kan Volvoalltså tala attom annan varaen
sig ha möjlighet konkurrera effektivisera.ansåg attatt genom
skiljer sig lantbrukskooperationen från övrigaHur nu gruppen gruppen

privata företag därt storföretag Volvo kan Kraven påägare.ettex som vara
lojalitet och solidaritet i form lika behandling leverantörer finnst ex av av
inte inom ledningen deVolvo-koncernen. från i VolvoKravent gentemotex

inriktade lönsam-enskilda torde ensidigt påproduktionsenheterna vara mer
ekonomisktleder till brahet och mindre inriktade vilkapå vägar ettsom

företagsledning vilken kanutbyte för Samtidigt erfarenhar Volvoägarna. en
vissa frågor. Denföretagspolicy iutformandetstöd vidutgöra ett av en

beslut och resultatan-relativa frihet vad gällerproduktionsenhetensenskilda
innebär mindre hotleda till uppköp Volvobör slutsatsen ettatt ett avsvar

Uppköpuppköp lantbrukskooperationen.konkurrensen än ettmot av enav
livsmedelstillverkningen kanfrånskilddär bastillverkningenstorkoncern är

innebär hotför sigi ochfrämja konkurrensen ettstoratrots atttex resurser
densamma.mot

koncentrationhuruvida det skettfråganskall erkännasDet att enom
utifrån denomöjlig påföretagövriga privatainom är att svaragruppen

kandettai denna Meninformation redovisas attantatrotsrapport. mansom
konkurrenstrycket kategoriers.jämfört med övrigastarkare härär

privataövrigai styckenföretag påminner mångautländskaGruppen om
därigenomannorlunda sättsig på någotföretag. Möjligen etablerar ettman
via uppköp1986:5marknad SINDoftare fråga köpadet är attatt enom

tillverkningsledet.företag investera iän attav



trolig förEn strategi de privata vinstmaximerande företagen inbrytningär
i branscher där det sker relativt förädling.hög Industriellt kunnandeen

Ävenutnyttjas då på bästa branscher med hög exportandel kansätt. en anses
Ävenlockande. här kan eventuellt specialkunnande utnyttjas. Vidareett

verkar det otänkbart i branscher där lantbruksko-att ett ston engagemang
operationen dominerar Råvaruförsörjningsproblematikenär vänta.att
finns där SPKUS Konkurrensförhållanden matfetts-se 1986:15, påtex
marknaden. Snarare kan förvänta uppköpen sker inom branscherattman
med välkända och inarbetade kombinerat med högmärkesvaror export-en
andel.

2.2.2.3 Statliga företag

Gamla Statsföretags målsättning kan övergripandesägas vara av mer sam-
hällsekonomisk Därmed inte företagsekonomiska hänsyn sak-natur. sagt att
nades. fungerandeEn samhällsekonomi behöver friskt näringsliv. Skill-ett

vinstinriktade företag Statsföretagnaden delvis fick sigpårent attmot tavar
regional-vissa och sysselsättningspolitiska åtaganden. Det har dock skett en

förändring på tid påminner den konsumentkooperationensenare som om
Inriktningen påminnergenomgått. den karaktäriserar ettnu ommer som

vinstmaximerande företag. Lönsamhet och profilering har blivit honnörs-
ord. konkurrenshänseendeI skulle alltså kategorin statliga företag närmast
jämföras med övriga privata företag. framtiden kan dock regional- ochI
sysselsättningspolitiska hänsyn komma inverka statliga företagenspå deatt
konkurrenssituation och det kan bli motiverat särskilja dem frånattmer
andra företag vad gäller marknadsbeteende.

2.3 marknadBegreppet

ekonomisk teoriI analyseras ekonomiska skeenden ofta utifrån antagandet
företag produkt. Verkligheten söker belysa är avsevärtett en man mer-

komplex. Det det så jämföra teorierna med verklighetengör svån ärattsom
emellertid främst inga experiment utföras. därför inte isole-kan kanManatt

faktor konkurrenspress och därefter prisutvecklingmätatex tra en ex- -
och därav dra slutsatsen det just konkurrenspressen förklararäratt som
prisutvecklingen.

finnsDet således problem med klassificera företagen efter marknads-att
tillhörighet. Enligt den teoretiska definitionen perfekt konkurrens skaav
produkterna homogena, i meningen definitioneridentiska. Dylika ärvara
inte realistiska.

säljare ochmarknad definieras det forum därBegreppet allmänt som
teoretiskköpare byter bestämd relation.produkter till marknaden Enen av

definition marknadermarknadsbegreppet avgränsningaroch ävenav av
utifrån kan definierasolika korselasticitet. marknadgörs En somvarors

produkter efterfrågekorselasticiteter de-vilkas utbuds- eller Dennaär stora.
finition inte fullständig. omfattar marknad därär Den är näravaror somen
substitut till ingår riktigtvarandra vilket ärär ävenmen varor som--

Ärkomplement till utbudskors-varandra omfattas definitionen. däremotav
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positiv ochefterfrågekorselasticitetenochelasticiteten negativ och stor
substitut.vilkaendast är näramarknaden till gällabegränsasstor att varor

korselasticiteteromöjligt estimeraför inteDet är svårt säga attatt --
ambitioner.detta ligger utanför dennaoch rapports

Valda indelningar2.3.1

marknader-indelanödvändigtdet dåmätningarna blirempiriskadeFör att
branschin-används SC Bsdennakriterier. Iefter andra relevanta rapportna

marknadutbudssidan påbeaktarapproximationdelning SNI. Denna en
underlättas.datainsamlingenfördelendenoch har att

Koncentrationsmått2.4

konkurrensbetingelser olika markna-vilket påsöker måttDet är ett anger
produktionspotential. Måttrenodlat strukturmått företagensder. Ett är av

produktionskapacitet.företagens Förutomsådan karaktär bör återspeglaen
kapacitet, lagertillverk-försäljningen tillkommer outnyttjadden aktuella

för och skulletillverkning för Tillverkning lagerning och exportexport.
praktiskamarknaden. skälalternativt kunna utbjudas den svenska Av ärpå

marknadsan-företagetsAlternativ måttenhetberäkna. ärdetta mått svårt att
definieraddel som,

S.-X.+M.
rn:

Si-Xi+Mi
i0

i0,l,2...n

företagets marknadsandel.5
företagets försäljning
företagets export
företagets importZ i

Även urskiljahär svårigheter möjligheternauppstår bland attannat p g a
andel möjlig beräknaden totala försäljningen. En väg ärexportens attav

förmed import- och exponandelarproduktionsandelen och komplettera
i fortsatta analy-kommer användas denmarknaden. metodhela Denna att

potentiellakapacitetsutnyttjande råder och detfullt likformigtOm ellersen.
tillverk-substitutionsmöjligheterna pålagerutbudet litet samtidigtär som

Är utrikeshandelnapproximeras kapacitetsandelarna.ningssidan är små
marknadsande-lagerförändringarna obetydliga det mått påliten och är ett

varugrupperl.koncentrationsmått förlama. Detta är ett

kvantitet.det önskvärtNär gäller koncentrationsmått för det mätaär attvarugrupper
Förekomsten användbarhetenicke marknadsprissattainternleveranserkan minskaav
hos värdesiffror.
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branschindelningen. Enkoncentrationen utifrånkan ocksåMan mäta av
komplement tillförädlingsvärdeanvändamöjlighetenfördelarna är att som

förädlingsvärde medrespektivedividerar då företagets salu-saluvärde. Man
branschen och beaktarförâdlingsvärdet irespektivetotala salu- export

statistiska datavilkaBeroende påjämför uttrycketimport ovan.eller som
produktio-antingenproduktionentillgängliga kanfinns representeras av

definierasFörädlingsvärdeförädlingsvärde.saluvärde eller pro-somnens
el-emballage, bränsle,kostnader försaluvärde minus råvaror,duktionens

utförts företaget utomstå-ersättning för arbeteenergi, transport samt avsom
dubbelräkningsproblemsaluvärde uppstårAnvänds produktionensende.

mellanföretagsnivå eftersom leveransertillaggregering arbetsställevid av
Vidaresaluvärde.företagetsföretag blåserarbetsställen inom uppsamma

information förekomsten/ut-produktionens saluvärde någoninte omger
vidare SOUintegrationhorisontell sebredningen vertikal- och/ellerav

Koncentrationsut-konkurrensförhållande,Industrins struktur och1968:5
föräd-redningen den följande används både saluvärden ochIII. I analysen

lingsvärden.



A f åi
.issäsççz-tg. Av



23

faktorerKonkurrenspåverkande3

för konkurrens-betydelseolika faktorerkapitel behandlar ärDetta som av
de faktorer påver-beskrivningheltäckandeAttbetingelserna. somavge en

finns riskanledningar.vanskligt flera Detkonkurrenssituationenkar är av
säkerhetmeddet kan svårtfaktorer förbises ochviktigaför attatt vara

verkan. Vi måsteorsak respektivevadkausaliteten, alltså ärfastställa som
viktig roll ochspelar görafaktorerord väljamed andra några tror en

kausali-bestämmafaktorer. Att säkertfå med allaambitionenavkall på att
antingen kande valda faktorernavissaocksåtetssambandet gör att sesav

konkurrenssituationdenresultatkonkurrensbetingelse eller avsomensom
råder.som

karaktär ellerinstitutionellfaktorer kanKonkurrenspåverkande vara av
Exempel de förrabranschen. på ärstrukturutvecklingen inomresultat av

leder tillstrukturutvecklingregleringar.andra Engränsskydd och ensom
Ökad ägarkon-ägarkoncentration.ökadmarknaden kandominans på vara

Vilketförknippas.integration brukarvertikal/ horisontellcentration och
leda tillägarkoncentration kanökadgivet.det andra Enär texsom ger

ökadi sin tillled. lederefterföljande Dettaintegration ivertikal turett en
i det ledet.ägarkoncentration senare

Gränsskydd3.1

svensk industri finns potentiell konkurrens från utlan-För merparten av en
det för de företag har dominerande position på marknaden. Föräven som en

delar andralivsmedelsindustrin gäller inte detta. likhet med mångaIstora av
länder skyddas i Sverige inhemsk prisnivå på jordbruksprodukter meden
hjälp avgifter importerade Därigenom livsmedelsindus-på produkter. ärav
trin i hög grad avskuren från import förhållande minskarråvaror. Dettaav
möjligheterna för utländska företag införsel-konkurrera. På så liknarsättatt
avgifterna tullar. från konkurrenssynpunkt fungerande marknadEn upp-
hör emellertid inte fungera bara för importtullar införs.att att

De samhällsekonomiska effekterna inskränks till onödigt pris-högtett
inhemska producenternaför under förutsättning deläge konsumenterna att

öka priserna.på attpassar
tillinkomstöverflyttning från konsumentersker med andra 0rdDet en

kan dock inte höja prisernaproducenter. inhemska producenternaDe ut-
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vadöver tullarna medger. Skulle priserna överskrida de utländska konkur-
priser plus tullen ändras konsumtionsmönstret till förmånrenternas för im-

Eftersom de utländska företagen på andra marknaderport. går detagerar
inte svälta utländsk konkurrens på liknandeatt sättut samma som om en
situation skulle uppstå mellan företag dominerande ochtex ett stort ett
mindre.

Emellertid konstateras i SPKs PM-serie 1986:1 lmportregleringar inom
livsmedelsområdet Jordbruksprisregleringen lägger hinder för verk-att en
lig importkonkurrens för delar livsmedelsområdet. innebärDettastora av

de samhällsekonomiska effekterna kan omfattande pris-att än attvara mer
nivåerna i Sverige högreär världsmarknadspriserna.än

3.1.1 införselavgifter

likhetI med andra länder söker alltså Sverige skydda den inhemska produk-
tionen livsmedel från importkonkurrens. Riksdagen fastställer priser ellerav
prisramar på jordbruksprodukterna och dessa priser upprätthålls ettgenom
gränsskydd i form k införselavgifter import.på Prispressande överskottav s

eller lagras.exporteras
Eftersom det jordbrukarnasär inkomster skall upprätthållas bordesom

prisskyddet de jordbrukarna säljer.avse varor som
Så är emellertid inte alltid fallet. figurI 3.1 schematisk bild överges en

prisregleringens omfattning. Av den framgår flera förädlingsindustrieratt
omfattas prisregleringarna. Vad gäller mejerivaror prisregleringengårav

i partihandelsledet. Andra förädlingsindustrierto omfattasm som av reg-
leringarna köttindustrin.är

Av nedanstående figur framgår uppsamlandeäven och bearbetandeatt
led i livsmedelskedjan i viss utsträckning direkt omfattas jordbrukspris-av
regleringen.

Figur 3. Jordbruksprisregleringens omfaltningför- olika jordbruksprodukter.

T A f V"HárdostKonsumv Smor M|olk- Kott. Margarin. SlarkelseKyck Agg Myol Brod SockerMat-iiasklions- pulver ling oige- labnksaspann spann- potatismal målmmm vaxter potatis

|||Illlllloemwdem
lunktion Detaljhandel

Partihandels-
funktion

i N 4Oljebear-Charku i°°""9j .IteriMeperi. Mele BMejeri. K .Meyer: age" ochvarn mvar-spamm.potais.1bsocke.StyckareStyckare: ganntill- p555mmpacka. industriF" dminodrâstiigs-v 1 verknmgsm ne 1---- ---- -Packen blKvarn Uwin1nings 1s å?mätt"SlaktenV Slakten : indusm .handel handel- u-- u--- ----
law-Sätt. Primárproduktionpm m"u gårdarnaJordbrukarnasproduktionvid

Avserdetpris reglerasi ;ordbruksiörhandlingarna.000000 Kostnadsökningarnaförde.- somfunktioner liggerunderdenprickadelinjenkompenseras ;ordsbruksavtaletsom genom
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Jordbruks-import effektivare tullar.införselavgifterna kan änutestänga
iförädlingsindustri och handel beskrivs bleffekter iprisregleringens a

SPKUS 1987:30.
till prisförändringarinförselavgifterna ändras nämligen med hänsyn

fram till detjordbruksavtal träffatlandet. det ärinom och Frånutom att ett
ani-i kraft tillämpas vid importjordbruksavtals priser träderatt ett nytt av

avgifter bara fastainförselavgifter. dockmalieprodukter fasta Dessa är
i jord-ligger mellan tvåpartiprisetdet inhemskaoförändrade så länge

fastställdafaller under denprisetfastställda prisgränser. Ombruksavtalet
överskottetproduktionsöverskott skalloch orsakennedre prisgränsen är ett

införselavgif-jordbruksnämnd beslutarlagras. Statensellerexporteras om
den nedre prisgrän-priset underhöjas gårstorlek och dessa skallternas om

sjunkan-frågasjunkit. detvärldsmarknadspriserna När ärdärför att omsen
införselavgif-i Sverige skall däremotöverskottsproduktionprisnivåde p g a

situationersärskilja dessasvårtpraktiken kan detinte ändras. I attterna vara
svensk produktion.alltförskyddas då frånoch prisnivån storen

period.fast bara för visssocker det svenska prisetPå brödsäd och är en
införselavgift.därför rörligimporterar får betalaDen sådana envarorsom

prisnivåstabilhjälp rörliga införselavgifterna upprätthållsMed de enav
inom landet.

konkurrenspotentiell3.2 Monopol utan

negativamonopol kan deinte potentiell konkurrens finns tillNär ettens
sedanSockerbolaget har 1907effekterna monopolet förväntas störst.av vara

inflytande sprittillverk-haft sockerframställning. påmonopol på all Statens
tillverkningsledet.ningen blir och dominerar heltnästanstort staten

lantbrukskooperationen.Mejeriindustrin Dedomineras heltnästan av
för-hänvisade tillvill tillverka produkter med mjölk råvara är attsom som

monopol ihandla leveranser med konkurrent haroch priserom en som
råvaruledet.

integrationägarkoncentration ochMarknadsdominans,3.3

påverka sin konkur-vikt vid företagen själva kandenna läggs hurI rapport
kan påverka konkurrens-renssituation. Med detta huruvida företagenavses

trycket marknaden via olika ingrepp.på
och då ocksåförutsättning för företagen skall kunna påverka detEn att -

för kankonkurrenternas konkurrenstryck företaget någonutsätts vara-
Är till ökarform dominans. ägandet i hög grad koncentrerat ägareenav

möjligheterna inom de företag på marknadentill samordning och samarbete
har ägare.som gemensam

stordriftsfördelar kommer troli-Om marknaden tillika kännetecknas av
ökande koncentrationproduktionen samordnas medäven att en somgen

följd. Kostnadsfördelarna för dominerande företaget ytterligare kon-det ger
kurrensfördelar. detta fall kan inte ägardominansen och koncentrationenI
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produktionens inverkan sägas endast ondo, detävenav vara av om vore
önskvärt med decentralisering.en

det fall därl horisontell samverkan sig uttryck i tillfälligatar texen
prisdumpningar eller kartellbildningar så marknadsmekanismen sättsatt ur
spel ökar nackdelarna med centralisering. Tillfälliga prisdumpningar ien
syfte konkurrera ut andra företag tenderar åtföljas snabbareatt att av en
prisutveckling dominansennär marknadenpå väl uppnådd. En mark-är
nadssituation monopol fördelar effektivtpå sättrent ettsom resurserna

Ävenoch välfärdsförluster iuppstår. detta fall sker inkomstöverllyttningar
från konsument till producent.

Om utvidgas till gälla flera led i komplicerasresonemanget att systemet
bilden.

Om ägarintresset omfattar flera marknader i kedjan vertikal integra--
tion möjlighet till k konkurrenspåverkan. Konkurrensen be-externges s-

inte enbart denstäms på marknaden kan påverkas aktioner iutan ettegna av
tidigare och/ eller led vertikal konkurrensbegränsning.senare

Med företagens produktionsstruktur ofta förekomsten vertikal/menas av
horisontell integration. Vertikal integration innebär företaget uppträder iatt
flera förädlingsled ofta i anslutning till varandra. Med horisontell integra-
tion företaget tillverkar i flera branscher i förädlingsled.attmenas samma

integrationBegreppet implicerar något slag produktions- eller marknads-av
mässigt samband mellan de olika verksamheterna.

Man kan tänka sig flera situationer där dominerande sökerägargruppen
påverka konkurrensen bådepå leverantörs- och kundmarknaden. Det bör
påpekas inte nödvändigtvisägargruppen behöver dominerande. Attatt vara
i det initiala skedet leverantör eller kund räcker för möjlighet tillattvara ge

påverka konkurrensen. skall påpekasDet det primära syftet inte behö-att att
inflytandeutöva på konkurrenssituationen. Motivet kanatt attver vara vara

Äventillförsäkra sig tillförsel insatsvaror. tillförsäkra sigtrygg atten av
långtidskontrakt för minska lagerhållning därmedoch minska lagerkost-att
naderna kan motiv. åtgärder i sig inte syftarDessa tillett attvara som
påverka leverantörernas marknadsförhållanden kan ha effekter konkur-på
renssituationen. Samtidigt kan företagen hävda de nämnda motivenovan

syftet frysaär ut andra konkurrenter. Liknande förhållandentrots att att
kan gälla kunder. företag intressenHar i led förelig-gentemot ett ett senare

risk för åtgärder vidtas vilka inte konkurrensneutrala. Skillnad iärattger
priser prisdiskriminering, tidsskillnad vad gäller leveranser äretc vapen

kan urholka marknadsmekanismen.som
Ett och företag utför ibland uppgifter inom flera förädlingsled,samma

vilka depå övriga marknaderna utförs olika företag. Fördelen med attav
lägga all förädling inom företag möjligheten påverka kost-är attsamma var
nadsgenomslag skall möjligheterDetta via prissättningöppnartas ut. att en

underskrider kostnaderna konkurrera andra företag.utsom
Sammantaget inte perfekt konkurrens-monopolmarknadsstrukturenär

allena avgörande för konkurrensbetingelserna. betydelse för före-Av stor ett
marknadsposition företagets produktstruktur och totala storlek. Be-ärtags

tingelserna marknadeller restriktionerna för företags handlande påett en
kan avhängiga företagets verksamhet andra marknader.påvara
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kooperationerIntegration och3.3.1

iförekommit och allalängei olika former harkollektivBildandet typer avav
hari kristiderkanske främstsluta sigGenomsamhällen. att samman --

övrigaskilt sig från detfallideologi, i vissautvecklatdels somenman
sällanolika problem. Intevarandraskyddatsolidarisktsamhället, dels mot

just bak-exempel kan nämnasi Somekonomiska frågor ståtthar centrum.
intresseföre-ioch konsumenter gåttlantbrukaregrunden till att samman

ningar.
bli inköpareskapades förföreningarförankraderegionalt storaDessa att

till lantbru-förnödenheterbra priser påförhandla sig tilldärmed kunnaoch
köparnasin ställningstärkatill hushållen.respektive Förkarna gentemotatt

investerade iochvidarelantbrukarna alltsåjordbruksprodukter gickav
Framförallt för brytavidarebearbetningsledet.ochuppsamlings- att mono-

investerade ividare ochmarknader gick konsumenternavissapolmakten på
och konsumenternalantbrukarna leverantörerindustriledet. Eftersom är

förening för denekonomiskbolagsformenvaldestill sina företagkunder
förening-sålde tillmedlemmarnanäringsverksamheten. detdirekta På som

frånköptemedlemmarnaoch detpriser betalas påskulle höga somarna
kooperativför ärpriser betalas. Måletskulle lågaföreningarna attett
Lantbrukskoope-ekonomisk aspekt.utifrånsina medlemmartillgodose en

ochenskilda köpmänskydda jordbrukarnasyftade tillrationen gentemotatt
Konsumentko-dem.skodde sig påenligt lantbrukarnavilkaproducenter

beva-tillsamla konsumenternaförsökte gemensamtoperationen i sin atttur
medlemmarsbevaka sinamålsättningentankeMed påka sina intressen. att

livsmedelsindustriniinbrytningkooperativensde bäggeintressen, kan ses
maktkontroll ochfårLantbrukskooperationenutveckling.naturligensom

för-konsumentkooperationensochprodukter skallled där dess avsättasdet
bakomliggande led.iintressenden harförbättrashandlingsläge egnaom

ägarkategoriochFinansieringsmöjligheter3.4

ekono-ochaktiebolagmellanñnansieringsförhållandenskiljaktigaLeder
sigskiljerkonkurrensstrategierkooperationernastillföreningarmiska att

företagsandrafrån
detaljhan-ihade monopolkonsumentkooperationendet såOm attvore

industrieri deeffektivitetenmenligt påinverkaborde dettadelsledet som
nämligen kunnaindustrier skullemonopolist. Dessasådanägdes varaav en

olika konsument-deutsträckningdenf konkurrens. Iskyddade rånhelt som
skyddadedessaleverindustriernafrån deinköpföreningarna egnagynnar
baradagligvaruhandeln ärandelkonsumentkooperationens catrots att av

eko-delsköptrohet ärkonsumbutikernasförfjärdedel Argumenten aven . köperinteihandelnprivatadenfunktion stort settochnomisk attart aven
konsumentkooperationen.konkurrentenindustrierfrån ägs avsomvaror

industriledet lätta-irespektive förlusterkostnadsökningarföljerAv detta att
Givetvis gällerfinansieras.andra ordmedeller resone-accepterasre -

medlemsnyttan.till denbara gränsmanget gynnaansessom
föreningarnaekonomiskaolikaanslutning till dejordbrukarnasEftersom
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inom lantbrukskooperationen är total livsmedelsindustrinnära är hän-nog
visad till köpa råvaror från led kännetecknas regionalaatt ett som av mono-

Ökadepol. utbud från detta led leder i inte till prissänkningarstort sett
eftersom prisnivån sanktioneradär riksdagsbeslut och prispressandeav
överskott till låga priser. k skyddadeDen livsmedelsindustrin,exporteras s

främst lantbrukskooperationen,ägs kompenseras till del försom av stor
kostnadsökningar via jordbruksprisregleringssystemet. Kompensationen
gäller inte bara råvarorna från det svenska jordbruket också andrautan
kostnadsökningar jämför figur Medlemsnyttan3.1. därför härär en svaga-

spärr kostnadsökningar industriledet.i Finansieringen kostnads-motre av
ökningarna såledesär till viss del automatisk. När det gäller kostnadsök-
ningar inte gäller prishöjningar jordbruksråvarornapå kan dock densom
lantbrukskooperativt ägda livsmedelsindustrin förväntas bjuda visst mot-
stånd. Detta därför inteäven lantbrukskooperationen tjänartotaltatt om sett
på hålla tillbaka dessa kostnadsökningar tjänarså böndernasatt olika regio-
nalt verksamma ekonomiska föreningar på det.göraatt

Att föreningarmånga inom konsumentkooperationen slopat återbäring-
betyder sambandet mellan medlemskap föreningeniatt och kunden i Kon-

sumbutik ofta litet.är Konsumentkooperationen därmed iär hänvi-stort sett
sad till finansieringskällor. Lantbrukskooperationensexterna starkare sam-
band medlemmarna emellan medlemskapitalgör och konsolidering till mer
möjliga finansieringskällor. Enligt lagen ekonomiska föreningar fårom av-
gående medlem endast medlemskapital fåroch alltså inte sinut satsat ut
andel kapital fondert och obeskattade finnsDetsparat reserver.av ex
ekonomiska föreningar inom lantbrukskooperationen enligt stadgarvars
utträdande medlem inte återfår insatsen denne fortsätter medjordbruks-om
verksamhet. Lantbrukskooperationen följdriktigthar bank.egenen

Av ovanstående följer också soliditeten inom kooperationernas eko-att
nomiska föreningar och deras dotterbolag kan förväntas ligga relativt lågt
och medlemmarna åtminstone i lantbrukskooperationenatt mer noga- -

aktieägareän har anledning de expansionsplanerprövaatt presenteras.som
Soliditeten i de företagenstörre ligger dock nästan genomgående denöver
nivå LRF centralt rekommenderar 28 procent.som

Ett förhållande ekonomiskt kooperationerna indirektasom gynnar som
ägare aktiebolag vinstbeskattningär kan undvikas aktiebolagetattav ärom
helägt den ekonomiska föreningen. Bolagets utdelning till föreningenav
kommerju nämligen medlemmarna tillgodo i form ökade avräkningspri-av

respektive lägre inköpspriser/högre återbäring. förutsätterDettaser att ett
affärsmässigt samband finns mellan bolagets och föreningens verksamhet.
Följande citat ifrån SPKs Aktuellt fusioner 1985:4 belyser förhållan-om
det.

"Ett motiven till affären önskade frigöraArla kapital för konso-attav var
lidering och för höjda avräkningspriser för mjölk. Arlas del skulle detFör
ha fördelaktigtvarit minst aktierna eftersomäga 90 obe-att procent av
skattade koncernbidrag då skulle ha kunnat överföras från Glace-Bolaget
till Arla. Eftersom Arla ekonomisk föreningär skulle nämligen dessaen
medel i sin förblivitha obeskattade hos iArla den utsträckning detur som
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mjölk. blevavräkningspriser Nupåhöjdavialantbrukarnaöverförts till
ägarandeloch fickfrån ArlaaktierköpteUnileverdet i stället ensom

överstigande 90 procent.

indu-kooperationenssigförväntakan attframgårovanståendeAv att man
kunder ellerbranscher ärdefinns inomendastverksamheterstriella som

verklighe-ifalletocksåSå ärföreningarna.ekonomiskatill deleverantörer
ten.

gällerdetfördelarkan ha närföretagsidanåAllmänt att storaenaanses
fåvillkor bördesto bättrekund ärkapitalanskaffning. Ju större manman
Åemellan.kreditinstitutenfungerarkonkurrensenförutsättningunder att

mindreförjust dekreditformersubventioneradeflertalfinnssidanandra ett
företagen.

riskablafinansieramöjligheternatorde dockSammanfattningsvis att pro-
finansiellamedverksamheter ägs ägarei storajekt större resur-som avvara

ser.

ochöverenskommelserKonkurrensbegränsande3.5
kartellavtal

olikakonkurrenstrycket äreffekter på typerfaktorer avAndra gersom
konkurrensbe-Exempel påkonkurrensen.minskaföröverenskommelser att
marknadsdel-kartellregister äri SPKsregistrerasi avtalgränsningar som

fö-samband medikonkurrensklausulerprissättning ochexklusivitet,ning,
konkurrenstrycket.påverkarvilkaretagsöverlåtelser

ökadfrånöverenskommelserkonkurrenspåverkandeskiljer dåVad en
konkurrenstrycket En över-avseende påfusioner medmarknadsmakt via

vilkatill priserlederteoretisktprissättningenvidenskommelse settsom
fu-eventuellskadlig änkanskemonopolprissättning är enmotsvarar mer

högonödigtfåttfallen harhypotetiskabägge desion företag. l enav
Skill-övervinsteri företagen.tillteori lederenligt ekonomiskvilkenprisnivå,

skalfördelar-utnyttjamöjligheternafusionsfallet ökarnaden består i attatt
samhällseko-välfärd då deekonomiskökadtillvissa fall leder dettal enna.

prissättningsav-tillSerminskar.för tillverkningenkostnadernanomiska
ochmarknadskoncentrationökadandra orddessa med sämre äntal är en

monopol.alternativ tilllite tillspetsat sämrekan sägas ettvara
konsekvenser-ökat samarbete ärsyftar tillvilkaandra avtalVad gäller ett

avtalvid vissakonkurrenstrycketNaturligtvis minskarförutse.svåra attna
kostnadsfördelarna väga över.kansynvinkelsamhällsekonomiskurmen

samti-konkurrenternafall föri vissadyl försvårarLeveransavtal germeno
minskai och kanarbetsmiljö fungeragynnade företagetdigt det atttryggen

frigjordadeplaceringaralternativatillåtasamtidigtlagerhållningen och av
medlen.

konkurrenstrycketminskaravtalSammanfattningsvis kan sägas att som
samarbetsavtaldockvissa fall kan avtalresursallokering. Isämre typger en

konkur-samtidigt de begränsaracceptablasamhällsekonomiskt somvara
rensen.
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Ägar- inomproduktionsstrukturoch4

livsmedelsindustrin

Ägandeförhållanden livsmedelsindustrin branschvisi4.1 -
livsmedelsindus-ägarstrukturen ikapitel genomgångföljande görsl aven

tidigare undersök-Framställningen bygger pådelbranscher.olikatrins en
ägarförhållanden,Produktion ochLivsmedelsindustrinning SPKav

identiska, med denframställningarnastycken ärSPKUS 1984:9. l stora
fram-Vidare dennagjorts i denna version.uppdatering ärskillnaden att en

tillanledning hänvisa ovanstå-varför det finnsförkortadställning något att
publikation.ende

charkuteriindustrinSlakteri- och4.1.1

tredjedel livsmedels-Slakteri- och charkuteriindustrin för cirka avsvarar en
industrins delbranschen inom livsme-saluvärde och den i särklassär största

viktig rollocksåcharkuteriindustrin spelardelsindustrin. Slakteri- och en
i detta kapiteltabellernatill andra branscher. lförsörjare insatsvaroravsom

respektive ägarkate-definieradeförädlingsvärdeandelarnasalu- ochär som
förädlingsvär-ochdividerat med totalt salu-förädlingsvärdegoris salu- och

för-påi kapitel baserasuppgifter förekommer 4för branschen. Dede som
1985.vid århållandena utgången av

slakteri-inomlantbrukskooperativa företagen hardominans deDen som
uttrycks i siffrorvad övercharkuteriindustrin sannolikt större änoch är som

råvarutillförseln.har kontroll övermarknadsandelar, bl attgenom mana
följande tabellerna.flera deläsningeni minnet vidhållabörDetta avavman

lantbrukskooperationenställningdominerandevisar denTabell 4.1 som
industristatistikendockköttvaruindustrin. bör poängterasDethar inom att

finnsstyckningsföretagrenodladeområde:begränsning inom dettahar en
för övrigasiffranföljaktligenprivata och ärstatistiken.inte med i Dessa är

underskattad.privata något
lantbruks-dras. Deändå vissa slutsatserbegränsningar kanGivet dessa

icharkuteriindustrinslakt- ochföretagens andelarkooperativa stortvarav
föräd-saluvärde ellerantal anställda,måttstockenlika ärstora, oavsettsett om

Orsakenbetydligt lägre. ärarbetsställenandelenlingsvärde. attDäremot var
genomsnittligt ärarbetsställenlantbrukskooperativa företagensde sett myc-

högreresultatkategoriernas. kanövriga Dettaket destörre än ett enavvara
framgår deVidarelantbrukskooperativa företagen.integrationsgrad i de att

slakteri- och char-sina andelarföretagen har ökatlantbrukskooperativa av
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kuteriindustrin mellan år l970 och medan konsumentkooperativa1985 och
övriga privata företag har minskat sina. Lantbrukskooperationen har alltså
stärkt sin position inom köttvaruindustrin.

Tabell 4.1 Antal arbetsställen, antal anställda, saluvärde och förädlingsvärde
inom slakteri- och charkuteriindustrin exkl fjäderfäslakterier år l970 och 1985
fördelade olika ägarkategorier.

Antal arbets- Antal anställ- Saluvärde Förädlings-
Ãgarkategori ställen värdea

1970 1985 l970 1985 1970 1985 1970 1985
% 9/0 % % O/o 0/0 O/n V0

Lantbrukskooperativa
företag 21,1 24,1 52,4 58,5 57,2 60,4 57,3 61,3
Konsumentkooperativa
företag 14,0 11,4 16,9 14,3 17,3 11,6 15,4 11,2
Utlandsägda företag 0 0,6 0 0,3 0 0,2 O 0,3
Statliga företag O 0 0 0 0 0 0 0
Övriga privata företag 64,9 63,9 30,7 26,9 25,5 27,8 27,3 27,2
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Salu- och förädlingsvärdeandelarna definieras respektive ägarkategorissomsalu- och förädlingsvärde dividerat med totalt salu- förädlingsvärdeoch för
branschen.
Källa. SOS Industri och SPK

4.1.2 Fjäderfäslakterier

Kyckling denär dominerande fågelköttprodukten vid fjäderfäslakterier-
na.Produktionen är uppdelad flerapå led, nämligen avel, kläckning, upp-
födning och slakt. vissaI fall sker vidareförädling,även styckning.t ex
Leveranserna slaktkycklingar sker vanligen i enlighet med kontraktav mel-
lan uppfödare och slakteri. Ett antal slakterier bedriver dock till viss del
uppfödning i regi.egen

Sedan mitten 1970-talet har produktionen kycklingkött tenderatav av att
överstiga konsumtionen. För komma tillrätta medatt överskottsproblemen
har flertal åtgärder vidtagits inom kycklingbranschenett delvis initierade-

jordbruksnämnden såväl konsumtionsstimulerande produk-av av som-
tionshämmande Bland har slaktdjursavgifter införts.art. annat

Fågelköttindustrin ingenär bransch. Enligt industristatistiken omfat-stor
tade den l970 15 arbetsställen och 1985 arbetsställen.12 I tabell visas4.2 de
olika ägarkategoriernas andelar.

Tabellen visar lantbrukskooperationen har ökat sina andelar. Specielltatt
gäller detta andelarna saluvärdet förädlingsvärdetoch den sistnämndaav -
andelen har tredubblats.än Likaså andelenär antalet arbetsställenmer av
betydligt lägre de lantbrukskooperativa enheterna alltsåär genomsnittligt-

Den konsumentkooperativastörre. andelensett har inte förändrats på något
genomgripande i vissasätt avseenden har den ökat, i andramer avseen--

Övrigaden har den minskat. privata företags andel har, vad beträffarutom
antalet arbetsställen, minskat kraftigt.

Det marknadsledande företaget detär lantbrukskooperativa AB Kronfâ-
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gel Slakteriförbund.sedan hösten helägt Sveriges Största1982 ärsom av
privata företag Guldfâgel konsumentkooperationenAB medanär represen-

AB Gotlandsprodukter.teras av

Tabell 4.2 Antal arbetsställen, antal anställda, saluvärde och förädlingsvärde inom fjäderfäslakteriindustrin
fördelade olika ägarkategorier

Ägarkzitegori Antal Antal Saluvärde Förädlingsvärde
arbetsställen anställda
1970 1985 1970 1985 1970 1985 1970 1985
U/n ll/h ll/iw x ll/i Q/o "/l 0/0

Lantbrukskooperativa
företag 46,7 41,7 41,0 63,5 25,4 62,6 19,0 73.6
Konsumentkooperativa
företag 6,7 8,3 6,4 8,7 8,8 7,4 5,0 5,0
Utlandsägda företag 0 0 0 0 0 0 0 0
Statliga företag 0 0 0 0 0 0 O 0
Övriga företagprivata 46,6 50,0 52,6 27,8 65,8 30,0 76,0 21,4
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

SOSKälla: Industri och SPK

4.1.3 Mjölkförädlingsindustri

Mejeriindustrin för ungefär 20 livsmedelsindustrinsprocentsom svarar av
saluvärde indelas enligt Svensk Näringsgrensindelning SNI i mjölkföräd-
lingsindustri och glassindustri. Mjölkförädlingsindustrins produkter utgörs

konsumtionsmjölk d dryckesmjölk ñlprodukter,och grädde, och0stav v s
inkl Bregott.smör

Att mjölkförädlingsindustrin domineras helt lantbrukskooperationenav
framgår tabell 4.3.av

Tabell 4.3 Antal arbetsställen, antal anställda, saluvärde och förädlingsvärde inom mjölkförädlingsindustrin
fördelade på olika ägarkategorier.

Ägarkategori Antal Antal Saluvärde Förädlingsvärde
arbetsställen anställda
1970 1985 1970 1985 1970 1985 1970 1985
O/n % /0 V0 Vu % l/o °/0

Lantbrukskooperativa
företag 96,8 95,6 97,3 97,7 98,5 98,4 97,6 98,4
Konsumentkooperativa
företag 0 0 O 0 0 0 0 0
Utlandsägda företag 0,5 0,9 1,2 1,5 0,8 0,9 1,8 0,9
Statliga företag 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga privata företag 2,7 3,6 1,5 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Källa: SOS Industri och SPK

Under perioden 1970 ägdes mjölkförädlingsindustrin i1985 stort sett-
helt lantbrukskooperativa företag. förskjutningar iEndast marginellaav

Årägarandelarna har inträffat. mejeriföretag1985 24 landets 28av an-var
slutna till Svenska Mejeriernas Riksförening resterande fyraSMR. Av var
ytterligare två lantbrukskooperativa inte anslutna till SMR. Samman-men
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tillhörde lantbrukskooperationen.mejeriföretag alltsålagt 26 Inom denna
RiksOst säljer Scand-försäljningsbolag ochfinns dessutom bl två ost: soma

mjölkpulver, Scandmilk administrerarsäljer vasslepulvermilk m m.som
produkterna deregleringen för de båda sistnämndaden statligaäven -

regleringen inte administreras jord-jordbruksprodukter för vilkaenda av
regleringsföreningarna. återståendebruksnämnden eller De två storaav

mejeri,Boxholm Ost AB och Hammerdalsmejeriföretagensvenska var
Kavlitillverkar det norskägda O AB smältost.båda privatägda. Dessutom

i Sverige 1985.mjölkinvägningenOlika mejeriföretags andelarTabell 4.4 av

AndelFöretag av
mjölkinvågning, %

58,2Arla
7,3Skånemejerier
4,1producentföreningNedre Norrlands
3,6Norrmejerier
3,3MjölkcentralHelsingborgs
3,2Värmlandsmejerier
3,0mejeriföreningDalarnas ,lantbrukskooperativa mejeriföretag 17,3Ovriga

100,0lantbrukskooperativa företagTotalt
Övriga 0,0Hammerdal

100,0Totalt

Källa: SPK

mejeriföreningenArla således den i särklass enskilda ocksåstörstaär men
lantbrukskooperativa företaget. fördet enskilda, Arla 40största svarar ca

den jordbruksprisreglerade förädlingsindustrins kostnader. Des-procent av
jordbruksprisförhand-läggs sedermera till grund för kompensationen isa

Utvecklingen inom i inte oväsentlig utsträck-lingarna. Arla påverkar alltså
ning storleken kompensationsbeloppen ijordbruksprisförhandlingarna.på

också flera däribland säljer blArla har dotterbolag, Semper AB ost.som a

4.1.4 Glassindustrin

Glassindustrin omfattar 20-tal arbetsställen med omkring anställda.1000ett
De företagen,största Glace-Bolaget Karlshamns Oljefabri-AB G B, ABtre
ker Winner-glass och dominerarHemglass AB och hade tillsam-år 1985

marknadsandel cirkapå 85 procent.mans en
Det GB det helt dominerande företaget med 2/3är är närmare avsom

marknaden. inom olika försäljningskana-Företagen glassbranschen har helt
delvis via partihandelnglass säljs och återfinns iler. GBs såväl enskild som

konsumentkooperativ handel i kioskhandel. Karlshamns Oljefabrikerssamt
glass säljs endast i konsumentkooperativa via de konsumentkoope-butiker
rativa lagercentralerna. anlitar fristående distributörer medHemglass som
franchisingavtal med säljer företagets direkt från frysbilar iHemglass glass
bostadsområden tillsammans med andra djupfrysta produkter.

GB till drygt Unilever.ägs 90 Svenska Resterande andel ägsprocent av av



tillverkninglantbrukskooperationen. har ingenGB eller försäljningannan
Oljefabriker dotterföretag till Kooperativa Förbun-glass. Karlshamnsän är

Kooperativa Förbundetdets Industri AB i sin KF. Företa-ägstursom av
bearbetning och förädling oljor ochverksamhethuvudsakliga ärgets av

övrig livsme-glassindustrin tilltill margarin- ochfetter. levererasDessa samt
dotterbolag iockså. Hemglass har Dan-delsindustri. viss delEn exporteras

investmentbolaget Hex-till fjärdedelarVästtyskland ochmark och ägs tre av
AB.agon

4.1.5 Frukt- och grönsakskonservindustri

frukt- och grönsakskonservindustrin tillverkas mycket antalInom ett stort
sjuprodukter skilda slag. sektor för cirka livsme-Denna procentav svarar av

djupfrysta torkadedelsindustrins saluvärde. konserver ingår ochFörutom
innefattas olika inläggningar och dryckerprodukter. Vidare också typer av

frukt-,baserade på bär-, eller grönsaksråvara.
Frukt- grönsakskonservindustrin arbetsställenoch består 40-talettav en-

ligt industristatistiken. Arbetsställestorleken varierar mycket eftersom
djupfrysningsföretagenbranschen omfattar såväl de konserv- ochstora som

de mycket safttillverkarna musterierna. Branschblandningensmå och är
relativt inom frukt- grönsakskonservindustrin. Ungefär tredjedelochstor en

branschklassifice-branschens Saluvärde produkter vidutgörsav av som en
ring egentligen effekt industri-skulle tillhöra andra branscher deten av av-
statistiken tillämpade mestkriteriet. delen dessa branschfräm-Större av
mande produkter fisk- och köttvaror eller tillhöriga branschenär varor
övrig företa-livsmedelsindustri. Branschblandningen beror till del påstor

utjämna frukt-säsongsmässigheten i tillgången på ochsträvan grön-attgens
saksråvaror.

olika ägarkategoriernas frukt- grönsakskonservindus-De andelar ochav
trin framgår tabell 4.5.av

Tabell 4.5 Antal arbetsställen, antal anställda, Saluvärdeoch förädlingsvärde inom frukt- och grönsakskon-
årservindustrin 1970och 1985fördelade olika ägarkategorier

Ägarkategori Antal Antal Saluvärde Förädlingsvärde
arbetsställen anställda
1970 1985 1970 1985 I970 l985 1970 1985
0/0 % 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Lantbrukskooperativa
företag 4,0 5,0 3,6 2,8 1,9 4,9 2,2 3,1
Konsumentkooperativa
förelag 4,0 5,0 6,5 8,0 6,7 8,8 4,7 10,9
Utlandsägda företag 16,0 15,0 45,9 45,3 47,2 38,4 52,4 40,9
Statliga företag 0 7,5 0 5,1 0 7,6 0 6,9
Övriga privata företag 76,0 67,5 44,0 38,8 44,2 40,3 40,7 38,2
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Källa: SOS Industri och SPK
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frukt- utländska inflytandetlnom och grönsakskonservindustrin har det
sedan länge varit betydande. utländska företagens andel tillverkning-De av

har emellertid minskat bör kommamellan år 1970 och 1985. Menen man
ihåg denna betydligt underandel allt döma har varit högre störreatt attav
delen 1970-talet. Under denna period nämligen de före-störstaettav var av

i branschen, därförAB Felix, utlandsägt. utländska andelen lågDentagen
under 1970-talet sannolikt Felix återigen50 Men 1980 blevöver procent.

Beijerinvest och sedermera Volvokoncer-svenskt efter ha förvärvatsatt av
nen.

lantbrukskooperativa, konsumentkoopera-framgår såvälAv tabellen att
företagensandelar. övriga privatastatliga företag har ökat sina Detiva som

varit oförändrad de båda åren.andel har i mellanston
grönsakskonservindustrin antal,Eftersom frukt- och består ett stortav

föga meningsfullt dra slutsat-åtskilda, delmarknader detsinsemellan är att
helhet. Flera dekonkurrenssituationen i branschen störresom avser om

detflertal marknader. gäller i synnerhetföretagen involverade i Dettaär ett
schweiziska Samti-företaget Findus Nestlé.i branschen, AB ägtstörsta av

delmarknader. Vidarekonkurrensen variera mycket olikadigt kan på är
konservindustrin relativt hög. förekom-importandelen inom frukt- och Bl a

vissa dessaviss lågprisimport frukt- och grönsakskonserver. På avmer av
för inhem-har detta lett till svårigheterdelmarknader, svampkonserver,t ex
frukt- ochföretag hävda sig i konkurrensen. Totalt alltsåska ärsettatt

bransch.grönsakskonservindustrin mycket heterogenen

4.1.6 Fisk- och fiskkonservindustri

Fisk- och fiskkonservindustrin tillverkar industriellt beredda fisk- och skal-
djursprodukter, d färska djupfrystaoch fiskfiléer, torkad, rökt och saltadv s
fisk fisk- och skaldjurskonserver, inläggningar, kaviar och färdiglaga-samt

Årde fiskrätter. Det är livsmedelsbranschens minsta delbranscher.en av
1985svarade fisk- och fiskkonservindustrin för två livsmedels-procentca av
industrins saluvärde.

Marknaden för färsk fisk domineras fiskarägda försäljningsföre-15av ca
ningar och privata förstahandsmottagare. säljerDessa främsttre hel fisk

hälften har betydande andel bereddäven fisk i sinmottagarnamen av en
försäljning. finnsDet också några privata konsumentkooperativtsamt ett
företag Nordhav arbetar med beredd fisk förstahands-utan attsom vara

färska fiskenDen för 20 konsumtions-mottagare. procentsom svarar ca av
värdet fisk, kommerpå huvudsakligen från svenskt fiske.

Marknaden för djupfryst beredd fisk domineras företag Findus,treav -
Frionor och Foodia KF tillsammans har cirka mark-90 procentsom av-
naden. Djupfryst beredd fisk för konsumtionsvärdet20 procentsvarar ca av

fisk.på
På marknaden för fiskkonserver Abba Volvo för hälften för tsvarar ex

fiskbullar dock 70 procent och Foodia för cirka 20 övrigt finnsI tvåprocent.
fiskkonservföretagstörre CPC och Västkustfiskarna.-



Fiskkonserver 20 konsumtionsvärdet fisk och sorti-utgör påprocentca av
domineras sillkonserver.mentet av

Marknaden för kräft- blötdjuroch domineras företag i utlandet. Dessaav
produkter konsumtionsvärdetutgör 20 fisk.påprocentca av

övrigt finns inoml fiskbranschen småföretag,antal i fallmångaett av
familjekaraktär, vilka huvudsakligen belägna på och sydkusten.är väst- I

drag kan dessa småföretag indelas i företagtvå delsgrova grupper: som
bereder torsk legobasis framförpå åt allt Findus, dels företag, huvudsakligen
belägna på västkusten, tillverkar sillinläggningar för lokal marknadsom en
och halvfabrikat sill för småföretagFlera dessa har mindre änexport.av av
fem anställda och kommer därför inte med i industristatistiken.

förädlingsvärde fisk- och fiskkonservin-arbetsställen, antal anställda, saluvärde och inomTabell 4.6 Antal
år fördelade ägarkategorierdustrin 1970och 1985 olika

Ägarkategori FörädlingsvärdeSaluvärdeAntal Antal
arbetsställen anställda

19851985 1970 1985 19701970 1985 1970
0/0 0/0 0/0°/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Lantbrukskooperativa
0 0 Oföretag 0 0 0 O 0

Konsumentkooperativa
6,1 13,4företag 6,8 11,4 16,3 12,3 13,82,5
0,6 10,6Utlandsägda företag 1,2 5,8 1,0 9,91,2 3,4
0 3,0Statliga företag 0 2,6 0 2,30 3,4

Övriga 74,0 93,3 73,0privata företag 87,4 75,3 86,796,3 86,4
100,0 100,0 100,0Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

SOS Industri ochKälla: SPK

beredningsindustrin de medföretag ägarandelar iObservera producentkooperativt ägda har attatt men
övriga privata företag.den ägarkategoriindelning valts hamnar i gruppensom

Tabellen visar företag.branschen domineras inhemska privata Des-att av
har dock minskat sina har deandelar mellan 1970 och 1985. ställetIsa

Ävenutlandsägda företagen ökat sina andelar betydligt. statliga företag har
in i dennagått bransch medan lantbrukskooperationen överhuvudtaget inte

har eller har haft någon verksamhet i branschen.
Tabellen blir emellertid missvisande i och med branschbland-något att

ning förekommer. företag branscher, särskiltFlera har verksamhet i andra
inom frukt- och grönsakskonservindustrin. Framför allt tabell 4.6ger en
felaktig bild den vadutländska andelen, betydligt högreär änav somsom
framgår tabellen. rättvisande beskrivning de faktiskaFör attav ge en mer av
ägarförhållandena har därför i det följande slagit ihop frukt- och grön-
sakskonservindustrin fisk- flera fö-med och fiskkonservindustrin eftersom

i branscher. branschsammanslag-har verksamhet båda dessa Dennaretag
djupfrysningsindustrin.ning benämns i det följande konserv- och
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4.1.7 djupfrysningsindustrinKonserv-och

vidmestkriteriumtidigareIndustristatistiken använder, nämnts, ettsom
branscher. branscher där mångaarbetsställen i olika linklassificeringen av

medföra skevproduktion kan dettabranschblandadföretag har att enen
den anledningen kanproduktionsförhållandena. Avde verkligabild ges av

statistiskaminska sådanabranscher förbefogatdet attatt aggregeravara
felaktigheter.

fisk-grönsakskonservindustrinfallet med frukt- ochalltsåDetta är samt
möjliggördessa branschersammanslagningfiskkonservindustrin.och En av

intefördelningägarandelarnas ävenkorrekt beskrivning om manavmeren
bran-vissa företag inom dessamed åtgärd.samtliga problem denna 1löser

branscherhänförlig till andraproduktionennämligen delscher är somaven
aggregeringlivsmedelsindustri.charkindustrin övrig Menslakt- och eller en

djupfrysningsin-ochskulle innebära konserv-dessa branscheräven attav
torde alltså denförutsättningarförsvann i helheten. Under dessadustrin

rättvisande bilden.denföreliggande sammanslagningen mestge
ägarkategoriernas andelar i dennaredovisas fördelningentabell 4.7l av

djupfrysningsindustrin.konserv- ochsammanslagna bransch, benämnd

djupfrys-Tabell 4.7 förädlingsvärde inom konserv-ochAntal arbetsställen, antal anställda, saluvärde och
årningsindustrin 1970och 1985fördelade olika ägarkategorier

Ägarkategori FörädlingsvärdeSaluvärdeAntal Antal
arbetsställen anställda

19851985 1970 1985 19701970 1985 1970
°/0 °/0 %°/0 0/0 °/0 %

Lantbrukskooperativa
företag 1,7 2,41,5 2,0 2,6 2,0 1,4 3,7
Konsumentkooperativa
företag 9,9 5,1 11,43,1 6,1 8,0 10,3 8,0
Utlandsägda företag 34,2 36,0 31,7 39,4 34,36,9 8,1 33,0

6,1Statliga företag 0 0 6,4 00 5,2 4,4
Övriga privata företag 53,8 45,878,7 56,4 49,1 54,6 48,388,5

100,0 100,0 100,0Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Källa: SOS Industri och SPK

ochTabellen visar ägarkategorin inom konserv-den dominerandeatt
djupfrysningsindustrin kan finnasinhemska privata företagen.de Detär

undervärderadeskäl företagandelarna för inhemska privata äratt anta att
industristatistiken.då företag med mindre fem redovisas i Deanställdaän

inhemska branschenprivata företagen minskat sin andelhar emellertid av
något, liksom i stället har såvälhögre grad de utlandsägda företagen. lännu
lantbrukskooperativa ökatkonsumentkooperativa och statliga företagsom
sina andelar. kategorier, blivitTotalt fördelat dessahar alltså ägandet, påsett

spritt inom konserv- och djupfrysningsindustrin.mer
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fettindustrinOlje- och4.1.8

årolje- och fettindustrinanställda, saluvärde, och förädlingsvärde inomarbetsställen, antal4.8 AntalTabell
ägarkategorier.fördelat olikaoch 19851970

Ägarkategori Förädlingsvårdeanställda SaluvårdeAntal arbets- Antal
ställen

1970 1985 1970 1985 1970 19851970 1985
0/11ll/i 0/1 V0 0/1 xiil/iu l

Lantbrukskooperativa
0 3,10 14,3 0 6,3 0 4,5företag

Konsumentkooperativa
45,612,5 14,3 47,8 52,6 39,3 44,2 46,3företag
18,0företag 12,5 0 2,7 0 21,4 0Utlandsägda

företag 0 0 0 0 0 0 0Statliga
Övriga privata företag 75,0 71,4 31,5 41,1 39,2 51,3 36,4 50,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0100,0Totalt

Industri och SPKKälla: SOS

fem livsmedelsin-för omkringfettindustrinOlje- och procent avsvarar
saluvärde.dustrins

domineras kategorierna inhemska privata företagBranschen och kon-av
sumentkooperativa företag. praktiken det frågal två företagär om som

branschen: Margarinbolagetdominerar och Karlshamns Oljefabriker. För
möjliggöra jämförelser med befintligt material har Margarinbolaget förtsatt

till övriga privata företag bolaget till hälften utlandsägt.ärtrots attgruppen
Sammanställningen olje- och fettindustrin omfattaröver emellertid inte

all margarinproduktion. olje- och fettindustrinInom baseras framställning-
i huvudsak vegetabiliskpå råvara. viss margarintillverkningMen utgåren

från smörfett. produktion utförs vid mejeriernaDenna och återfinns därför i
industristatistiken under mjölkförädlingsindustri. Vidare margarin ochär

sinsemellan substituerbara vilket det relevant utvidgasmör gör mark-att
till omfattanadsbegreppet allt matfett, alltså även smör.att

Mejerierna och Margarinbolaget har 40 vardera matfetts-procentca av
imarknaden. Därefter, storleksordning, kommer Karlshamns Oljefabriker

för cirka matfettsmarknaden.15 margarinmarkna-Påprocentsom svarar av
den Margarinbolaget med 50 mejeriernasär störst 30procent motca ca

marknaden.procent av
Sedan 1970-talets mitt har vissa förändringar inträffat margarinmark-på

naden. Margarinbolagets andel har minskat medan mejeriernas andel har
ökat. Under började Margarin tillverkavåren 1976 Pågens AB margarin och
hade år 1982cirka margarinmarknaden.10 Den december 1982lprocent av

företagetupphörde med tillverkningen i regi och produktionenöverlätegen
Pågenmargarin till Margarinbolaget. sköterTo utgången år 1988av m av

marknadsföring försäljningPågens och detta margarin underav samma
varumärke tidigare.som
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4.1.9 Kvarnindustrin

Kvarnindustrins andel livsmedelsindustrins saluvärde 3är procent.av ca
svenska kvarnbranschen domineras i dagDen handelskvarnarna vilkaav

köper förädlasspannmål sedan till bl mjöl och säljs. Vid sidansom a av
dessa finns k lönekvarnar vilka förmalersättning spannmål sedanmots som
lämnas tillbaka till Kvarnindustrin innefattar också k spisbröds-ägaren. s

vilka mjölkvarnar tillverkar till spis- och tunnbrödsbagerier.
landet finns i dagI 16 handelskvarnar. AB Nord Millsstörre ägssom av

lantbrukskooperationen via Cerealia, sina sju mjölkvarnarAB med detär
dominerande företaget i branschen. Nord Mills systerföretagAB Kungsör-

AB har anläggning för tillverkningäven specialvarornanen pasta-,en av
och mixprodukter. Det konsumentkooperativt ägda Kvarn och Bagerigryn-

mjölkvarnarAB Juvel har två och också tillverkning specialvaror.egen av
Övriga handelskvarnar sin anläggningmed de privatägda före-större ärvar

Bröderna Abdon Lilla Harrie ValskvarnAB, AB, Strängnäs Vals-tagen
kvarn AB, Qvarn Frebaco TidansBette AB, Kvarn, Kvarn AB, detsamt

Pripps statligt ägda Skåne-Möllan indirektAB Sollebola-genom genom
nio företag svarade för cirka landets totalagen. Dessa 1985 90 procent av

förmalning brödsäd. Resterande del utgjordes huvudsakligen spis-av av
brödsförmalning vid finns förutomAB Wasabröd i Filipstad. Sverigel
nämnda företag ytterligare mindre handels- spisbrödskvar-80 ochnärmare

lönekvarnar. i regel fåmansföretag, med mindre80 Dessa är änsamtnar ca
fem anställda och ingår därför inte i industristatistiken.

tabellI visas hur produktionen inom kvarnindustrin fördelas4.9 olikapå
ägarkategorier.

Tabell 4.9 Antal arbetsställen, antal anställda, saluvärde förädlingsvärde åroch inom kvarnindustrin 1970och
på1985fördelat olika ägarkategorier.

Ägarkategori Antal arbets- Antal anställda Saluvärde Förädlingsvärde
ställen
l97O l985 l97O 1985 l97O 1985 19851970
% % % % % % % %

Lantbrukskooperativa
företag 24,1 39,1 37,2 41,1 40,2 29,5
Konsumentkooperativa
företag 10,4 17,4 23,2 25,7 21,9 27,6

företagUtlandsägda 0 4,3 0 7,6 0 9,2
Statliga företag 0 4,3 O 4,9 0 9,8
Övriga företag 65,5 34,9 39,6 20,7 37,9 23,9
Totalt 100,0 l00,0 l00,0 l00,0 l00,0 l00,0 l00,0 l00,0

SOS IndustriKälla: och SPK

P klassificeringsproblem för olika uppgifternapersonalkategorier inom diversiñerade kvarnföretag ärag
alltför osäkra för imed tabellen.att tas

ökat sin andel1980 hade lantbrukskooperationen Kungsörnen avgenom
jämfört medkvarnindustrins procentenheterproduktion med 20närmare

1970. andel drygt respektive beroende på saluvär-Dess 55 60 procent omvar
det eller förädlingsvärdet måttstock.används som
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Av tabellen kan utläsas produktionsanläggningarna inomatt gruppen
övriga privata företag inom lantbrukskooperativa företag ärsamt gruppen
till storleken mindre övriga ägarkategoriers. Siffermaterialetän emeller-ger
tid inte underlag för några långtgående slutsatser skillnader mellanmer om
de olika ägarkategorierna. beror vissa kvarnanläggningarDetta på i indu-att
stristatistiken karakteriserats branscher. Speciellt inverkan får dettastorsom

siffrorna förpå antal anställda.
Mellan 1980 och 1985 skall dock vissa intressanta förändringar kommen-

Lantbrukskooperationens andelar såväl saluvärdet förädlings-teras. av som
värdet har minskat. förädlingsvärdetDess andel 1985 mindreär äntav 0 m

fem har lantbrukskooperationen sin1970. På år halverat andel vad gäller
förädlingsvärdet. Delvis kan lantbrukskooperationens tillbakagång förkla-

FamiljebageriPågens AB sade gällande leveransavtal1984attras av upp
med Nord Mills fåroch till del sin mjöltillförsel viastornumera en egen
kvarn.

utländska ägandetDet Sandoz AG, schweiziskt före-representeras ettav
uppköpte Wasabröd i Filipstad. inbrytning1983 ABs kvarn Statens itag som

branschen skedde då Skåne uppköptes PrippsMöllan AB 1982,då AB köpte
51 Sollebolagen vilka sedan SkåneAB 1981 ägde Möllan AB.procent av

Lantbrukskooperationens siffror vad saluvärde förädlingsvär-gäller och
de klart undervärderade Orsaken till detta den omorganisationär 1985. är

Kungsörnen AB genomgått 1984 1985. AB uppdelat iKungsörnen ärsom -
bolag statistikunderlag. Produktionen sköts1985 års AB Nordtre o m av

Mills mjöl och Kungsörnen mjölAB Moderbolagetvaror pasta.tav ex
AB Cerealia försäljningsföretag och har ingen produktion.är ett rent egen
Problemet då Nord Millsuppstår AB och Kungsörnen AB säljer sina pro-
dukter till AB Cerealia då priserna marknadsprissatta. Med andra ordär

priserna k internpriser.är och andra insatsvarorDäremot är råvarornas
marknadsprissatta. innebärDetta saluvärdet undervärderatäratt men
främst förädlingsvärdet skillnaden mellan saluvärde och in-äratt som-

exklusive arbetskraft kapitaloch blir underskattat i desatsvaror grovt-
produktionssiffror företagen lämnar till SCB. tabelll 4.9 har dettasom a
korrigerats utifrån teoretiskt beräknat saluvärde respektive förädlings-ett
värde.

lantbrukskooperationens för-Beräkningarna gjorda följande Viär på sätt. antar att
ellermellan och 1985ädlingsgrad förädlingsvärde/saluvärde oförändrat 1980är

respek-undervärderat salu-Vi kan då teoretiskberäkning hur mycket0,394. göraen av
värdena 1985,medtive förädlingsvärdet information de absolutadå harär, om

formeln;

EX 0,394
Z+X

undervärdering hardenför saluvärdet.för förädlingsvärdet, X ärdär står somzy
ska beräknas.gjorts och som korrigering.mkr efter Xmkr och förädlingsvärdet 368Saluvärdet blev 935 antog

Mills kvarnin-uppgick Nordför 1985 ABmkr. Enligt Cerealiasårsrapportvärdet 231
föräd-jämför med mkr. Skulleförsäljning till mkr 935dustrigrenen 1120 attanta

lantbrukskooperationensblirsiffran 1120mkrlingsgraden och använder0,394är
framgår tabell 4.9andel vadstörre än a.som av
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år4.9 arbetsställen, antal anställda, saluvärde och förädlingsvärde inom kvarnindustrin 1970Tabell Antala
fördelatoch 1985 olika ägarkategorier.

Ãgarkategori Antal arbets- Antal anställda Saluvärde Förädlingsvärde
ställen
1970 1985 l970 1985 1970 1985 l970 1985

0/0 0/00/0 0/0 0/0 0/0
Lantbrukskooperativa
företag 24,1 37,2 48,6 40,2 53,239,1
Konsumentkooperativa
företag 22,8 21,9 18,610,4 17,4 23,2
Utlandsägda företag 0 0 6,24,3 0 6,7
Statliga företag 00 4,3 0 4,4 6,6
Övriga företag 37,9 15,465,5 34,9 39,6 17,5
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

IndustriKälla: SOS och SPK.

uppgifternaklassifrceringsproblem för olika personalkategorier inom diversifrerade kvarnföretagP ärag
alltför för iosäkra med tabellen.att tas

medföroch 1985förädlingsgrad mellan 1980oförändradAntagandet om
mellanmedförädlingsvärdet ökarochsaluvärdet procentsatsatt samma

kostnadsutveck-bestämdi sinäroch 1985. Denna1980 turprocentsats av
förädlingsvärde.saluvärde ochskillnaden mellandefinieradlingen som

för-salu- ochandellantbrukskooperationensskulleEnligt tabell 4.9 ava
undervärderingen.förkorrigeratrespektive 53.2ädlingsvärdet 48,6vara

siffrordessamöjligtårsredovisning detCerealias 1985ärtillMed hänsyn att
Även lantbrukskooperationenssiffror harutifrån dessai underkant.är an-

med 1980.förädlingsvärdet jämförtsaluvärdetminskat för såväldelar som
saluvärdet och 7,5beträffandeprocentenheterMinskningen 7 procenten-är

sinoch kan harealistiskasiffror verkarförädlingsvärdet.för Dessaheter mer
marknaden.andelsförskjutningarförklaring i på

mjöl.förmarknadenriktigt situationen påTabell speglar inte heller4.9 a
närbesläktade, produktervisserligensiffrorna del andra,Dels ingåri somen

spisbrödsmjölförmal-Wasabrödsingårmix- och grynprodukter, delspasta-,
tillverkning ochWasabrödsinsatsvara ining mjöl används egensomvars

Handelskvarnarnasmarknaden.inte utbjuds den kommersiellaalltså på
fram jord-i ställethushållsmjöl kanmarknadsandelar bageri- och tas urav

visas dei landet. tabell 4.10bruksnämndens statistik förmalningen Iöver tre
företagens marknadsandelar.största

hushållsmjöl.år bageri-Tabell 4.10 Marknadsandelar 1980och 1985för och

1980 1985Företag
%%

Mills/KungsörnenNord 60,0 54,6
21,7Juvel 24,5
6,2Bröderna Abdon 4,6

Källa: Jordbruksnâmnden
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det lant-mjölmarknaden innehasTabellen visar 55 procentatt avca av
vid sidanbrukskooperativa Nord Mills/Kungsörnen. Företagen Kungs-av

indikerar. Brödernavilket tabellen Abdonrelativt små,Juveloch ärörnen
l0-årspe-emellertid under denharövriga mindre kvarnarnade senasteoch

prisle-marknads- ochdemarknadsandelar från tvålyckatsrioden storata
påökad konkurrenspresstillbranschen. har letti Dettadande företagen en

mindreellermed olikaocksåsärskilt Kungsörnen typersvarat av mersom
konkurrensmedel.riktade

mjölmarknadenställning ärdominerande påMills/KungsörnensNord
landetslantbrukskooperationen störstaägereftersombetydelseockså av

Skogaholmskoncernen.bageriföretag,

4.l.l0 Bageriindustrin

bageriindustrin underistrukturomvandlingkraftiga ägtdenTrots rumsom
fortfarandebranschenkarakteriserasde 20 årenframför allt ettsenaste av

livsmedelsindustrinsandelBageriindustrinsantal företag.mycket stort av
slakteri- och charkuteriin-Endastcirkasaluvärde relativt 9är procent.stor,

produktionshänseende.imejeriindustrindustrin störreärsamt
hantverksmässig produktion.bagerier företag med MenFlertalet småär
fåtal storbagerier. Produktionenproduktionen utförs i ärmerparten ettav

kapacitet.relativt automatiserad anläggningarna har ofta hög Trotsdär och
genomförts bageribran-den mekanisering och rationalisering inomsom

arbetsintensiv.schen denna i jämförelse med andra branscher mycketär
delbranscher/producentkate-Bageriindustrin kan indelas i antal olikaett

gorier. den bageriproduktionen leveransbage-Merparten svenska svararav
för. inriktade mjuktrierna Leveransbagerierna huvudsakligligen påär mat-

säljer sin produktion till andrabröd och/eller kaffebröd exkl kex och all
butiker. Till storbagerierna, Skogaholms-denna hör de flesta t exgrupp av

producentkategoriFamiljebagerioch AB. Enkoncernen Pågens ut-annan
säljerde företag delbutiksbagerierna. Till dessa räknas någongörs som avav

sin produktion hårdasti butik. dessa företag drabbatsDet är avegen som
den strukturomvandling företagsnedläggel-skett inom branschen medsom

följd.ser som
tredje Knäckebrödet skiljerEn knäckebrödstillverkarna.utgörsgrupp av

sig från övrigt bröd inte färskvara. finns tiotaldet Detäratt etta genom en
vilkatunnbrödsbageriernaknäckebrödstillverkare i dag. fjärdeEn ärgrupp

Norrland.huvudsakligen koncentrerade tilli geografiskt hänseende är
företag.bedrivs uteslutande i mindreTunnbrödstillverkningen nästan

företag har sintill vilka räknas defemte kextillverkarnaEn är somgrupp
småbröd.huvudsakliga inriktning produktionen kex, rån ellerpåav

och AB Juvel,finns storföretag, Göteborgs Kex ABI två somgruppen
antal mindreocksåför del produktionen, störreettstor mensvarar en av

medelstora företag.eller
för bageribranschenvisas ägarstrukturenden följande framställningenI

produktions-beskrivningenhelhet. emellertid viktigt hållaDet är att avsom
den följande tabellen.strukturen i minnet vid studietovan av
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Tabell 4.11 Antal arbetsställen, antal anställda, saluvärde förädlingsvärde åroch 1970och 1985inom bageri-
fördelatindustrin olika ägarkategorier.

Ägarkategori Antal arbets- Antal anställda Saluvärde Förädlingsvärde
ställen
1970 1985 1970 1985 1970 I985 1970 1985
0/0 % 0/0 °/0 °/0 °/0 % °/0

Lantbrukskooperativa
företag 0,5 5,5 0,7 18,0 1,4 22,3 1,1 23,5
Konsumentkooperativa
företag 8,6 10,2 19,5 18,4 19,3 15,6 18,2 14,2
Utlandsägda företag 0 2,2 0 16,5 O 16,8 0 15,4
Statliga företag 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga privata företag 90,9 82,1 79,8 47,1 79,3 45,3 80,7 46,9
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Källa: SOS Industri och SPK

l bransch bageribranschen med antal småföretagett storten som ger
industristatistiken begränsad beskrivning verkligheten atten av genom ar-
betsställen med mindre fem anställda inte inkluderade. Samtidigtän är är
dessa småföretag verksamma lokala marknader varför deras inflytandepå
på konkurrenssituationen inom bageribranschen riksnivå begränsat.på är

viktigaste förändringDen inträffat melan 1970 och den lant-1985 ärsom
brukskooperativa frammarschen i branschen. iFrån det obe-närmasteen
tydlig andel år 1970svarade de lantbrukskooperativa företagen för1985 mer

20 såvälän saluvärdet förädlingsvärdet. lantbrukskoope-Deprocent av som
Ök-rativa företagen Skogaholmskoncernens olika bageriföretag.utgörs av

ningen har skett huvudsakligen via uppköp medelstora privata företag.av
Det de konsumentkooperativaär företagen, framför övri-alltmen gruppen

privata företag andelar till de lantbrukskooperativa företagen.tappatga som
Vidare har Sandoz AG förvärvat Wasabröd Wasabröd tidigareAB. AB var
hänförligt till övriga privata företag och den i särklassär störstagruppen
knäckebrödstillverkaren. övriga privata företag finnsInom gruppen en
mycket heterogen samling företag alltifrån bagerikoncerner På-stora som

till små butiks- och tunnbrödsbagerier. Konkurrenssituationen för före-gens
inom denna alltså mycket olika i såväl geografiskt hänseendeärtagen grupp

i marknadshänseende.som

Sockerindustrin4.1.1

Sockerindustrin kan delas i olika verksamheter: råsockerindustri,treupp
sockerraffmaderi och industri för direkttillverkning bit- och strösocker.av
Förutom socker produceras inom branschen betmassa och vilkamelass,
används fodermedel. sistnämndaDe produkterna för cirka 10som svarar

branschens saluvärde. Branschens totala saluvärde i relation tillprocent av
hela livsmedelsindustrins drygtär tre procent.

Den svenska sockerindustrin består enda företag, Sockerbolaget ABettav
SSA, detägs börsnoterade förvaltningsbolaget AB Cardo. Verk-som av
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till Skånelokaliseradebedrivs vid anläggningar, äråttasamheten varav sex
Öland regio-närvarandeGotland.till vardera och Föroch staten avgeren

anläggningarna:vid Romatill produktionennalpolitiska skäl bidrag tre av
Öland Karpalund vid Kristianstad.MörbylångaGotland, påpå samt

haft inomSockerbolaget alltsedan 1907 monopolgrundPå att soc-av
i branschentabellsammanställning ägarstrukturenkerindustrin överär en

mening: Sockerbola-i i endaöverflödig. Beskrivningen kan stället göras en
ochövriga privata företag, hade 1970 1985tillhörandeget, mono-gruppen

all sockerframställning.pol på

konfektyrindustri4.1.12 Choklad- och

i cho-konfektyrindustrins produkter kan indelas tvåChoklad- och grupper:
kan sedan uppde-kladkonfektyrer och sockerkonfektyrer. Båda grupperna

konsumtionsfärdiga respektive halvfabrikat.las i produkter
livsmedels-Choklad- och konfektyrindustrin svarade för fyra procent av

förädlingsvärdet och antaletindustrins saluvärde dess andelår 1985 men av
Branschen dominerasanställda högre eller respektive åtta procent.var sex

fyra företag: Nordchoklad ochAB Marabou, AB Cloetta, ABstörreav
AB. huvudsakligen inriktade tillverkning chokladkon-Fazer Dessa påär av

fektyrer. sockerkonfektyrer också AhlgrensInom marknaden för spelar F
framförTekn Fabrik viktig mindre företag återfinnsAB roll. Branschensen

allt inom sockerkonfektyrindustrin. visas produktionen inomtabell 4.12I
choklad- konfektyrindustrinoch fördelad olika ägarkategorier.på

choklad- och konfektyr-förädlingsvärde inomSaluvärdeoch4.12 arbetsställen, antal anställda,Tabell Antal
ägarkategorierår fördelat olika1970och 1985industrin

FörädlingsvärdeÃgarkategori Saluvärdeanställdaarbets- AntalAntal
ställen

1970 19851970 19851970 19851970 1985
0/00/0 0/00/00/0 0/00/0 %

Lantbrukskooperativa
1,20,51,90,2 1,0 0,63,2företag 2,0

företagKonsumentkooperativa
9,0 8,410,08,8 10,1 7,93,23,9företag

58,0059,858,9 022,6 0Utlandsägda företag 0
0 10,40 6,76,90 3,2 0företagStatliga

Övriga 22,021,6 90,591,591,0 23,194,1 67,8företag
100,0 100,0100,0 100,0100,0100,0 100,0100,0Totalt

Industri ochSOS SPKKälla:

ägarstrukturen mellan årTabell visar förändringar i4.12 drastiskaupp
i ägarför-förändringar skettfrämst deFörklaringenoch är1970 1985. som

aktiemajorite-företag, Marabou. Numera ägsi branschensdelningen största
amerikanska intressen.ochMarabou norskaiten av

branschen.inträde ifmskägda företagetdet Fazersförklaring ärEn annan
Även lantbruks-Fabrik AB och deTeknköp Ahlgrensde statliga Fp a avg

industristatisti-delbransch ihänförs till dennakooperativa Kå-Kâ AB som



46

ken företagen har ökat sina andelar. de konsumentkooperativaFör företa-
utvecklingen splittrad.ärgen

Marabou det ojämförligtär företagetstörsta marknadenpå med mark-en
nadsandel på Skillnadennärmare 1/3. mellan Cloettas och Nordchoklads
marknadsandelar relativt liten.är

Konfektyrindustrin påverkas jämförelseden, i med övriga livsmedels-av
branscher, utrikeshandeln med branschens produkter. Choklad-stora och
konfektyrindustrin har, tillsammans med fisk- och fiskkonservindustrin,
den största exportandelen livsmedelsindustrins delbranscher.av

Övrig4.1.13 livsmedelsindustri

Övrig livsmedelsindustri för mindre fem livsmedelsin-än procentsvarar av
dustrins sysselsättning och drygt åtta dess saluvärde. Den ärprocent av
heterogent och kan indelas i delbranscher med sinsemellansammansatt tre
olika karaktär. delbranschernaDe stärkelseindustri,är kafferosterier ochtre

livsmedelsindustri. Produkterna tillverkas i den sistnämnda del-annan som
branschen vitt skildaär slag, alltifrån smakessenser till fárdiglagade rätterav

pizzor. Många dess produkter tillverkas i företagt huvudsak-som ex av vars
liga verksamhet ligger i bransch. Av denna anledning kan också deen annan
i delbranschen ingående företagen variera tiden.över Detta det vanskligtgör

dra slutsatser förändringar i branschenatt mellan olika år.om
tabellI 4.13 de olika ägarkategoriernas andelar övrig livs-presenteras av

medelsindustri.

4.13Tabell Antal arbetsställen, antal anställda, Saluvärdeoch förädlingsvärde år 1970och 1985inom övrig
livsmedelsindustri fördelat olika ägarkategorier.

Ägarkategori Antal arbets- Antal anställda Saluvärde Förädlingsvärde
ställen
1970 1985 1970 1985 1970 1985 1970 1985
% % % % % % °/o %

Lantbrukskooperativa
företag 21,6 31,4 13,0 31,4 13,5 20,5 20,0 24,4
Konsumentkooperativa
företag 6,7 7,8 6,2 5,6 15,7 13,0 5,3 4,8

företagUtlandsägda 6,7 9,8 17,9 26,6 25,6 29,6 16,8 33,0
Statliga företag 0 0 0 0 0 0 0 O
Övriga företag 65,0 51,0 62,9 36,4 45,2 36,9 57,9 37,8

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Källa: SOS Industri och SPK

Ägarstrukturen inom branschen relativt jämnt fördeladär på de olika
kategorierna med viss tonvikt på övriga privata företag. Dennaen gruppen

innehåller också förhållandevis många arbetsställen det ärgrupp som-
inomregel denna småföretagen finns.grupp som

På grund den övriga livsmedelsindustrins karaktär diversehandelav av
tabellenär något svåranalyserbar. Vi kan bara kort konstatera den störstaatt
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saluvärdeutlandsägda företagenskonsumentkooperativa ochdelen deav
kafferosterierna för.förädlingsvärdeoch svarar

delvisförklaras endastlantbrukskooperativa företagens andelarDe av
landets endalantbrukskooperationenstärkelseindustriföretagen trots att var

nativ stärkelse såväl 1970 1985.tillverkare potatisstärkelse somav
i industrista-den lantbrukskooperativaResterande del utgörsgruppenav

äggför-olika mejeriföretag,framför anläggningar tillhörandetistiken allt av
Lantbrukskooperationen har däremotädlingsföretag Semper AB.samt mer

glykosvidareförädlingen till stärkelsederivat,begränsade andelar m m.av
omfattande import.förekommer ocksåvissa dessa produkterFör enav

totalt4.1.l4 Nlatvaruindustrin -
inom den delhar utvecklatsVi kan hur ägarstrukturen avnu summera

matvaruindustrin.livsmedelsindustrin benämnssom

årförädlingsvärde 1970och 1985inomTabell 4.14 Antal arbetsställen, antal anställda, saluvärdeoch matva-
ruindustrin fördelat olika ägarkategorier.

Ägarkategori anställda Saluvärde FörådlingsvärdeAntal arbets- Antal
ställen

1970 1985 l970 1985l970 1985 l970 1985
0/0V0 0/0 V0 °/0 0/0V0 V0

Lantbrukskooperativa
företag 24,4 28,4 37,6 43,7 46,4 33,9 36,919,7
Konsumentkooperativa
företag 12,0 13,7 11,1 12,4 10,67,5 8,0 13,2
Utlandsägda företag 15,9 6,5 11,5 7,7 16,91,2 4,4 6,7

1,8Statliga företag O 0,9 O 1,2 0 1,0 0
Övriga 30,0 46,0 33,8privata företag 71,6 62,3 51,7 33,3 36,1

100,0 100,0Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Industri och SPK.Källa: SOS

anmärkningsvärda förändringen mellan och 1985Ien år 1970 årmest
Ökningen vad gällerökningen den utländska företagsandelen. är störstav

andelen förädlingsvärdet.antalet anställda ochav av
Även anställdaandel vad gäller antal ärlantbrukskooperationens ökade

Konsumentko-företag".övriga privatanotabel. Förlorarna är gruppen
föränd-ingamindre 1985 1970 störreoperationens andelar något änär men

ringar har skett.

Spritdrycksindustri4.l.15

potatis-industristatistiken i delbranscher:Spritdrycksindustrin indelas i två
för framställ-brännerier Potatisbränneriernaoch spritdrycksindustri. svarar

vilken sedan vidareförädlas i spritdrycks-ning själva råvaran, alkoholen,av
dessa branscher finns också i industristatistiken vin-industrin. Vid sidan av

i Sverige inte finns arbetsställe med hu-industrin. eftersom det någotMen



48

vudsaklig inriktning vinframställning,på redovisas i statistiken ingen
produktion under denna bransch.

Spritdrycksindustrin helt domineradär statliga intressen vilket framgårav
tabell 4.15. Det statliga inflytandet motiveras utifrån alkoholpolitiskaav

utgångspunkter.

årförädlingsvärde inom spritdrycksindustrin4.15 Antal arbetsställen, antal anställda, saluvärde ochTabell
på1970 1985fördelat olika ägarkategorier.och

Ägarkategori Antal arbets- Antal anställda Saluvärde Förädlingsvärde
ställen
1970 1985 1970 1985 1970 1985 1970 1985
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Lantbrukskooperativa
företag 50,9 10,0 18,9 1,9 11,1 0,4 13,8 2,6
Konsumentkooperativa
företag 0 0 0 0 0 0 0 O

företagUtlandsägda 0 0 0 0 0 0 0 O
företagStatliga 17,0 70,0 70,9 92,2 81,5 94,3 73,5 92,1

Övriga privata företag 32,1 20,0 10,2 5,9 7,4 5,3 12,7 5,3
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0100,0

Industri ochKälla: SOS SPK

visarTabellen den i det dominansentotalanärmaste har överstatensom
spritdrycksindustrin. Det enda icke-statliga inslaget i branschen utgjor-1985
des några mindre, privata tillverkare smakessenser till spritdryck-av av a
er.

År l970 hade lantbrukskooperationen inte oväsentligt inflytande iett
branschen. De lantbrukskooperativa företagen svarade nämligen för änmer

tredjedelartvå bränneriproduktionen d själva insatsvaran till sprit-av v s-
drycksindustrin. fannsDet vid den tidpunkten överhuvudtaget relativtett

antal brännerier i landet, bestämtnärmare arbetsställenstort 45 femmed
Åreller fler anställda. 1980 fanns bränneri kvar konsekvens denett en av-

svenska alkoholpolitiken kanske framför allt uttryck för strävanettmen en
högre effektivitet. bränneriDetta AB Skånebränneriermot tillägs- -

hälften och till hälften lantbrukskooperationen.staten Företaget harav av
här klassificerats statligt på grund det starka statliga inflytandet isom av
branschen.

4.1.l6 Malt- och läskedrycksindustrin

Inom malt- och läskedrycksindustrin, eller bryggeriindustrin, tillverkas öl,
läskedrycker, mineralvatten också stilldrinkar, juice och saft. Likartadmen
produktion förekommer inomäven andra livsmedelsindustribranscher,
framför allt inom frukt- och grönsakskonservindustrin. industristatistikenI
uppdelas bryggeriindustrin i maltdrycks- mineralvatten- och läske-samt
drycksindustri.
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Tabell 4.16 Antal arbetsställen, antal anställda, saluvärdeoch förädlingsvärde inom malt- och läskedrycksin-
årdustrin 1970och 1985,fördelat olika ägarkategorier.

Ägarkategori Antal arbets- Antal anställda Saluvärde Förädlingsvärde
ställen
1970 1985 1970 1985 1970 1985 1970 1985

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Lantbrukskooperativa
företag 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsumentkooperativa
företag 4,3 6,7 6,0 12,5 6,7 8,9 5,5 8,7
Utlandsägda företag 0 3,3 0 0,9 0 1,3 0 0,2
Statliga företag 0 26,7 0 56,1 0 64,3 0 67,4
Övriga privata företag 95,7 63,3 94,0 30,5 93,3 25,5 94,5 23,7

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Källa: SOS Industri och SPK

Det 1970 bransch präglad mängd mindre bryggeriersom var en av en var
1985 bransch med monopolkaraktär under statligt överinseende. bely-Enen
sande sifferjämförelse är antalet arbetsställen 1970 och 1985: 163 respektive
31.

Viktigaste företag i branschen vid sidan statliga Pripps inklusive Bryg-av
geri AB Falken det konsumentkooperativaär AB Wårby bryggerier, de
privata AB Spendrups tidigare Grängesbergs Bryggeri AB och Ti11-Brygge-
rierna AB. Av tabell framgår4.16 konsumentkooperationen Wår-att genom
by ökat sina andelar. följandeI tablå visas hur marknadsandelarna fördela-
des mellan de ledande företagen år 1985.tre

Företag Marknadsandelar

Pripps och Falken 60
Wårby 10
Spendrup 10

4.l.17 Dryckesvaruindustri

Genomgången spritdrycksindustrin och malt- och läskedrycksindustrinav
har visat relativt entydigt mönster: statligt inflytandet.ett framgårDettastort
också tabell där4.17 de olika ägarkategoriernas andelar hela dryckes-av av
varuindustrin visas.

En genomgripande strukturomvandling har inom dryckesvaruin-ägt rum
dustrin. Antalet arbetsställen, exempelvis, har minskat till år 1985 endastatt

17 antalet 1970. Strukturomvandlingenprocent har medförtvara högav en
produktivitetsutvecklingstakt inom dryckesvaruindustrin: dubbeltän såmer
hög ökningstakt i livsmedelsindustrin helhet.som som
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årdryckesvaruindustrininomförädlingsvärdesaluvärdeochanställda,arbetsställen, antal4.17 AntalTabell
ägarkategorierolikafördelat19851970och

FörädlingsvärdeSaluvärdeAntal anställdaÄgarkategori arbets-Antal
ställen

19851985 1970197019851985 19701970
"Vil år llll ll/nlll lll o

Lantbrukskooperativa
0,50.50,10,4 1,22,5 2,112.5företag

Konsumentkooperativa
5,3 6,96,29,7 5,95,43,2 5,0företag

0.200,90,7 002,5företag 0Utlandsägda
2,5 72,573,364,2 8,97,94,2 37,5företagStatliga

19,991,719,5Övriga 25,0 84,084,680,1 52,5företagprivata
100,0100,0 100,0100,0100,0 100,0100,0100,0Totalt

Industri och SPKsosKälla:

dominansgradenimportandelar ochMarknadsandelar,4.l.18 av

importandelar-marknadsandelar ochägarkategoriersolikavisarTabell 8l
med den metodi enlighetdefinieradeMarknadsandelarnabranschvis. ärna

relativt det totalaägarkategorins saluvärdei kapitel 2.4,redovisadessom
divide-importendefinieraslmportandelarnaför branschen.saluvärdet som

Marknads-import.produktiontillförselnden totalamed export +rat -
konkur-informationimportandelar vissmedtillsammansandelarna omger

bransch. Kriteri-approximerad medhärmarknadrensbetingelserna på en
minstproduktionenandel ärföretagetsdominans detför när störstaäret av

Fåtalsdominans råder dåimportandelen högst 30och är70 procent.procent
överstigerproduktionen 70företagens andelde fyra största procent sam-av

högst 30importandelentidigt är procent.som
överstigervilka 30uppvisar importandelarbranscherEndast två procent.

konfektyrindustrin dechoklad- och ärliskkonservindustrinFisk- och samt
nämligen 60importandel 30vilka har större änenda branscher procent,en

enligt kriterietbranscherövrigarespektive På alla31 procent. ovan --
fyra företagsdominans, d andelform utgörnågonförekommer attv sav

produktionen.70än procent avmer
mejeriindu-företag;dominerarföljande marknader branscherPâ ett

spritindustrin.slutligensockerindustrin ochstrinJ knäckebrödsmarknaden,
charkuteriindustrin, olje- ochdet inom slakteri- ochFåtalsdominans är
läskedrycksindustrinfettindustrin, kvarnindustrin malt- ochsamt

mjölkförädlingsin-nämligenmejerivaruindustrindelenDen största av -
samtlig produk-dustrin kännetecknas dominans på så nästansätt attav-

lantbrukskooperatio-ägarkategorininomtion och försäljning samordnas
iproduktionen, saluvär-Lantbrukskooperationens andel mättnens ram. av

Exklusive glass
Koncentrationsutredningen Illmed31enlighet



OlikaTabell 4.18 ägarkategoriers saluvärdeandeloch importandelar branschvis. l procent

Bransch enligt Lantbruks- Konsument- Utlands- Staten Privat Import-
SNI-indelning koop koop ägda andel
Slakteriindustrin
3111 60,4 11,6 0,2 0 27,8 5,0
Mejeriindustrin

98,43112 0 0,9 0 0,7 2,3
Frukt- och grönsaks-
kons.ind. 3113 4,9 8,8 38,4 7,6 40,3 26,6
Fisk- och ñskkonserv-
industrin 3114 0 13,8 9,9 2,3 74,0 59,5
Olje- fettindustrinoch
3115 4,5 44,2 0 0 51,3 28,3
Kvarnindustrin

48,6 22,83116 6,7 4,4 17,5 17,5
Bageriindustrin
3117 22,3 15,6 16,8 0 45,3 5,4
Sockerindustrin
3118 0 0 0 0 100,0 5,0
Choklad- konfektyr-och
industrin 3119 10,0 59,81,9 6,7 21,6 30,9
Övrig livsmedels-
industri 3121 29,620,5 13,0 0 36,9 22,7
Spritdrycksindustrin
3131 0,4 0 0 94,3 23,95,3
Maltdrycksindustrin
3133 4,5

0 8,9 1,3 25,564,3
Mineral- och läske-
drycksindustrin 3134 25,4

Saluvärdeandelar gäller mjölkförädlingsindustrin medan importandelen mejeriindustringäller hela
3De fiskarna ägda producentkooperativa företagen ingår i dennaav grupp
3Siffror med korrigering undervärderingav

de, uppgick 1985 till i det närmaste 100 Andelen 1970 uppgick tillprocent.
liknande siffror. Branschen och har varit domineradär lantbrukskoope-av
rationen under hela mätperioden 1970 1985. På knäckebrödsmarkna--
den domineras produktionen Wasabröd har marknadsandel påav som en
närmare 85 Företaget före familjeägt1982 företag, dåprocent. ettvar som
förvärvades den schweiziska koncernen Sandoz AG.av

mjuktInom matbröd Skogaholmskoncernenär lantbruks-varugruppen
kooperationen, ochKF Pågengruppen med marknadsandelar på 20, 18
respektive 15 dominerande. bageriindustrinFör helhet lant-ärprocent som
brukskooperationens frammarsch notabel. blygsamFrån position 1970en
har marknadsandelen främst företagsuppköp ökat till drygt 20genom pro-

Även Pågengruppen köper företag. Under köpte dotterbola-1985cent. upp
Lockarps Bageri följandeAB bagerier, AB Stuvsta bageri, Smålandsba-get

AB och AB Kvarnby Bageri.garn
Sockerindustrin består företag, Sockerbolaget AB SSA, vilket ägsettav
AB Cardo. AB Cardo förvaltningsbolagbörsnoterat ingår i ABär ettav som
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till drygt 90andel i röstetalet uppgårVolvosintressesfär. procent.Volvos
alkoholpoliti-svenskadenpåverkasspritindustrinSlutligen är avsom-

lantbrukskooperatio-hade1970statliga intressen.domineradheltken av-
bränneri 45fannsspritindustrin. 1985i stintressen ettförsumbaranen

Skånebrännerier därintresse ABlantbrukskooperationen har1970 som
hälftenandra ägshälften. Den staten.lantbrukskooperationen äger av

charkuteriindustrin. do-slakteri- EnFåtalsdominans råder inom bl ocha
cirkalantbrukskooperationen med 60minerande ställning har procent av

charkin-inomlantbrukskooperativa företagenproduktionen. viktigasteDe
Scanfood AB. Un-dustrin Samfod och Djupfryst ABAB Scan numeraär
Skanek ekonomis-i Malmö medder 1986nybildades Ovalen Livsmedel AB

slakteri-ka förening huvudägare med röstetalet. lnom45 procentsom av
ochGomanrelativt välcharkuteriindustrin också KFäroch representerat av

Volvokoncer-återfinnsprivata företagrubriken övrigaFoodia UnderAB.
Aritmos ägerStyckare och ABFelix AB Lithells, Fyrabl AB, somnen a

fettindustrinOlje- ochCharkuterifabrik och Indra AB.ABLars Jönssons
Oljefabriker.och Karlshamnsföretag, Margarinbolagetdomineras tvåav

ökatkonsumentkooperativt företag och harOljefabrikerKarlshamns är ett
tillMargarinbolagetfettindustrin sedan 1970. ärolje- ochsina andelar av

livsmedelsjättenutländskatill hälften denhälften Aritmos och ägtägt avav
tillhörande övrigaklassificeratsMargarinbolagetUnilever. tabell 4.18 harI

undersök-med tidigarejämförbarhetför uppnåprivata företag. Detta att
ningar.

konsu-lantbrukskooperationendomineras ävenKvarnindustrin menav
lantbruks- respektive kon-andel. Storamentkooperationen har ansenligen

medoch JuvelNord Mills/Kungsörnensumentkooperativa företag är
och hushålls-för bageri-respektive 20marknadsandelar dryga 60på procent

Även alkoholpolitiska aspekterdemaltdrycksindustrin påverkasmjöl. av
företags-rad intressantaUnder hardenna tillverkning. 1986lagts på ensom

lantbrukskooperationens uppköphärpåuppköp gjorts. exempel ärEtt av
sin positionstärkaförsökBageri i Luleå. kanDettaLarssons attettsessom

Även bage-fortsätter sina uppköpFamiljebageri ABgeografiskt. Pågens av
Good Trading AB underröstetalet iBröd köpterier. Pââls AB 91 procent av

inklusive VolvosGambriusProcordia köpte i 1986Statliga1986. mars -
majoritetsägare 90till Pripps ochblev därmedandel och ägareny ensam-

i Falken.procent
inomlantbrukskooperationen bran-Sammantaget kan ärsägas storatt

kvarnindustrinmejeriindustrin,slakteri- och charkuteriindustrin,scher som
industrier alladrag för dessa är ärbageriindustrin. Ett attgemensamtsamt

Vidare lantbrukskoopera-avhängiga den inhemska råvaruproduktionen. är
Konsumentkooperationentionens inbrytning i bageriindustrin notabel. är

inomfettindustrin kvarnindustrin och förekommerinom olje- ochstor samt
lantbrukskooperationen. endastflertalet branscher till skillnad Det ärmot

konsumentkoperationeninom branscher med total dominans agerar.
då iUtländska företag finns fåtal marknaderoch påstaten ett men en

de undersöktarelativt omfattning. privata företagen inom allaDestor agerar
branscherna mejeriindustrin.utom



Produktionsstrukturen4.2 1960 1985-

4.2.1 Livsmedelsindustrin totalt

Livsmedelsindustrins andelar tillverkningsindustrin beträffande antalav ar-
betsställen och anställda, saluvärde och förädlingsvärde framgår tabellav
4.l9.

förhållandeTabell 4.19 Livsmedelsindustrin till tillverkningsindustrin ii procen-
tuella andelar

Förädlings-Antal arbets- Salu-Antal an-
ställen värde värdeställda

1960 14,3 9,77,6 17,0
1970 12,1 7.9 15,2 9,3
1980 9,0 8,1 12,1 9,6
1985 8,8 7,8 12,7 9,5
Källa: Statistiska meddelanden, SPK

första minskarframgår detTvå saker med tydlighet tabellen Förovan.av
saluvärde.livsmedelsindustrins arbetsställen och Förandel vad gäller antal

förädlingsvärde relativt stabi-det andra andelarna anställda ochantalär av
fler antalFöljande slutsatser kan dras. Koncentrationsprocessenla. mot

till-livsmedelsindustrin inomanställda arbetsställe fortare inomgår änper
livsmedelsindustrin iverkningsindustrin inomtotalt. Antalet sysselsatta är

medan däremotdet oförändrat under den undersökta periodennärmaste
uppgick till 2 175antalet arbetsställen minskat radikalt. Arbetsställenas antal

Uppgifternastycken reducerats till gäl-1960 medan antalet 1985 hade 798.
förädlingsgradenler för arbetsställen med minst fem anställda. Vidare har

definierad förädlingsvärde/saluvärde livsmedelsindustrin ökatinomsom
automatiskt föräd-relativt hela tillverkningsindustrin. innebär inteDetta att

lingsgraden inom livsmedelsindustrin verkligheten dethar ökat. tvärt-l var
under de tio Under perioden 1960 1985åren 1985.1975senasteom --

till-har dock förädlingsgraden ökat inom livsmedelsindustrin medannågot
verkningsindustrins förädlingsgrad oförändrad.varit i det närmaste

Vad innebär då ökat ökad föräd-antal anställda arbetsställe ochett per en
lingsgrad vilkenl utsträckning ökat antal anställda arbetsställe lederett per
till ökad geografisk koncentration diskuteras i Livsme-SPKUS 1987:22en
delsindustrins och -handelns geografiska koncentration.

Förädlingsgraden inom livsmedelsindustrin ökade mellan 1960 1975-
för nå 1975. Den 10-årsperioden har förädlingsgradenatt topp senasteen
fallit. Vilka slutsatser kan dra utvecklingdenna utveckling Dennaman av
kan utredningha sin orsak i antal faktorer. inom för dennaAttett ramen

fullvärdig möjlig. beskrivsanalys olika orsaker Däremotgöra ären av
tänkbara faktorer kan påverkat utvecklingen. orsak till dennågra ha Ensom

ökande förädlingsgraden kan branscher med hög1960 1975 attvara-
förädlingsgrad de expansiva. bransch med hög förädlingsgradär En ärmest
bageriindustrin konservindustrierna och dryckesindustrierna harävenmen
relativt hög förädlingsgrad. faktum kan delvis förklara utvecklingenDetta
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har inte lämnat det huvudsakliga bidraget. Andra tänkbara orsakermen mer
till utvecklingen också i Livsmedelsindustrin produktions- ochtassom upp
ägarförhållanden SPKUS 1984:9 Ökad integrationsgrad. Industrinär en
har bland övertagit funktioner tidigare utfördes i handeln iochannat som
hushållen. Vidare har utvecklingen gått ökad konsumtionmot en av mer
bearbetade livsmedel, djupfrysta och konserver.t ex varor

Livsmedelsindustrin har alltså högre förädlingsgrad för 25 åränen nu
sedan. Utvecklingen har samtidigt gått ökad koncentration fysisktmot en
och geografiskt. Utvecklingen beskrivs i följande tabeller.tre

Tabell 4.20 Antal arbetsställen i livsmedelsindustrin 1970-1985 hela riket

lndustribranscher förändringAntal arbetsställen Procentuell mellan åren

1975-80 1980-85 1970-851970 1975 1980 1985 1970-75
Slakteri- och charkuteri-
industri -12 -36267 224 195 170 16 12- -Mejeriindustri -38204 129 126 -29 10 -2144 -Frukt- och grönsaks-
konservindustri 1850 50 43 41 0 14 -4+ - -Fisk- ñskkonserv-och
industri 81 -22 -3 -2877 60 58 -4
Olje- och fettindustri -30 128 6 10 7 -25 +66 -Kvarnindustri -21 -2029 23 18 23 -20 +27
Bageriindustri 637 458 331 274 -28 -27 17 -56-Sockerindustri +0 +0 +0 +09 9 9 9
Choklad- konfektyr-och
industri -20 -3951 45 36 31 13- -Ovrig livsmedelsindustri 60 54 57 51 10 +5 10 15- --Matvaruinduslri -21 18 11 -431396 1090 888 790 - -Spritdrycksindustri -8354 12 9 9 -77 -25 +0
Maltdrycksindustri -23 -8186 52 21 16 -39 -59
Mineral- och läskedrycks-
industri -48 -27 -8378 35 18 13 -55
Dryckesvaruindustri -82218 48 38 -54 -51 -2099
Livsmedelsindustri -48l 189 828 -26 -21 1l614 1 936 -Tillverkningsindustri -8 16 -9 -3113610 12453 10413 9 374 -
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riket1970-1985 helalivsmedelsindustrinianställda inom4.21 AntalTabell

förändring mellan årenProcentuellAntal anställdalndustribranscher
1970-851980-851975-801985 1970-75198019751970

charkuteri-ochSlakteri-
-6-12+0 +6202594 1718457 1918373industri

+190+12 5019 100989 529 10Mejeriindustri 8 454 ++
grönsaks-ochFrukt-

0 -6-2 -44026 406 6875 6 695 +konservindustri 6
ñskkonserv-Fisk- och

133481 -52 395 22 7032 865 +industri -- +20-5+27+0l 733442 1834fettindustri 1433 1Olje- och
-3312 -618799980 855207Kvarnindustri 1 -- -26-210924 1512223118 13590Bageriindustri 16 -- -818+0132 0042 480 2 471Sockerindustri 2 181 + -

konfektyr-Choklad- och
9513097 +15 386 54 743 +industri 4 663 + - +18+0+107187 3 215livsmedelsindustri 2 896 32 704Ovrig +

-6-5-2 160 9555 64 370873 63 5lMatvaruindustri 64 +
12 1679984 -25123626 l +Spritdrycksindustri 842 + - -42-20 -9-202 876982 3 180Maltdrycksindustri 5 004 3

läskedrycks-ochMineral-
-72-25-47-30627 4651 1871713industri

12 -42-23 143254 930 4Dryckesvaruindustri 7 559 5 795 -- -9-50280 -4300 6572 432 69 310 69Livsmedelsindustri +
10 15-7+1073 779 209693 867Tillverkningsindustri 924 536 941 --

riketlivsmedelsindustrin 1970-1985 helaAnställda arbetsställe iTabell 4.22 per

Procentuell förändring mellan årenlndustribranscher Kvot
1970-851975-80 1980-851980 1985 1970-751970 1975

charkuteri-Slakteri- och
+48+21 +1101 +20industri 68 82 100
+95+380 +60 +16Mcjeriindustri 66 7741

grönsakskonserv-Frukt- och
+5 +13-2 +11148 156industri 137 133

200 7fiskkonservindustri 39 42Fisk- och 35 35 + ++ +
37-23 34247 34Olje- och fcttindustri 179 240 183 + ++
17-272 l 1Kvarnindustri 41 42 47 34 ++ -+19 7216 24Bageriindustri 29 36 4325 +++

18 813 +0Sockerindustri 274 222242 275 ++ -konfektyr-Choklad- och
+80+41 +10+15industri 91 105 149 164

14 4017 3livsmedelsindustri 55 63Ovrig 45 53 ++ ++
6726 24 6Matvaruindustri 72 7746 58 + ++ +

626138 12109 246Spritdrycksindustri 52 12415 +++ - I 8 20831 98Maltdrycksindustri 151 17958 76 + ++ +
och läskedrycks-Mineral-

+2 +66+57 +333 34 35industri 21
10 23270 75Dryckesvaruindustri 58 102 l 1334 +++ +

7727 574 78 31Livsmedelsindustri 584 + ++ +
+23+10 +083 11Tillverkningsindustri 75 8367 +
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Produktionsstrukturen branschvis4.2.2

presenteradestabellerna 4.20-4.22 antal arbetsställen, antal anställda ochI
antal anställda arbetsställe branschvis. Tabell 4.22, antal anställdaper per
arbetsställe, bild produktionsstrukturen och utvecklingen den-ger en av av
samma.

branscher uppvisar den koncentrationen antingen defi-De störstasom -
nierad antal anställda/ antal arbetsställen eller produktion/ arbetsställesom

olje- och fettindustrin sockerindustrin. omvända förhållandetär Detsamt-
för bageribranschen och i viss fisk- fiskkonservindustrin.gäller mån och

Bageriindustrin har också högst arbetsställenantal och endast slakteri- och
charkuteriindustrin vad gäller sysselsättningen.är större

detNär gäller utvecklingen 1960-1985 jämförbarhetenär något osäker
omläggningar statistiken under undersökningsperioden härävenp g a av

hänvisas till Livsmedelsindustrin, produktions- och ägarförhållanden
SPKUS 1984:9. Branscher med kraftig koncentrationsprocess ären a
sprit- och maltdrycksindustrin. matvaruindustrinInom det framför alltär
olje- och fettindustrin mejeriindustrin branschen övrigaäven livs-samt men
medel kännetecknas kraftigt tilltagen koncentration definieratsom av en

antal anställda/arbetsställe. definitionDenna samtidigt informa-som ger
tion storskaligheten inom de olika branscherna.om

Storskalighet och produktivitet4.2.2.1

möjlighetEn branschs tillvarata outnyttjade skalfördelar och branschensatt
produktivitetsutveckling kan intimt förknippade. effektivareEttantas vara
utnyttjande befintliga anläggningar och ökade möjligheter till mekanise-av
ring produktionen leder till ökad produktivitet. denna detI ärrapportav en

intresse redovisa fåtalsdominans på marknad leder tillatt attav om en
för producera inte utnyttjas effektivast möjligapå sätt.attresurserna varorna

Med utgångspunkt från vad den optimala mix produktionsfakto-ärsom av
skall storlek/ kvalitet på erhållen produktionsvolym bedömas. Detta ärrer
omöjlig uppgift eftersom den optimala insatsen produktionsfaktoreren av

inte kan beräknas möjligen förutsättninguppskattas underutan att ett om-
fattande utredningsarbete läggs kunna bedöma effektivitetenFör attner.

således jämförelsegrundmåste någon användas. Utvecklingenannan av pro-
duktiviteten i bransch jämfört med bransch tänkbarärtex en en annan en
metod.

Med produktiviteten eller effektiviteten för företag relationenett avses
mellan produktionsvolymen och volymen eller flera produk-output av en
tionsfaktorer input under viss tidsperiod. Förändringar i produktivitets-en

fleratalet mellan två eller tidsperioder produktivitetsutvecklingen.utgör
efter Iota/produktivitetenMan mått och dess utveckling.strävar påett

Totalproduktiviteten partiellaantal produktivitetenutgör ettsumman av -
arbete, kapital och viktigaste. olikaråvaror de De partiella produktivite-är

har ofta olika utveckling investering i maskiner Ökarterna stor nyaen ex-
arbetsproduktiviteten och minskar oftast kapitalproduktiviteten medan rå-
varuproduktiviteten förhoppningsvis ökar.
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realiteten detI är svårt beräkna totalproduktiviteten. Därför räknaratt
istället med partiella produktiviteter. vanligaste partiella produkti-Detman

vitetsmåttet arbetsproduktiviteten. redovisar dennaär SCB i industristatisti-
ken, där arbetsproduktiviteten jämförelservid tiden tekniskt beräknasöver
via deflaterade förädlingsvärden i de olika branscherna. den följandel
framställningen med produktivitet deflateradedet färädlingsvärdetavses
ställt relation till antaleti arbetade timmarfär arbetarpersonal.

Åberg,En bl används docent Yngve Nationalekonomi-ansats som a av
ska institutionen Stockholms universitet, söka bestämmaär kapita-ävenatt
lets produktivitet och dessa,väga kapitalets och arbetets produkti-samman

Åbergvitet, för erhålla totalt produktivitetsmått blseatt Y. 1981ett a
Produktiviteten i svensk industri åren 1953 Beräknas detta1976. total--
mått utifrån förädlingsvärdet bör relativt god bild den totala produkti-en av
viteten erhållas eftersom förädlingsvärdet skillnadenär mellan bmttopro-
duktionsvärdet minus produktionskostnader exklusive kostnader för arbets-
kraft och kapital. Med andra ord förädlingsvärdet produktionstillskottetär
skapat produktionsfaktorerna arbetskraft och realkapital. Möjligheternaav

beräkna kapitalproduktiviteten dock begränsade,att är speciellt på disag-en
Ävengregerad nivå. på aggregerad nivå kan svårigheter viduppståen mer

beräknandet kapitalstockar bl därför kapitalet heterogentärattav a sam-
möjligt totalproduktivitet, detDet alltså beräknaär ärmansatt. att menen

resurskrävande.

4.2.2.2 rbetsprøduktivitetenA livsmedelsindustrininom

dennaI används arbetsproduktiviteten mått på branscher-rapport ettsom
produktivitetsutveckling. Arbetsproduktiviteten definierad för-ärnas som

ädlingsvärde i fasta priser arbetartimme. Innan analyserar arbetspro-per
duktivitetsutvecklingen för livsmedelsindustrins delbranscher begräns-bör
ningar i arbetsproduktivitetsmåttet totalproduktivitetsmâtt eller mått påsom

branschs effektivitet behandlas.en
Arbetsproduktiviteten produktionen i förhållande tillsäger något om ar-

betskraften. högEn arbetsproduktivitet eller snabb positiv utveckling av
innebärdenna exempelvis produktionen arbetad timme högäratt per- -

eller ökar snabbt. Kan då dra företagets/branschensnågra slutsatser om
totala produktivitet kunnaFör detta krävs information företa-göraatt om

kapitalbestånd och investeringar. Förenklat skillnadenkan sägagets attman
mellan total produktivitet och arbetsproduktivitet kapitalinsatsenär om pro-
duktivitetsmåttet beräknas utifrån förädlingsvärdet. produktionsökningEn
där mängden mixenoch insatsvaror oförändrad ökningär störreger en av

Ökadearbetsproduktiviteten den produktiviteten.än totala investeringarav
leder till effekt. finns med andra ordökad produktion Detsom en ger samma

skäl för den totalaarbetsproduktiviteten förändratshar änatt anta att mer
produktiviteten.

För arbetsproduktiviteten skall användbarutvecklingenatt vara enav
approximation för utvecklingen produktiviteten krävs någ-den totala attav

förändringar produktionsfaktorerna inte in-i förhållandet mellanstorara
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endast utvecklingenträffat. brist redovisas i dennaI på rapport avresurser
således produkti-redovisasarbetsproduktiviteten. tabellerna och 4.241 4.23

förädlingsvärde arbetar-vitetsutvecklingen utvecklingenmätt såsom perav
timme.

arbetartimmei fasta priseri förädlingsvärdeförändring4.23 Produktivitetsutveckling, mättTabell persom

1977 1978 19791975 19761972 1973 19741970 1971Branscher
Slakteri- char-och

121 125119 120116 117kuteriindustri 110 110 113106
128120 128120 119 118118 120Mejeriindustri 108 111

grönsaks-Frukt- och
156148 144 153143 143134 134konservindustri 121 126

och ñskkonserv-Fisk-
147134 137 141118 123 126101 111industri 111
96110 103 98125 119fettindustri 112 118 119Olje- och 107

149 152 176142128 135 135 146Kvarnindustri 106 115
137 143132 133121 125 129Bageriindustri 111 116111

10493 101 999190 91 99Sockerindustri 80 87
Choklad- och kon-

133 135134 134122 123 122fektyrindustri 103 108 116
227 236202 208202 184Eodermedelsindustri 173 174102 129

Ovrig livsmedels-
98 98 102108 109119 116108 112industri 112

137130 130 133125 127Matvaruindustri 112 118 122109
189 183142 174123 131Spritdrycksindustri 100 136 14584

248213 240181 193 201158 171Maltdrycksindustri 127 131
och läske-Mineral-

221180 190 194194 171drycksindustri 140 153 172123
239211 230179 184 197Dryckesvaruindustri 157 170122 131

145 145 152 164141 141Tillverkningsindustri 128 136113 119
IndustriKälla: SOS

årenmellanProduktivitetsförändring. Procentuell utvecklingTabell 4.24

1975-1984 1968- 19841968-1975Branscher
charkuteriindustri X 32 XSlakteri- och 17 X 13

47 XMejeriindustri 19 X 24 X
71grönsakskonservindustri 20 XFrukt- och 43

ñskkonservindustri 83Fisk- och 26 X 45
28 XOlje- och fettindustri 19 X 8 X

Kvarnindustri 32 9346
71Bageriindustri 29 33
42 XSockerindustri X 56-9

konfektyrindustri 35 65Choklad- och 22 X
72 216Eodermedelsindustri 84

37 XOvrig livsmedelsindustri 8 X 27 X
62Matvaruindustri 2827

157Spritdrycksindustri 31 96
186Maltdrycksindustri 4893
158läskedrycksindustri 51Mineral- och 71
187Dryckesvaruindustri 84 56
0646 1Tillverkningsinduslri 41

helhet.produktiviteten för matvaruindustrinunderX som
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tillverkningsindustrins snabbare arbetspro-huvudsakliga bidraget tillDet
iduktivitetsökning kommer från ökning förädlingsvärdet till-störreen av

matvaruindustrin. anställda harverkningsindustrin jämfört med i Antal
anställ-minskat i båda kategorierna med cirka 10 Antarprocent. attman

tim/ liknande för bägge kategoriernaningsstrukturen d antal arbetare ärv s
utveckling jämförelsen.inverkar inte denna på

kan delvis förklaras livs-utveckling förädlingsvärdetsDenna attav- -
följaktli-inte utlandsmarknaden ochmedelsindustrin lyckats med erövraatt

Hemmamarknaden förhänvisad till begränsad hemmamarknad.är engen
befolkningen kan konsumera ii sin begränsad till vadlivsmedel är tur -

fysiska termer.
livsmedelsindustrin jämfört med tillverkningsin-Vilka möjligheter har då

just arbetsproduktiviteten definieratdustrin förbättra Som måttet äratt -
produktion arbetartimme finns avgörande skillnader mellan livsme-per -
delsindustrin och andra branscher under tillverkningsindus-sorterarsom

nämligenMöjligheterna expandera och utnyttja skalfördelartrin. äratt mer
begränsade inom livsmedelsindustrin. Orsaken till detta hemmamark-är att

inte mycketnaden har fysisk begränsning vi kan hurätanämnts somsom en
bilar i omfattningkan konsumera och handels-helst störret ex enmen

omfattande. följd den protektionismhindren Detär ärsenare en av som
präglar livsmedelshanteringen finns alltså uppenbaraglobalt Det svå-sett.
righeter öka arbetsproduktiviteten via volymökningar i produktionen.att

blir då produktionsvo-Kvar minska antalet arbetartimmar. Omatt samma
lym upprätthålls innebär detta mixen produktionsfaktorer ändras tillatt av

Ävenförmån för realkapital. här problem. vilken utsträckninguppstår I är
det möjligt teknisk synvinkel arbetskraft med maskiner ma-ersättaattur
skiner kan inte utföra styckningsindustrinalla styckningsrutiner inomt ex

frågeställningDenna kan speciell just för livsmedelsindustrin.sägas rättvara
Till detta kommer ekonomiskagenerella överväganden såsom i vilkenmer
utsträckning det ekonomiskt motiverat substituera arbetskraft medär att
maskiner.

Utvecklingen inom inom livsmedelsindustrinde olika branscherna ger
andra möjligheter till jämförelser. Vi i första hand matvaruindustrin.tittar på

perioden och jämför med matvaruindustrin totaltSer 1968 1984över -
arbetsproduktivitetsutveckling;har följande branscher långsammareen

mejeriindustrin, olje- och fettindustrin,slakteri- och charkuteriindustrin,
livsmedelsindustri. Speciellt markantsockerindustrin övrig ärsamt gruppen

för slakteri- charkuteriindustrin olje- och fettindustrin. Soc-detta och samt
arbetsproduktivitetsutveckling har varierat underavsevärtkerindustrins pe-

produktivitetenoch minskade medMellan 1969 19751984.rioden 1969 -
för perioden öka med 50l0 1975 1984 övernärmare procent.procent att o

bransch uppvisar liknande kast. förklaring till skillnadernaIngen Enannan
mellan olika skördeutfallen varierar.år är att

produktivi-Gemensamt för branscherna med förhållandevis långsamen
flertetsutveckling de förhållandevis storskaliga, d har antalär äratt v s

livsmedelsindustrin.anställda arbetsställe genomsnittet föränper
arbetsproduktivitetsutveckling framför andraBranscher med snabb ären
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kvarnindustrin fisk- och ñskkonservindustrin. bäggeFör dessa indu-samt
strier gäller utvecklingen under perioden särskilt1969 1975att var gynn--

Även bageriindustrin frukt-och och grönsakskonservindustrin harsam. en
relativt stark arbetsproduktivitetsutveckling. för dessaGemensamt med-
undantag frukt- och grönsakskonservindustrin kvoten antalär attav -
anställda arbetsställen låg.ärper

Det verkar finnas negativt samband mellan storskalighet anställda/ett
arbetsställe och produktivitetsutveckling förändringen i kvotenmätt som
förädlingsvärde/arbetad timme. Möjligen kan tolka detta attman som en
ökad storskalighet inom livsmedelsindustrin negativ produktivitetssyn-är ur
punkt. dessa branscher haft outnyttjade skalför-Att förhållandevis mindre
delar i början perioden kan förklaring. undersökningsperio-Dåav vara en
den emellertid relativt lång det mindre troligt sambandet kan förkla-är är att

branscherna ligger i olika teknisk aspekt utvecklingsfas.attras av ur- -
Inte heller bör skilda investeringscykler bilden. Möjligen finnsstöra en
koppling mellan koncentration och långsam arbetsproduktivitetsutveck-en
ling inom vissa delar matvaruindustrin i meningen skalfördelarna fulltattav

redan utnyttjats och fortsatt koncentration önskvärd.ärut en
Att matvaruindustrin har avsevärt produktivitetsut-en ogynnsammare

veckling tillverkningsindustrin kan ha samband medän totalt ägarkoncen-
trationen. Enligt tidigare nämnda kriterier kännetecknas marknaderna
inom denna industris branscher genomgående fåtalsdominans.nästan av

endast den enda matvarubransch där importenskallHär attnoteras svarar
tillförseln ñsk- och fiskkonservindustrinför del produktivi-ärstoren av vars

tetsutveckling den högsta. Ytterligare reservation till tolkningenär näst en av
siffrorna produktivitetsutvecklingen emellertid befogad. Eftersomöver är
tolkningarna syftar till koppla viss produktivitetsutveckling till visstatt etten
ägarförhâllande det viktigt komma ihåg skilja produktivitetsut-är påatt att
vecklingen inom hel bransch respektive hos enskilda företag. Genomsnit-en

hos samtliga företag behöver inte lika med hela branschens produk-tet vara
lågproduktiva företagtivitet. Strukturellproduktivitetsutveckling innebär att

från högproduktiva tillkommer. kan iförsvinner branschen och/eller Det
extremfallet så samtliga befintliga företag i bransch haftattvara en en nega-
tiv produktivitetsutveckling mellan två perioder, branschentrots att som
helhet haft positiv produktivitetsutveckling.en
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Ägarstrukturens effekter5

matvaruindustrin känneteck-utgångspunkt för denna studie har varitEn att
ägarkoncentrationen kon-ägarmässig koncentration. Påverkar dånas av

kurrensen
framgått det andraAv vad skrivits tidigare i har ärattrapportensom

faktorer förutsätt-däribland grad marknadsmakt påverkarsomav- -
ningarna konkurrera troligen också konkurrensen".och därmed För-att

koncentre-mågan marknadsmakt kan däremot öka ägandetuppnå äratt om
rat.

Grad marknadsmakt beror olika faktorer, uppnådd mark-påav varav
nadsandel sedan fördelar sig bör ocksåmarknadsandelarnaär Hur varaen.

utvecklingbetydelse för konkurrenssituationen. Marknadsandelarnasav
framgår kapitel konkurrenspåverkande faktorer, särskiltmedan övriga4av

beskrivs i kapi-livsmedelsindustrinförsådana bedömdes relevantasomsom
prisutveckling jämföraskostnads- ochkommer främsttel kapitel 5I att
från dessa redovisningar.med utgångspunktvad kan förväntasmed som

Ägande och marknadsmakt5.1

ägandet kon-samband medmarknadsmakten har ärökaFörmågan att om
ägande indirekt ocksådärigenom skulle alltså koncentreratoch ettcentrerat

påverka konkurrensen.kunna
koncentreradägarmässigtformuleras här:hypotes skulle kunna så EnEn

oligopolsituatio-utsträckning monopol/industri tenderar i gåstörre motatt
koncentrerad.ickeänner en

produk-utvecklingen ochfrån redovisningen i kapitel ägar-4Data avom
med vårför detionsförhållandena kan användas stämmer överensatt se om

marknadsandel förhär med störstahypotes. Grad marknadsmakt mätsav
ägarkategori.

mark-kategori harkan formuleras den störstHypotesen sä att somnu
nedan beskrivsmarknadsandelen. tabellennadsandel i utgångsläget ökar l

utvecklingen sedan 1970.
falli samtligavilka fall resultaten med hypotesen Jo,l stämmer intenu

utlandsägdadär ägarkategorierna övriga privata fall respektive l5
fall helt förenliga meddominerar. själva verket dessa resultatl är även
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Största ägarkategoris mark- Samma ägar- Procentuell Stämmer
nadsandel 1970 kategoris förändring med

andel 1985 hypotesen
Slakteri- och charkuteriindustri

Lantbrukskoop 0,57 0,60 5 °/o Ja+
Fjäderfäslakterier

Lantbrukskoop 0,25 0,63 146% Ja+
Frukt- och grönsakskonservind

Utlandsägda 0,47 0,38 19%-
Fisk- och ñskkonservindustri

Ovriga privata 0,87 0,74 15%-
djupfrysningsindKonserv- och

Ovriga privata 0,55 0,48 12%-
Olje- och fettindustri

Konsumentkoop 0,39 0,44 12% Ja+
Kvarnindustri

Lantbrukskoop 0,37 0,493 %331 Ja+
Bageriindustri

Ovriga privata 0,79 0,45 43 %-
Choklad- och konfektyrind

Ovriga privata 0,92 0,22 76 %-
Spritdrycksindustri

Statliga 0,81 0,94 16% Ja+
Malt- och läskedrycksind

Ovriga privata 0,93 0,26 0,73-
Eftersom mjölkförädlingsindustrin och sockerindustrin under hela perioden
kännetecknats nästan monopol respektive totalt monopol har dessadel-av
branscher inte medtagits. Marknadsandelarna beräknade på saluvärden.är

3Observera den procentuella förändringen beräknad data med ytterli-är påatt
decimal.gare en

3Räknat utifrån saluvärdesandelar enligt tabell 4.9 a.

hypotesen eftersom det inom dessa inte bör finnas någongrupper gemensam
karaktärennämnare ta marknadsandelar. Sådana samband imåste såav

fall studeras med utgångspunkt från företag/koncerner,storagrupperna
Unilever och Volvo. Syftet med denna it första handär under-ex rapport att

söka ägarkoncentrationen enligt indelningen i kapitel 2.2.1. översiktligEn
bild dock marknadsutvecklingen för de företag dominerat inomges av som
de branscher där inte hypotesen kunnat besvarats med i uppställningen

Det möjligtär för inte troligt företag/koncernersäga vilkaovan. att att- -
hade marknadsandelar istora utgångsläget ökat dessa på bekostnad övri-av

företags/ koncerners marknadsandelar inom dessaävenga ut-aggregat
landsägda, privata företag. Ett exempel är Pågens Familjebageri AB som
dominerade bageriindustrin 1970 och ökade sin marknadsandel ytterligare

Ävenfram till 1985. företag Marabou har ökat sin marknadsandelsom
under analysperioden. Pripps andelssiffror ungefär desammaär 1970 som
1985. Storföretagen i de olika ägarkategorierna inte minska vad gällersynes
marknadsinflytande öka.utan snarare

Av kapitlet konkurrenspåverkande faktorer och ovanstående tabellom av
framgår den ägarkategori intresse studera jämföraär och medatt attsom av
total utveckling lantbrukskooperationen.är
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effekterMarknadsmakt och5.2

marknadsandelar-kanske bero påUppnådd marknadsmakt kan således att
olikakan också bero pådetkoncentrerade i utgångsläget, attt exmenna var

funnits.skalfördelaretableringshinder ellerformer attav
livsmedelsindustrininomorsakat ägarstrukturenvadOavsett ansessom

försöka bedö-dennasyfte med ärkoncentrerad ochden attrapportettsom
effekterna härav.ma

ägarstrukturmarknadsdominans/koncentreradOm effekterna som en
kapitel fåsfigur i lplockas ifrån l.Ioch priserkan få kostnaderpå ut

följande figur.

Marknadsdominans/
låga kostnaderkoncentrerad j-

ägarstruktur

normala/
låga vinster vinsterhögahöga kostnader

låga låga/högapriserlåga/normala/höga
priservinster

höga priser

medantingen tillsammansEnligt kan marknadsdominans uppträdaovan
faktorernavilka de bakomliggandehöga eller låga kostnader beroende på

företa-påverkar sedanvarit vid framväxten dominansen. Kostnadernaav
neoklassisk teoripriser Enligt traditionelltillsammans med vinsterna.gens

beroende monopolvinsterbör marknadsdominans högre priser bl påen ge a
och följande.hypotes kan formuleras enligten

prisutvecklingen snab-marknadsdominansen i branschNär ökar ären-
bare för livsmedelsindustrin totalt.än

Att hypotesen hög istället för ökar,ställd på detta och inte är ärär sätt
delvis beroende möjligheten hypotesen. Skulle hypotesenpå testasatt testa

dominansantingen dennautifrån marknadsdominansen hög måsteärom
utifrån prisnivåer ellerha funnits hela perioden eller så måste testaman

ochmed marknadsdominansenoch jämföraprisutvecklingen mellan två år
marknadsande-till informationbranscher. inte har tillgångandra Då om

dock möjligtomöjlig.larna varje sådan analys Det ärår är testaatt enen
1970 ökarmarknadskoncentrationenenligt följande: därhypotes storvar

livsmedelsindustrin totalt.försnabbareprisutvecklingen än
delbran-uppgifter deföregående sida hämtasuppställningenIfrån på om

inte efter-Fjäderfäslakterier medtasökat.ägarkoncentrationen harscher där
fjäderfäslakteri-ochfrån SCBproducentpriser härröruppgifterna omsom
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inte ingår i SCBs material. Spritdrycksindustrin inte eftersommedtaserna
prisutvecklingen påverkas alkoholpolitiken.av

Såsom hypotesen innebärställd det alltså producentprisernaär att antas
öka snabbast i de delbranscher har den snabbaste koncentrationsut-som
vecklingen. Delbranscherna rangordnas enligt följande.

Delbransch förändringProcentuell förändringProcentuell
marknadsandel producentprisav av

1970- 1985
Kvarnindustri

Lantbrukskoop 31 Wo 220 %+ +
Olje- fettindustrioch

Konsumentkoop 129/0 259Va+ +
Slakteri- och charkuteri-

industri
Lantbrukskoop 5% 219 %+ +

livsmedelsindustriTotalt 258 V0+
Räknatl på saluvärde.

Eftersom livsmedelsindustrins priser i genomsnitt har ökat i snabbare takt
vad prisernaän har gjort i falltvå för de branscher ökat mark-treav som

nadsandelarna intestämmer resultaten med den valda hypotesen.mest,
Man skulle också kunna formulera hypotesen enligt följande: där mark-

nadskoncentrationen 1970 ökar prisutvecklingen snabbarestor föränvar
livsmedel totalt. Två problem uppstår; dels hänvisadeär till SCBs materi-
al, dels måste marknadskoncentration definieras. Om marknadskoncentra-
tion definieras antingen lantbrukskooperationen, konsumentkoope-attsom
rationen eller har 50änstaten saluvärdet 1970erhålles följan-procentmer av
de uppställning.

Delbransch Procentuell Procentuell förändring
marknadsandel producentprisav
1970 1970- 1985

Slakteri- och charkuteri-
industri

Lantbrukskoop 57 /o 219 V0
Mejeriindustrin

Lantbrukskoop %99 224 %
Sockerindustrin

Privata %3100 305 %
livsmedelsindustriTotalt 258 °/0

Siffran gäller mjölkförädling.
3Endast företag inom övriga privata företag.ett gruppen

Inte heller detta resultat entydigt huruvidapå hypotesen stäm-ettger svar
eller inte.mer
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Tablå 5.6 Löneandel inom livsmedelsindustrin 1984. I procent.

Löneandel
Slakteri- och charkuteriindustri 8
Mejeriindustri 7
Frukt- och grönsakskonservindustri 14
Fisk- fiskkonservindustrioch 13
Olje- fettindustrioch 5
Kvarnindustri 5
Bageriindustri 19
Sockerindustri 9
çhoklad- och konfektyrindustri 17
Ovrig livsmedelsindustri 6
Spritindustri 6
Maltdrycksindustri 12
Mineralvatten- och läskedrycksindustri 14

1denna analys har siffror endast från SCBs industristatistik föranvänts fåatt enkonsistent analys. Bageriindustrins löneandel har värdet 19 saluvär-getts procent avdet. Detta troligenär kraftig undervärdering. Enligt beräkningar utförda SPK ären avmotsvarande siffra 30 Vid beräkning den siffran harprocent. det varitav senaremöjligt hänsyn till faktorer vilka SCB haratt ta beaktat, löner förtex transporter.

5.3.2.2 Rörlig kostnad

Vi kan väga rörlig kostnad enhet enligt formeln;nu samman en per

PRIxa bLI-Pr PPlxc+ +
där

PR procentuell förändring i PR-index-
LI förändringprocentuell i löneindex-
Pr procentuell förändring i arbetsproduktivitetsindex-
PPi procentuell förändring i producentprisindex för tillverkningsin--

dustrin
värdeandel råvaror i den rörliga kostnadena -
värdeandel arbetskraft i den rörliga kostnaden-
värdeandel övriga insatsvaror i den rörliga kostnadenc -

Som exempel kan slakteri- och charkuteriindustrins kostnadsutveckling
perioden 1970-1975 beräknas enligt ovan

4,2 0,869 12,1 0,086 9,6 0,045 5,1224+ +x x x

Kostnadsutvecklingen för de rörliga kostnaderna enhet sålundaär 5,1per
procent.

Följande kostnadsutveckling erhålles för de rörliga kostnaderna enligt
metoden ovan;

I detta exempel arbetsproduktivitetsutvecklingen lika med noll.antas vara



74

rörliga kostnadernautveckling deTablå Procentuell5.7 av
1980-1970- 1975-SNI
19851975 1980

8,2 l 1,1charkuteriindustri 5,1Slakteri- och3111
11,05,6 8,3Mejeriindustri3112
10,5grönsakskonservindustri 6,8 8,9ochFrukt-3113

8,8 10,6ñskkonservindustri 6,5ochFisk-3114
8,1 l 1,15,2fettindustriOlje- och3115
8,1 11,15,1Kvarnindustri3116

10,27,6 9,3Bageriindustri3117
10,88,56,1Sockerindustri3118

9,0 10,4konfektyrindustri 7,1ochçhoklad-3119
8,2 l 1,15,2livsmedelsindustriOvrig3121

10,36,1 9,1Dryckesvaruindustri313
tobaksindustri 6,0 8,6 10,7ochLivsmedels-, dryckesvaru-31

8,5 10,8sektor 5,9Livsmedelsindustri skyddad31S
107sektor 2 8 7Livsmedelsindustri konkurrensutsatt 63lK

i de olika bran-tämligen likartadkostnadsutvecklingenEnligt tablå 5.7 är
Anledningen den1980-1985. ärför periodendetSpeciellt gällerscherna.

kostnadsslagen. Den störstaolikakostnadsutvecklingen för delikartade
prisutvecklingen idåperioden 1970-1975inteåterfinnsskillnaden oväntat

löneandel hademedmindre. Branscherprisregleringsledet värt stor envar
branscher. 1period övriganämndakostnadsutveckling under änsnabbare

arbetsproduktivitetsförändringar.tilltagits hänsynberäkningar hardessa
beaktandemedkostnadernarörligautvecklingen devisastablå 5.8I avav

beräkningarnaarbetsproduktivitetsutvecklingenAnledningen till att pre-
arbetsproduktivitetsförändringarnainverkanvisa vilkenärsenteras att

arbetsprodukti-kostnadsutvecklingen. Dåhaftlivsmedelsindustrin påinom
kost-blygsam intelivsmedelsindustrin relativt ärinom ärvitetsutvecklingen

i tablå 5.7.annorlunda i tablå 5.8 ännadsutvecklingen nämnvärt
i tablå 5.8 något över-kostnadsutvecklingen äremellertid troligtDet är att

produktivitetfaktum råvarornasdetta det ävenSkälet tillvärderad. är att
och kapitaletsproduktivitetarbetetsindustri därtiden.förändras 1över en

ökarproduktionensannoliktutvecklas positivt det ävenproduktivitet är att
forminsatsen i råvaror.snabbare än av

fördenvanligen långsammare änproduktivitetsutveckling ärKapitalets
produk-övriga insatsvarorsochberäknaarbetskraften. råvarornasFör att

kanbidraget till analysendåberäkningar ochtivitet omfattandekrävs anses
underoförändradproduktivitetsutvecklingdennabegränsad antas vara

livsmedelsindus-produktionsutvecklingen ochMed tankemätperioden. på
bilden nämnvärt.antagandeborde detta störabeskaffenhettrins varors

hänsynenhet erhålleskostnadernade rörligaFöljande utveckling omperav
arbetsproduktivitetsutvecklingen.tilltas



Tablå 5.8 Procentuell utveckling de rörliga kostnaderna enhetav per
SNI 1970- 1975- 1980-

1975 1980 1985
Slakteri-3111 och charkuteriindustri 4,9 8,1 10,9

3112 Mejeriindustri 8,1 10,7
Frukt-3113 och grönsakskonservindustri 6,2 8,4 10,0
Fisk- fiskkonservindustri3114 och 5,7 8,2 9,8
Olje-31 och fettindustri15 5,0 8,4 10,8

3116 Kvarnindustri 4,8 7,8 11,0
Bageriindustri3117 6,7 8,5 9,1
çhoklad-3119 och konfektyrindustri 6,4 8,6 9,4

3121 Ovrig livsmedelsindustri 5,3 8,3 10,7
313 Dryckesvaruindustri 4,8 8,1 9,4

Livsmedels-,31 dryckesvaru- och tobaksindustri 5,5 8,3 10,2
Livsmedelsindustri31S skyddad 5,5 8,2 10,3

31K Livsmedelsindustri konkurrensutsatt 5,6 8 3 10,0

5.3.2.3 Sammanfattning och kostnadsutvecklingenpris- inomav
livsmedelsinduslrin

För livsmedelsindustrin totalt definierad enligt SCB, SNI har31 produ-
centpriserna ökat i snabbare takt de rörliga kostnaderna.än har dockDeten
inte varit några betydande skillnader för helhet.aggregatetmer som

Enligt den metod används för beräkningarna kostnaderna sam-som av
index för alla råvaror beräkningarna skillnadersmå mellan olikama ger

branscher vilket ibland kan missvisandenågot kostnadsbild för vissage en
branscher choklad-, olje- fett- övrig livsmedelsindustri. Vidaresamt ger
beräkningarna överdrivet likartad kostnadsutveckling mellan de olikaen
branscherna. börDetta beaktas de olika branschernasnär prisutveckling
jämförs med kostnadsutvecklingen utifrånoch detta eventuellt slutsatser
dras vinstutvecklingen.om

Prisutvecklingen snabbast inom den konkurrensutsatta sektorn undervar
perioden 1970- 1980 och då speciellt för branscher choklad- och kon-som
fektyrindustri olje- och fettindustrin. Samtidigt ökade kostnaderna församt

konkurrensutsatt livsmedelsindustri i klartaggregatet långsammare takten
enligt beräkningar i denna Detta skulle kunna tyda på vinsternarapport. att
inom den konkurrensutsatta sektorn har ökat.

denlnom skyddade sektorn har däremot kostnaderna och priserna ökat
på i det närmaste identiskt vis. Under förutsättning kapitalbeståndet inteatt
förändrats tyder detta på vinsterna varit tämligen stabila under perioden.att
För perioden 1980-1985 har bilden förändrats något. Priserna inom den
skyddade sektorn ökade i snabbare takt kostnaderna vilket kanän ha berott
på vinstökningar för sektorn. den konkurrensutsattaI sektorn ökade kostna-
den enhet och producentpriset likartatpå sätt.per

Hur räntabiliteten, såsom avkastningmätt på totalt kapital, utvecklatt ex
sig intresseär för de delbranscher i vilka ägarkoncentrationenattav ärseom
stark har högre eller ökande räntabilitet andra branscher.än det falll lant-
brukskooperationen har monopol mejeriindustrin detär uppenbart att en
räntabilitetsanalys svår genomföra eftersomär industrinsägarna hu-äratt
vudleverantörer. SCB publicerar räntabilitetstal för bl vissa livsmedels-a av
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Ändrade tidsseri-ofullständigaurvalsprinciper ochdelbranscher.industrins
trovärdiganvända för göramaterialet inte gårdockgör attattatt ener

delbranschnivå.räntabilitetsutvecklingen påbeskrivning av
prisetsframgår också bruttomarginalerna ök-materialetAv attovan

för rörlig enhetförhållande till ökningstakten kostnadningstakt i per
ägarkoncentrationen inte har ökat i snabbarebranscher där ärinom de stor

där förändringen positiv helabranscher. branscherinom andra De ärtakt än
grönsakskonservindustrin, bageriindustrinmätperioden frukt- ochär samt

konfektyrindustrierna.choklad- och
KonjunkturinstitutetDriftsöverskottsberäkningar vilka utförs för livs-av

liknande margi-medelsindustrin helhet SNI resultat vad gäller31som ger
Även i beräkningar marginalutvecklingen relativtnalutvecklingen. dessa är

livsmedelsindustrin. Vad intressant i dessa beräkningarinomlåg ärsom mer
jämförelser med andra branscher inom tillverknings-möjligheten göraär att

variationenindustrin. Under perioden 1986 avseende bruttomar-1977 är-
inom branscher där produktpriserna iginalförändringarna klart Sve-större

till världsmarknadsprisutvecklingen. skulle, medrige måste Dettaanpassas
till vad diskuterats tidigare i kunna tolkashänsyn attrapporten,som som

fungerande kostnaderna förbranscher med väl konkurrens måste pressaen
med produktpriser samtidigt kostnads-kunna överleva tider lågaatt som en

till ökade vinster bruttoöverskott vid prisökningar följdleder som enpress
Ändrade förutsättningar efterfråge- utbuds-efterfrågeöverskott. ellerettav

för priserna kort sikt och dettaöverskott på marknaden då avgörande påär
i fluktuationer i marginalutvecklingen.återspeglas större

uttrycka detta företagen vid minskade priser påEtt ärsättannat att att
kostnaderna. då tecken potentialprodukterna Detta påär ett att enpressar

minska kostnaderna finns endast utnyttjas blirför näratt tvungen.som man
skulle betyda lägre kostnadsnivå skulle kunna råda generelltDet sett.att en

uttalanden marginalutvecklingenGenerellt det säkraär svårt göraatt om
tillgång till sofistikerad input-outputmodell. dockDetutan en mer synes

troligt prisutvecklingen insatsvarorna den bidragandepå är störstatt orsa-
livsmedelsindustrins produktprisutveckling. Marginalförändringar iken till

industriledet torde begränsat bidrag.ettge
prisökningarna tidigareanledning till kanEn nämnts attvara som --

livsmedelsindustrin har problem med/ brist vilja kostnadsök-på ståatt, emot
övriga tillverkningsindustrinningen i insatsvaruledet. skillnad denEn mot

del insatsvarorna prissatta via förhandlingar ochär större äratt att etten av
kännetecknasför insatsvarornafastställt. marknadernalägstapris Dåär av

existerar minskarimportkonkurrens inteeller oligopolmonopol samt att
Huruvidadessa områden.kostnadsminimera påockså möjligheterna att

livsmedelskedjan denna ingetallmängiltigt för heladetta är rapport svarger
kostnadspåslagprocentuelltfallet och vissa led tillämparsåpå är ettommen

för till betalasigenom med ökad verkan slutkostnadsökningarrinner att
konsumenten.av
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Ägarstruktur och vamsortiment5.4

Av tidigare avsnitt har framgått det bevisa i vilken utsträck-är svårtatt att
ning marknadsdominans konkurrenstryck inverkar företa-påsvagt- -

agerande. Speciellt gäller detta då lagar och förordningar begränsargens
företagens handlingsutrymme. Då regelsystem används styrinstrumentsom
finns alltid risken vissa utnyttjar reglerna så dessa hämmar konkurren-att att

Företag och organisationer använder utnyttjapåstora attsen. resurser reg-
lerna till fördel. Detta kan påverka varusortimentets storlek.även legen
detta kapitel skall monopolställningens inverkan på det varusortiment som
utbjuds till konsumenterna kortfattat behandlas.

viktigasteFöretagens konkurrensmedel priset. lägre prisEttanses vara
vanligen till sig kunder andra kvalitetsegenskaperlockar hos ärom varan

jämförbara näraliggandemed substitut. konkurrensmedelEtt ärannat att
utveckla och bredda sortimentet. Metoden syftar till öka företagets mark-att

företagetnadsandel. Om har marknadmonopol på marknadsandel IOOen
existerarprocent då incitament för vidareutveckla eller bredda sortimen-att

tet
Vi kan skilja olikapå förutsättningar, expansionsmöjligheter förtex om

den totala marknaden finns eller inte. Finns expansionsmöjligheter bör det
ligga i företagets intresse söka utveckla sina produkter och utöka sorti-att

Är däremot marknaden mättad vilketmentet. fallet förär Iivsmedelsin--
dustrin totalt i meningen det föga troligtär kunder tillkommeratt att nya-
blir situationen annorlunda. Detta förstärks det faktum konsumenter-attav

frånär överlevnadssynpunkt konsumera det utbjuds.tvungna attna som
Om företaget har monopolställning och lanserar produkt vilken ären en ny

substitut till företagets övriga produkter kompliceras bilden.ett Den nya
produkten förmodligen dyrareär i initialskede då utvecklingskostnaden,ett
marknadsföringskostnaden i högre grad belastar den produkten.etc nya
Företagets motiv lansera den produkten antingenär lägre kostnaderatt nya

siktpå och/ eller högre pris och därigenom ökad jämförtvinst med den/ett
de produkter kan tänkas utkonkurreras. Vinstmotivet konsument-ärsom ur
synvinkel irrelevant. företagetsUr synvinkel vinstmotivetvägs mot att en
redan etablerad det krävs mindre forskningt finns kvarex på markna-vara
den. Resonemanget leder till utökat sortiment endast kommer tillatt ett
stånd företagen kan öka sina vinster. Vid näraliggande substitut pro-ettom
duktionsmässigt leder det oftast till dyrare för konsumenterna. detlen vara
fall företaget inte kan öka sin vinst incitamentetär öka sortimentet be-att

för integränsat obefintligtsäga då endast kan konkurrera sinaatt utman
produkter.egna

Om i stället tittar marknad företagpå där dominerar inteettman en men
åtnjuter total dominans det troligtär resultatet blir detsamma häratt men
krävs aktivt agerande det dominerande företaget. kan i detta fallManett av
tänka sig det dominerande företaget använder de medel tillståratt som
förfogande för företag i nämnda maktställning. kan liknaMan dettaett
agerande vid agerandet syftet konkurreranär är andra marknaden.påatt ut
Med hjälp hänvisning till regler, annonskampanjer och priskrig försvårasav
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vertikal integra-produkter. fall därintroduceringen konkurrerande lav nya
Härtion förekommer finns möjligheten påverka kunder/ leverantörer.att

viktig roll. Om ellerpartihandelnde handelsblocken inomspelar stora enen
naturligtvis möjlighe-påverkasmarknadsföraflera säljare vägrar att en vara

domi-marknadsmakt finnsprodukter. ävenlansera Närattterna omnya -
risk för konsumenter-förefaller således finnasinte total detär attnansen -

valmöjligheter onödigt få.ärnas
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Sammanfattning och slutsatser6

Rapporten har dels kartlagt ägarstrukturen inom livsmedelsindustrin, dels
huruvidasökt analysera koncentrerad ägarstruktur påverkar kon-meren

kurrensbetingelserna prisökningstakt följd.med snabbareen som
Konkurrensbetingelserna eller konkurrenspressen avhängig mängdär en

finns potentiell konkurrens denfaktorer. Om det inte någon på aktuella
marknaden finns ingen konkurrenspress. Alla marknadssituationer för
övrigt kännetecknas viss konkurrenspress, med undantag för leveran-av om

respektive kundstrukturen marknaden för osäker verka på.görtörs- att
olika ägarkategoriersTyngdpunkten i denna har lagts på betydel-rapport

inom enskilda branscher. ägarkategorier lantbrukskooperatio-Dessa ärse
företagkonsumentkooperationen, statliga företag, utlandsägda ochnen,

övriga privata företag. Syftet varit undersöka huruvida de olika bran-har att
scherna marknaderna vilka faller livsmedelsverkets definition förunder-
livsmedel uppvisar tendenser ökad ägarkoncentration.mot en-

Empiriskt marknadsformen och andraentydiga resultat hur monopolom
koncentrerade finns inte.marknadsformer påverkar prisutvecklingen lnom
nationalekonomin uppfattningen koncentrerade marknads-överväger att
former resursallokering i ekonomin och icke önskvärda.sämre ärger en

Anledningen till de empiriska angående effekter prisut-resultaten påatt
vecklingen har varit olikartade kostnadsfördelarna i produktionen/är att
administrationen kan de samhällsekonomiska kostnadernastörre änvara
för icke perfekt fungerande konkurrens.en

Kartläggningen ägarstrukturen inom livsmedelsindustrin vid han-av ger
den ägarförhållandena kraftiga förändringar under periodengenomgåttatt
1970 1985. Framförallt det lantbrukskooperationens dominansär som-

monopolställning i delarsig intresse då den i leverantörs-tilldrar är stora av
ledet.

Lantbrukskooperationen tiden haft stark ställning harhar hela en men-
sin starka ställning inom branscher med hemmaprodu-också ökat storen-

cerad råvaruandel. Branscher slakteri- och charkuteriindustrin samtsom
lantbrukskooperationen. Under rubrikenmejeriindustrin domineras av

ñäderfäslakterier där lantbruks-slakteri- och charkuteribranschen sorteras
kategorinmarknadsandel betydligt bekostnadkooperationen ökat sin på av

Även råvaruintensiva branscherna kvarn-övriga privata företag". inom de
lantbrukskooperationen Speciellt det ökandeoch bageriindustrin är ärstor.
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intressant:inom bageribranschen har till del skettDettaengagemanget stor
via uppköp privata företag.små och medelstora i detFrån närmasteav - -
ingen verksamhet alls marknadsandelen 1985 20är än procent.mer

Konsumentkooperationen inom olje- och fettindustrin och harär stor
marknadsandelar i flertalet mejeri-,branscher. Undantagen socker- ochär
spritdrycksindustrin vilka karaktäriserasalla monopol.av

sprit-Statens intressen koncentrerade till dryckesvaruindustrin. Iär
drycksindustrin dryckesindus-har monopolställning övrigävenstaten men
tri domineras företag oansenlig mark-privata har ickeävenstatenav om en
nadsandel.

Utlandsägda och privata företag inom konserv- choklad-är stora samt
och konfektyrindustrin. Vidare har privat företag Sockerbolagetett mono-

Ävenpolställning sockermarknaden.på inom olje- och fettindustrin samt
bageriindustrin har de privata företagen framträdande roll.en

Sammantaget kan lantbrukskooperationen inom bran-sägas äratt stor
scher slakteri- och charkuteriindustrin, mejeriindustrin, kvarnindustrinsom

bageriindustrin. Ett drag för dessa industrier allaär ärsamt gemensamt att
avhängiga den inhemska råvaruproduktionen. Vidare lantbrukskoopera-är
tionens inbrytning i bageriindustrin notabel. Konsumentkooperationen är

inom olje- och fettindustrin kvarnindustrin och förekommer inomstor samt
flertalet branscher till skillnad lantbrukskooperationen. naturligaDetmot
för konsumentkooperationen in marknader därär gå på konkurrensen äratt
dålig marknader där den endapå råvaruleverantören helt do-ärmen-
minerande torde detta riskfyl ld strategi. Utländska företagägare vara en

finns fåtal omfattning.och på marknader då i relativtstaten ett stormen en
privata företagen inom alla de undersökta branschernaDe utomagerar

mejeriindustrin.
medvetna strategier.ägarstruktur resultat Lantbruksko-Denna är ett av

operationen och konsumentkooperationens syften med inbrytningen i indu-
striledet förrollen kund/ leverantör därmedär strävan övertaatt atten som
skydda sina medlemmars intressen. Kunden efter priser ochlågasträvar
industrin efter efter priser, efterhöga. höga industrinLeverantören strävar
låga. Andra traditionella vinstmål användas förmått måsteän mätaatt
industriföretagens duktighet antingen ellerleverantörernär ägarna är
kunder.

intressekonflikt anställda företagsledningar finns iEn mellan ochägare
företag.alla konflikt torde dock accentuerad verksam-Denna närvara mer

heten bedrivs i den ekonomiska föreningens form inte i aktiebolagetsoch
form. därför medlemmarna inte kan kapitalisera ökad förmö-Detta att en

företagsledningarnamedansälja sin andelgenhet i föreningen att avgenom
duktigavinstintresse varaöverlevnadsskäl och långsiktigt ärbåde mer

verksamheten hög.i industriella ärönska soliditeten denbenägna att att
övrigaDe ägarkategorierna bör handla utifrån vinsttänkande hänför-ett

ligt till själva industriledet. Marknadsandelar, lönsamhet och riskfördelning
nyckelordär vad gäller dessa företags agerande. kan dock fråga sigMan om

företagare för framtidall sig rollen sysselsättnings-staten avsagtsom som
och regionalpolitisk styrinstrument. Möjligen kan övergripande politiska
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hamål spelat viss roll för ökande inom dryckesvaru-statensen engagemang
industrin.

Effekterna denna ägarkoncentration med avseende konkurrenssitu-påav
ationen och i slutändan priserna svåra fastställa. indikationerär Någraatt

dock studier arbetsproduktivitet, kostnadsutvecklingen prisut-ochger av
vecklingen inom livsmedelsindustrin.

Slakteri- och charkuteriindustrin, mejeriindustrin, olje- fettindustrinoch
sockerindustrin har relativt långsam arbetsproduktivitetsutvecklingsamt

under perioden Samtliga dessa branscher koncentreradel968 1984. är-
både med avseende på ägandet och antal anställda arbetsställe. Konserv-per
industrins, kvarnindustrins bageriindustrinsoch arbetsproduktivitetsut-
veckling snabb.är Konserv- och bageriindustrin har inslag kate-ett stort av
gorin privata företag. indikerarDetta koncentrationen ägande ochatt pro-
duktionsteknisk har hämmande effekt på arbetsproduktiviteten. Dettaen
skulle möjligen tyda på den tilltagande eller rådande koncentrationenatt
samtidigt i ägande och produktionsenheter lägre konkurrenspressger en
vilken sig uttryck i långsam arbetsproduktivitetsutveckling. Branschertar en
där ägandet och/ eller produktionen decentraliseradär uppvisar nämligen

arbetsproduktivitetsutveckling.en mer gynnsam
har prisernaHur utvecklat sig inom livsmedelsindustrin jämförelsei med

priserna inom tillverkningsindustrin helhet Prisutvecklingen i föräd-som
lingsledet har varit långsam i livsmedelsindustrin jämfört tillverknings-med
industrin under perioden 1970 kan förklaras1980. Detta underattav en-

del denna period rådde prisstopp inom denpå skyddade livs-stor av varor
medelsindustrin. Under perioden 1980 1985 har däremot prisökningarna-

Åter-varit inom livsmedelsindustrinstörre inom tillverkningsindustrin.än
igen det prisutvecklingenär på i den skyddade livsmedelsindustrinvaror

Ävendet huvudsakliga bidraget till skillnaderna. perioden 1980som ger -
bör1985 ha påverkats prisstoppspolitiken fast då med omvänd effekt iav

och med de speciella prisstoppen livsmedelpå huvudsakligen avveckla-att
des 1980.

Kostnadsutvecklingen under motsvarande period kan karaktäriseras av
ökande kostnader för livsmedelsindustrin. Av betydelse för kostnader-stor

inom livsmedelsindustrin råvarukostnadernaär och prisutvecklingen påna
de bestämmer således i hög grad förädlingsindustrins kostnadsbild.senare
Även här påverkas industrin selektiv ekonomisk politik, i form sub-av av
ventioner till råvaruproducenterna. innebarDetta också den råvaruin-att
tensiva förädlingsindustrin beroende avseende kostnadsutveck-mestvar -
lingen hur subventionspolitiken utformades. I beräkningarna i dennaav-

har dock inga skillnader istörre kostnadsutvecklingenrapport registrerats
mellan olika branscher.

Beräkningar bruttomarginalutvecklingen vid handen ökningenattav ger
bruttomarginalen under första delen 1980-talet för livs-avstannatav av

medelsindustrin totalt. För perioden 1980 nämligen bruttomargi-1985var-
nalen i det närmaste oförändrad. Bakom totalsiffran ligger emellertid skilda
utvecklingar för den skyddade och konkurrensutsatta sektorn. skydda-Den
de sektorns utveckling karaktäriseras förändringar visssmå medav en mar-
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ginalförbättring under konkurrensutsatta sektorn1980-talet. För den är ut-
vecklingen den ha haft marginalökningar periodenFrånmotsatta. att stora

minskade perioden Skillnaden1970 -1975 deras marginal 1980 1985.-
perioderna vad fallet med den skyddade sek-mellan större änvar som var

torn.

Slutsatser

inom delarUtifrån marknadsbegreppet råder konkurrenspress storaen svag
livsmedelsindustrin. ovanligt marknadsformen i detinteDet är när-attav

kan betecknas oligopol. tillsammans medmonopol eller Dettamaste som en
avsaknad potentiell konkurrens från utlandet torde ha påverkatav en ar-
betsproduktiviteten negativt. kan inte med säkerhet bestämma hur det-Man

påverkat kostnadsutvecklingen inom förädlingsledetta men en gynnsam-
arbetsproduktivitetsutveckling förmodligen inneburitskulle ha lägremare

kostnader och förmåga för ökade priser avseendebättre kompenseraatten
insatsvarorna.

Livsmedelsindustrins prissättning delen kostnadsbestämd.tillär största
övervältrabenägenhetindustrin harEtt detta påsätt är attannat att attse en

effektivise-vidtaskostnadsökningar till kedjan åtgärderled inästa utan att
ring för prisökningar Olika förklaringar finns tillinsatsvarorna.möta påatt
detta agerande. starkt bidragande orsak torde regleringarna inomEn vara
just livsmedelsförädlingen. del priserna insatsvaror till indu-En påstor av
strin förhandlade.är Detta gäller den övervägande delen ochråvarornaav
lönekostnaderna. kan till svårigheter/ känsla meningslöshet,Detta leda av

kostnaderna för återstående insatsvaror då dessa relativtutgöratt pressa en
liten del de totala kostnaderna. Vidare påverkas kostnadsutvecklingenav av
lantbrukskooperationens roll både leverantör och producent. Högasom av-
räkningspriser till bönderna för lantbrukskooperationen.mål Dettaär ett

tillleder ökade kostnader för industrin i de ökade kostnaderna liggermen en
tilllantbrukskooperationens vinst. sedan kostnaderna övervältrasdel Omav

kostnadsökningen industrinsled betyder detta lite tillspetsatnästa att gynnar
eftersom samvariationägare lantbrukskooperationen dominerar. Någon

marknadsdominans inte redovi-mellan snabb marginalökning och haren
isats rapporten.

kostnadsövervältring därPrisutvecklingen resultatettsynes vara av en
kostnads-insatser i delar livsmedelsindustrin försmå mötagörs stora attav

effektivitetshöjandeökningen i form prisökningar insatsvarorna medpåav
åtgärder.

och med kostnadsmotiverad prissättning tillämpas ochI accepterasatt
påverkar intehar marknadsprissättningen urholkats. Efterfrågan och utbud
där priserna iprisbildningen marknaden har istället marknaderpå utan

utsträckning i förhandlingar. Utbudsöverskott vissa markna-påavgörsstor
falletder inom livsmedelskedjan inte till priser vilket hade varithar lett lägre

marknadskrafterna fungerat.om
des-förhållande där produkterna kostnadsprissatta och priserna påEtt är

allvarligt eftersomökar snabbare för andra produkter specielltän ärsa
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produkterna nödvändighetsvaror.är Konsumenternas möjlighet påver-att
ka sitt konsumtionsmönster begränsat då inte kanär sluta det finnsäta en
nedre för livsmedelskonsumtionengräns till skillnad konsumtionmot t ex

Ökadebilar. relativpriser för livsmedel ökar livsmedelsandelen i kon-av
sumtionen då volymen har fysiska restriktioner och undertränger annan
konsumtion eller sparande i högre grad prisökningariän onödiga varor.
Kostnadsprissättning i förstället marknadsprissättning då det inte kristi-är
der och behov ransoneringar motiveradeär i kombination med det ärav att
fråga nödvändighetsvaror avsaknad substitut medär andra ordsamtom av
särskilt olycklig.
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Bilaga 1

Vikter för livsmedelsindustrin

Tabell Bl Vikter för livsmedelsindustrin.Andel saluvärdetav

SNI b da c
Slakteri-31 och charkuteriindustri 75,8 7,5 3,9 12,8
Mejeriindustri3112 66,2 7,3 11,0 15,5

3113 Frukt- och grönsakskonservindustri 42,4 13,6 14,7 29,3
31 Fisk- och liskkonservindustri14 47,8 13,2 12,6 26,4

Olje- fettindustri3115 och 67,4 5,4 7,4 19,8
3116 Kvarnindustri 68,4 20,44,9 6,3
3117 Bageriindustri 32,5 18,9 11,5 37,1

Sockerindustri3118 52,7 9,2 12,1 26,0
çhoklad- konfektyrindustri3119 och 42,2 17,1 13,5 27,2

3121 Ovrig livsmedelsindustri 68,2 18,85,8 7,2
Spritdrycksindustri3131 46,4 6,3 19,9 27,4

3133 Maltdrycksindustri 18,6 11,9 28,8 40,7
3134 Mineralvatten- och läskedrycksindustri 18,4 13,7 23,9 44,0

Siffrorna förAnm. gäller 1984.

förädlingsvärde/saluvärded lönekostnader/saluvärde-IOO-a-b-dc

för förDär står råvaruandel, b lönekostnadsdel, d för kapitalandel ocha c
för andelen övriga insatsvaror, i tillallt relation saluvärdet. beräknaFör att
de rörliga kostnaderna kapitalkostnadsandelen frånmåste exkluderas den

kostnadentotala så totalkostnaderna endast består kostnadsslagen batt av a,
och fårVi då följande vikter för kostnadsslagen råvaror, löner och övrigac.
insatsvaror.

Tabell BZ Vikter för rörliga kostnader

SNI ba c
Slakteri-3111 och charkuteriindustri 86,9 8,6 4,5
Mejeriindustri3112 78,3 8,6 13,1

3113 Frukt- och grönsakskonservindustri 60,0 19,2 20,8
3114 Fisk och ñskkonservindustri 64,9 17,9 17,2
3115 Olje- och fettindustri 84,0 6,7 9,3
31 Kvarnindustri16 85,9 6,2 7,9
3117 Bageriindustri 51,7 30,0 18,3
3118 Sockerindustri 71,2 12,4 16,4
3119 çhoklad- och konfektyrindustri 58,0 23,5 18,5
3121 Ovrig livsmedelsindustri 84,0 7,1 8,9
313 Dryckesvaruindustri 42,7 17,8 39,5

1 definieradeDessaär totalkostnad minus kostnaden ersättningen för kapitalsom
vinster.och





87

Bilaga 2

Källor

SCB, Y, Meddelande i samordningsfrâgor"
SCB, Industristatistik 1970- 1985
Statens pris- och kartellnämnd, SPKUS-utredningar
SOU 1968:5 Industrins struktur och konkurrensförhållande

Koncentrationsutredningen Ill
Bohm Samhällsekonomisk1977 effektivitet
Ds 1984:13 livsmedelskommittéJo 1983 års
Williamsons O.E. 1968 Economics Antitrust Defence: The Welfareas an

Tradeoffs, American Economic Review, årg 58, lnr
Hjalmarsson VälfärdsvinsterL. 1975 monopol och kostnader för decen-av

tralisering, Ekonomisk Debatt, årg 6nr
Bjuggren P-O. 1981 Brister i konkurrensutredningens betänkande, Ekono-

misk Debatt, årg 2nr
ÄgareSundqvist S.l. 1986 och Makten i Sveriges Börsföretag SIND 1986:5,

Köp familjeägda industriföretag SIND 1987av
Nordström, C. SPKUS 1984:9 Livsmedelsindustrin, Produktions- och ägar-

förhållanden
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Bilagor SPKUS till SOU 1987:44resp

Bilaga Titel Författare SPKUS
nummer

Faktorer påverkarl livsmedelsprisema DiczfalusyBo 1987:20som
Svenska2 och internationella livsmedelspriser DiczfalusyBo 1987:21

Ainoura Oussenbecova

Livsmedelsindustrins3 och handelns geografiska Ingalill Borild 1987:22
koncentration Christina Göransson

Birgitta Hellgren

livsmedelsindustrin4 Koncentrationen inom Birgitta Hellgren 1987:23
uthPer J

Dagligvaruhandelns5 strukturomvandling SundströmJan 1987:24
Koncentrationsprocessens effekter konkur-på

kostnader och effektivitetrens,
Matkronor6 Ann Uustalu 1987:25
Olika leds andelar konsumentpriset livsme-på Neil Wikströmav
del

7 Från jordbruksavtal till konsumentpris Neil Wikström 1987:26
Genomslag i led prisökningari det jord-senare av
bruksprisreglerade ledet

8 Hut livsmedelshandelnsätts Fredrikssonpriserna i Yvonne 1987:27

9 Extrapriser livsmedelpå Sören Dahlén 1987:28
Marknadsföringsmetoder och priskonkurrens

10 Jordbrukets Olofinsatsvaror Berggren 1987:29
Struktur, konkurrens och prisbildning Maria Bernhardsson

Barbro Forsberg
Marianne Hauge-
Granqvist
Göran Karreskog

Jordbruksprisregleringensl l effekter ochpå Barbro Thomaeuspriser 1987:30
konkurrens

12 Livsmedelskvalitet Lars-Olof Eklöf
Agneta Gillback
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