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Förord

livsmedelsutredning1986 års har haft till uppgiftLMU utreda konkur-att
rensförhållanden och prisbildning livsmedelsindustrininom livsmedels-och
handeln. Utredningen har den 30 september 1987 överlämnat betänkandet
"Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet" SOU 1987:44.

Denna de tolv underlagsrapporterutgör har legat tillrapport en av som
grund för faktaredovisningen i betänkandet. publicerasRapporterna dels

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

förteckningEn samtliga underlagsrapporter tillöver 1986 års livsmedelsn
utredning de deltagit i respektive projekt återfinns i slutetsamt personer som

betänkandet i varje bilaga.samtav

Stockholm i september 1987

HillbomLars
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l Inledning

l.l Bakgrund och syfte

Under efterkrigstiden har handeln, särskilt dagligvaruhandeln, genomgått
mycket kraftig strukturomvandling. Såväl grossister butikeren har bli-som

vit färre och större. Sett i 40-årigt perspektiv har dagligvaruhandelnett ge-
nomgått revolution med hänsyn till självbetjäningens genombrott, denen

förpackningstekniken och blockbildningen inom bådenya grossist- och de-
taljistled.

Självklart har blockbildningen haft djupgående inverkan pris-på ochen
konkurrensförhållandena i livsmedelskedjans alla led: fabrikanterna, gros-
sisterna och detaljisterna. Helt följdriktigt pekade 1983 års livsmedelskom-
mitté LMK på att

utvecklingen inom handeln koncentration till blockmot tre storaen
ICA, KF och Dagab påtagligt har förändrat relationerna inom livsme-
delskedjan. Handeln har härigenom fått möjligheter påverkastora att
utvecklingen inom industrin. Om beslutsfattandet i inköps- och mark-
nadsföringsfrågor centraliseras blir dessa möjligheter ännu Bind-större.
ningarna vanligenär enligt livsmedelskommittén ganska starka mellan
butikerna och partihandelsledet.

Ovanstående citat utgångspunkten för fortsättningen på LM Ksanger un-
dersökning. För fördjupa analysen förhållandena livsmedelsom-att påav
rådet tillsatte regeringen ijuni 1986 särskild utredningsman. Annorlun-en
da uttryckt uppdrog regeringen jordbruksdepartementet åt SPK att ge-
nomföra utredning livsmedelshandelns strukturomvandling 1986en om

livsmedelsutredningårs LMU.
Syftet med denna del LMU är attav
beskriva dagligvaruhandelns strukturomvandling med tonvikt på-
koncentrationsprocessen
analysera koncentrations- och integrationsprocessens effekter kon-på-
kurrens, kostnader och effektivitet i handeln
söka belysa blockbildningens konsekvenser för framför- och bakom--
liggande led, dvs för industrin konsumenterna.resp
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definitionerochAvgränsningar1.2

livsmedelspri-tillkomst ärfaktorn bakom LMUskanske viktigaste attDen
livs-prisnivån. alltsåDet ärden allmännaSverige ökat snabbarei änserna

utred-för dennaområdetprimäradistribution detmedlen och deras ärsom
eftersom allhandeln,det gälleromöjligthålla sig härtill närning. Att helt är

Totalt kandagligvaruomsättningen.efterstatistik upplagdär sett natur-man
kanförsäljningen. Menochlivsmedelskonsumtionensärskiljaligtvis man
hurkanhellerbutikstyper.och/ ellerblockfördela den påinte man se

lönsamhetkostnader,inverkarlivsmedlen påspecifikt m m.
livsmedlensärskiljamedinte svårigheternauppfattar dockVi att som

dagligvarornaicke-livsmedelsdelenDelsproblem. utgörnågot större en-av
intemed dessahandelndels1985, ärmindre del 22,5dast procent varoren

livsmedel.medfrån handelnartskild
inomkoncentrationsprocessenliggaskulle påtonviktensyftetI attangavs
deläggas påhuvudviktenDärför kommer treeffekter.handeln och dess att
ytligtÖvriga endastdagligvaruhandeln kommerdelar attblocken.k avs

strukturutvecklingen.beskrivningenmedsambandendast iochberöras av
livsmedelslagenenligt §livsmedelsvaror lförutomdagligvarorMed avses

medeltandpulver,tandkräm,artiklarkemisk/tekniska mot1971:511 som
ochtvålflingor, tvätt-tvål, såpa,schamponeringsmedel,transpiration, ren-

ochhushålls-inbegripetarki rullar ellerochgöringsmedel, papppapper
blö-näsdukar, dukar,handdukar,toalettpapper,sanitetspapper, Servetter,

också tobak,hänförsdagligvarorTillsanitetsbindor ochjor, tamponger.
böcker och blommor.tidningar,

vidare begrepp änoftavilkethandeln, ärbeteckningenIbland används ett
harbegreppetinnefattar båda. Närdetgrosshandel, dådetalj- meraenresp

partihan-Gross-sammanhanget.framgår dettabetydelsebegränsad respav
föreliggerbetydelseskillnadomväxlande och någonanvändsdel

varuhussortimentochdagligvaru-butikstyp,definieras samtbilaga ll
bu-beskrivnai bilagandedagligvaruhandelkonsumtion. Medprivat avses

dagligvaruhandeldefinitioni sinSCBbör observerastikstyperna. Det att av
sjukvårdshan-parfym- ochtapethandel,ochbranscherna färg-inkluderar

kate-pappershandel. Dessabok- ochtidningshandeltobaks- ochdel, samt
bila-idefinierasvilken närmaremarknaden,återfinns i den k grågorier s

dagligva-marknaden ävenden "grådenna benämnsI rapport annanga
ruhandel.

ekonomikapitletdefinieras iolika slagEkonomitermer och nyckeltal av
kapitel.och bilaga till detta10

delbefintligt material. Enutsträckning baserats påiUtredningen har stor
befatt-centralagenomförts medintervjuer harochframtagitsdockharnytt

organisationer. Ennärståendemed handelnochinom handelnningshavare
återfinns i bilaga ll.källförteckning



2 Dagligvarudistributionen och

samhällsutvecklingen

Dagligvaruhandelns utveckling intekan isoleras från samhällsutvecklingen i
denna inbegripesl då ekonomisksåväl socioekonomisk och tek-stort. som

Ävennologisk utveckling. politiska faktorer samhällets lagstiftning ochsom
kulturella sådana utbildning och värderingar hör hit.som

Nedanstående figur sammanfattar2.1 de viktigaste faktorerna, detnär
gäller påverkan. Detta de krafter formaralla handelns miljö.äryttre som

2.1 ekonomiskaDen utvecklingen och den privata
konsumtionen

Bl på grund undgick dras in i andra världskriget upplevdeatta attav
Sverige mycket stark tillväxtperiod vad gäller bruttanationakzrøduktensen
BNP utveckling under 50- och 60-talen. Därefter har utvecklingstakten gått
i lugnare banor uppvisar vissa ojämnheter tabell nedan.se 2.1men

Förvisso finns det samband mellan BNP-utvecklingen och handelnsett
utveckling, BNP-måttet dock oftast alltförär i dettamen grovt samman-
hang. Exempelvis andra komponenter den privataän konsumtionenupptog
närmare 50 BNP Offentlig1985. konsumtion och bruttoinveste-procent av
ringar svarade för 28 respektive 19 procent.

Den konsumtionen,privata innefattar livsmedelskonsumtionen,som
bestäms förstai hand lönerna. Till dessa ska läggas transfereringar ochav
dras ifrån skatter och avgifter. Härvid framkommer den disponibla inkoms-

inte förränMen tagit hänsyn till sparandetten restpost. somsom en
förefaller fungera buffertslags i detta sammanhang får det förettsom man
den privata konsumtionen tillgängliga Dess utveckling har själv-utrymmet.
fallet den betydelse för dagligvaruhandelnstörsta såväl övriga delgrup-som

den privata konsumtionen. Utvecklingen belyses i nedanståendeper av ta-
bell förutom2.1, den totala privata konsumtionens utveckling, ävensom
visar utvecklingen för konsumtionen detaljhandelsinriktadeav varan

Av tabell framgår2.1 relativt tydligt sambandet mellan de angivna variab-
lerna. Sifferserierna antydan relativt sjunkande förandelsettger en om en
den privata konsumtionen i särskilt för de detaljhandelsinriktadestort men

Över längre period får den ekonomiska utvecklingen avgö-ettvarorna. en
rande inflytande detaljhandeln.över Två avgörande aspekter kan läggas på
den privata konsumtionen
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Handeln och omvärlden. delvisbaseradpå kitriøtalets handel2.1 FigurenFigur är
PVirsä/lm

beståndsdelarDess tjänsterochvaror-
denHur distribueras kanalerna.-
privata konsumtionenDen kan delas i fem huvudgrupper enligtupp ne-

danstående uppställning
Dagligvaror: Livsmedel, kemisk- tekniska produkter, tobak, tidningar-

och blommor
Bostäder-
Transporter: Bilar, bensin-
Specialvaror: Radio, TV, video, cyklar, Sportartiklar, kläder, möbler-

m m
Övrigt: Apoteksvaror, alkoholhaltiga drycker, naturakonsumtion-

livsmedel, restaurangbesök, rekreation nöjenochav m m.
Utvecklingen sedan redovisas i nedanstående figur 2.2.1970



Tabell 2.1 Bruttonationalprodukten och konsumtionen detaljhandelsinriktade 1970-1986av varor
Bruttonationalprodukt Privat konsumtion Konsumtion av

detaljhandelsinriktade varor
Miljoner Index För- Miljoner Index MiljonerFör- Index För-
kronor fast ändring kronor fast ändring fastkronor ändring

År löpande löpande°/o % löpande %
1970 91 990 100,0 43 668 100,0
1971 186215 100,9 0,9 98 957 100,1 0,1 46 695 97,8 2,2- -1972 203 758 103,3 2,3 108820 103,2 3,3 51 034 100,0 2,3
1973 226 744 107,4 4,0 119922 105,8 2,4 56 039 103,6 3,6
1974 256 127 110,8 3,2 136857 109,4 3,5 572 110,364 6,5
1975 300 785 113,6 2,6 156065 112,6 2,8 73 112,9 2,4736
1976 340 197 114,8 1,1 180493 117,3 4,2 84 256 117,6 4,2
1977 370016 113,0 1,6 197748 116,0 1,1 91602 115,1 -2,1- -1978 412 450 115,0 1,8 219 258 115,2 0,7 97 565 112,5 2,3-1979 462 307 119,4 3,8 242 307 118,0 2,4 106 163 2,6115,4
1980 525 099 121,4 1,7 270 049 117,0 0,9 117305 114,7 0,6- -1981 573 040 121,0 -0,3 298 681 116,2 -0,7 127214 113,6 1,0-1982 627 678 122,0 0,8 897333 117,7 1,3 140234 l 15,4 1,6
1983 705 364 124,9 2,4 362 697 115,6 1,8 152709 112,7 2,3- -1984 787 151 129,2 3,4 398 448 117,2 1,4 169229 144,0 1,2
1985 860 744 132,2 2,3 438 618 120,4 2,7 381183 116,3 2,0
1986 1,8 478 149 125,3 4,1 200950 121,4 4,4
1987 1,53 3,03

Konjunkturinstitutet 1986-10-09enligt
enligt3 HU1prognos

°/o
100

90 19,3 18,6 Övrigt19,2 18,3 18,4 18,3 18,6-

80
12,1 12,812,7 13,5 13,3 13,8 14,1 Transporter

70 -

Bostäder

Specialvaror

Dagligvaror

19751970 1980 1984 1985 19861983
Källa: Svensk Dagligvaruhandel, Fri Köpenskap

Figur 2.2 Den konsumrionensfärdelningprivata 970- 1986I
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för bostadskonsum-markanta draget den relativa ökningenDet ärmest
tionen och minskningen för dagligvarorna.

huvudaspekterna konsumtionens beståndsdelarDe två den privatapå
produkt- ochkolumnhuvudeti nedanstående tabell 2.2. stårsammanfattas I

Uppgifterdistributionsformerna.de olikatjänsteinnehållet och på raderna
produkter föreligger,konsumtion sådanainom betyder attparentes menav

Exempelvis in-under andra kanaler.adderbara. ingårbeloppen inte Deär
bensinstationernas i livsme-fackhandelns ochapotekens försäljning igår

för förekomst.kioskhandelns.delsbutikernas respektive X står
mdr krdetaljhandeln 82,2 1985Livsmedelskonsumtionen i den totala

Därför har naturakon-livsmedelskonsumtionen.omfattar inte den totala
till. Naturakonsum-konsumtionen i privata storhushåll lagtssumtionen och

jordbruksnämnd och storhushållskonsum-uppskattatstionen har statensav
siffranmindre Denframkommit eller ärtionen har restpost.ensom mer

för storhushål-exempelvis ISR Institutetförmodligen underskattning dåen
storhushållsförbrukningredovisar total pårationalisering för 1985lens en

förstorhushållengrossistpriser. svarade de privatamdr kr i Härav11,1 mätt
för mdr kr. betyderinstitutionella skolor, sjukhus 4,6 Detoch de6,5 attm

mdr kruppgick till knapptden livsmedelsförbrukningen 1985 95totala om
storhushållsledet.ihänsyn till de förädlingsvärden uppstårtar somman

uppfattning dethuvudsakliga uppgiftTabellens är att om samman-ge en
Annorlunda uttryckt fårvilket dagligvaruhandeln del.hang är man enav en

påverkansfaktorerna.åskådlig överblick de viktigasteöver några av
framför livs-dagligvaruhandelns försäljning alltHuvudintresset här är av

Dagligva-allivsbutikerna mdr kr totalt 1985.medel. Exempelvis 73omsatte
Siffrorna interuhandelns livsmedelsomsättning uppgick till 70,8 mdr. är
dagligvarumark-exakta baseras kombination källor HUlpåutan :sen av -
förlaget, Svensknaden, Supermarkets ICA-Vem 1986är vem-nummer

Delfi Information.Dagligvaruhandel Fri köpenskap och1985 86-
Utifrån tabell därigenom baser bestäm-2.2 kan olika totalmarknader och

efterallt behov.mas

1985
Detaljhandeln med dagligvaror mdr kr106,1-
Dagligvaruhandelns mdr krdagligvarumarknad 81,0-
Dagligvaruhandeln mdr krtotalt 97,6-

mdr krdetaljhandel 183,4Egentlig -
mdr krDetaljhandelns livsmedelsmarknad 82,2-
mdr kr85,8Dagligvaruhandeln i begränsad betydelse -

totalför-l Enligt ofta marknadsbegreppdär marknadsbasenHUI utgörsanväntett av
specialvaru-säljningen dagligvaror dagligvaruhandeln plus livsmedelsbutikernasav

försäljning. Enligt uppgick marknad till mdr kr 1985.Enligt vårHUI denna 85,0
beräkning Förjämförelsens siffror iden85,8mdr kr. skull använder HUIsvar ossav
fortsättningen.



Tabell 2.2 Den privata konsumtionens distributionssätt 1985miljarder kronorhuvudproduktgrupper och

ÖvrigProdukter Dagligvaror Specia1- TotalBostä- Trans-
tjänster der k0nsum-portervarorÖvrigaLivs Summa "O"daglig-medel daglig-

Kanaler varor varor
Apotek 0,1 0,4 0,5 5,9 5,9
Systembutiker 13,2 13,2

offentligS:a
detaljhandel 19,1 19,1

Bilhandel 42,0 42,0
Bensinstationer 2,2 1,3 3,5 X 26,2 26,2

bila bränsle- ochS:a
drivmedelshandel 68,2 68,2

Allivsbutiker 59,0 9,2 68,2 4,8 73,0
Varuhus och stormarkn 11,8 1,0 12,8 11,8 24,6

Szadagligvaruhandel 70,8 10,2 81,0 16,6 97,6

Specialivsmedelsbutiker 4,7 0,3 5,0 5,0
Kioskhandel och
gatukök 3,8 4,1 7,9 7,9
Fackhandel 0,1 4,9 5,0 X 5,0
Hemförsäljning, ambu-
lerande och sluten
handel 2,0 2,0 4,0 X 4,0
Direktinköp m 0,8 2,4 3,2 3,2m

S dagligvaru-:a annan
handel jgrâ
marknaden " 11,4 13,7 25,1 25,1

Beklädnadshandeln X
Hemutrustnings-
handeln
Fritid X

sällanköpshandelS:a 55,3 55,3

Postorder 5,4 5,4
S:A EGENTLIG
DETALJHANDEL 82,2 23,9 106,1 77,3 183,4
TOTAL DETALJ-
HANDEL 82,2 23,9 106,1 77,3 68,2 19,1 270,7

Naturakonsumtion 1,5
Erivata storhushåll 5,0
Ovriga "kanaler" 114,2 52,9 167,1

TOTAL PRIVAT
KONSUMTION 88,7 106,1 77,3 114,2 68,2 72,0 437,8

Begreppen definieras i bilaga 2närmare



2.2 Demografiska, socioekonomiska och resursfaktorer

Grundläggande för handelns utveckling självfallet befolkningsutveck-är
lingen. Förutom den absoluta storleken kommer sådana faktorer in i bilden
som

hur bor-
borvar-

hushållsstorlek och -typ.-
Hushållens i olika avseenden också vikt.är största Fyra viktigaresurser av
ingredienser i detta sammanhang i formär resurser av

disponibel inkomst.-
kyl-
frys-
bil-

nedanståendel tabell 2.3 del fakta belyser utvecklingen underges en som
efterkrigstiden i nämnda avseenden.ovan

Tabell 2.3 Befolknings- och resursutveckling

1950 1960 1970 1980 19851975
Befolkning milj 7,1 7,5 8,1 8,2 8,3 8,4

miljHushåll 2,4 2,6 3,1 3,3 3,5
Hushållsstorlek 2,94 2,90 2,65 2,46 2,33
pers/hushåll
Lägenheter milj 2,4 2,7 3,1 3,5 3,8

Enfam hus 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5
Tvåfam hus 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2
Flerfam hus 1,2 1,4 1,8 2,0 2,1

Nyprod lgh/år 0004 000 8 000 110000 75 000 51 000 33
Tätortsgrad % 45 81 83 83
Hushåll kyl % 75 95 96 9744 93m

frysHushåll 22 48 81% 1 65 75m
Bilar/l 000 inv 37736 159 283 336 347
Reallön efter skatt:
lnd arbetare,

värden 2002 100-1983års 62 600 61 200 5757-

3 31964 1973 1983

befolkningenSedan 1950har ökat med milj.1,3 utvecklingenDen ärca nu
bruten. Stagnation förvänta. Dessutom blir äldre.är allt bilaga tillI 3att
denna utdrag SCBs befolkningsprognos. Viktigt irapport ett senasteges ur
detta sammanhang exempelvis pensionärsgruppensär ökning från 10,3 pro-

befolkningen 1950 till 17,8 1995. Mycket betydelsefullt ärcent procentav
också hushållsstorleken minskar. Småhushållen 1-2 idagpersoner utgöratt

samtliga hushåll.2/ 3ca av
Under 60-talet och början 70-talet byggdes mycket lägenheterav nya

miljonprogrammets tid. Idag ligger nyproduktionen kring endast 40 000
lägenheter miljonprogramår. Något inte förvänta.ärnytt attper

Under hela vår moderna historia har urbaniseringen spelat roll förstoren
handelns utveckling försiggått jämsides. Efter har1975 denna rörelse tillsom
tätorterna gått beroendetrögare på i avslutad ochäratt stort settprocessen



ekonominhela kännetecknats ökande stelhet.att Under tidav en senare
verkar rörligheten åter tillta det sigrör förflyttningar frånmen nu snarare om
region till region till storstäderna främst från glesbygd tillän tätort.

bostäderVåra har blivit betydligt under destörre sista 30 åren. flestaDe
hushåll har relativt goda lagringsutrymmen, och majoriteten har ävennu
tillgång till kyl och frys. Utvecklingen allt lägenheterstörre har dockmot
brutits under 80-talet. I längre tidsperspektiv går troligen lägreett mot ett
bostadsbyggande och med mindre under miljonprogrammetsän tid.ytor

Bilismen har radikalt förändrat handelns villkor under efterkrigstiden.
Nu har nått tillstånd mättnad och några förändringarett större inteärav

förvänta. Bilen kommer dock med all sannolikhetatt kvar, och dåatt vara
även minst lika tidigare i konsumenternas inköpsar-storsom en resurs som
bete.

Av tabell 2.3 framgår den stagnerande inkomstutvecklingen efterovan
till1975 skillnad den tidigare utvecklingen. framtidenFör åtminstonemot

till l990 inga förändringarär större i realinkomstutvecklingen.väntaatt
i formResurser tid också viktigaär hänsyn till. Hit hör exempelvisatt taav

arbetstidsförkortningen. Sett helaöver 1900-talet har denna varit drama--
tisk
kvinnans inträde i förvärvslivet, vilket haft djupgående inverkan påen-
köp- och konsumtionsmönster
den ökande fritiden i form dels dels förlängd veckoslutsle-semester,av-
digheter den formen möjliggjord det vanligt förekom-senare genom
mande deltidsarbetet.

ÖverHusmorsrollens försvinnande. 80 kvinnorna förvärvs-procent av-
arbetar. Andelen är lika för männen.snart stor som
Tidsbrist och tidsöverskott förekommer sida vid sida. Förvärvsarbetan--
de med barn och lång oftaharresväg tid. Som kontrastextremt ont om
kan pekas pensionärer,på arbetslösa och deltidsarbetande.

2.3 Teknologiska, politiska och kulturella faktorer

2.3.1 Teknologiska faktorer

Den teknologiska utvecklingen kan delas in i grundläggande utvecklings-tre
skeden: mekanisering, automatisering och datorisering. Alla skedena hartre
naturligtvis påverkat och påverkar handelns utveckling.

En motsvarighet till den revolution i industrin mekanisering ochsom
automatisering inneburit självbetjäningssystemetär i handeln. Införandet av
detta sin början under 50-talet, den genomgripandetog är händel-som mest

handeln hittills upplevt.se som
Det konsumentkooperationen inledde och ledde utvecklingenvar som av

självbetjäningssystemet. Till börja med första hälften talet inne-50-att av
bar dock denna rationalisering inte prisnivån sänktes i motsvarande grad.att

Självbetjäningssystemet är så IOO-procentigt genomfört. Igottnu som
stället detär datorernas intåg påverkar utvecklingen. framväxtenFörsom av
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ihaft betydelsedatoriseringen redanbeställningssystem harrationella stor
och idet k Dakomsystemetfrån fabrikant till grossistfall, nämligentvå s

fallet kanterminal. det sistafrån grossist via lbutikernas beställningsarbete
knutits tilldetaljistenutvecklingen inneburit närmaretala attattomman

informationsövertag.fått visstgrossisten. kan haDenne sägas ett
internationellamöjliggjorts dentredje i datoriseringen harEtt steg genom

Articleartikelnummer EAN Europeanöverenskommelsen unikaom -
harbutiksdatasystem inletts,utvecklingenharHärigenomNumber. menav

viktigsynnerligenutvecklingspåverkande effekt. Enfullinte uppnåttännu
detaljistfrån grossist tillfunktionsöverföringtill vissmöjlighetaspekt denär

möjlighe-utökade praktiskademöjliggör. Härdet systemet avsesnyasom
-märkningprissättning ochindividuelltillterna

2.3.2 Politiska faktorer

välfärd har detbetydelse för människorsdagligvaruhandelnsGenom stora
intresse. Exempel-efterkrigstiden dennaunder helaallmänna ägnat stortett

utredningarvis kan pekas antalpå stora tett ex
prestation i han-Pris ochVarudistributionsutredningen SOU 1955:16.-

deln
Industrins struktur ochKoncentrationsutredningen SOU l968:5-6.-

inomstrukturutveckling och konkurrenskostnadsförhållanden samt
handeln.

och distributio-SamhälletDistributionsutredningen SOU 1975:69-70.-
struktumtvecklingen och makt-till utredningenBakgrunden varnen.

i distribu-ökade insatserkoncentrationen inom handeln och hushållens
tionsarbetet.

styrning ochockså denallmännas roll i varudistributionen bestårDet av
konkurrenslagstiftningen, konsumentpoli-viakontroll pris- ochutövassom

i dettaviktiga regleringartiken och det kommunala planmonopolet. Andra
hälsovårdsstad-sammanhang livsmedelslagstiftningen, de kommunalaär

översikttillfällig handel. bilagalag reglering l 4samt avges engarna om av
lagstiftningen detta område.på

2.3.3 Kulturella faktorer

Konsumentbeteendet har betydelse för handelns utveckling.mycket stor
faktorer härvidlagKulturella i form attityder och värderingar spelar enav

roll.stor
Vi tidigare förändrats,har konstaterat befolkningssammansättningenatt

Ävenliksom penning- människor-och tidsresurser och yrkesförhållanden.
förelig-olika faktorergrundläggande värderingar förändras. dessaFörnas
Härvidpåverkar inställningen tillolika trender och trendbrott mat.somger

kan nämnas
genomslagskraft; har 60Utbildningsexplosionen, får allt 1990störresom-

inneburitgymnasieutbildning vilketbefolkningen ellerprocent mer,av
fördubbling andelen på 20 år.aven



Värderingarna, har ändrats snabbt. Trender korsar varandra ochsom--
det ofta svårt tolka Njutningstrendenär från tidigaremönstret. decen-att

finnsnier kvar. Nyare trenden långsiktigtär tänkande ochmot omsor-
den hälsan och välbefmnandet. Nyttig kost och motion ärgen om egna

viktigt. Andra trender krav självförverkligande,pâär på bli informe-att
rad och kunna medinflytande.utövaatt
"Frukostiseringen, i korthet går på minskar i betydelseut att matensom-
för fler.allt Exempelvis består middagen ofta och och/smörgåsteav
eller filmjölk.
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Strukturutvecklingen3

Dagligvaru-Svensknämligenkapiteltill dettafinns huvudkällorDet tre
tidskrif-till 1986,från 1978specialutgåvorårligaFri Köpenskapshandel",
Daglig-till 1986från 1975Supermarkets vem-nummerVem är samttens

äldredelFörupplagor.och 1985 årsvarumarknaden från 1981HUl, en
Vissazl.Bilaga Ds E 198180,Varuhandeln LUuppgifter har använts

dock bortsettsharkällorna. Dettaibland mellanskillnader föreliggersmärre
utvecklingen.visavariteftersom huvudavsikten harifrån, att

dagligvaruhandelniButiksstrukturen3.1

butikstyp3.1.1 Per

nedan i tabellerna 3.1utveckling analyserasantalsmässigaButiksbeståndets
i bilagafinns definieradeButikstypernaoch 3.2.

butikstyp stAntal butikerTabell 3.1 per

1982 198519801977Butikstyp 1974
52464034 38Stormarknader

264 197278331 315Ovriga varuhus
Varumarknader och varu-

488440437 436hallar 384
Dagligvarumarknader och

921 l 040883dagligvaruhallar 647 764
l 777637 16711554 1Supermarkets l 386
2 300400 l 700963 lServicebutiker 350
800600350 500trafikbutiker l 50varav

9235 599 4283 6 163livsmedelsbutiker 8 954 7Ovriga
dagligvarubutikerSumma

000200 8 970 9800 910000 9och varuhus
säljytankravet påpå såändrats sättVaruhusdeñnitionen har fro 1985 attm

bilagam3.Se lfrån till l 500ökats 800
enheter 1982dagligvarumarknader 27kategorierdessabenämndes3Före 1985

specialvaruförsäljning,krävdes ingenTidigare1982.hallbutiker 413 stresp hallbutikernadagligvarumarknaderna. Förgälldevaddäremot lägeexterntmen specialvaror.skulleförsäljningen utgörasminst 30krävdes procent avatt av
förelåg.säljytorstorleksbegränsningIngen av idelats tvâ,storlivsbutiker har 1985"övriga3 tidigareDen uppmogruppen Tidigarebilagadagligvaruhallar sedagligvarumarknader ochnämligen

m3säljyta.minst 400krävdes endast
storlivsbutiker ochsamlingsbenämning på1985Supermarkets4 är varu-0 m

hus.
tidigare 60.öppethållande veckatimmarsminst 705 1985krävs motFr pero m

diverse utgåvorHU1rapport,DagligvarumarknadenKälla: per.
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Tabell 3.2 Antal butiker butikstyp procentper

Butikstyp 1974 1977 1980 1982 1985
Stormarknader 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6
Övriga varuhus 3,3 3,2 3,0 2,9 2,2
Varumarknader
och varuhallar 3,9 4,5 4,8 4,9 5,4
Dagligvarumarknader
och dagligvaruhallar 6,5 7,8 9,6 10,3 11,5
Supermarkets 14,0 15,9 17,8 18,6 19,7
Servicebutiker 3,5 9,8 15,2 19,0 25,6

trañkbutikervarav 1,5 3,6 5,4 6,7 8,9
Ovriga livsmedelsbutiker 89,5 74,3 67,0 62,4 54,9
Summa dagligvaru-
butiker och varuhus 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Semotsvarande till tabell 3.1.not

Källa: Dagligvarumarknaden per. diverserapport, HUl utgåvor

Av 9 000 butiker tillhör endast knappt klassenl 800 supermarkers, dvs
butiker med än 400 säljyta. Supermarkets har ökat såväl absolutmer m som
relativt.

Det ligger i sakens antalet nyetableringar stormarknadernatur att av
kan bli så många. Efter viss stagnation under den delen 70- taletsenare av
och början 80-talet förefaller etableringarna fart.taav ny

Sedan början 70-talet har varuhusen stadigt tillbaka.gåttav
Varumarknaderna litenär Såväl denna vamhallarna haren grupp. som

haft liten stadig ökning.en men
Dagligvarumarknaderna och dagligvaruhallarna vinnargruppernautgör

bland Supermarkets. De har ökat såväl absolut relativt.som
Servicebutikerna har ökat från till350 2 300 på år. Det denärst mest

framgångsrika vad gäller den antalsmässiga utvecklingen. l dettagruppen
sammanhang bör dock viss reservation göras. Av praktiska skäl redovi-en

alla Servus-butiker servicebutiker. En avsevärd del borde i ställetsas som
klassas övriga livsmedelsbutiker.som

Trajikbutikerna har också ökat kraftigt även expansionen mattatsom nu
De bästa lägena har redan byggtsav. ut.

Gruppen Iivsmedelsbutikerärövriga den stora förloraren". På elva harår
drygt 000 butiker4 försvunnit.

3.1.2 Per kanal/block

Den andra huvudaspekten på utvecklingen, nämligen den block redovi-per
i tabellerna 3.3 och 3.4 nedan. Den äldre blockindelningen med Vivo-sas

Favörkedjan renodlad har bibehållits jämförelseskäl. För visa deattav nu-
varande konstellationerna redovisas för 1985 den utvidgadeäven Detaljin-

I syfte underlättaVest-gruppen. läsningen har det äldreatt J S Sabanamnet
bibehållits.

Den antalsmässiga utvecklingen förhållandevisär stabil. Sett i någotett
längre perspektiv sedan början 70-talet har det tredje blocket ökat sinav
andel och ICA minskat sin fastän i mindre grad. bakgrundMot mark-av
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stblockutvecklingantalsmässigaFörsäljningsställenasTabell 3.3 per

19851982 198519801970 1975Block
rev

705705 3956 3056 3674 4814 45lCA
181918191894197821292 494Konsum

305117 11042 11043l 0431 118Vivo-Favör
131131173174186188JSSabaZ
960772 67 065 6032 7 25189 614Summa

Ovrig daglig-
040228 2905 2909 12 268 1161varuhandel 3

antalTotalt
dagligvaru-

9 0009 000160 8 970300 9775 1012butiker
butiker blandraVivo-Favörbutiker 188ävenförutom 117ingår 1uppgifternal a

underredovisadesvilka tidigarePia Närköp,och7-elevenk frifräsarna,de s Detaljinvestgruppen.1986Benämningendagligvaruhandel". ärövrig 0 m
har 1985ingick 1982,Billhällsi detta block.ingår Hemköp3 1980Fro menm Carnegiegruppen.1986BenämningenDetaljinvestgruppen. ärhänförts till 0 m

diverse utgåvorrapport, HUIDagligvarumarknaden per.Källa:

procentutveckling blockantalsmässigaFörsäljningsställenas3.4Tabell per

19851982 198519801975Grupp 1970
rev
41,241,244,145,4 44,345,5ICA
20,220,221,121,619,5 20,7Konsum
14,511,6 12,411,48,8 10,1Vivo-Favör
1,51,51,9 1,91,8Sabaz 1,5J S

77,478,8 75,379,275,5 78,0Summa
Ovrig daglig-

22,624,720,8 21,222,0varuhandel 24,7
100100 100100100 100Totalt

till tabell 3.3.Se lnot
till tabell 3.3.3Se 2not

diverse utgåvorHUIrapport,Dagligvarumarknaden per.Källa:

förbättrad bu-relativtfåttförefaller ICAutvecklingnadsandelarnas setten
storleksmässigt sedan 1970.tiksstruktur

butikstyp. Värtkedja ochmellankorstabulering attredovisasbilaga 5l en
övrigaochstormarknaderframmarsch påsnabbahärvidlag ICAsärnotera

De-framhållas KFskanVidareexklusive varuhusen. samtsupermarkets
servicebutiksmarknaden.ställning påstarkataljinvest/Vivo-Favörs

nyetableringarochNedläggningar3.1.3

idefinitionervaruhusoch sedagligvarubutikerSverige 30 000hade1950 ca
gickSedanland.funnits i vårtnågonsinantaldetbilaga Det störstaär som

försvannDå60-talet.i mittensin kulmensnabbt för nåutslagningen att av
periodunder dennaupphördedärtill stortvarje ettårenheterl 500änmer

Bakomfisk etc.bröd, kött,specialaffárer förantalkäntinte närmaremen
frammarsch, konsument-lågprisvaruhusensflera faktorer:lågutvecklingen

urbanisering-snabbaminst deninteochsortimentkrav brettpå etternas
glesbygden ochpåkundunderlagetuttunninginnebar avensprocessen som
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i de mindre tätorterna. Så småningom har företagsdöden i dagligvaruhan-
deln avtagit och under l985 registrerades 361 nedlagda dagligvarubutiker.

Från 1965 finns exakta uppgifter nyetableringar och nedlägg-mera om
ningar. Minskningen antalet dagligvarubutiker och varuhus 1965- l985av
uppgick till drygt l0 000. I början perioden bortåt 20 000 dagligvaru-av var
butiker, varuhus och stormarknader verksamhet, år l985 antalet endastvar
9 000. Nedanstående figur illustrerar3.1 utvecklingen. Underlaget hämtatär
från HUIs "Dagligvarumarknaden l985.

Antal
300-

65 66 67 68 69 71 År70 7273 74 75 76 7877 8079 81 82 83 8584
200 -ñ

-T
100-

figur 3. Nyerableringarochnedläggningar1965 1985
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Förändringarna sammanfattas i nedanstående uppställning.

Bestånd vid slutet 1964 19 300av
Nedlagda 1965-1985 ./. 15000
Nyetablerade 1965- 1985 4 700 10300+
Bestånd vid slutet 1985 9 000av

Nyetableringstakten ofta den viktigaste faktorn detnär gälleranges som
vinna marknadsandelar. Det kanatt därför intressant redovisa den-attvara
I tabellerna och3.5 redovisas3.6 utvecklingen sedan 1970.Observerana. att

med Detaljinvest/Vivo-Favör endast Vivo-Favör. Hemköp har lagtsavses
med Carnegie/ Saba hela perioden.samman

Tabell 3.5 Nyetablering dagligvarubutiker exkl. trafikbutiker, varuhus ochav
stormarknader 1970-1985 st

År ÖvrICA KF D/V-F C/sl Tot
1970 64 69 16 10 21 180
1971 49 36 22 7 16 130
1972 78 48 25 11 18 180
1973 70 37 31 7 29 174
1974 85 27 35 7 24 178
1975 56 26 36 5 32 155
1976 76 40 32 7 45 200
1977 90 34 22 4 45 196
1978 63 24 21 3 34 145
1979 76 32 19 23 150-1980 62 23 28 22 135-1981 77 13 20 1 33 143
1982 67 14 29 28 138-1983 60 11 33 1 65 170
1984 63 343 23 1 59 179
1985 50 13 64 138-
Totalt 1086 479 405 62 559 2 591

Detaljinvest/Vivo-Favör
2Carnegie/Saba
3S k ersättningsetableringar ingår detta år.
Källa: Dagligvarumarknaden per. HUI diverserapport, utgåvor

Av redovisade 2 591 nyetableringar under IS-årsperioden svarade ICA för
41,9 förKF 18,5 och Vivo-Favörprocent, för 15,6procent Det börprocent.
också observeras i övrig-gruppen ingår nyetableringaratt livsmedelsav-av
delningar i bensinstationer i viss utsträckning. Etableringstakten avspeglar
tämligen väl butikernas antalsmässiga fördelning mellan blocken se tabell
3.4.

Vi har funnit det intressant ställa etableringstakt ochatt mark-samman
nadsposition. figurI 3.2 har gjorts sammanställning omsättnings- ochen av
etableringsutvecklingen hänsyn till etableringarnas storlek.utan För fåatt
ökad jämförbarhet har endast de kedjornastörsta medtagits eftersomtre
övrig-gruppen innehåller så många små enheter och Carnegie/Saba så
många Det innebär intestora. redovisar marknadsandelarnaatt utan

omsättningsandelarna eller omsättningsrelationensnarare mellan de tre
kedjorna. På motsvarande redovisassätt den relativa etableringsintensiteten
hos de tre.
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dagligvarubutikermellan blockenfördelningNyetableringarnas3.6Tabell av
1985procent1970-stormarknaderochvaruhustrafikbutiker,exkl.

Övr TotÅr C/SD/V-FKFICA
1001l,68,9 5,638,335,61970
10012,35,416,927,737,71971
10010,06,113,926,743,31972
10016,74,017,821,340,21973
10013,43,919,715,247,81974
10020,73,223,216,836,11975
10022,53,516,020,038,01976
10023,411,2 2,117,445,91977
10023,32,114,516,643,51978
10015,3012,72150,71979
10016,3020,817,045,91980
10023,0014,09,153,91981
10020,221,0 010,248,61982
10038,20,619,46,535,31983
10032,9012,919,035,21984
10046,408,0 9,436,21985
10021,62,415,618,541,9Totalt

diverse utgåvorDagligvarumarknaden HUIper. rapport,Källa:

VlvO-FAVORKFICA%
70 ll:Å in .. . i:Iaau:50. ..

0 np, uv.-M II50
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NyetableringsandelOmsáttningsandel --I---I-i

ochmarknadspøsitiønEtableringsrakt3.2Figur

produktionsfaktorer,iinvesterarrimligt påståDet är attatt manmera
önskvärtvaritDärför hade detförsäljningen.produktionen/blirdesto större

redovisadehärändockVietablerad volym.redovisakunna attatt anser
etable-för hypotesen,information talarochförhållanden även att omannan

rimlig.marknadsandelen, ärbetydelse förringsnivåns stora

försäljningproducerarButikerproduktionsfaktorer.meningButiker i vissär



3.1.4 Regional fördelning

Detaljhandelskedjorna skiljer sig i viss mån beträffande deras butikstäck-
ning olikapå ICA har relativt god täckning de olikapå bebyggel-ortstyper.

Åhléns,kommunhuvudort, övrig ochsetyperna tätort glesbygd medan
B W och Hemköp huvudsakligen lokaliserade i kommunhuvudor-ärm

tabell 3.7 nedan. Butiksfördelningense iter speglar utsträckning ävenstor
de volymmässiga marknadspositionerna.

Tabell 3.7 Butiksfördelning på kedjor och 1982och 1985.Antal butikerortstyper
ungefärliga siffror-

År ÖvrigaOrtstyp lCA Konsum Vivo-Favör J S Saba
Kommun- 1982 l 600 l 100 550 180 800
huvudort 1985 l 040 5201 600 130 900
Övrig 1982 1250 700 400 600-tätort 1985 1901 700 420 550-
Gles- 1982 1 100 100 100 300-bygd 1985 980 100 100 270-
Totalt 1982 3 950 1900 0501 180 1700

1985 3 710 1820 1201 130 1720ca
Källa: Fakta svensk dagligvaruhandel, ICA, 1983och 1986.om

Vad gäller den regionala fördelningen C/D-gruppen relativtärrent sett
starkast i storstäderna, Konsum i Norrland och ICA i landet. ICAresten av

starktär överallt i Stockholm, där inte marknadsledande.är Iutom man
Norrland kämpar ICA på många med Konsum första platsen. Deorter om
här förhållandena betyder föreliggermånga gånger den starkaste kon-att
kurrensen mellan butiker inom block.samma

3.2 Konsumtionsutvecklingen i dagligvaruhandeln

3.2.1 Per butikstyp

I tabell 3.8 nedan visas hur omsättningen fördelas olikapå butikstyper. Den
använda marknadsbasen densammaär den i detta kapitel hittillssom an-
vända, nämligen dagligvaruhandeln i begränsad betydelse. Källa är HUls

dagligvaruhandeln.rapporter om
Stormarknadernas andel företer relativt stabil ökning.en
Varuhusen har gått kraftigt tillbaka.
Varumarknaderna tidigare dagligvarumarknaderna utgjorde tidigare en

speciell externanläggningar, först förlorade sedan återtogtyp av som men
förlorade andelar från 2,0 till och1974 1,6 1980 1,9 1984. förefallerDet vara

relativt stabilen grupp.
Varuhallarna tidigare hallbutikerna eller "minivaruhusen hafthasynes

vissa framgångar från 12,3 1974 till Butikstypen återfinns13,21984. på
mindre har svårt kraft kunna uppbära attraktivorter attsom av egen en
fackhandel.
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butikstyp procentButiksomsättningTabell 3.8 per

Butikstyp 1974 1977 1980 1982 1984 1985
Stormarknader 4,1 4,7 4,8 5,0 5,4 5,6
Ovriga varuhus 15,8 15,2 13,9 13,0 10,7 9,4
Varumarknader och
varuhallar 12,3 12,4 13,213,4 13,4 13,9
Dagligvarumarknader

dagligvaruhallaroch 22,4 25,4 27,3 29,0 31,4 33,2
Supermarketsl 54,6 57,7 59,4 62,4 60,7 62,1
Servicebutiker 1,9 4,1 7,3 9,0 10,3 10,9

trañk-varav
butiker 0,5 1,1 1,5 1,7 2,4 2,7
Ovriga livsmedels-
butiker 43,5 38,2 33,3 30,6 29,0 27,0

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

miljoner kr 28 000 400 700 62 900 000 85 00039 51 78
motsvarande till tabell sidSe 3.1 16.not

dagligvaruhallama tidigare övriga storlivs-Dagligvarumarknaderna och
Butikstypen för drygt 50butiker det vanliga snabbköpet.störreär svarar

butikstyp har haft densupermarkets. Denna ut-gynnsammasteprocent av
vecklingen.

omsättningsmässigt det iögonenfallan-Servicebutikernas ökning är mest
försäljningdenna kanal dubbelt mycketde. Genom går sånästan som ge-

Servusbutikernasstormarknaderna. bör dock observerasDet att om-nom
sättning ingår i gruppens.

Butikstypen livsmedelsbutiker den förloraren. Fortfarandeövriga är stora
dock omsättningen dennagår 27 procent av genom grupp.

Trafikbutikerna första bu-servicebutikerna.delgrupp bland Denutgör en
följttiken denna kedjorna OK,etablerades Störst BP1967. ärtypav avav

Trafikbu-Shell och Statoil f d mdr kr.Esso. 1985 denna 2omsatte grupp ca
servicebuti-tikernas utveckling förhar bidragit till den positiva utvecklingen

kerna.

3.2.2 Per kanal/block

Uppgifterna under denna rubrik visar styrkeförhållandena i dagligvaruhan-
deln och sådana särskilt intressanta förär denna utredning. dettaIsom
sammanhang det därförär viktigt diskutera vilken marknadsbas äratt som

sin väljerden relevanta. Om exempelvis vill ned storlektona manman
lämpligen bas möjligt. Vi har redovisa marknadsandelar-så valtstor attsom

utifrån baser nämligentrena

dagligvaruhandeln i begränsad betydelse mdr kr85 1985-
detaljhandeln med dagligvaror 106,1 mdr 1985-
egentlig detaljhandel 183,4 mdr kr 1985.-

första basenDen alla vanliga livsmedelsbutiker och varuhus ochutgörs av
den källa de flesta konsumenter regelmässigt utnyttja.måste Detär ärsom



29

inomockså denna har sina naturliga eller huvudkonkurren-grupp som man
avsnittse 2.1.ter

Vidare det naturligtär vill helapå dagligvarumarknaden, datt man se v s
inkluderaäven den k grå marknaden.att Detta blir vår andra bas ses

avsnitt 2.1 och bilaga 6.
Eftersom blocken i hög grad verksammaär specialvarumark-även på

naden och dessutom expanderar dennapå marknad kan det intressantvara
titta på alla butiker", d analysera blockensatt relativa styrka inom helav s

den egentliga detaljhandeln, vilken således blir vår tredje bas avsnittse 2.1
och bilaga 7.

tabelll 3.9 marknadsandelsutvecklingen denpå snävaste markna-ges
den, d dagligvarumarknaden i begränsad betydelse. Blocken harv s samma
benämning och betydelse i tabellerna 3.3 och 3.4.som

Tabell 3.9 Marknadsand sutvecklingen i dagligvaruhandeln procent

Grupp 1970 1975 1977 1980 1981 1982 1985
lCA 33,0 37,0 38,2 40,4 41,9 42,4 43,1
Konsum 30,8 28,7 28,4 28,4 27,6 27,0 26,4
Vivo-Favör 9,5 11,0 11,6 11,9 11,9 11,7 12,6
J S Saba 10,7 11,5 11,1 10,5 11,2 10,6 7,7
Summa 84,0 88,1 89,3 91,1 92,5 91,7 89,8
Övrig daglig-
varuhandel
utanför blocken 16,0 11,9 10,7 8,9 7,5 8,3 10,2
Summa daglig-
varuhandel 100 100 100 100 100 100 100
Total omsättning
miljoner kr 18700 31 200 39 400 51 700 56 850 40063 85 000
Källa: Dagligvarumarknaden per. rapport, HU1 diverse utgåvor

tabellenUr kan utläsas att
ICA har ökat med drygt 10 procentenheter under 15-årsperioden-
Kooperationen har långsamt stadigt tillbaka undergåttmen samma pe--

endastriod, icke lika mycket dock ICA vunnit procentenhe-som -
ter
Relativt har Vivo-Favör vuxit lika mycket ICA under periodensom- -

30 procentca
S SabaJ har gått starkt tillbaka efter Huvudorsaken1975. varuhusensär-

kräftgång.

Marknadsandelarna på de större marknaderna redovisas i bilagorna 6
och Utifrån dessa och tabell 3.9 sammanställning ochgörs 1977, 1981en

för1985 belysa marknadsbasens betydelse. Se tabell 3.10.att

Av tabell 3.10 framgår alltså ICAs marknadsandelar kan 20,3,att anges som
32,1 eller beroende43,1 1985 på vad mäter. Värt ärprocent att noteraman

kooperationenäven inte förefaller ha markså mycketatt tappat om man ser
till hela den egentliga detaljhandeln.

Till sist ska redovisas tabell marknadsandelarna i detaljhandeln3.11



30

utifrån grupperingarna imed dagligvaror bas och de1 1985 1986 nya
finnstredje Uppgifterna Delfi Information ochblocket. har ävengetts av

Köpenskaps special-publicerade i Svensk Dagligvaruhandel Fri1986 87-
i juni -87.nummer

procentmarknadsbaser3.10 Marknadsandelar ochTabell
ÖvrigÅr Vivo- SabaMarknadsbaser lCA KF
daglv hFavörsid 14se

8,4 4,5Egentlig detalj- 16,8 5,077 16,3
4,3handel bas 18,7 16,6 5,3 7,74 81

7,1 7,1 4,1183,4mdr kr 85 20,3 16,3
8,1Detaljhandeln med 22,7 8,6 8,977 28,5

8,8 6,9 7,7dagligv. bas 81 30,2 21,3l
8,7mdr kr 85 32,1 20,8 9,6 6,1106,1

10,7Dagligvaruhandeln 38,2 28,4 11,7 11,177
7,5bas 27,6 11,9 11,26 81 41,9

10,2mdr kr 26,4 12,6 7,785 85 43,1

Detaljhandeln med dagligvaror 1985och l986Tabell 3.11 procent

1985 1986
32,5 33,0lCA-gruppen

Kooperationenl 21,421,5
11,8 12,0D-gruppen

6,6C-gruppen 6,4
18,2 18,6C/D-grupperna

B1ocken" 72,0 73,0
Qergendahl-gruppen 0,7 0,9
Ovriga-l 26,127,3
Totalt dagligvaror % 100,0 100,0

mkr 087 114 193" 106
DejHäri ingår Nära och Grillköket

trañkbutiker3Häri ingår OKs och kiosker med 21,6%
3Största kanal grå marknaden" med och med1986 21,6 Metro 1,1%var
Källa: Svensk Dagligvaruhandel 1986-87, Fri Köpenskap

Skillnaden endast grupperingen, imellan tabell och bilaga3.11 6 är som
tabellen helt ägarbaserad. Vi denna dubbla redovisning tvåhar valtär av

orsaken till redovis-skäl. första jämförbarheten mellan vilketDet åren, ärär
ningen i bilaga ägarmässiga grupperingenDet andra skälet denär att som
helt nyligen införts utifrån denna utgångs-mycket intressantär rapports
punkter.
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Blockbildning och integration4

Inledningsvis strukturutvecklingen i partihandeln Anledningen tilltas upp.
partihandeln behandlas i detta kapitel i blockbild-dess centrala rolläratt

ningen.

Partihandelns struktur4.1

Partihandel eller grosshandel försäljning till andra privat-änavser av varor
huvudsakligen till detaljhandel, till storhushålläven såsompersoner, men

skolor innebär alla till detaljhandel,Det leveranserrestauranger, etc. att vare
sig de sker från särskilda handelsföretag grossister eller från tillverkare
eller importörer, partihandel.utgör

En operationell och praktisk definition partihandeln den bestårär attav
sådana enheter vilkas huvudsakliga uppgift partihandelsverksamhet.ärav

Även i princip tillverkandealla företag partiförsäljning dettautövar ärom
interegel den huvudsakliga aktiviteten. Avgränsningsproblem kansom upp-

detstå gäller eller mindre starkt integrerade företagsformernär i olikamer
marknadsled. Det grundläggande skilja aktiviteter och vidpåär att parter

parti-såväl detaljhandel.som
Partihandeln med dagligvaror har kraftig koncentrationgenomgått en

och strukturrationalisering. Många ofta specialiserade grossister harsmå,
reducerats till några få med utvidgatalltmer sortiment.stora

mitten hadeI 50-talet ICA distributionscentraler och70 KF 50av ca ca
lagercentraler. den friståendeInom partihandeln grossisterl25cavar -
med distributionscentraler160 tillanslutna någon de två inköpsor-ca av-
ganisationerna ASK Aktiebolaget Svenska Kolonialvarugrossister eller
SAKO Sveriges Allmänna Kolonialgrossister. tabell nedan redovisasI 4.1
utvecklingen sedan 1960.

Tabell 4.1 Antal distributionscentraler ICA, ASK/Dagabgruppeninom KF och
1960-1986
År lCA ASK/DagabKF Totalt
1960 61 10243 206
1970 34 13 38 90
1983 21 15 16 52
1986 21 15 12 48

Inkl Metro
1975:70,SPKSOUDistributionsutredningen,Källor:
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deUtöver fullsortimentsgrossisterna finns mindre dagligvaru-200stora ca
grossister med livsmedel i sortimentet. grossister säljerDet dels tillär som en
viss kategori detaljister kiosker, servicebutiker, bensinstationer, bage-t ex-
rier och konditorier dels grossister specialiserat sig vissapåsom varuom--
råden fisk, kött, frukt- och hälsokost likn.grönt,tex 0st, o

fullsortimentsgrossisternaDe idag för fjärdedelartre stora tresvarar ca av
partiförsäljningen med dagligvaror. I tabell 4.2 nedan belyses blockens och
övriga dagligvarugrossisters utveckling mellan 1978 och 1986.

i angivnaDe tabell 4.2 marknadsandelarna partihandelns dagligvaru-på
marknad kan jämföras med detaljhandelns daglig-motsvarande andelar på
varumarknad tabell och bilaga Blockens marknadsandelsutveck-3.11 6.se

Ävenling 1978 1986 på dessa marknader tämligen likartad. nivåernaär är-
i dagsläget tämligen jämförbara. relativtNoterbart dock ICAs starka-är sett

framryckning i partiledet i detaljistledet. också starkareICA haränre en
ställning i partiledet i deta1jist1edet36,3 utveck-33,0 KFsän procent.mot
ling i detaljhandelnspartihandeln tämligen identisk med utveckling.är Par-
tihandelsandelen ungefär detaljhandelsandelenlika 21,6är stor motsom
21,4 DAGAB harprocent. lägre andel i partiledet detajistledetiänen om

i detta räknar in hela C/D-gruppen 1986 l7,0 18,6 procent.motman

Grossistfunktionens utveckling4.2

utveckling, iBlockbildningen i hög grad påverkad grossistfunktionensär av
grundläggande fakto-sin beroende mängd variabler.på Fyratur en

reñbestämmer distributionskanalens struktur:

inköpsställenantal.
leveranstid.
inköpets storlek gångper.
sortimentsbredd.

Om dessa faktorer bestämmande för kanalstrukturen gäller generelltär rent
det detaljhandelns haft grundläggandeutveckling i vid meningäratt ettsom

inflytande partihandelns utveckling. Enskilda inom partihan-på personer
deln har historia.dock betytt mycket, vilket framgår blockensav

Handeln med dagligvaror inte förrän i 1800-taletutvecklades slutet påav
landsbygden. i livets liberaliseringDet och med det ekonomiska 1846var
och 1864 förutsättningarna för lanthandel skapades. dockDetsom en var
först 1800-talets slut, då järnvägarna minskade transportkostnadernamot

lanthandeln blev vanligt förekommande.som
I staden köpte husmor del sina livsmedel direkt från producen-storen av

utveckladesvia torghandeln. småningom kring sekelskiftetSåtc. spece-.ia
ri- och diverseaffärer.

Dagligvaruhandeln ställde ökade krav grosshandeln. Stan-och påväxte
dardisering blev vanligt efter sekelskiftet. Märkesvaror och re-av varorna

nödvändiga-klam infördes och ökade efterfrågan. Grosshandeln blev allten

distributiveEfter Bucklin Competition and evolution in the1972, trades.
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formades partihandelnungefärdistributionskedjan. till 1920Framdel ire
industrin,specialiseradeför den alltmerfunktionerna: säljkanaldeefter tre

detaljisterna.för de och småfinansiär mångainköpsställe och
skat-dagligvarugrossister harAntaletinte problem.Situationen utanvar

butiker.hade försörja 000början vilka 17i 1920-talet,till 700 atttats ca av
inköpenkonsulenter så mångasäljare ochAntalet upptogatt en opro-var

hela hanteringenInköpsmängderna blev små ochportionerligt tid.lång var
konsumentkooperationensmedförhållande tillsammansorationell. Detta

koncentrationutvecklingenframgångar drev påoch Hakon Swensons mot
grossistfunktioner.upptagandeoch av nya

för grosshandeln,följdverkningarinförande fick radSjälvbetjäningens en
grosshandeln fabrikanternahjälptekundanpassade förpackningar. Härt ex

detaljistanpassade så-fabrikantförpackningar tillderasbrytaatt omgenom
dana.

stormarknader reducerade denetableringButiksnedläggningar och av
förändringar gynnade koncen-grosshandelns eftersom allafristående roll,

tration i grossistledet.
kraftiga rationaliseringarutvecklingen tPartihandeln ledde exgenom

hafthela tiden denskriftlig beordring Grossisterna haroch enplanslager.
för tjänst-ekonomiska motivöverblicken, de ochbästa största attresurserna

detaljhandelför detaljhandelns utveckling. lönsammotor En ärgöra som
till.grossistledet. kom blockenbefrämjande för lönsamheten i På så sättäven

funktioner olika mycket.Skilda partihandelsföretag markerat olikahar
grossistfunktioner och klassasFöljande funktioner brukar benämnas som

traditionella:
inköp inkl. import-
lagerhållning-

distributionfysisk-
finansiering-

sortimentsfunktionenlämpligt sortimentsammanställning av-
har isortimentsfunktionensärskiltdessaoch blandGrossistfunktionerna

uppgifter. Idagviktigastetill grossistenshörtunder hela 1900-taletstort sett
räknamarknadsbearbetning ävenmarknadsföring ochförutombrukar man

samarbetsfunktionerkin soms
konsulentservice-
utbildningsverksamhet-

konsulttjänsterekonomiskaadministrativa och-
-delgivninginformationsinsamling och-

cirkaprisservice-
lägesbevakning-

kolonialvaror, konserver,distributionentonviktenTidigare låg på spece-av
grossi-harNumerahygienartiklar,rengöringsmedel,rier, etc.pappersvaror
huvud-möjlighet erhållakundernaförbreddat sortimentet attattsterna ge

reducerasHärigenomleverantör.från ochsitt varubehovdelen sammaenav
konsumtionproduktion och över-sortimentsgapet mellankontakter,antalet

påalltså alltmerGrossisternarutinerna förbättras.bryggas och satsar egen
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distribution exempelvis färskvaror, såsom kött- och charkvaror. Till idagav
Ävenhar det också skett markant reduktion antalet leverantörer. i deen av

fall den fysiska distributionen direkt frångår producent till detaljist har
grossistföretagen i vissa fall övertagit funktion k leveransavtalen genom s-
mellan producent och grossist sker fakturering via grossisten.

4.3 Integrationsbegreppet

När talar blockbildning brukar såväl horisontellman om man avse som
vertikal integration. Integrationsgraden varierar från samverkan i frivilliga
kedjor till centralstyrda och helägda filialföretag. Vid vertikal integration
kan också tala olika grad bindningar och styrka. Det vid denärman om av

formen distributörsblock dykt Oftast talar baratermensenare som upp. man
blocken varvid medom man
ICA både detaljist- och grossistledavser-
KF såväl centrala funktioner, lagercentraler, konsumentförening-avser-

butikerar som
Tredje blocket eller C/D-gruppen såväl grossisten DAGABavser som-

Åhlénsalla grossistens kunder såsom, Vivo-Favör, fl.m

När talar företag eller block eller mindre integrerade kanman om som mer
det kanske praktiskt det alltför förenklat.är Lars Gunnar Mattssonvara men
har i sin Integration and efficiency in marketing identifieratsystems ett
antal variabler mått integrationsgraden.på kan värdefulltDet attsom vara

itänka dessa vid den närmare analysen blockbildningenätermer av

institutionell de institutionellaintegration relationernas juridiskaavser
styrka mellan olika enheter i Om partihandelsenhetett system. t ex en
och detaljistenheterna har juridiska ingår i juri-ägaresamma samma
diska föreliggerperson fullständig institutionell integration.
Beslutsintegraliøn är mått på hur inflytande centralett stort som en
komponent, partihandelsföretag, har på valet handlingsal-tex ett av
ternativ för detaljistaktivitets utförande.en
Utförandeintegratiøn bl arbetsfördelningen inom mel-systemetavser a
lan detaljhandel och partihandel, arbetsfördelningen mellan systemet
och dess omgivning hur lika detaljisterna inbördes i sittär utfö-samt
rande distributionsaktiviteterna.av

ganskaDet uppenbart här ofta skerär sammanblandning. Det äratt en
också klart stark institutionell integrationäven kan förekomma paral-att en
lellt med beslutsintegration viceochen svag versa.

Under 30-talet hade kooperationen framgångar. bakgrundMotstora av
dessa och vissa svagheterz i det traditionella distributionssystemet utveckla-
des den vertikala integrationen. Slutresultatet denna utveckling blev dist-av
ributörsblock vertikalaeller marknadsföringssystem. finns flera förde-Det

Definitionerna direkt hämtade Konsumentvarudistribution, SvenSannessonär ur
Stockholm 1970
2 förståelseförExempel på sådana brist på hela distributionssystemetsform ochvar
avsaknad mål.av gemensamma
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med sådana Till börja med kunde rekrytera professionel-lar system. att man
företagsledningar sin bättre överblick kunde skapa ratio-som, genom en

distribution. finns fleranellare Det sådana vilka återgestyper system,av
nedan

Administrerade för samordning marknadsföringsak-ärE1 systern system av
tiviteter. ägarsamband föreligger.Inga

där kanalmedlemmarna i olikaFöretagssystem led och skötsägsE1 av en
enda organisation. Här kan tala vertikal integration framåt ellerman om
bakåt: S Saba Carnegie företagssystem.J numera exempelär påett
Avtalssystem i vilka självständiga företagär olika nivåer ipåE1 system
distributionskanalen integrerar sina förpå grundval avtal attprogram av

systemekonomi ochuppnå ökad marknadseffekt. Följande avtalssystem
urskiljas:kan

Konsumentkooperativa grupper-
Detaljistägda ICA-rörelsengrupper-
Grossiststödda frivilliga C/D-gruppen, åtminstonegrupper-
tidigare
Franchisesystem 7-eleven-

Blockbildningen/ historik4.4

ICA4.4.1

december började Hakon sin verksamhet.Den 1 1917 Swenson Han har
personligen i hög grad präglat partihandeln med dagligvaror, särskilt den ks
ICA-modellen. Speciellt frågai kapitalbildningen Hakon Swensonom var
framsynt. Till skillnad från andra filialföretag inte helalät han överskottet gå
tillbaka till delägarna. kvarhållna kunde i stället användas vidDe pengarna
nyetablering, utbildning princip sannolikt mycket viktigDenna ärm m. en
förklaring till ICA-rörelsens framgångar. grundläggande affärsidénDen var
inköpskoncentration, samverkan, stark ledning och kapitalstyrka. 1931om-
bildades Hakonbolaget till de mellansvenska köpmännens inköpscentral.
Hakonbolaget blev detaljistägt.

Ursprunget till ICA tillbaka till då tiotalEssve går ända 1922 stock-ett
holmshandlare tillsammans med grosshandlare Frykberg bildadeJ E AB
Svenska Varor. byttes efter SpeceristernasNamnet år till Varuinköpett par
SV. valdes förDet inte irritera importerande grossister.att

Grundandet ICA E01 föregicks grundliga studier utomlands. Bådeav av
Hakonbolaget och SV hjälpte till. Drivande kraft kapten Emil Cle-var
mendtson i grossistföretaget Ekström Leffler. färdig.1938 Sammavar man

Östersundbildades iår Nordsvenska efterKöpmanna AB NS samma mo-
dell de övriga ICA-företagen. Som bas i företaget fanns grossistfirmansom
K J Karlsson. NS övertogs Hakon.1965 av

Vid slutet 30-talet bildades också Inköpscentralernas AB ICA AB.ettav
företagDetta administrerar idag den affärsmässiga samverkan mellan ICA-

Indelningen hämtad från "Varuhandeln", Tufvesson,är Ingmar Lund 1983,Liber.



företagen. Till ICA AB fördes så småningom de specialiserade dotterföreta-
sysslar med import och produktion.gen som

behövdeMan tidigt organisation för samverkan utanför det dagligaen
ekonomiska arbetet. Redan bildades1940 ICA-förbundet härför. ICA-för-
bundet och lCA fickAB styrelse.en gemensam

blev1944 ICA-märket symbol för E01, SV och NS; 1964 ävengemensam
för Hakon. från dettaDet år ICA-symbolen fick sin nuvarandevar som
form, och började uppträda i hela landet.gemensamtman

också underDet denna period ICA-rörelsen inledde sin storavar som
expansion. Efter 1965 har ICA-handlarnas marknadsandelar stadigt ökat.
Mellan 1965 och ökade marknadsandelen1986 på detaljhandelsmarknaden
för dagligvaror frånbas 1 till21 33 En avsevärd del dessaprocent. av
marknadsvinster frånhärrör uppköp mindre lokala kedjor, då1966texav

100-ta1Scan- och Meny-butiker köptes ICA-Eol. Vidare kan nämnasett av
Stjärnbutikerna i Värmland, Norrmalms och Kipplers i Stockholm. 1967
övergick 160 Vivo-butiker på bräde till ICA-Hakon då grossisten ABett
Isaksson Co övertogs.

fick1972 ICA-rörelsen fastare organisation. tillkomDå också det ken s
ICA-avtalet, finansieringsavtal.är Om handlaren blir godkänd fårettsom
han hjälp med finansieringen under uppbyggnadstiden.

Tillsammans med regionföretaget bildar den blivande ICA-handlaren ett
aktiebolag där tillhan börja med Efter9 i förvägägeratt procent. en upp-
gjord plan köper handlaren så småningom aktier i företagetalla utomupp

regionföretaget behåller. möjliggörDetta den hembudsskyldighet tillen som
regionföretaget finnsockså inskriven i avtalet. När sedan köpmannensom
övertagit butiken han under tio betala royalty,äger år 0,6att procentom av
försäljningen exkl mervärdeskatt, till regionföretaget.

Nils Erik Wirsäll, före detta i ICA-förbundet,VD har ICA-rörelse-angett
utveckling i form modell figur nedan.4.1sens av en

-påverkanSamhällsbevakningoch
1

Kapital Butiks-Inköp Marknads- Utbild- Politisk
nät föring ning strategi

detalj- och partihandelmellanintegration

40-talet 80-talet
Figur 4. I CA-rärelsensutveckling

l Handelns förnyelse, Wirsäll, ICA-förlaget, 1982Västerås
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utveckling präglades till börja med inköpsñlosofmICA-rörelsens att av
billigt rationali-köpa samlade inköp. hade också behovMan attgenom av

verksamheten. Kapitalbehovet löstes handlarnas årsbonusattsera genom
behölls rörelsekapital under viss tid ränta.motsom

Efter nyetableringskontrollens borttagande kom butiksnätet och därmed
etablering in i bilden. Efter tidigare under och 70-talen inämnts, 60-att, som
första hand uppköp har under 80-talet investeringar ipå påsatsat satsatman

marknadsföringen kanstorbutiker ICA fl. Vad sedan gällerKvantum m
dök i SO-talet. Extraprissyste-pekas veckoannonserna slutetpå som upp av

blockbildande i hög grad under och 70-talen.verkade 60-met
ulbildningsbehovetsom gick parallellt medTill sist kan pekas det ökadepå

sortimentet. komplicerat samhäl-de butikerna och dito Ett alltallt större mer
frågor.agerande i politiskt strategiskaställer också krav på samlatett

4.4.2 KF

kooperativa idéernas historiaDe har sin upprinnelse i 1800-talets England.
Redan bildades världens1812 äldsta till i våra dagar existerande konsument-
förening i Lennoxtown Glasgow. l844 öppnade The Rochdale Societynära
of Equitable Pioneers sin första butik, principer idag tjänaränvars som

för kooperativa företag i hela världen.mönster
Sverige1 skapades förutsättningar för konsumentkooperation 1846en

skråväsendets upphörande. Redan grundades Sveriges första1859genom
konsumentförening Lagunda och Hagunda häraders varuanskaffnings--
bolag Enköping.norr om-

kan beskriva kooperationensMan utveckling i Sverige i modern tid ut-
ifrån fyra grundläggande utvecklingsskedenJ

Under det grundläggande skedet under 1800-talets del grundadessenare
de första konsumentföreningarna. bildades det Kooperativa förbundet1899
KF. Som medlemmar i förbundet ingick 30-tal föreningar med 7 300ett
medlemmar. Idéspridningen den viktigaste uppgiften.var

Under uppbyggnadsskedet från sekelskiftet fram till år 1920 lades grun-
den till KFs kommersiella verksamhet. Grossistverksamheten startades
1904. Snart blev KF den dominerande inköpskällan för föreningarna. Så
småningom utvecklades centrala varuavdelningar och regionala försälj-
ningskontor. Skedet präglades också stridigheter och motsättningar gent-av

den privata handeln.emot
K onsoliderings- och utvecklingsskedet mellan 1920och karakterise-1950

rades stark expansion och integration bakåt inköp och etableringav genom
konsumtionsvaruindustrier.av

började1921 margarinfabrik iKFs Norrköping sin verksamhet, varige-
kartell sprängdes. inköptes1922 Kvarnen Tre i Stockholm,Kronornom en

varigenom ytterligare kartell bröts. förvärvades1932 Karlshamns Oljefa-en
briker. Under detta skede startades också mängd lokala bagerier ochen
charkuterifabriker.

Tufvesson, Liber förlag, Lundfrån Varuhandeln, Ingemar 1983Hämtat
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industriområdenin på andragårkarakteriseras också30-talet attav man
sinLuma-fabriken färdigdagligvarutillverkning. blev1930 att startaän t ex

porslinsfabrik.förvärvades Gustavsbergsochproduktion 1937
Viktigaupphört.inteskede efter 1950harSrmklurfirändringamas ännu

i butiksnätet,koncentrationsprocessenomfattandeföreteelser denär varu-
rationalisering.partihandelnsnedgång ochhusens ochupp-

redani Sverige 1947 Kon-första snabbköpetVisserligen öppnades det av
väsentligti allt 50-genombrott hörsjälvbetjäningensStockholm, mensum

Även före-för detta skede.karakteristiskttill och såledesoch 60-talen är
fanns detförändring. 1950 681radikalningsstrukturen har genomgått en

föreningar, 1986 138 stycken.

4,4.3 Tredje blocket

ärtill tredje blocket eller C/D-gruppenFörspelet merasom numera en
de kbildande.förspelet till ASKs Detadekvat benämning ocksåär var s

till grossistkoope-upptaktenvid börjansockerföreningarna seklets varsom
rationen.

kolonialvarugrossistñrmanGrosshandlaren Andreas Petersson, ägare av
Svenskajanuari tillskriver den 20 1908Co i Oskarshamn,A Petersson

i Småland ochgrossisternaSockerfabriks i Stockholm. talarAB Han attom
båda landskapen,få sockerhandeln i de ämnarBlekinge, för ordning påatt

bilda sockerförening.en
Andreas önsk-Sockerbolagets ledning sig välvillig till Peterssonsställer

Engrosförening.Småland-Blekingeningar och den september bildas2 1908
Efter bildande får endast Socker-föreningsbildningar följer. dessasFlera av

sintillhöramed socker. måstegrossister handla Degodkändalagets styrelse
följa dess bestämmelser.förbinda sigsockerengrosförening och attorts

godkända socker-företagregistreratSockerbolaget 327hade1922 som
kolonialvarugrossisterantaletdetta antal har det totalagrossister. Utifrån

hade konkurreratilltid uppskattats 700. Dessaunder denna att caomca
lanthandlare.speceri- och00017

bok,skildras i Orresbildande Bengtupptakten till ASKsegentligaDen
följandepartihandel, på sätt:epok i svenskASK en

dagligt tal kallatRiksförbund iKolonialvaru-EngrossistersSveriges -
maj 1937.Stockholm deni 4Kolonialförbundet har årsmöte- Grossistförbund,och SverigesKolonialförbundetGillberg, iE VDK re-

sammanträde kanfrån dettaprotokolletför verksamheten.dogör Ur man
medhandelnförhållanden inomtillfredsställandemindreVissaläsa:

Såpförsälj-hemställa hosgivit anledning för Styrelsenhadesåpa att
dennaför Bakomförsäljningsvillkor såpa.förbättradenings AB me-om

Kolonialförbundetfårvårvinternföljande. Underning döljer sig genom
officiella bonus-dessSåpförsäljnings AB utöverläcka hos veta atten

finnsinköpt såkg såpa,högsta bonus 1,75 öreskala, enperomsom ger en
kvantitet såärminst 000 år. Dennahemlig lista för köpare 3 ton perom

delaktig därav.kan bliFörbundetendast Kooperativafastställd att

för tvåsvaradetidpunkt närmarevid dennafår ha i åtanke såpaMan att
missförhållandenabetydelserengöringsmedel.tredjedelar alla Hur storav
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inom handeln med såpa hade kan diskuteras. Dock kan pekas på följande
huvudfaktorer bidrog till bildandettre ASK 1937, då kolonialva-137som av

rugrossister gick samman:
Den dåliga lönsamheten inom grosshandeln under 20- och 30-talen-
Framgångarna för de detaljistägda grossistföretagen AB Hakon Swen--

och AB Speceristernas Varuinköp Essveson
Konsumentkooperationens framgångar-

ASKs främsta uppgift har hela tiden varit bevaka leverantörsmarknadenatt
och förhandla så bra inköpsvillkor möjligt för sina medlemmar.om som

Under hela efterkrigstiden pressades ASK-företagen hårt "kooperatio-av
nerna. Dock fanns inom ASKs led sådan styrka 1957 1961att man resp
bildade de frivilliga kedjorna VIVO och Favör, båda hade anknytningsom
till ASK-grossister.

började1964 ASK samarbeta med SAKO. Det organisation förvar en
mindre och medelstora dagligvarugrossister med huvudinriktning på stor-
kök och Servicehandel.

Genom ständiga fusioner minskade antalet ASK-grossister i rask takt. Så
småningom ledde detta fram till bildandet Dagligvarugrossisternas ln-av

AB då1972 de6 8 återstående ASK- grossisternatresse gickav samman.
decemberI träffades1973 dets k DAGAB-avtalet mellan dåvarande och

blivande A-aktieägare S SabaJ AB rederierna Johnson och Salens isamt
Åhlénhuvudsak och Holm AB. Under 1974 kom NK/Turitzäven med i

samarbetet. DAGAB skulle utvecklas till riksomfattande grossistföretagett
med starka kund/leverantörsband till de samverkande detaljisterna. DA-
GABs förvärv de grossisterna6 genomfördes under 1974.Fr 1975harav o m
alltså DAGAB varit fullt verksamt denpå svenska dagligvarumarknaden.

sambandI med DAGABs bildande kom varuhussfären och storföretag-
samheten in i bilden. Upprinnelse till C-gruppen kan dateras till 1899 då
Åhlén Holm grundades, sedan 1932 öppnade det första Tempo-som
varuhuset. 1918 grundades Turitz Co 1930 öppnade det första Epa-som
varuhuset. Dessa båda gick ihop 1976.grupper

Vid DAGABs bildande valde grossistertvå stå utanför, AB Ce-Jisatt
Kolonial, verksamt i Dalarna och Norrland, Bergendahlsom samtvar
Sohn i Skåne. Ett samarbetsavtal slöts med Ce-Jis Kolonial, sedermerasom
övertogs 1982 och därmed blev DAGAB rikstäckande.

1980 genomgick DAGAB organisatorisk förändring från regio-en en-
NK/Åhlénstillnal distriktsorganisation. Samma år övertog samtligaen

aktier Saba och bytte samtidigt till J S Saba. DAGAB blev dotterbo-namn
lag.

En förändring i tredje blocketstor skedde 1983,då hela detaljiströrelsen
bröts DAGAB och Detaljinvest bildades. Privata köpmän ägerur numera
majoriteten 57,6 1987 Detaljinvest. Bildandet Detaljinvestprocent ärav av
intressant flera aspekter. förDet stårur

viss uppluckring blocketen av-
strategiskt tänkande: varje led skallett bedömasnytt för sig och ingen-

subventionering butiker skall skeav
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anammande ICA-rörelsens framgångsmodellett vad gäller denav 1--
nansiella uppbyggnaden

1986 J S Saba till CarnegieDoytte C0 AB efter samgåendet mednamn
fondkommissionärsrörelsen med samma namn.

4.5 Nuvarande organisation jämförelseen-
De blockens nuvarande organisationtre beskrives i figurer med åtföljan-tre
de förklarande Heldragna pilar förstår 100-procentigtnoter. ägande. De
olika strukturerna sammanfattas och kommenteras i korthet nedan.

ICA-rörelsen idagär detaljistkooperativ rörelse för ekonomisken sam-
verkan. Den grundläggande idén är bygga och användaatt gemensamt upp
samlade Köpmännen, medlemmarna, skall självständigt driva sinaresurser.
butiker samverka ICA-företagen.men genom

lCAs partihandel ombesörjes regionföretag: lCA Eol, ICAtre Essveav
och ICA Hakon, vilkas 21 distributionscentraler den främstaär plattformen
för den dagliga samverkan emellan ICA-köpmännen.

KF mycketär komplex organisation närmast kan karakteriserasen som
konglomerat. Uppbyggnaden harett dels kommersiell/som organisato-en

risk sida, dels demokratisk. Organisatoriskt återfinns KF bitcentralen som
med lednings-, service- och affärsenheter hel- och delägda industrier.samt
En organisatorisk nyhet efterstor 1985 den inköpsorganisationenär nya

infört konkurrenselementett emellannytt KF-ägdasom och utomstående
industrier mera härom i avsnitt 6.2.1.2.

Den demokratiska uppbyggnaden baseradär förbundsstämmanpå som
högstaär beslutande Det konsumentföreningarnaärorgan. utsersom om-

bud till förbundsstämman vid de 15 årliga regionstämmorna. Konsument-
föreningarna regelstyrs representativ demokrati med-som genom attgenom
lemmarna väljer stämmorepresentanter.

Carnegie/Detaljinvest-gruppen har den komplicerade organisa-mest
tionsstrukturen, vilket ligger i linje med affärsidéerna hos Carnegie,
DAGAB och Detaljinvest.

DAGAB iär princip fullsortimentsgrossist och huvudleverantör tillen
alla dagligvarubutiker inte tillhör ICA eller Konsum. Undantaget utgörsom
Bergendahlsgruppew i södra Sverige. DAGAB förär öppet alla kundgrup-

Detaljinvest är service- och utvecklingsbolag förett privata handlare.per. En
fusion med VlVO-Favör-förbundet och dess lokala föreningar planerad.är

De blocken framgåttär framställningentre hittills inte enhetliga.som av
Vissa väsentliga skillnader föreligger. Utan lägga någon värdering i detatt
påstår ICA är homogent ochatt DAGAB minst.mest Begreppet homo-
gen-heterogen förstår för grad enhetlighet eller blockkaraktär.av

C/D-gruppen är det minsta blocket i dubbel bemärkelse. filosofinI bak-
bildandet Detaljinvest låg uppfattningen ökad konkurrensom förav att en

grossisten DAGAB på lång sikt skulle effektivitetshöjande. På denvara
frigjorda detaljistsidan skulle kraven också skärpas, i och med inteatt man
så lätt fick tillgång till grossistens det gick dåligt. Tidigare hadepengar om
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i grossist-försäljningförloradtillgrad tagit hänsynalltför högkanske iman
ned.butik läggaslätledet, man enom

köpaICA-handlarefår endastICAtämligen slutna. HosochICA KF är
konsumbutiker.endasti praktikenlagercentraleroch hos KFs

mindre homo-framstår KFoch ICAjämförelse mellan KFVid somen
förening-organisation ochkompliceradhar attattgent meraman engenom

livsmedelskedjan,in helaoch KF. Ombutikernafinns emellan tarmanarna
integrerat ändock KFbakåt, framstårintegrationendvs även merasom

KFsbrytaspåförefaller hållaförhållandeICA. Detta att nyagenomupp
inköpsorganisation.

F""" ;Ii CA| I285kop- ,,3350ICA-kopmanämneni |mman lI i IL J l I| |l li l| lssn/i.%s90/0 II i Ii liF i
F" :I chi;n- I. G |AB/ICA-iörbundetICAgivare"| | I2I lL Il__ lI |l| |I |45°/nI iIl ii i lII I

I :| service- indust- iSpecial- Finans- || rierbolaggrossis- bolag i |I l9 108 I7rer |, ii ii i-J91"lo | lr-l iJll | .. i...rii ii i
licA 5BA-B EssveICåHakonICAEolAB iomkebu -3 distrib12distributions-distributions-6 -- |;tema centralercentralercentraler IB 3 farskva--13snabbgross-3 fryslager - rulagerspeciaivarulager |1speciaiviager-1 - l ill I| Ii. ii
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ägarstruktur 1986-blocketsICA4.2Figur
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Önskebutikerna1 köpmänEtt 30-tal står tillägare 9 AB glas ochprocentsom av
porslin, 180köpmän Dej och Grillköket.äger Nära 75

2 Konceptet för servicebutikerna DejNära och konceptet för gatukökskedjan
Qrillköket ägs ICA AB.av

3 OnskebutikernaAB är utvecklingsbolagi glas-och porslinsbranschen tillett som91 specialgrossistenägs Hjalmar Blomqvist AB.procent av
4 50Onskebutiker, 180 Dej,Nära Grillköket och Lindexbutiker.75 77 DejNära är

frivillig med ICA samverkandekedja servicebutiker.Grillköket frivil-ären av enlig kedja gatukök. Både Dej- och GrillköketkonceptenNära har utvecklatsav avden ICA-Hakon-ägda storhushållsgrossisten HeidenborgBengt AB.numera
5 Merparten sterbhusär till tidigare ICA-köpmän

1CA-köpmännen6 organiseraspå riksplanet ICA-förbundet, där varje köpmanav
medlem.är Köpmännen har majoritet i styrelsen medärsom gemensam

ICA ABs.
Hit Hjalmar7 hör Blomqvist AB, Ica BananAB och Frukt och GrönsakerIca AB

8 Hit hör AB Finanslca och Nimbus invest AB
Hit hör9 AB Köpmannatjänst butiksutrustning butiksplaneringoch och lca-
förlaget AB förlags- och utbildningsverksamhet

10 Hit hör RosteriIca AB, Bob Industrier AB och SveaChokladAB
Hit11 hör bl Olegruppen för storkök sjöfart,AB och AB A Wiçkmans EftrMa
för storkök, ICA Thürett SnabbgrossAB lCAusnabbgross5 st, Ost AB 4 st
och ICA SnabbgrossSyd AB ICA Snabbgross lades7 st. Ost ned maj1 1987.
Hit12 hör storhushållsgrossistenBengt Heidenborg AB och Hakonköpmännens
Garantiinstitut ñnansieringsföretag.AB ett
Hit hör13 Jeppson C0 för storkökAB ICA EssveRedovisningsbyråAB.samt
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ägarstmkturFigur 4.3 K 1986oøperatiønens
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samlingsnamn1 för OK tillPetroleum 52% OK-Förbundetägt och till 24%ägtav
finska Neste i sin SPExplorationäger 51 OK Kracker°/o,staten turav resp som

Scanraff50 %, 35,6 % och RaffmaderiBP 22 %.
Hit hör2 Reso23 % Brevskolanägt KF, 39,6 %, NordchokladAB °/0och36av
Tend AB 51 %.
Hit följande3 hör industrier: AB KarlshamnsOljefabriker, GislavedAB, Gislaved
Däck AB, Elmo-Calf AB, ScandfoamAB, AB Gustavsberg,Fiskeby Board AB,
Meco-Pak, IndustriesBT AB, Lumalampan AB, SvenskaRayon AB, Teno AB,
Products-from-Sweden,Inc PFS, KFI Venture AB. De 8,5miljarderomsatteca
kronor 1986.
Hit följande4 hör företag, vilka i huvudsak verksamma inom dagligvarusek-är

Foodia AB, AB Wårby Bryggerier, AB Goman Produkter, Kvarn ochtorn:
BageriAB SlitmanfabrikenJuvel, AB, Strumpfabriken Vinetta AB, AB Rabén
Sjögren bokförlag, Bokförlaget Prisma AB, Konsultgruppen Svea AB. Totalt

5,1miljarder kronor 1986.omsattegruppen
Hit hör5 ytterligare enheter Cirkelprodukter 795 milj kroms 1986, KFsom
Utbildning Vår gård, KF D-konsult, KF-Finans, Tidningen Vi m-Hit6 hör enheter personalservice,koncemredovisning, redovisningsservice,som

InternationalKF AB.
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inom servicehandelnbenämning detaljisterSSH-köpmännen samlande på1 är en
samverkar inom SvenskServicehandelSSHsom

dethuvudägare harYggdrasil med finansmannen Erik Penser2 Genom att som
behärskardessatvå bolag detinflytandet i det börsnoteradeAskendominerande

Yggdrasil enbartlikaledesbörsnoteradeCarnegie.Visserligenhar 48 procent av
förbrukar tillräckligti betydligt mindre röstandelarAsken. Menrösträtten vara

dominerande inflytandet.uppnå detatt
Detaljinvestsfären, k "frifräsa-fristående inom3 Dessa köpmänutgör sen grupp

re".
kioskergrossistverksamhet,dels driverAB SvenskaPressbyrånhar dels4 manen

Pressbyrån PriabAB,ochcirka Pressbyrån-Närlivsbutiker.AB Svenska50 ägsav
veckotidningsför-Priab i sin dagstidningar ochInvest AB,ägs ägttursom av av

Detaljinvest.delägareiPriab ABlag. Det Invest ärär som
InternationalCarnegieFondkommission Carnegie ochCarnegie AB, IncHit hör5

finansiella "sanering-sambandmeddeningå i dennasfär iLtd. Gruppen kom att
fickförsäljningen fastighetsbolagetTornetVidinom 1986.en" Pensergruppen av

fusionerade.Carnegie,dvs Ifondkommissionsfinnanråd köpaS SabaJ att man
skuldbörda lättas.kunde Yggdrasilssamband härmed

Hitfrukt, grönsakeroch blommor.importrörelse medTrading bedriverSaba AB6
Fruktimport AB,Banan-Kompaniet, Stockholmshör dotterbolagen AB

och BlomstercentralenAB.ASK-Centralen ABSandénAB ochFransA
stödja driftenutveckla ochbildades SSH skallSvenskServicehandel 1985.SSH7

hos Dagab.kunderkedjor inom servicehandelnfrivilliga ärsomav detaljhandelsfunktioner frånöverförandet allabildades 19838 Bolaget avgenom
HuvudsyftetCarnegie.från S SabaABoch vissatillgångar J numeraDAGAB

för buti-köpmänbutiksnät, rekryterautveckla D-gruppensär samtatt svaranya
minoritetsandelar i 125ocksåmarknadsföring. Man ägerkernas gemensamma

Förbun-och Vivo-FavörDetaljinvestanställda i 4butiksbolag. De äger procent
företaget.det 0,4 procent av

Detaljinvest.Carnegie, DAGAB ochtredjedel varderatillFöretaget9 ägs en av förlagsverk-ochochdriver visskonsult-utbildningsbolagC/ D-gruppensMan är
Köpenskap.tidningen Frisamhet.Man t utger ex

DetaljcenterEkonomibyrå och AB.Detaljinvest ABHit hör dotterbolag10 som
profiler. enheternabestårfyra olika De435SSH-köpmännenuppträder under11 av

konfektyrbutiker, 130KioskhusetLivs service/trafikbutiker, 5 Mums150Jour
gatukök.Fyrkantenkiosker/kioskbutiker f d Gotthuset och 150

friliggande och varuhusrestauranger.Härtill kommer 12 5912
Sparlivs Stock-Samuelsons,MotalaHit hör lokala kedjor Ostenssons13 som
Livs i Göteborg,k frifräsare LLStorköp Göteborgholm och HP samt soms

Livs i Jakobs-Punkt Livs i Västerås, 2000i Orebro och Linköping,Lucullus 3 st
berg rn
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Kostnadsstruktur,5 lönsamhet och
effektivitet

En de väsentligaste aspekterna koncentrationsprocessen i handelnpå ärav
dess inverkan på effektiviteten. kan exempelvis hävdas, blockbild-Det att
ningen bidragit till rationell och därmed billigare distribution. Motsatsenen
kan med fog hävdas: koncentrationen minskathar konkurrensensamma

förmed intrångshinder aktörer på marknaden och ökade vinster för denya
kvarvarande.

det här sammanhanget talas produktiviteten. begrepp harI Dettamest om
betydelse effektiviteten, enbart reflektera den siffer-snävare än atten genom

Effektivitetmässiga exercisen med redovisningsdata. har vidare betydelseen
till målsättningar strikt företagseko-hänsyn andra deäven änatt tagenom

nomiska. används dock effektivitet medDär utsägs,annat synonymtsom
produktivitet, eftersom detta det användningssättet.gängsesynes vara

Detaljhandeln5.1

Framställningen kommer baseras fyra källorpåatt
Parti- och detaljhandel med dagligvaror, SPKs utredningsserie 1984:12
Kostnads- och effektivitetsdata Stockholm1975-85, HUI, 1985
Produktivitets- och lönsamhetstrender i detaljhandeln, StockholmHFI,
1985
SPKs periodiska effektivitetsstudier uppföljning den1981-1985 en av
tidigare SPK-rapporten Dagligvarubutikerna, SPK 1981:24.

5.1.1 Bruttovinst och kostnadsandelar

lönsamhets-5.1.1. SPKs och ejfektivitetsstudie 1981

SPKs tidigareI undersökning dagligvarubutikemas kostnadsstruktur,av
lönsamhet och effektivitet 1979SPK 1981:24 redovisas resultaten uppdela-
de på enskild- respektive konsumentkooperativ handel, beroende på att

tillämpade olika redovisningsprinciper. I undersökningen ingick dag-man
ligvarubutiker och servicebutiker inte varuhus, stormarknader, trafik-men

Ävenbutiker och liknande försäljningsställen. de värdenauppmättaom
uppvisade spridning resultaten generaliserbara, eftersomär urvaletstor
gjordes efter vedertagna statistiska metoder.

En lämplig utgångspunkt torde redovisa kostnadsstrukturenattvara som
den såg i SPK-undersökningen tabell1979 se 5.1 nedan.ut
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Bilaga Bruttovinst och kostnadsandelar 19795.1 procent

Enskild handel Kooperativ handel
Total försäljning, exkl 100,0 100,0moms
Ovriga rörelseintäkter 0,6 0.1

rörelseintäkterSumma 100,6 100,1
Varukostnader: 81,1 79,1
Bruttovinst 18,9 20,9
Personal 11,4 13,9
Lokal 3,0 2,5
Kapital" 0,4 0,5
Ovriga kostnader 3,4 2,3
Summa kostnader 18,2 19,2

intäkter försäljningAvser andra och finansiella intäkterän
för3Kostnader sålda består varuförbrukning inkl inköpskostnader, exklvaror av

bonus och rabatter. särintäkterBenämns i kooperativ handel
l Försäljning minusexkl varukostnadenmoms
4inkluderar i enskild firma och handelsbolagägaruttag
l hyra i kooperativ handelBenämns

här lika finansnettoAr med och består räntekostnader minskat med räntein-t av
aktieutdelningarkomster, m m

Bestårbl kostnader för förbrukning, underhåll, administration,transporter,a av
försäljning, reklam och avskrivningar.

Den enskilda dagligvaruhandeln uppvisar lägre bruttovinst den kon-änen
sumentkooperativa. En tänkbar förklaring lägre inköpspriser från för-är
eningarnas charkuteri- och bageriproduktion, högreäregen en annan mar-
ginaler i konsumentkooperativ detaljvaruhandel.

övrigt kan frånI denna utredning bruttovinsten ökade mednoteras att
företagsstorleken uttryckt både i kr och omsättningsmässigaDen stor-m .
leksgrupperingen hade dock inverkan på bruttovinsten. Skillnadernastörst

i enskild handel med variation från till förkla-störst 16 20 Enprocent.var en
ring kan butiker får förmånligare inköpspriser kvanti-att storavara genom
tetsrabatter och bonus.

intressant utvecklingen basis den brettpå upplagda SKP-attvore se av
undersökningen, sådan uppföljning föreligger stället analyseraslmen en
utvecklingen utifrån HUls och källa ochHFIs 2 3 ovan.rapporter

5.1.1.2 køslnads- och ejfiêktivilersdaraH Uls

tabell nedan visas utvecklingen för vissa kostnadsdata.1 5.2

5.2Bilaga Bruttovinst och kostnadsandelar 1975-85 i enskild handel procent

1975 1977 1979 1981 1983 1985
Bruttovinst 17,5 18,9 19,2 19,5 19,6 19,4
Personalkostnader 8,3 9,2 9,4 9,8 9,79,5
lxokalkostnader 2,8 2,8 3,0 3,2 3,2 3,0
Ovriga kostnader: 3,9 3,8 3,8 4,1 4,0 3,9
Nettoresultat 2,5 3,1 3,0 2,4 2,9 2,8
l personalkostnaderna ingår endast kostnaderna för de anställdaI
3 kapital- övrigaMotsvaras och kostnader tabell 5.1av
3 för kapitalet.Nettoresultatet skall lön till och ersättning detägaren egnage

effektivitetsdata StockholmKälla: Kostnads- och 19851975-85, HUI,
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Vad gäller kostnadsbegreppen jämförbaradeär med SPKs med undantag
personalkostnaden. Om jämför värden1979 års i de båda undersök-av man

Ävenningarna, föreliggerså tämligen likhet. personalkostnadsande-storen
len förefaller tämligen likvärdig eftersom schablonmässigt kanman ange
ägarlönen till 3 försäljningsvärdet För hela branschen liggerprocentca av
den förmodligen något högre, eftersom småbutikerna är överrepresenterade
i HU I-materialet, där ägarens arbete minskar övriga personalkostnader.eget

Tyvärr måste använda dessa data med försiktighet. För det förstastorman
detär fråga statistiskt representativt urval. Materialetett endastom avser

företag anlitar Företagsbyrâernas Service AB Sverigesägt Köpman-som av
naförbund och därmed följer standardiserade kontoplaner. För detsom
andra begränsas möjligheterna jämförelsergöra tiden eftersomöveratt ur-
valet och antalet företag växlar mellan åren. framförDet är allt de små
företagen är överrepresenterade, vilket torde medföra branschensom att

helhet visar för låg bruttovinst och lönsamhet.som
En tredje nackdel indelningen i icke inflationsdeflateradeär storleksklas-

ser.

5.1.1.3 HFls produktivitetsstudie 1985

lnflationsproblemet har eliminerats i HFI-studien se källa i3 början av
avsnitt 5.1, varje konverteratår storleksklassernaatt frångenom man om-
sättning till antalet sysselsatta. har tillgåttDet så för varje harår allaatt
bokslutssammandrags medelomsättning dividerats med den genomsnittliga
arbetsproduktiviteten. Härigenom har fått storleksklasser.treman

1-2 sysselsatta
3-5 -"-
6- --

Om försöker jämföra storleksklasserna mellan ochHUI- HFI-materia-man
let så storleksklass företag3 med minst milj kr irepresenterar 5 årsomsätt-
ning i HUI-undersökningen. Det förockså dennaär studiengrupp som
torde representativ, för ordinära dagligvarubutiker.mest deIvara v. s.
mindre servicebutiker,är frukt- och konfektyrbutiker och störregrupperna
kiosker överrepresenterade. HFI-materialet baseratär på grundma-samma
terial HUI-studierna, varför reservationer för dessa måste göras.som samma

HFI-studien omfattar perioden l977- Avsikten1983. har varit sökaatt
finna förklaringsfaktorer till lönsamhetens lång- och kortsiktiga variationer.
Man har också med hjälp regressionsanalys gjort trendjämförelser mellanav
olika kostnadsslag och sökt finna samband korrelation mellan omsätt-
ningsvariationer och variationer i bruttovinst och olika kostnadsandelar.

I tabell nedan redovisas5.3 de genomsnittliga procentuella andelarna och
förändringen för1977- 1983 de olika kostnadsslagen. Definitionerna de-är

de hittills redovisade. Endast storleksklass 3 redovisas.samma som

En bearbetning 1985årsvärden ägarlönsandelentill 2,96 försälj-av anger procent avningsvärdet



50

enskild1977-1983 igenomsnittkostnadsandelarBruttovinst och5.3Tabell
procentenheterochdagligvaruhandel procent

Årlig förändringAndel
77-83försäljningenav

0,12l9,8Bruttovinst +
0,0210,2Personal - 0,133,3Lokal +
0,031,5Kapital +
0,052,3Ovriga kostnader +
0,082,5Nettoresultat -

Stockholmdetaljhandeln, HFI,lönsamhetstrender iProduktivitets- ochKälla:
1985

bruttovinstandelen. hypotesEnökning iframgårtabell 5.3Av somsvagen
efterefterfrågeutvecklingen 1976deniställdes HFI-rapporten att svagavar

ef-verifierats,förefaller inte hamarginalerna. Hypotesenskulle ha pressat
obetydlig. Denbruttovinstenförändringarna i ärlångsiktigade vartersom

1983.och 19,7197719 procentprocent
mellansamvariationenkorrelationenundersöktsocksåharl rapporten

och brutto-kostnaderomsättningsstatistik,enligt SCBsomsättning summa
Figurenhämtad HFI-rapporten.direktnedanfigur 5.1 ärvinst. Se ursom

dagligvaruhandeln.helaavser

0.5-

eT

0.0 -

10 l |Il lT l 79 81 82 8378 8077
køstnadsandel ochbruttøvinstandelgP, { T omsättningResiduaüämfärelse:5Figur 1 e. 83S 9771 -
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börjanl och slutet perioden avvikelsen frånär den k regressionslinjenav s
trenden negativung och under mellanperioden positiv. Enligt denna studie

föreligger visst positivt samband mellan omsättning och kostnadsandel.ett
trolig förklaringEn kan dagligvaruhandeln relativt lätt kanattvara anpassa

sina kostnader till variationer i efterfrågan. sjunkandeDen personalkost-
nadsandelen enligt tabell 5.3 tyder också på detta. Mellan bruttovinst- och
kostnadsandel föreligger mycket starkt samband Eventuellt har handelnett
alltså hjälpmed marginaljusteringar kunnat kompensera sig för kost-av
nadsökningar olika slag.av

5.1.1.4 KF-undersäkning

stickprovsundersökningl från KF avseende konsumbutiker exkl hallbu-en
tiker och varuhus redovisas kostnadsstrukturen 1974- 1985. Se tabell 5.4.

Tabell 5.4 Personalkostnader övriga kostnader i Konsumbutikersamt 1974-1985 i
omsättningenprocentav

1974 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1985
Personalkostnader 11,6 14,2 14,5 14,3 14,4 14,3 13,8 14,3 14,6
Ovriga rörliga
kostnader 1,8 1,8 2,2 2,1 2,1 2,4 2,4 2,4 2,7
Fastakostnader 3,1 3,2 3,3 3,2 3,4 3,5 3,4 3,3 3,2
Källa: KF

Även skulle lägga till kostnaden för ägarlöner i den privata handelnom man
med uppskattningsvis förefaller3 så personalkostnadsandelenprocentca

högre i kooperativ handel jämför med tabell 5.2 och 53 övrigtI kanvara
utvecklingen efter förefaller1977 tämligennoteras att stabil.vara

5.1.2 Lönsamhet och kapitalbindning

5.1.2./ SPKs länsamhets- och efektivitersstudie 1981

De resultat- och lönsamhetsmått redovisades för enskild handel i SPKssom
utredning avseende 1979 definierades följandepå sätt:

riverskottsgrad definierades resultat efter avskrivningar och finansi-som-
ella intäkter och kostnader i enskild firma och handelsbolag reducerat
med ägaruttag i relation till försäljning exkl moms,
avkastning på totalt kapital defmierades resultat efter avskrivningarsom-
och finansiella intäkter i enskild firma och handelsbolag reducerat med

iägaruttag relation till genomsnittlig balansomslutning,
avkastning på arbetande kapital deñnierades resultat efter avskriv-som-
ningar och finansiella intäkter i enskild firma och handelsbolag reduce-

med iägaruttag relation tillrat genomsnittlig balansomslutning som
reducerats ickemed räntebärande kortfristiga skulder,

l statistiskal kan styrkan på detta sambanduttryckas med den k regressions-termer skoefñcienten Högsta värden starkaste samband värdenaär 1,0eller -1,0om--samband.vänt l detta fall 0,95var r
3 ICA-förbundets1 årliga skrift Fakta svenskdagligvaruhandel har sedanom man1981för butiker med i genomsnitt milj15 kr i årsomsättning angivit 12procent-personalkostnadsandel genomsnitt. Företagarlön ingår.ett grovtsom
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tilli relationomsättningstillgångarbalanslikviditet definierades som-
skulder,kortfristiga

obe-hälfteninklusivekapitalbeskattatsøliditet deñnierades eget avsom-
balansomslutning.tilli relationskattade reserver

butikerföravkastningsmåttochresultats-ovanståenderedovisastabell 5.5I
avkastning-överskottsgradenomsättning. Såvälefterstorleksindelade som

Över-företagsstorlek.stigandeökade medkapitalarbetandetotalt ochpåen
och drygt 2omsättningsklasseni den lägsta1skottsgraden procentcavar

Ökade från 6kapitaltotaltAvkastningen påklassen.i den högsta caprocent
klas-högstai dentill 18omsättningsklasserna procenti de lägsta caprocent

markant närbutiksföretagochsmåmellanDifferensen manstora varsen.
i lägsta7kapital. Dennaarbetande procentavkastningen påjämförde cavar

omsättningsklassen.i högstaoch 37 procentca

enbutiksföretag" iSoliditet iochlikviditetoch avkastningTabell Resultat5.5 samt
årsomsättningefterstorleksindeladehandel1979enskild

kronormiljonerförsäljning, exklTotalResultat-/ moms,
avkastnings-

Total20,0-l0,0-l9,95,0-9,93,0-4,91,0-2,91mått
Bruttovinst-

18,819,819,419,218,115,7 18,1procent
2,4 1,31,61,31,2Overskottsgrad 0,8 0,5

Avkastning på
1,317,9 113,211,76,2 11,7kapital 5,7totalt

Avkastning på
arbetande

18,136,722,316,3 19,010,0kapital 7,3
Balans-

136114119122157likviditet 218 159
19,818,018,117,216,423,7Soliditet 34,9

spridninguppgiften osäker storp.g.a. omfattar tvåbutik. Företagenskild handel bestårföretag inomFlertalet somav en
redovisningen.butiker ingår inte ieller flera
SPKUS 1981:24Dagligvarubutikerna,Källa:

relativt kortbetalningsförmågan påpåmåttBalanslikviditeten, är ettsom
sjönk sedanochomsättningsklassernai de lägstahögstsikt, däremotvar

relationkapital id andelenSoliditeten,företagsstorlek.ökandemed egetv s
med årsom-nivå i företagungefärkapitalet, låg påtill det totala ensamma

milj kr ellersättning på 3 mer.
övrigautsträckningi äntenderadebutiksföretagen störreDe små att vara

inomförekomvariationermycketmed medel,finansierade storamenegna
grad låne-i högreföretagenoch relativt lönsammareDe större vargruppen.

betalningsberedskap.jämförelsevishade sämrefinansierade, enmen
diffe-fick intesäljytastorleksindelades efterbutikernaNär sammaman

lönsamhetsäljyta ochSambandet mellanbutiker.ochmellan små storarens
oklart.var mera

ejffektivitetsdatakostnads- och5.1.2.2 UlsH

följtsSPK-undersökning haderedovisadevarithade intressantDet om ovan
handeli enskildresultatutvecklingenuppfattningtill idag. En omupp grov



den tidigare redovisade tabell 5.2. Om kan tala lönsamhetsför-ger man om
ändring eller beror på vilket basår väljer.man

Vad gäller de lönsamhetsmässiga skillnaderna mellan olika omsätt-
ningsklasser kan följandeså bild redovisas för i1985 tabell nedan. Obser-5.6

resultatmåttet nettoresultat här annorlunda definieratnågot iär änattvera
utvecklingstabellen där5.2, ägarlön ingår.

Tabell 5.6 Resultatanalysför olika omsättningsklasseri enskild handel 1985procent
försäljningav

Resultatfaktorer Omsättningsklasser,mkr exkl moms
0,5-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-25 25-

lâfruttovinst 19,5 17,5 18,3 19,4 19,4 19,6 19,8+
Ovriga rörelse-+
intäkter 1,2 0,6 0,5 0,4 0,4 0.5 0,6
Rörelse-- kostnader 39,0 23,9 19,4 17,9 18,8 18,1 17,3
Kalk avskr 1,6 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 0,7- intFin 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5+
Fin kost 2,4 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4-
Nettores -22,0 7,1 2,0 0,6 0,2 0,9 2,5- - -Kalk pårta- just kap 1,4 0,8 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5eget
Nettores efter
kalk -23,4 7,9 2,5 0.1 0,6 0,4 2,0rta - - -

1Avser andra intäkter försäljning och finansiella intäkterän
3Häri ingår ersättning till ägaren
l Har beräknatsmed uppgåendetillräntesats 2 diskontotöver Med1/procenten perjusterat kapital beskattatkapital plus hälften obeskattadeeget egetavses av reserver.
Källa: Kostnads- och effektivitetsdata Stockholm1975-85, HUl, 1985

Resultatet ovanstående sammanställning antyder lönsamheten för-attav
bättras med storleken.

produktivilerssludie.2.3 HFIs 19855.1

relativatidigare refererade HFI-studien har lönsamhetsmåttden1 tre an-
nämligenvänts

avkastning kapital,på totalt-
avkastning kapital,på eget-
överskottsgrad.-

Avkastning definierats tidigare.på totalt kapital och överskottsgrad har Av-
kasrningpâ kapital definierats efter finansiella intäkterresultateget som:
och kostnader i relation till kapital hälften obeskattadebeskattat pluseget av
reserver.

Följande genomsnittliga avkastningstal redovisas för perioden 1977-83.
Avkastning på totalt kapital 7,8 %

" 25,3 0/0eget
Överskottsgraden 0,5 %.

Avkastningen totalkapitalet förefallerpå ganska låg och betydligt sämre än
avkastningen det kapitalet. Beträffandepå Överskottsgraden detäregna
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svårt generella riktlinjer, överskottet bör sånågra stort attatt varaange men
det täcker kalkylerad kapital ersättning för risktagande ochpåränta eget

ersättning för konsolidering.ger
mindreendast den storleksgruppen. För deLönsamhetstalen störstaavser

negativa.företagen de allaär
Härvid konstaterades långsamstudien har gjorts trendanalyser.l även en

dagligvaruföretagen.för delönsamhetsförbättring större
nettoinkom-studerat fjärde absolut lönsamhetsmåttharMan även ett -

kostnader medfinansiella intäkter ochdefinierad resultatet eftersten som
ungefär vad iför avskrivningar och ägarlön. Den ägarentillägg motsvarar

nettoinkomstför-Härvid befanns den årliga realapraktiken disponerar. att
företagen.negativ, dock minst för deändringen störstavar

omsättnings-lönsamhets- ochundersökte också sambandet mellanHFI
omsättningsför-kortsiktigaförändringarna. Avsikten undersökaatt omvar

ekonomiskt-politiskakonjunkturförändringar ellerändringar orsakade av
fackhan-i riktning. Vad gällerpåverkade lönsamhetsmåtteningrepp samma

dagligvaruhandelnfallet sådant samband ideln tycks detta ettmenvara
inte fastställas.kunde

Soliditeten till i storleksklassgenomsnittliga uppgick 19,1Den procent
vilket tordebetydligt högre soliditet,mindre företagen hade3 1977-83. De en

ökade underdärmed bättre konsoliderade. Denbero på de äldre ochäratt
uppgick den tillperiod procent-enheter 1983 22,30,9 år. procent.samma per

deni tidningen LIVS, 8/86sammanhanget kan ocksål nämnas att angesnr
sistnämnda siffrangenomsnittliga soliditeten till 26,5 1985. Den ärprocent

förefallerockså baserad grundmaterial Detpå HFI- rapporten.samma som
sista 10-årsperioden.alltså soliditeten förbättrats under den Ettsom om

riktmärkesoliditet ifaktum ytterligare styrker denna lCAs Bu-ärtessom
tikskalendern. för de butikerna.1986 uppgick denna till 30 störreprocent
1981 25 procent.angav man

kapital, vilket ocksåhög soliditet förutsätter hög avkastning påEn egeten
förefaller ha varit fallet.

genomsnittliga balanslikviditeten till under periodenDen 164angavs
i kassalikviditeten till Vida-1977-83 HFI-studien och den genomsnittliga 72.

positiv årlig ökning kassalikviditeten med 6,3 procenten-re angav man en av
heter. HUI-materialet genomsnittliga kassalikviditeten tillI uppgick den
87,1 ökning från med procentenheter.1985 1984 5procent en-

Rent allmänt brukar kräva kassalikviditet kund-på 100,man men omen
leverantörskulderna förfaller,fordringarna in i snabbare takt såflyter än

för dagligvaruhandelnvärde under fullt acceptabelt,kan 100ett exem-vara
pelvis 70.

KF-undersökning5.1.2.4

och arbetande kapital, harLönsamheten, avkastning på totaltmätt avsom
konsumentkooperativaberäknas förredovisningstekniska skäl inte kunnat

kortfristiga fordringar divideratMed kassalikviditet likvida medel plus medavses
kortfristiga skulder.
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det beloppredovisas täckningsbidragetbutiker. stället TBII, ärI som som
frånfördelbara kostnaderna dragitssedan de respektive butikåterstår på

respektive kon-Täckningsbidraget skall bidra till täckabutikens intäkter. att
Även konsumentkooperativsamkostnader. isumentförenings ofördelade

genomsnittligt mindreutredning de butikernahandel enligt SPKs småvar
de butikernalönsamma 1979.än stora

försäljningen. Skillnadernai genomsnitt 1,8TBII 1979 procent avvar
bruttovinsten.i frågastorleksklasserna markerademellan än ommeravar

negativti genomsnittunder miljon kr i omsättning hadeButikerna l ett
genomsnittomsättning hade itäckningsbidrag. Butikerna milj kri20över ett

Spridningenstorleksklasserlåg betydligt övriga 4,4 procent.TBl I översom
i den högsta omsättnings-inom respektive omsättningsklass stor utomvar

Även butikerna 22,7 procentklassen. bruttovinsten högst i de störstavar
milj omsättning.och lägst i butiker under kr i3

hallbutikerLönsamhetsutvecklingen Konsumbutiker exkli1974-85 -
redovisas i tabellvaruhus har undersökts internt Resultatet 5.7och KF.av-

ingick ibutiker, intenedan. Det bör observeras hallbutiker, är storaatt som
material iKFs väl SPKs.men

hallbu-i Konsumbutiker,exklomsättningenTabell 5.7 BruttovinstochTBl i procentav
tiker och varuhus,1974-1985

1982 1983 19851979 1980 19811974 1977 1978
20,620,6 20,8 19,9Bruttovinst 19,8 20,4 20,319,3 20,7
0,10,4 1,2 -0,l0,8 0,42,8 1,5 0,1TBlI

TBIIundersökning och 1,8.i 20,9Motsvarande tal SPKs var
Källa: KF.

5.1.3 Effektivitet

S lönsamhets- och effektivitetssrudie5.1.3. PKs 1981

tidigare SPK-från dende viktigaste resultatenredovisas någrabilaga 8I av
nedan.i korthetundersökningen. kommenterasDen

omsättning.stigandeförbättrades medyteffektivitetenSåväl arbets- som
konsumbuti-skillnader mellanbetydandei bilaga visar dock påTabellen 8

omsättningsklassernahandel. de lägstainom enskild Ioch butikernakerna
handel. deenskild Ikonsumbutikerna ii änarbetseffektiviteten högrevar

arbetsef-Skillnaderna iförhållandet.omvändarådde detbutikernastörre
sålundaomsättningsmässigtbutikeroch småfektivitet mellan stora avse-var

jämförelse mel-handel.enskild Enkonsumentkooperativ iimindre änvärt
dia-seföreter inte mönsterförsäljningsytorbutiker med olikalan samma

i bilaga 8.2.grammen
uppgick till 12,9 gångerlageromsättningshastighetengenomsnittligaDen

Även effektivitetstaldettasiffran 11,7.enskild handel. För KFi1979 var
itill gångeride minsta 16,4frånstigande omsättning 9,1förbättrades med -

butikerna.de största

arbetad timme. Ef-försäljning exklArbetseffektiviteten har mätts moms persom
försäljning säljyta.fektiviteten m2har mätts persom
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prødukrivitelsstudie5.1.3.2 HF1s 1985

HFI-utredningenI har undersökt utvecklingen för följande produktivi-man
effektivitetstaleller tabell nedanse 5.8tets-

Tabell 5.8 Arbets- ochyteffektiviteten lageromsättningshastigheten1977-83.samt

ÅrligLöpande priser, tkr reell%-
föä"d""g1977 1980 1983

Oms sysselsatt 504 815634 1,1per -Oms m totalyta 1I 12,8 16,8 -1,5per
Lageromsättnings-
hastighetenggr 15,0 15,6 14,5 -0,06

Produktivitets-Källa: och lönsamhetstrenderi detaljhandeln, StockholmHFI, 1985

Uppgifterna den sjunkande arbetseffektiviteten osäker ändåär ärom men
tämligen anmärkningsvärd. förklaringEn tänkbar konsumenternasär över-

till billigaregång kännetecknar just denna period. orsakEnmat som annan
skulle kunna det ökande öppethållandet.vara

De ICA angivna igenomsnitten Butikskalendrarna pekar ocksåav grova
minskningpå på cirka Därefter1,5 år mellan 1981och 1983.procenten per

förefaller arbetseffektiviteten ha ökat med cirka årligen.3 procent
i yteffektivitet inte alltid negativ sak.Nedgången behöver Storavara en

kan nämligen medföra rationellare arbetsmöjligheter för personalen.lokaler
mycket viktigt högomsättningshastighet nyckeltal. EnLagrets är ett om-

sättningshastighet betyder mycket för lönsamheten, minskad räntebe-tex
minskatlastning, ökad likviditet och härmed bättre affärsmöjligheter och

liten statistiskt säker-svinn. visar talen minskning. dockHär Den ären
för lageromsättningshastigheten i ICAställd. Om på normtalenman ser

butikshandbok, ligger dessa i konstant under hela 1980-talet.så Destort sett
Även uppgifter inhämtats från tydervarierar mellan 13 och de KF14. som

lageromsättningshastigheten varierat tämligen litet under den sistapå att
från10-årsperioden 12,5 till 11,9 gånger 1985.gånger 1974-

arbetseyfektivitetssludier5.1.3.3 SPKs 1982-1986

Den SPK-undersökningen för följtsår 1979 har i avseende,stora ettupp
nämligen arbetseffektivitetenspå område. förs iDet led SPKsäven ettsom

Årligenpris- och konkurrensövervakande verksamhet. sedan 1982 genom-
förs därför undersökning effektiviteten i dagligvaruhandeln. Syftet ären av

arbetseffektivitetenmäta i dagligvarubutikerna och denna förändrashuratt
tiden.över

Uppgifter insamlas från cirka butiker400 besök fältsektionengenom av
och priskontoren. För säkerställa representativiteten har butikerna valtsatt

slumpmässigt urval. femtedel populationenEn byts varjeut ett utgenom av
år.

Det mått butikens försäljning,använts totala exkl mervärdeskattärsom
dividerat med antalet arbetade timmar. Härvid föreligger osäkerhetsmo-ett

det gäller bestämmanär arbetsinsats.ägarens Schablonmässigt harment att
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ägartid lagts till. felkällaEn distinktionen mellan avlönad tid ochärannan
arbetad tid. Viss missuppfattning kan ha förekommit. Bl med hjälpa av
stickprovskontroller har försökt eliminera denna felkälla.man

kunna storleksgrupperaFör butikerna rimligt stratifie-på sätt görsatt ett
rade urval baserade på antal sysselsatta. gruppering har sedanDenna över-

till omsättningsklasser, vilka ungefär ska små, medelstorasatts representera
och butiker.större

inflationen. Därför omsättningssiff-Slutligen måste hänsyn till har allatas
deflaterats med konsumentprisindex för dagligvaror.ror
bilaga redovisas de fullständiga resultaten för ochl 9 1981 1985. För 1985

fasta Eftersom frågaredovisas både och löpande värden. det stati-är ettom
konfidensintervall betyder sannolikhe-stiskt slumpurval kan Det attanges.

för värdena ska ligga inom de intervallgränser valt 95ärten att procent.
kunna följa utvecklingen redovisas i diagramformFör resultaten ävenatt

nedan figur och Konfidensintervallen har skuggats.5.2, 5,3 5.4.

undersökningarna kan följande utläsasAv
sjunkan-arbetseffektiviteten varit oförändrad ellertotalt harsett svagt-

från till kr arbetstimmede 426 423 1981 1985.per resp-
de enskilda butikerna effektivitetstalet i oförändrat,För är settstort-

medan de kooperativa visar minskning.en svag
därefter stigade enskilda butikerna sjunker först effektiviteten förI att-

Konsumbutikerna uppvisar minskning varjeigen. år.en svag
butiker mycket i den enskilda sektorn.Skillnaderna mellan är större-

Kr
50° TotaltKFEnskilda

550-
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400-
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Kr
Omsattningsklass600- 11 10000-3000-99992999-

200- lf-IT_|IFT"Y|VI°T7-II"TI_|7-17TFT-fll_|_|TFT-IW7||I 81....8581....8581....8581....85814...8581....85År81....8581....85B1,..85
TotalKonsumEnskildaTotaltKonsumTotalt EnskildaKonsumEnskilda

ochbutikstypomsättningsklassArbetseffektivitet5.3Figur per

Kr
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TotaltKonsumEnskilda

450- --

350- -

300- | |x ur u |v 81 84 8582 82 83År 83 84 8585 8183 8481 82

butikstypArbetsefektivitet5.4Figur per
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De butikerna företerstörre förhållandevis mycket högre värden bland-
enskilda butiker.

produktivitetsutvecklingBäst har enskilda mellanstora butiker som-
ökat arbetsproduktiviteten med 3,4 från till444,9 460,1 kr/ årprocent
under perioden.
Sämst produktivitetsutveckling har de kooperativasmå butikerna som-
minskat med 8,5 från 358,0 till 327,4 kr/ arbetstimmeprocent under
perioden. I sammanhanget kan dock värt de minstaatt notera attvara
kooperativa butikerna uppvisar högre genomsnittlig produktiviteten

de enskilda,än endast kommer i 268,1 kr/arbetstimme.som upp

Även inte kan betrakta ICAs siffra i butikskalendernom man som represen-
tativ för sig den eller hela enskilda sektorn kan det värtvare egna attvara

i reella har försäljningen arbetstimmenotera, att ökat från tilltermer 400per
406 kr arbetstimme i dessa butiker. Dvs ICAs siffror företer ungefärper

mönster. I LIVS 8/86 slutligen den genomsnittligasamma attnr angavs
nettoförsäljningen arbetad timme uppgick till kr jämfört670 1985 medper

kr i640,7 SPKs undersökning.
Sammanfattningsvis tyder såväl SPKs mätningarHFIs på svagtsom en

negativ produktivitetsutveckling i dagligvaruhandeln 1981-1985. Den ut-
vecklingen stämmer även jämför med 1979 års värden.uppmätta Iom man
1981 års penningvärde kan 1979 års totalmedelvärde uppskattas till kr/428
arbetstimme, vilket värde alltså skall ställas 423,2 kr arbetad timmemot per
1985. Slutligen ska påpekas effektivitetsbedömningarnär gör böratt man

ha iäven åtanke konjunkturens och därmed försäljningsvolymens ef-man
fekt effektivitetstalen.på

5.2 Partihandeln

5.2.1 Kostnader och resultat i partiledet

Vid jämförelser kostnadsstruktur, lönsamhet och effektivitet mellan deav
olika inom partihandeln föreligger svårigheter, dels påstoragrupperna
grund skiftande terminologi, dels grund skillnaderpå i frågaav av om pres-
tationerna till detaljhandeln. kanDet gälla sortimentets sammansättningt ex

med större eller mindre andel färskvaror eller olika grad service.av- -
KFs lagercentraler bidrar således inte med bevakning butikslägenav nya
eller medverkar vid finansiering, fallerdetta Centralorgani-på KFutan som
sation. Det kan svårt jämförelser också grund särskiltgöra på iatt attvara av

integrationenKF fabrikantledetär avsevärd.mot
Något mått på hur effektiviteten utvecklats de åren mättsenaste exem--

pelvis försäljning anställd har inte kunnat beräknas attsom per p g a-
redovisningsprinciperna skiftar företagenmellan och de olikamellan åren.

tabellI 5.9 nedan redovisas material avseende KFs lagercentralersett
kostnader och resultat 1974- Tabellen1983. tidigare publicerad iär SPKs
"Parti- och detaljhandel med dagligvaror", 1984:12. kanFör 1986 även
redovisa de blockentre sammantagna.men
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1974- 1983Iagercentraler under periodenKFsresultat iKostnaderochTabell 5.9
ICA, och DAGAB 1986för KFomsättningeni samtprocent sammaav

198619831981 198219801978 19791974 1977
högstlägst

-9,57,4 7,57,6 7,77,16,8 7,1Bruttovinst 6,5 6,9
Personal-

5,04,14,1 4,14,34,3 4,34,2 4,3kostnad 3,3 -0,5-0,60,60,6 0,60,6 0,60,5 0,5Hyra/Lokal 0,6
Avskriv-

0,60,2 0,10,2 0,20,20,3 0,20,2 0,3ningar -0,6 0,60,70,5 0,60,5 0,40,4Ränta
1,8-2,3Ovr kostn

1,21,21,0 1,10,5 0,70,4intäkt 0,50 1,0-1,51,00,70 8 0,41,0 0,81,5Resultat
reklamkostnader.Övr ochutdebiteradeblintäkter transport-aavser

DAGABochICAKälla: KF,

önskvärd, denaturligtvisblockenredovisning för deEn treseparat menvore
jämförbarainte varitbredvid varandra skullesiffror ställt av ovanman

skäl.angivna
i grossistledet lägrebruttovinsten ärförefaller detRent allmänt som om

i detaljist-förefaller fallethos hos ICA och DAGAB. MotsatsenKF än vara
utjämning.föreligger alltsåtabell hela handelsledetledet 5.1. lse tex en
skillnader ifallet. dessa kanmarginalmätningar bekräftar ISPKs så äratt

iförekomma och störredetaljistmarginal mellan och ännupå 3 4 procent
Skillnaderna i total-grossistledet. kan skillnaderna tillDär uppgå 5 procent.

marginal däremot till mindre 1uppgår än procent.
ordinarie priser vilketkan invända mätningarna gjorda påMan äratt

inteblocken tordeskillnaden mellantotalmarginaler,medför högre men
alltför härvidlag.storvara

5.2.2 Nyckeltal

grossisthandeln totaltutvecklingen inomuppfattningfå settFör att omen
fullsortimentsgrossisterna.låtit specialanalysSCBhar göra aven

ñnansstatistiken för företag.nyckeltalsredovisningför SCBs ärBasen
verk-varje och täcker allföretag årbokslut för cirka 000omfattarDen

för-ochbanker, investment-finansiella företagmed undantagsamhet av
fastighetsbolag.säkringsbolag och

aktiebolag, ekono-svenska juridiskaFinansstatistiken omfattar personer
Genomgåendekommanditbolag.ochföreningar och handels-miska avses

beaktasmåsteoch inte koncerner någotenskilda företagen alltsåde som-
nyckeltalen.vid tolkningen av

Årligen ochmycket antal branscherförpublicerar SCB nyckeltal stortett
Branschklassiñceringen sker centraltefter anställda.storleksgrupper antal

internationell standard medfrånföretagsregister och utgårSCBs engenom
näringsgrensindelning SNI.svensk anpassning svensk-

tilldelas denVarje företagproduktionsinriktad.Standarden heltär
innehållerförädlingsvärdet. Branschenha detbransch beräknas störstasom

från produk-klassificeringen heltföretag utgårofta för många attgenom
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tionen. Den SNI-kod aktuell i fallnärmast vån 61210: Partihan-som var var
del med livsmedel, dryckesvaror och tobak. Gruppen innehöll företag79
1985. Det dock möjligtär utifrån mängdstörre göra urval på minstatt etten

företag och där inget dessa har itre än 50 marknadsandel.procentav mera
Vårt urval börjar l977. förelågDet jämförelsesvårigheter ville gåom man

längre tillbaka. Därefter valde det tillgängliga året 1985 ochsenast ett
däremellan 1981.-

Avsikten med analysen så möjligt fånganära grossiströ-attvar som upp
relsen inom den ordinarie dagligvaruhandeln. Därför har endast valt
moderbolagen. Genom så lyckasgöra Artfrämmandenästan.att verk-
samhet i KF deär KF-ägda bagerierna och charkuterifabrikerna, i DAGAB

Ävenviss detaljiströrelse 1977och 1981. i Bergendahls förekommer detaljist-
rörelse.

Följande företag ingår i bearbetningen

1977 1981 1985
Kooperativa Förbundet, fören.ekon
ICA Hakon AB
ICA Eol AB
ICA Essve AB
DAGAB Syd AB
AB Ce-Jis kolonial
DAGAB Väst AB
Bergendahl Son AB
Konservkompaniet
Distributions AB DAGAB
DAGAB Mellansverige AB
DAGAB Nord AB X

DAGAB Mellansverige redovisas i Distributions AB DAGAB

Avsikten har inte varit få fram exakta kostnads- och effektivitetsdata föratt
dagligvaruhandelns grossistfunktion. Vi har med denna metod fåvelat en
uppfattning branschen skiljer sig i viktiga ekonomiska hänseenden frånom
näringslivet i övrigt litet tillspetsat uttryckt: skär guld med tälj-man-
kniv . Avsikten har också varit söka få uppfattning utvecklingen iatt en om

drag under den sista IO-årsperioden. Gruppens verksamhetgrova är som
påpekats inte enhetlig, torde ändock spegla dagligvaruhandelnsovan men

Åtminstonefullsortimentsgrossiströrelse tämligen väl. 90 denprocent av
totala omsättningen torde grossiströrelse i bemärkelse.gängseavse

I tabell 5.10 nedan redovisas 18nyckeltal för dagligvaruhandelns fullsorti-
mentsgrossister. Definitioner de använda begreppen återfinns i bilaga 10.av

vkastningA pâ kapital tveksamtär mått för företagsmå eftersomeget ett det
formella kapitalet kan obetydligt. företagFör större räntabilite-äregna vara

på kapital mycket betydelse,ten särskilt för börsföretag eftersomeget storav
utdelningsförmågan beroendeär härav. brukarMan avkastningenattange
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angesdärNyckeltal procent annatTabell 5.10

198519811977
294284 172021 805anställdaAntal st

48.830.822.0mrd krOmsättning
Avkastningsstruktur

25.128.518.6kapitalAvkastning på eget
9 610.1kapital 7.5totaltAvkastning på

l-6-6.9-5.7skuldräntaGenomsnittlig
533.218Riskbuffert

4 55.96 3Skuldsättningsgrad ggr
Resultatstruktur

1.72.2Rörelseresultat/omsättning 2.4
2.73.63.2Vinstprocent
1.3l.51.1Nettoresultat/omsättning
5.47.l7.7Arbetskraftskostnad/omsättning

Kapitalomlopp
3.492.822.35omsättningshastighet ggrKapitalets

2 823516010 1lanställd tkrOmsättning per
Rörelsekapital

614Rörelsekapital/omsättning
49medel/omsättning 8Likvida
45Kundfordringar/omsättning 10
679Varulager/omsättning

1213skulder/omsättning 13Kortfristiga
100125146Kassalikviditet
18.214.513.7Soliditet

antalet anställ-minskadei detavspeglasfrån DAGABavsöndringDetaljinvests
da.

underoch 3020mellanligga procent,bör någonstanskapitaletdetpå egna
värden.acceptablavisarsoliditetenförutsättning att

avkastningsmåttetcentraladetkapital kansketotaltvkastningpâ är mestA
före-redovisas härtaleffektivitet. Deproduktionensdet visareftersom som

svensktför nä-genomsnittliga nivånunder denungefär ligga någotfaller
dubbelt så högabörsföretag når änlönsamma störreringsliv. Våra mermest

handelsfö-jämförasvårigheternapekas påsammanhanget bör attvärden. l
företag.andramed typerretag av

räntabilitet över-totalkapitaletsöverlevnadföretagetsviktigt förDet är att
riskbuffert. An-Skillnaden utgörskuldräntan.genomsnittligastiger den en

totaladetavkastningen påförminimivärdeuttryckt dennorlunda är ett
kapitalet.

kapital.skulder ochförhållandet mellanSkuldsättningsgraden egetanger
lika Lågkapitalet äroch detskulderna stora.Värdet innebär1,0 att egna

sidanandraminskar åstarkt,finansielltföretagetskuldsättning gör men
kapi-det totalaavkastningen påkapitalet, sådetavkastningen på snartegna

hävstångseffekten.den kskuldräntanökar snabbaretalet än s
rörelseresultatet/omsättning,vården pågenerellanågrasvårtDet är att ge

visarvinst.skälig Måttetochfinansnettoavskrivningar,täckadet börmen
fungerar.produktionlöpandeföretagetsrationelltdelvis hur

förfinnsomsättningskronavarjevisar hur mycketVinstprocenten somav
vinst.ochräntekostnadertäckande av



63

Netmresultatet/omsättningen vid korrektär periodisering det bästaen
imåttet resultaträkningen på företags lönsamhet. visar hurDet delett stor av

varje omsättningskrona verksamheten i vinst före skatt.som ger
Nettoresultatet har stigit under perioden. indikerarDetta viss vinstök-en

ning och sådan inte behöver bero effektivitetshöjandepå åtgärder,en som
eftersom rörelseresultatet sjunkit. Kapitalrationalisering också möjligär en
förklaring. Den absoluta nivån på nettoresultatet dock inte hög jämförtär
med andra branscher.

Arbetskrafrskosrnadernas relativa andel ha sjunkit. bidragandeEnantytts
orsak härtill kan viss detaljiströrelse försvunnit 1985. Detaljhandelattvara

personalintensivär partihandel. vissän En minskning har dock troli-mera
vilketägt ha skett i detaljhandeln.ävengen rurn synes

Kapitalets omsättningshastighet visar hur effektivt företaget utnyttjar sitt
kapital. Avkastningen på det totala kapitalet likaär med vinstprocenten
gånger kapitalets omsättningshastighet. Företag med låg omsättningsha-en
stighet behöver därför hög vinstprocent eller marginal för uppnåatten en
acceptabel räntabilitet sittpå totala kapital.

Uppvisar sjunkande siffror det allvarligtär tecken. Så här inteärettman
fallet har troligen effektiviserar verksamhetenutan kapitalratio-man genom
nalisering. En analys balansdata deflatering varulagervärdetav genom av
visar detta hade minskat med 25 under perioden.att här förbe-Detprocent
hållet kan naturligtvis också ha bidragit till det förbättrade kapitalutnyttjan-
det.

Omsättning anställd ofta effektivitetstal.är deflateringanvänt Enettper
talen följande serie: 1010, 1074 och 1354. Genom Detaljinvests för-av ger

svinnande från 1985 dock det sistnämndaär värdet heltjämförbartscenen
med de tvâ första.

RöreIsekapital/omsättning visar hur del varje omsättningskronastor av
binds i rörelsekapital består likvida medel, kundfordringar,som som av

varulager och Övriga omsättningstillgångar minskat med kortfristiga skul-
der. De likvida medlen kassa och bank, kortfristiga placeringar i akti-avser

obligationer och andra värdepapper kortfristigt utlånade medel.er, samt
Alla rärelsekapitalmâtten visar anmärkningsvärd minskning, vilket kanen

bero denpå konstaterade kapitalrationaliseringen och/ minskningeller en
skuldsättningen. Båda sakerna bestyrks kassalikviditeten minskatav attav

och soliditeten ökat.
Kassalikviditeren är ganska trubbigt mått och tolkas försik-måste medett

tighet. En gammal tumregel den börsäger minst Kundernas100.att vara
betalningsvanor i förhållande till leverantörernas har dock betydelse. Istor
detaljhandeln, där del varulagret snabbt kan förvandlas till kontanter kanav
kanske kassalikviditet på tillfyllest.70en vara

Soliditeten uttryck för företagetsär stabilitet. Stora variationer mellanett
olika branscher förekommer. mindre företagFör den troligenär sämre än
för storföretag. Som tumregel för handelsföretag bör praktisksättaman en
minimigräns vid 12 l5 procent.-

Detaljinvest
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effektivitetbranschs omsätt-för företags eller ärbetydelseAv ettstor en
dagligvaru-visas utvecklingen förnedanstående tabell 5.11ningstillväxten. I

dagligvaruhandeln.omsättningen i

index 1977 100Dagligvaruomsättningens utvecklingTabell 5.11

År Detaljistledet
fastlöpande
1001001977
99,6107,11978

106,8120,61979
106,2133,01980
105,6149,01981
103,4164,61982
103,6181,21983
103,42011984
103,5215,61985

SPKKälla:

utveck-viss likhet itabell 5.10, såmedjämför tabell 5.1lOm ser man enman
och resultatmått.avkastnings-för vissalingen
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6 Konkurrenssituationen

I regel när talar konkurrenssituationen marknad därman om ettavses en
antal konkurrenter möts och tävlar med hjälp olika k konkurrenspara-av s

pris, kvalitet Härmetrar med konkurrenssituationen förhål-som m m. avses
landena på mängd delmarknader och i olika led. Orsaken härtill ären att
blockbildningen inom distributionssystemet får konsekvenser för de flesta
aktörerna i systemet.

Vi har valt i konkurrensbeskrivningen följaatt naturligaväg. Denen varas
utgångspunkten blir därför relationerna till fabrikanten.

6.1 Grossisten blocket producenten-

En de viktigaste faktorerna bakom koncentrationen i grossistledetav -
åtminstone till börja med inköpsstorleken.att Ju större samlade in-var-
köp, desto billigare och därigenom konkurrenskraftigare blev Manman .brukar tala köpares makt. Onekligen har denna makt tilltagitstora iom sett

50-60-årigt perspektiv.ett
Att enbart depå tre storas ökande marknadsandelar bedö-närse man

deras inköpsmakt dock alltförär enkelt. I stället måste graden ochmer typen
integration bedömas. självaHur köpprocessen tillgår berörs i avsnitt 6.2.av

Här ska i stället maktrelationerna avhandlas övergripande.mera
En avgörande fråga är det föreligger sådana intrångshinder på mark-om

naden allmän synpunkt kan bedömas skadliga. Förhindrassom ur som
leverantörer andra skäl pris- och kvalitetsskälän Måsteav storman vara
för få leverera deltagandeEtt i kedjornasatt centrala kräver onek-program
ligen viss storlek. För med där måste naturligtvisatten vara stor.man vara

SA/VA är onekligen effektivt säljinstrument och detta konkurrensme-ett
del har de företagen och således befrämjatgynnat koncentrationspro-stora

i leverantörsledet och missgynnat de små.cessen
Men allting säljs inte via centrala samaktiviteterz, högst 20- 25 procent av

butiksomsättningen torde beröras sådana aktiviteter. Under följdlångav en
år har regionala och lokala samaktiviteter dessutom ökatav på de centralas

SA/VA samaktivitet/veckoannonsering
3Centrala samaktiviteter medgörs kedjas centrala regionala med distri-en organ, enbutions- eller lagercentral,konsumentförening eller kedjasregionala och lokalaorgansamaktivitetersker samarbetemellan leverantörenoch enskild butik elleren grupp avbutiker.
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koncentrationsstimule-SA/VAscentralaborde alltsåbekostnad. Rimligen
minskat.leverantörsledet haeffekter irande

ömsesidig påverkan,föreliggerhandelsledetochMellan leverantörs- en
koncentrationenutslagsgivandekoncentrationsutvecklingen. Hurvad gäller

självfalleteftersom påverkanomöjligtför andra utröna,i led det ärår attett
inomförst i gångkoncentrationsutvecklingenindirekt. övrigt komFörär

brukar kunnastordriftsfördelar förstnaturligt, dåocksåindustrin. Iet var
utnyttjas där.

i sinmasskonsumtion, vilkenförde med sigMassproduktion krävde och
koncentrations-inleddestvekanmassproduktion Utankrävde entur o.s.v.

ömsesidig påverkan.innebarochledeninom båda ensomprocess
köparefåeller någraberoende någon ut-storaLeverantörernas stora av

kanalstrukturen. Detinflytande påkonserverande extremtocksåövar ett
har.få kunderderädd omvaragörju måsteberoendet manattstora man
ochska fortlevatredje blocketdetsigbemödarFörmodligen attomman

enbartutvecklingstrategiskt-politiska orsaker. En motocksåutvecklas av
ingripa eller sättpåsamhälletfå annatskulle säkertblock etttvå attstora

förteckenomvändafast medparallellundvika. kanvill Manvilket seenman
iaktieköpi formbryggeriertill SpendrupsstödDAGABsi lCAs och av

endapraktikenberoende iblivillheller handeln stordetta företag. Inte enav
leverantör.

tillfrån branschskiftarindustrintillförhållandestyrka iBlockens
koncentration.starkamotsvarandemed minstbranscherfinnsbransch. Det
karakteriseraskunnaföretaglantbrukskooperationensExempelvis skulle

kanbranschersådanaexempel påmotståndare. Somjämbördigasom
margarin- ochmejeriindustrin,sockerindustrin,kvarnindustrin,nämnas:

bryggeriindustrin.
meddärochleverantörssidandär ärbranscherExempel på un-svagare

bageri-koncentration kan förväntas ärfortsattmarknadsledarnafördantag
medfiskkonservindustrinochchokladindustrinej knäckebröd,industrin

ej kött ochcharkuteriindustrinför marknadsledarna,undantag annan
harkafferosteriernaochsistnämndadenkonservindustri. lnom gruppen

import.industrier ochdessutom starkakanalerna egenegna
koncentrationsprocessen/blockbild-fastslåsSammanfattningsvis kan att

leverantörssidanmotsvarande påinom handelnningen gynnat processen
branscher.i vissaföretagmedelstoramindre ochförsvårigheteroch skapat

med sinakommakanFabrikanterna utbilden måstedenMen nyanseras.
lokalt.regionalt ellerprodukter

strategiin-ändradedenunderlättatsutveckling har dessutomDenna av
och KFsDetaljinvestbildandetviduttryckkommit tillriktning nyaavsom

befrämjardetaljistenheteralltFörekomsten störreinköpsorganisation. av
liknande tendenser.också

direktdistributionGrossist- kontra6.1.1

inte uppnåskundedistributionsledenmellanarbetsfördelningrationellEn
huvudorsa-Dethuvudleverantörer.hade flerabutikernalängeså var en av

kontinuerlighaftVi alltsåharinköpskoncentrationsprocessen.tillkerna en
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ökning inköpstroheten och därmed grossistdistributionenav under helaav
efterkrigstiden.

Det finns alltså rationell förklaring till den ökade grossistdistributionenen
kedje-även och blockbildningen sådan harmen spelat in. finnsHärsom

framför allt exklusiv- och samarbetsavtal olika slag. Nästan viktigare ärav
dock köpvillkorens utformning med köptrohetsbefrämjande rabattsatser
och bonussystem.

Utvecklingen har alltså gått grossistdistribution. Exempelvismot övergick
djupfryst på 60-talet, knäckebröd i början och margarin Margarinbola-av

i slutetget 70-talet. Under den sista lO-årsperioden föreliggerav samma
tendens också inom kött- och charkområdet.

Varugrupper fortfarande i utsträckning distribueras direkt årstorsom
mejerivaror, i första hand mjölk och grädde färskt bröd, vissa kaffe-- -
märken, bryggcrivaror i returglas, i viss omfattning kött- och charkvaror och
så all färsk fisk. Kött och charkgott införlivas dock alltmer i grossister-som

sortiment. ÖstergötlandICA-handlare i Stockholmsområdet,nas och på
Gotland får de flesta kött- och charkvarorna levererade via CA Essves
distributionscentraler.

Enligt vissa beräkningar har grossistdistributionens andel det totalaav
distributionsvärdet sedan mitten 60-talet ökat med 10 Till-av procent.ca
gänglig information tyder dock ökningstaktenpå minskat under 80-talet.att
Antalet leverantörer till genomsnittsbutik har under de sista 20 årenen
minskat från ungefär till35 20 leverantörer.

finnsDet vissa tekniska faktorer förtalar respektive direkt-rent emotsom
distributionl. Hit hör

hållbarhet.Varans Ju kortare livslängd, desto skäl för direktdistri-större
bution.
Hanteringsspeczfika egenskaper. Ju högre sådana krav, desto större skäl
för direktdistribution.
Volymvärde. högtEtt sådant värde talar oftast för direktleveranser.
Fänräáningsvoljøm butik högreJu sådan, desto möjligheter tillstörreper.
direktleveranser.
Transpor/avstânder. Långa avstånd grossistdistribution.gynnar
Antal leveranser har medgöra livslängd. Tätare leveranseratt varans.

direktdistributionen.gynnar
Möjligheten till samdistributiøn flera produkter i leverantörs sorti-av en

direktdistributionen.ment gynnar
Starka varumärken ökar leverantörens möjligheter till direktdistribution.
Antal leverantörer. Ju färre leverantörer, desto chansstörre behållaatt
direktdistributionen.

Punkterna och4 9 har också medgöra strukturutvecklingen inom han-att
deln är huvudfaktor detnär gäller påverkan på distributionen. Bort-som en

Med grossistdistribution ellergrossistleveranser leveranservia grossistenslager.avses3Med direktdistribution eller direktleveranser leveranser går via grossis-avses somlager. En mellanfas i förhållandetens till grossistdistributionen grossistenär faktu-avrerade direktleveranser.
l Hämtat Grossist kontra direktdistribution 69, DLF, Brommaur 1972.nr
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fågrossistenhosnaturlig strävanfaktorer finns också attfrån tekniskasett en
penningflödet.åtminstonemöjligtdeldisponera så stor avsom

fördistributionenfysiskasköta dennaturligtvis attvill ävenMen man
volymtill-fåvill ocksåGrossistenmöjligt.intäktfå så högdärigenom som

Villighetenmöjligt.kapacitetsutnyttjande attfå högtför såskott att som
produkt. Exem-med karaktärenhardistributionen göraävenöverta att av

bryggeriernasförintresse övertauttalatinte förelegat någotpelvis dethar att
returglasdrycker.distribution av

grossistdis-direkt-kontrahuvudaspekterna pårelateradetidigareDe två
Exempelvis leve-maktaspekter. strävarlönsamhets-, delsdelstribution har

till detaljisten påframändavaruhanteringenkontrollefterrantören av
grund av

detaljistens lager,brist iavhjälpamöjligheterökade att-
samaktiviteter,lokalauppföljningbättre av-

direktkon-denmarknadsförändringaranpassning tillsnabbare genom-
medför,direktdistributionmarknadentakt med som

grossisten.sin ställning allmäntstärker motrentatt man-
i förstaberördirektdistributionenaspekten påsamhällsekonomiskaDen

vertikala ochdenbådeoch konkurrens,resursallokeringinverkan påhand
sikt. Gros-kortåtminstone påmotsättningar finnas,kanhorisontella. Här

kantransportkostnader,billigare lägresistdistribution kan mengenomvara
negativtsikt kanvilket på långkonkurrensen,sidan minskaandraå urvara

mellan leverantörer.konkurrensenfrämstsynpunkt. Härallmän avses
efterkrigs-under helagrossistdistributionen ägtökningDen rumsomav

dettaspel. Ett mötakonkurrensen sättinte haperioden kan sägas attsatt ur
Härigenomkonsulenter.säljkårer ochsatsningvarit fabrikanternas påhar

konkurrensparameterhar ersatts en annan.aven
förekoms-förstadetförmärkas. För görkan tendenserNumera även nya

konkurrenskraftig. Omdirektdistributionenbutikerallt störreten meraav
anledningenminskarmed såhel billastbutik kan attemotstor ta varorenen

distribu-det andra har heltdessa först ska grossistens lager. För nyapassera
konkurrensen. Härkan ökationsalternativ dykt vilka också sägas avsesupp,

omlastnings-i sinaoch ASG,åkeriföretagen, Bilspeditionde tstora somex
utvecklingsådaneventuellterminaler potentiella lagercentraler. En avser
grossistledetshotnaturligtvisåkeriterminalerna kan gentemotettsomses

detaljisterna däremotsortimentsfunktion. Förtransportfunktion men
alternativ.sigöppnar nya

utveck-anpassning till dengrossistenstendens slutligentredje ärEn nya
uppvi-försäljningsstatistikGrossisternasökade direktleveranser.lingen mot

fakturerade leverera-grossistenpoststor menavsom avsernumera ensar
de varor.

Distributörsmärken6.1.2

butiker.i kedjanssäljs exklusivtdistributörsmärkenMed sommenas varor
integrationblocketsgrossistens ellersammanhang talai dettakanMan om

blockens makt. Detförpåtagliga uttrycketdetFöreteelsenbakåt. är mest
distributörsmärkenfinns tre typer av



Legotillverkade
importerade via importföretag eller avdelningaregna
Egentillverkade distributörsmärken.

sistaDen uttryck för den högsta integrationsgraden. Samti-ettgruppen ger
digt den också frånär vissa synpunkter den konkurrenshämmande.mest
Nedanstående tabell 6.1 belyser omfattningen.

Tabell 6.1 Försäljning i grossistägda livsmedelsindustrier mkr

1976 1979 1982 1985
KF:
Cirkelprodukter 945 l 181 504 713
Karlshamns Oljefabr. 755 1017 l 336 2 042
Juvel 558 651 577 1499
Foodia 323 422 557 678
Wårby 377 366 288 413
Nordchoklad 207 154 220 289
Goman charkuterifabrikerna 910 l lll l 625 2 028
Summa 0754 4 902 5 107 7 662
Saluvärde hos svensk
livsmedelsindustri 28 188 58036 52 125 69 289
KFs andel därav, % 14,5 13,4 9,8 11,1
ICA:
Bob, Kumla 116 184 311 408
lCA Rosteri AB 134 153 207 310
SveaChoklad 55 77 123 1613
lCA Banan AB 32 49 83 141
Summa 337 463 724 l 020
lCAs andel svensk livs-av
medelsindustris saluvärde, % 1,2 1,3 1,4 1,5

jämförbara med föregående1Siffrorna icke direktär
3Beräknad siffra

Livsmedelsteknik, 5/1987Källa: nr

finns historiska skäl till uppkomstenDet märkeslösa För delKFsav varor.
frågadet leveransvägran. lCA-fallet förefallerI tillfällighetervar om av

olika slag ha spelat in. Oberoende orsaken kan peka på delav man en
generella fördelar med distributörsmärken för blocken

möjlighetDe produkterna grad unikitetattger ge en av som annars
möjlig. återfallerDetta naturligtvis också kedjan i sinär på helhet.

kan odla kvalitets- och/ellerMan lågprisimage med mindre risk fören.
direkt kopiering.

frihetStörre i prissättningen..
Vid legotillverkning kan kunden flera fabrikanterspela varandraut mot.
och härigenom uppnå lägre inköpspriser.

föreliggerDet också generella nackdelar, fortfarande med distributörenssett
ögon.

Tillverkning kapitalintensiv. torde oftaär Det rationellt förvara mera
distributören sina i den distributionsapparaten. Detatt satsa resurser egna

allt distributionär på specialist.ärtrots man
Det kan tillräckligtsvårt uppnå produktionsvolym föratt stor attvara
fylla sin kapacitet.upp
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legotillverkning sker överflyttning funktioner från fabrikant tillVid en av
distributör. detta ändrade arbetsfördelningen splittrar fabri-Den på sätt

inskränker forskningkantens och eventuellt dennes och utveck-resurser
ling.

framför hänt detta område tid satsningVad allt på under KFsärsenaresom
sina märkeslösa eller blåvita Konkurrenterna har sedanpå 1979.varor sva-

gjortoch i mindre utsträckning det med distributörsmärken DAGABsrat
gjort lågpris-Eldorado för importprodukter eller har det med heltman nya

ständiga lågprisvaror.sortiment ellergröna, oranga
avsevärd del försäljning skedde redan tidigare medEn KFsav egna varu-

märken, hade erfarenhet, kanske framför allt produk-så man men en egen
åtminstone troliga motiv förtionsapparat. kan peka påMan KFstre sats-

ning:
Dåligt kapacitetsutnyttjande i de fabrikerna.egna

ville bryta vikande trend vad gäller rnarknadsandelsutveckling-Man en
en.

kedjor pionjären Carrefour hade framgångarUtländska uppnått på- -
detta område.

konsumentsynpunkt tycks distributörsmärken ibland öka konkurren-Från
åtminstone kort sikt, vilket kan fördel. finnspå Det ävensen, ses som en

nackdelar framför allt den risk för stagnerande produktutveckling som-
sikt för handen. ökning i blocken för distributörs-på längre En stark allaär

märken förmodligen skadlig från konkurrenssynpunkt.vore

märkesvaruannonsering6.1.3 Aktivitetsbidrag eller

påverkatstill de funktionerkonkurrensmedel hörvalLeverantörens somav
marketing mix varmedblockbildningen. kDennesallra mest menassav

i förannorlunda dag 30 årkonkurrensmedelssammansättning helt änutser
extraprissystemet. låsyftas framväxten SA/VA ellersedan. Vad är avsom

marknadsföringsbudgetsin påfabrikanterna cirkadag 60 procentsatsar av
bidrag till annonskostnader ochdirektaSA/VA procentenheterlO årvarav

SPK-undersök-hämtad frånliknande. Nedanstående tabell 6.2 ärsom en
livsmedel, visar fabrikantensning för Extrapriser förockså LMU,1987

mix.marketing
samaktiviteter LSA ilokalaefter andelenfrågades ocksåundersökningenl

dem emellan 42fördelningenTotaltförhållande till centrala CSA. sett var
respektive 58 procent.

marknadsföringskostnadernaAnmärkningsvärt den höga andelenär av
aktiviteterkanalorienterade 83,9läggs SA/VA och dito förpå pro-som
DLFDag1igvarule-liknande undersökningarGenom tidigare ochcent. av

förstdessa andelar ökat.Förbund också Det ärverantörernas vet att
under förmärkas hos leverantörernadet kanår atttro omen nysenare som

det uttryck förSA/VA kommer minska i betydelse. Kanske är ettatt mera
förhoppningar blir förmodligen dettrend. Avgörandepåän tro even-en ny

införandet kan påpekas LSA ökattuella reklam-TV. sammanhangetl attav
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år för konsu-kampanjrabatter 1985inklMarknadsföringskostnader6.2Tabell
livsmedelmentprodukterl

mark-AndelAndelRabatt/kostnad netto- avav
nadsförings-försäljning av
kostnadernaprod.kons.

°/0
45,I5,4Kampanjrabattera
10,11,2SA/VA-bidragb
23,62,9Säljkårc
6,60,8SA/VAdäravd 7 kanalorienteradeOvrigae
5,10,6konkurrensmedel

12,61,5Beklam/masskommunikationf
"konsumentorienterade"Ovrigag

3,50,4konkurrensmedell
100,012,1Totalt

0,7Specialrabatter3
12,8specialrabatterinklTotalt

61,77,5a+b+dSA/VA-kostnaderSza
83,910,1a+b+c+ekanalkostnaderSza
16,11,9kostnader f+ gkonsumentorienteradeSza

fackpressannonseringdemonstrationer,SA/VA,promotionSales utöverl
Kupongaktiviteter3 etc

rabatterHärmed3 som gesavses tid i förvägförkvantitet långförbinder sigkundnär storenen- produkternedlagda/utgåendeför- periodlängreundersig för köpkund bindernär enen- lågprisvaror.kför s-

bliviljanuttryck för attvilket kanCSA, sägasbekostnad ettpå varaav
centralt.blockenberoendemindre av

elleruppleverfabrikanterbl mångaframkomundersökningenl att mera
marknadsposition såsinbibehållaVilli CSA.deltatvångmindre attett man

fabri-Mindreeffektivt.uppenbarligen ärVAeftersom SA/delta,måste man
misstänksamhetVissLSA.eller mot attregionala SAhänvisade tillkanter är

Sammanfattningsvis kanockså.föreliggeravgifterför högakedjorna uttar
fabrikan-specielltVA,inställning till SA/kluventala något somom enman

med.fåföri kökedjorna, stårenligt att varaterna,
det skettmärkesvaruannonsering haroch 50-talensförhållande till 40-l

distri-stärktföreteelserde mestSA/VA-systemet ärrevolution. somen aven
fabrikantledet.förhållande tillibutionsledet

Onekligenkomplicerad.inteeller ärbraextraprissystemet ärFrågan om
prisetdet ärfrågan ärpriset,intresset påfokuserat somhar omsystemet men

konsumenter-påverkarsignalformiröda lappeneller densådant somav en
minskad kunskaptalakunnaskullefalletdetköpbeslut. I ommansenarenas

utsatthet i dettaockså leverantörensbilden hörTillverkliga priset.detom
för-företagen,deonekligen ettCSA storaFörekomstensystem. gynnarav

använd-tilltagandedenminskatförefaller hahållande dock genomsom
ningen LSA.av
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6.1.4 Handelshinder

När det gäller förhållandet leverantör/ grossist det oftaär fråga leverans-om
vägran olika slag. Hit hör företeelserävenav eller mindre öppetsom mer
motarbetande kanaler, särskilt lågprisbutiker. Dessa företeelserav nya ligger
inom NOs kompetens- och intresseomrâde.

Att det föreligger risker för blocken utövar ickeatt önskvärt maktinlly-ett
tande bekräftas när igenomgår NOs akter. Om risken på basis dennaman av
genomgång kan sägas eller gårstor avgöra. Vårt intryckvara att är att
det sigrör ganska fall med tanke denpå ekonomiskaom aktiviteten inom
dagligvaruhandeln. Nedan görs några korta utdrag beslutsprotokollenur
närmast för belysa frågeställningen.att

K onkurrensbegränsningar fruktimport Dnr 410/81-
NO näringsfrihetsombudsmannen uppdrog 1981 åt Statens pris- och kar-
tellnämnd SPK undersöka förekomstenatt eventuella konkurrensbe-av
gränsningar i samband fruktimportmed till Sverige från k boardländer. Ens
board är sammanslutning odlare i land och via dennaen samordnarettav
odlarna frukt. Boarden har oftaexporten monopol utförselpå fruktav av
från det aktuella landet.

I samarbete med svensk boarden kagent panel i vilketutseren etten s
begränsat fruktimportörerantal ingår medlemmar.som

De högre inköpspriser avseende frukt flera de mindre importörer-som av
förorsakats utestängning från vissana paneler har i flera fallgenom varit

avsevärda. På så sätt begränsas enligt NOs uppfattning importörernas kon-
kurrensförmäga.

NO har i särskilda ärenden tillskrivit ifrågavarande boarders svenska
och därvid hemställtagenter de aktuella importörerna fåratt medlemskap i

önskade paneler.

Rabattdiskriminering mejeriprødukter Dnr 106/82-
Åsele Åsele,Närköp HB, har till NO näringsfrihetsombudsmannen an-
mält de Norrmejerier ek för, Skellefteå, tillämpade rabattvillkoren.av Enligt
Åsele Närköp är Norrmejeriers rabattgivning till ICA och Konsum diskri-
minerande butiker Åseleutanför detaljhandelskedjorna,attgenom som
Närköp, Åseleerhåller likvärdiga rabatter. Närköp mindreär service-en
butik.

Efter överläggningar med NO har Norrmejerier förklarat sig villig låtaatt
Åsele Närköp få del i alla de kampanjer Norrmejerier har medsom en av
detaljhandelskedjorna.

Diskriminering charkuterivaror Dnr 30/83-
AB Wolter Livsmedel, Göteborg, har till NO näringsfrihetsombudsman-
nen Ängelholm,anmält AB Strövelkorv,att diskriminerat Wolter i fråga

leveranser vissa charkuterivaror.om Wolter driver i konkurrensav med a
ICA och DAGAB grossiströrelse med charkuterivaror i delar Västsverige.av



Wolter har anfört vissaendast under tider kan köpa charkuterivaroratt man
korv, leverpastejsåsom och sylta till kampanjpris. DAGAB och ICA där-

kan praktiskt alltid distribuera dessa till sina butiker och tillemot taget varor
kampanjpris.

livsmedelLeveransvägran Dnr 86/86-
Maximalen Lågpris AB Maximalen, klagade hosVästerås, 1986-02-21 NO

DAGAB Mellansverige företagetöver AB DAGAB, Västerås, vägratatt
livsmedel.leveranser av

Maximalen till början Maximalen startade sin verksam-uppgav en a:
het 1984-04-05. Företaget utpräglat lågprisvaruhus i genomsnittär ett som
för hela sitt sortiment håller cirka 10 lägre ordinarie priser kon-änprocent
kurrenterna.

DAGAB bl i kraft sin obundenhet levererar tillattuppgav a man av varor
alla vill köpa företaget, förutsatt kunden innehar föralla sinattsom av
verksamhet erforderliga tillstånd. Maximalen saknade byggnadslov.

här fallen belyserDe problematiken med utanför blocken stående butiker.
De har fåsvårt villkor från tilltvingaleverantörerna. De kanatt storasamma
sig bättre villkor, vilket i föroch sig kan motiverat ekonomiska skäl.vara av
Blocken alltså inflytandeutövar indirekt.

Även fallet med Maximalen Lågpris i innebärAB sig inte diskrimi-om en
nering visar det dock hur lågprisbutiker kan uppfatta sin situation.

fallet med fruktimportenI kan tala renodlad maktutöv-man om en mera
ning från blockens sida i förhållande till andra importörer.

taktl med blockens ökade betydelse har diskrimineringsproblematiken
ökat. Från allmän synpunkt kan det väsentligt förhindra köpareatt attanses
utanför blocken generellt får villkor. mycket intressant fallsämre Ett härvid-
lag Marabou/Metro-fallet. gälldeFrågan Marabous rabattvillkor tillvar
blocken Metrobutikerna. Marknadsdomstolens bedömning starkaresp av
köpares rabattförmåner blev slags kompromiss. Marabou delvis rätt.en gavs
Det inteär otänkbart uppgivandeMetros sin grossistfunktion tillatt av
förmån för DAGAB influeradespå torra marknadsdomstolensvaror av
beslut, andra skäl uppgivits.även om

Sammanfattningsvis kan konstateras det föreligger risker med block-att
koncentrationen. kan pekaMan på

diskrimineringsrisker utanförstående enheter,gentemot-
förfaror leverantörsledet antingen formi integration bakåt ellerav ge--

ytterligare påskyndande koncentrationsprocessen i tillverkar-ettnom av
ledet.

Till och med 70-talet har ansvarigt håll NO blockbild-på ansett attman
ningens positiva konsekvenser sitt remissyttrande till distribu-övervägt. l
tionsutredningen SOU sig följandel975:69-70 uttalade NO på sätt:

delarNO utredningens uppfattning blockbildningen inom dagligva-att
ruhandeln bidragit till rationaliseringsmöjligheter inom partihandeln och
ifråga marknadsföring. Väsentliga delar de kostnadsbesparingarom av
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torde också ha vidare till konsumenterna till följduppnåtts gåttsom a
den konkurrens finns marknaden för dagligvaror. finnspå Detav som

sålunda enligt NOs uppfattning i och för sig inte invändningar göraatt
blockbildning skapar möjligheter stordriftsfördelartill inommot en som

handeln. Vad däremot ifrågasättas företagskoncen-kan hur starkärsom
tration kan acceptabel konsumentsynpunkt".som vara ur

dag kan förhållningssätt vilket intel avvaktandenågot noteras,ettnog mera
innebär blockbildningen kan iakttasskulle skadlig. Vad äratt som enanses

vaksamhet från de konkurrensvårdande myndigheternas sidastörre gent-
eventuellt skadliga effekter.emot

Sortimentet6.2

genomsnittligtl fanns ungefärSupermarket 1986 300 artiklar. Av5storen
dessa utgjordes 68 eller knappt artiklar livsmedel.3 500 15procent, av pro-

cirkaeller artiklar tillhörde800 det kem-tekniska sortimentet ochcent resten
utgjordes specialvaror, tobak tidningar. framgåroch Detta den sorti-av av
mentsräkning tidningen Supermarket genomfört sedan Under1970. 80-som
talets fem första skeddeår stark sortimentstillväxt.en

1981 3 165 livsmedelsartiklar
1982 3 255 --
1983 3 325 --
1984 3 550 --
1985 3 645 --
1986 3 465 --

livsmedlen djupfrystAv det ökar allra fördubbling.är mer änmestsom en
Speceriernas mängd har fördubblats. har minskatnästan Konserver mest.

Supermarkets utveckling i början byggdestartade 60-talet. Den påav
Självbetjäning branschblandning och sortimentsbreddning.ävenmen
Branschblandning innebär för frånbutik olika branscher i sittatt en varor
sortiment. Särskilt under 70-talet tillfördes dagligvaruhan-nya varugrupper
deln, blommor och specialvaror. Branschblandning och sortiments-tex
breddning motverka sjunkande livsmedelskonsumtion.sätt lett attvar en
kostnadssänkande syfte försiggick samtidigt minskning sortimentsdju-en av
pet.

Konkurrensfaktorn sortiment har ökat i betydelse under efterkrigs-alltså
tiden. Sammanställning sortimentet, sortimentsbredd djupval och ärav av
några grossistens viktigaste funktioner och hur detta vitalgörs ärav av
betydelse för alla därför viktigt beskriva hur till.Det det gårärparter. att

6.2.1 Inköpsl unktionenl aktörerna

6.2.1.1 ICA

Ansvaret för bygga väl sortiment i partiledICAs delasatt ett anpassatupp
regel inköpare och regionala sortimentskommittéer sammansattasom av av

köpmän. avgörande besluten fattasDe sortimentskommittéerna efter för-av
inköparna. godkänns framlagdaslag Som regel de förslagen kom-av av

mittén. Lokala variationer de olika distributionscentralernamellan tillåts.
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Den produktionen inom ICA tillkom närmastegna slump, i varjeav en
fall inte efter några strategiska beslut. fungeradeDen historiskt huvudsakli-

motvikt dominerande leverantörer ochmot gör naturligtvisgen såsom en
iännu dag. förekommerDen också inom där sådan dominansvarugrupper,

föreligger, kaffe, saft. Beträffande kaffet kan dockt påpekas alla kolo-ex att
nialvarugrossister haft kafferosterier.egna

Man kan i det här sammanhanget fråga sig varför Bob ska läsktill-uppta
verkning. Härpå ICA det föreligger kostnadsmässiga förde-attsvarar stora
lar, eftersom läsktillverkningen ligger i linje juicetillverkningen.med

Någon formell tvingarätt butikerna hålla visstatt sortiment förelig-att ett
inte. Varje butik bestämmer sitt sortiment. ICA-köpmannens självstän-ger

dighet leder till partihandelns sortiment måsteatt relativt förstort attvara
konkurrensenmöta från andra leverantörer. Eftersom partiledet inte direkt

kan butikernas varuurval, hellre förstyra många för fåän produktertas nya
in.

Sortimentets omfattning varierar mellan de regionföretagen i förstatre -
hand beroende på olika grad fárskvarudistribution. Mellan 75 och 80av

distributionscentralernas sortimentprocent livsmedel. Andelenav avser
färskvaror varierar mellan 35 och 55 procent.

ICA Essve har det största sortimentet färskvaror jämfört med de övrigaav
Ändaregionföretagen. sedan slutet 60-talet har ICA Essve inkluderatav

kött- och charkvaror Äveni distributionscentralernas sortiment. smör, mar-
garin och ägg frukt och grönt levereras via grossisten.samt

ICA Hakon levererar huvuddelen butikernas smörbehov, fruktägg,av
och färskvaror.grönt Kött- och charkvaror distribueras producentm av
direkt till butik enligt leveransavtal med ICA Hakon.

ICA Eol har distribution frukt och grönt smör och äggegen samtav m
andra färskvaror och större del kött- och charksortimentet.av

En genomsnittlig ICA-handlare täcker omkring 80 sitt totalaprocent av
varubehov, inklusive specialvaror via den grossisten. Härav l5utgöregna
procentenheter fakturerade direktleveranser. Vissa butikerstörre handlar
ibland direkt fabrikanterna, k klipp. Deras inköpstrohet såledesav ärs
lägre. Den mycket höga inköpstroheten hos flertalet butikerna antyder ettav
mycket styrande i ekonomisk mening bonus- och rabattsystem, även om
sortimentet och kvalitetsaspekter också kommer in i beslutsbilden. Eftersom
ICA ibland talar sig själva rörelse kan tänkaäven sigom som en man
ideologiska motiv i detta sammanhang.

Försäljningen till olika kanaler 1986 framgår nedanstående uppställ-av
ning procent och inkl specialvaror

Distribution över lager till ICA-butiker 74
Direktleverans fabrik butik enl leveransavtal 14-
Snabbgrossförsäljning 3
Försäljning till storhushåll 7
Leverans Wasabröd till butiker inom samtliga handelsgrupperav -
inkl Konsum enligt avtal med Wasabröd AB 2

100
Källa: ICA
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6.2.1.2 KF

produktchefer för och lego-fungerade inköparnaTidigare även egen-som
ökatorganisatorisk förändringhar sketttillverkade produkter. Här somen

ickekooperativafrämmandeleverantörsledet,konkurrensen i attgenom
butikshyllor.bereds plats iutsträckning Konsumsiprodukter störrenumera

dåligaförändring den lönsam-organisatoriskadenna ärBakgrunden till
framgångsrikadeuppmärksammatskooperationen. Vidare hariheten att

Östergötland jämfört medhar förti Värmland ochföreningarna Norra en,
därförsortimentspolitik. harDeradikalt annorlundaövriga föreningar,

bristande soli-föreningarsefterföljansvärda exempel. Dessaframstått som
framgångsrika konkur-visade sigdaritet med de leverantörerna varaegna

inköpsorganisatio-friståendeinrättades denBl grund häravpårensvapen. a
nedan.figur 6.1Dagligvaror se"KFnen

inköpsorganisarion6. KFsFigur
Varuvägarsamrådinformation, ---- --

ii
KFkonsumentKFdagligvaroraffärsenheterKF Iivsm.provningenlev,privataproduktionegen laboratorier

ll 2iii
I| :l levererarleverantörerPrivata

CD-Broienlig-till LCochl varor| träffatsmed de avtal| het somi| med KFDagligvaror.Il Sortimenttjänst :
| Ii: l I3

II :i
l --I00 Bro

l3001 art.ca, 4
I Ii4I II Iii Ii Ii Iagercentraler15l l500basvaror2ca--- tillvals-8002ca

varor
5

Vv

varuhusochButiker

5
initiativ tillDagligvaroroch KFproduktion"båda affärsenheternaegen tarl De

sortimentsförändringar
ochKF konsument2 testar provar

sortimentsförslagenbehandlarSortimenttjänst3
uppgift vilkasortimenttjänstfår viahela riketförCentrallagret i Bro varor4 om

ska ligga därsom beslutakonsumentföreningarnamedi samrådlagercentral skallRespektive om5
dagligvarusortimentregionens

sortiment.lagercentralemasväljerButikerna6 varor ur
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6.2.1.3 Camegie/Detaljin DA GA Bvestgmppen
I DAGAB finns central inköps- eller produktorganisation in-en samt en
köpsfunktion på varje distrikt. principI detär den centrala organisationen

förhandlar och sluter avtal policy och övergripande affärsvillkorsom om
med de rikstäckande leverantörerna. Utifrån de övergri pande avtalen sker
sedan inköp respektive distributionscentral, ibland efter ytterligareav en
lokal förhandlingsomgång med leverantörerna. Med lokala leverantörer
förhandlar varje distrikt för sig.

Varuhusen bestämmer inom sina sortimentsramar vilket sortiment DA-
GAB ska hålla. För övriga kundgrupper försöker DAGAB jämka ihop de
olika skiftande intressen. Trots DAGAB förhandlargruppernas medatt
leverantörerna ligger principiellt avgörandet sortimentetsrent om samman-
sättning hos kunderna. Diskussioner i dessa frågor mellan DAGAB och
DAGABs kunder sker i formaliserad form i sortiments- och aktivitetskom-
mittéer.

DAGAB har idag sonimentskategorier, måstevaror",tre ska finnassom
på distributionscentraler,alla tillvalsvaror", varje distributionscentralsom
fritt kan välja eller avstå från och lokala vilkavaror helt lokalt.styrs

Livsmedel för cirka 80 DAGABs försäljning inklusiveprocentsvarar av
försäljning till storhushåll. Härav utgör 7 leveranser direkt frånprocent
fabrikant till butik enligt leveransavtal med DAGAB. Försäljningen olikapå

och kanaler 1986 framgår nedanståendevarugrupper tabell 6.3.av

Tabell 6.3 Försäljningens fördelning och kanaler 1986varugrupper

Varugrupp °/o Kanal %
Specerier 36 Vivo-Favör 37
Ost 13 Varuhus 16
Djupfryst Övrigall allivs l7
Kött och chark I0 Kunder via snabbgross 13
Frukt och grönt 7 Servicehandel 6
Direktleveranser 7 Storhushåll l l
Kem-tekn, 10papper 10°Tobak 4
Special 2

100
Källa: DAGAB
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inköps-harkundgruppDAGABsVivo-Favörbutikerna, störstaär ensom
harvarutillförseln. DAGAButifrån den totalagrad cirkapå 60 mättprocent,

iavspeglar sigvilket ocksåblockenheterogena kundstrukturenden mest av
artiklar blocken.sortimentet flestupptar avsom

konkur-sortimentsfunktionen ochbeträffandeSammanfattningsvis kan
följande:sägasrensen

grossi-sortimentsbreddning harochbranschblandningökadtakt medI-
konkurrensenharförändrats. På sättoch rollbetydelse växt ettstens

leverantörer/aktörerflerabranschblandningeneftersomökat, genom
kommit in i bilden

direktleveransermycketförhållandevis dubbelt såfakturerarICA som-
handlingsmakt hos ICA.utslagkan störreDAGAB, vilket ett avvara

sedandärefter ICA ochhögst i KF,växlarköptrohetGraden av --
butiker-andeldenköptrohetdäremot medDAGAB. Om avavserman

distributionscentralerna, ärdetillgodosesvarubehov egnaavsomnas
köptrohet högst.ICAs

ökat konkurrenseninköpsfunktion harsinomorganisationKFs av-
lo-för mindre leverantörerblockeninom allafinns möjligheter attDet-

sorti-i grossisternaskonkurrenskraftigaregionalt få inkalt och varor
tilltagit.tycks havådorcentraliseringensUppfattningenment. om

kvalitetsaspekter6.2.2 Produktutveckling och

Detviktigaste konkurrensparametrarna.attraktivt sortiment deEtt är en av
bliravseendepolicy i dettafå köparesockså självklarhet någraär storaatten

logistikenorganisationer,risk, istarkt styrande. finns ocksåDet att storaen
sortimentsutvecklingenmarknadsföringen". Om påvinner över serman

då antaletundantag för sista året,förefaller detta inte fallet, med pro-vara
minskat.dukter

integrationenskulleproduktförnyelsehot produktutveckling ochEtt mot
inteföreliggerdet förstain i fabrikantledet kunna innebära. För rentnu

inte industri-handlaresådan tendens. Distributörerna alltallmänt är trotsen
nämligenalister. visst fog hävdadet andra kan medFör attmotsatsen,man

produkterna. Omkvaliteten påproduktion möjlighet förbättraattegen ger
provkökforskningsresurser,tillräckligt kan hålla sig medär storman man

kvalitetskontroll.liknande. möjlighet tilloch produktion ocksåEgen ger
dagligvarumarknaden iden stagnerande marknad,l stort settnusom

inriktningenvarit fördet decenniet finns förvisso risker attsenaste av pro-
Orsakenproduktförenkling.i riktningduktutvecklingen fokuseras mot

härmed finns ocksåParallelltkostnadspressen.skulle den allmänna envara
dettaför på sätti mindremarknaden alltsträvan attsegmentatt segmentera

sigtänkasistnämnda fallet kanefterfrågeområden. detlokalisera I mannya
produktförenklingen. Detproduktuppgradering, dvs tendens motsattenen

potential för kreativa k nischföretag.finns alltså en s
medve-tyderför närvarande på ärkvalitetsdebatt pågårDen att mansom

oroande tecken harkvalitetsförsämring. Vissariskerna för allmänten om en
också funnits.



79

Koncentrationen på tillverkarsidan ökar också riskerna för uniformitet i
sortimentet och stagnation i produktutvecklingen. Därför detär synnerligen
viktigt importmöjligheterna hållsatt föröppna handeln.

Priset6.3

Priset konkurrensmedel har ökat i mycket hög grad sedan slutet 50-som av
talet och handelnsär främsta konkurrensmedel. Bruttoprisförbudetnumera
och extraprissystemets framväxt är två avgörande händelser härvidlag. De
stagnerande disponibla inkomsterna har också fokuserat intresset på priset.

6.3. Prissättning och prisbildning

Priskalkyleringen i handeln bygger till övervägande del på procentuella
pålägg. Vid höjning inköpspriset medför denna kalkylmetod automatisktav

höjning handelns marginal i kronor och ören. Detta innebären av att om
priserna stiger med 6 har därmed handelnt fått 6-procentigtprocentex ett
större för kostnadsstegringar och vinstförbättringar.utrymme Om emeller-
tid kostnadsstegringarna överstiger prishöjningen måste handeln söka kom-

detta rationalisering och/ eller höjning denpensera procentuellagenom av
marginalen.

Anledningen till handeln arbetar efter procentpåläggsprincipenatt är att
den enkelär och praktisk. Pålägget kallas marginaläven eller bruttomargi-
nal. Storleken på denna varierar för olika Den rådande marginal-varor. nu
strukturen historisktär betingad och framväxte under SO-talet.

l SPK-utredning för LMU "Hur prisernasätts i livsmedelshan-en annan
deln konstateras, det leverantörsprishöjningaräratt i första handsom
orsakar konsumentprishöjningarna. förMan helt enkelt leverantörsprishöj-
ningarna vidare med procentuellt påslag med eventuell vinstför-sett samma
bättring i kronor utsikt.Det förefaller finnas dålig motståndskraft ien sena-

led prishöjningar i tidigare led.motre
Den historiska marginalsättningen har medverkat till skapaatt utrymme

för de k lådbutiker fram iväxte början 80-talet. Dessa butikers som av
baserade sin verksamhet på kolonialvaror har förhållandevis högsom en
marginal i förhållande till kostnaderna. Konkurrensen från lådbutikerna
ledde till detaljhandelskedjorna genomfördeatt viss marginalomfördel-en
ning 1982- 1983. Omfördelningen innebar bl sänkte marginalenatta man
på kolonialvaror.

På grund det kalkyleringssättetgängse och naturligtvis konkurrensenav
har blocken likartad marginalstruktur. Prisregleringar olika slag haren av
också bidragit härtill.

ICA

Inom ICAs alla regionföretag görs centralatre avtalsuppgörelser med fabri-
kanterna de priser och kvantitetsrabatter skall gälla vid leverans tillom som
de olika distributionscentralerna. Det finns regel samband mellanettsom



80

region debite-Butiker inomdistributionsområde.cirkaprislista och samma
frakt-transportavstånd ochoberoendegrundprissolidariskt avsammaras

kvantitetsrabattereventuellaför varje butikDärefter avgår samtkostnader.
gjorda inköp.årsbonus på

butikernasförprissättningsarbetetpraktiska löpandedetgällerl attstort
förslag tilllämnarprissättare.partihandelsanknutna Dessaräkning utförs av
företräda-vilka bestårmarknadskommittéer,pris- ochcirkapriseri lokala av

cirkapri-rekommenderadefastställer deKommittéernaför köpmännen.re
serna.

indivi-ICA Eolskan detsammanhang värt startatdettaI attnoteravara
för de buti-prisserviceindividuellcirkaprisservice IPS-systemetduell
till konkur-medprissättning hänsynföretagsanpassadönskarker, ensom

tillsåledes för övergåfinnsprofil. Teknikeneller önskadrenssituation att en
indivi-förkapacitetsgränsfinns dockprissättning. dagbutiksindividuell l en

duell service.

KF

partihandelsfunktionenmedinom integrossistledet räknar KFl attman
varjesolidariskt inomdebiterasKonsumentföreningarnamed vinst.skall gå

enskildSkillnadensjälvkostnadspris för varuinköpen.region till gentemot
marginalutveck-pris- ochmätningarhandel bekräftas SPKs löpande avav

DetaljhandelsmarginalenPartihandelsmarginalen lägre hos KF.lingen. är
däremot högre.är

detaljistledet påprissätts ikonsumentkooperationeninomSortimentet
vanligen ifastställsprissättningenriktlinjerna förochnivå. Prisernaregional
och lager-föreningarnafrånledamötersäljråd bestårk regionaltett avsoms

centralerna.
regionprisnormalttillämpasregionernade femtonoch ettInom var en av

stormarkna-för Obsavvikande priserKonsumbutikerför flertalet tsamt ex
sorti-mindre delföreningar. FörenskildaDomus-varuhus ellerder, aven

skerii centrallagret Broblprocent5 gemensammentet avaror --
prissättning.

GA BCamegie/Detaljin DAvesrgruppen
icentralaefter såvälskerinom DAGABPaxtiprissättningen numerasom

di-de tolvochinomförhandlingarutsträckning, lokala ettvart avstor
DA-gjordes inomprissättningendåtidigared lokaltstrikten, änv s mer

regioner.till fyradåvarandeGABs tre
oenhetligDAGABinom ärkundstrukturenEftersom att merman uppger
debiterasbutikernaprincipenintegäller härochinom ICA Konsum attän

Överenskom-partiledet.iförekommerOlika priskanalergrundpris.samma
förekommerkund. Idagmed varjeträffasoch andra avtalmelse bonusom

kunderna. Or-k costplussystemnettoprissystem ochbåde gentemotettett s
angivits historisk.härtill harsaken som

distributionscen-samband mellanfinns inte direktDAGAB någotInom
Vivo-kunderDAGABsGrundprincipencirkaprisområde. ärochtral att

inom DA-detcirkaprissättningenför ävensjälvaFavör omm ansvarar
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GAB finns tjänstemän hjälper till praktiskt. tillhandahållerTotaltrentsom
DAGAB 90 k priskanaler.s

6.3.2 Priskonkurrens och prismärkning

Det kan tyckas prismärkningen skulle frågaatt lämplighetmestvara en om
praktisk fråga. En närmare analys problemet visar alls inteen så ärattav-

fallet.
Prissättningen inom dagligvaruhandeln i utsträckningstyrs stor genom

centralt respektive kedja utarbetade cirkaprislistor. Dessa betraktaav är att
rekommendationer och undersökningar genomförts SPK harsom som av

visat de rekommenderade cirkapriserna i hög följsatt grad butikerna.av
Redan cirkaprislistorna är något tveksamma från konkurrenssynpunkt,

de har eftersom det uttryckligen framhållitsaccepterats, de bara ärmen att
rekommendationer. Cirkaprislistorna också dimensionrymmer en annan

de binder detaljisten till grossisten.att Framtagandet prislistor ochgenom av
statistik olika slag delutgör det kitt ska hålla ihop blocket.av en av som

Nedanstående NO-ärenden illustrerar prismärkningens betydelse från
konkurrenssynpunkt.

Leverantörsprismärkning förpackade kött- och charkvaror Dnr 362/81av
NO har från priskontoret vid länsstyrelsen i Kalmar län erhållit material

visar charkuterivaror, levererats paketerade och prismärktaattsom som av
Kalmar Läns Slakterier KLS till Vivo-butiker har varit prismärkta enligt
ICAs cirkaprislistor. Det beskrivna förfarandet leder till samordnad pris-en
sättning inom det aktuella produktsortimentet. hemställdeNO därför att
SPK skulle undersöka hur charkuterivarorna prissättes och prismärkes.

Den i utredningen beskrivna ordningen för prissättning och prismärkning
kött och charkvaror fann NO inte tillfredsställande konkurrenssyn-av ur

eftersompunkt den ledde till samordnad prissättning viktigt sorti-etten av
inom den privata dagligvaruhandeln.ment

Prissättning och prismärkning mjukt matbröd Dnr 279/81, 280/81, 281/av
81, 318/84

Sedan prissättningen i detaljhandeln frånövergått vertikala till horisontella
cirkapriser efter hand vissa mjukbrödsbagerierutsattes större för allt starka-

påtryckningar från framför allt de kundernastörre få brödet fabri-re attom
kantprismärkt. Konkurrensen mellan bagerierna gjorde emellertid fleraatt

företag, bl Stockholmsstora Bageri AB, började tillämpa fabrikantpris-a
märkning. De på åsatta priserna inkluderade den återförsäljarmar-varorna
ginal, den inom distriktet verksamma köpmannaorganisationensom re-
kommenderat sina medlemmar. På hemställan gjordeNO SPK under-av en
sökning beträffande cirkaprisföljsamheten, vilken befanns påfallandevara
hög.

harNO haft överläggningar med företrädare för ICA- och DAGAB-
blocken de skulle prissättningöverta brödsortimentet,påatt vilket deom
förklarade sig villiga göra.att
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märkning medframhållitNOför bageriföretag har hosFöreträdare ettatt
prismärknings-kompliceraidentiska skulleolika priser påantalstort varor

ökade kostnader.bageriledet och leda tillförfarandet i
med ICA ochöverenskommelsenemellertiduppfattning börEnligt NOs

medförabröd inte behövaprissättningsförfarandet pårörandeDAGAB ett
väsentlig delför bageriernapriser märkaolikaså antal attattstort aven

märkningsmöjligheter.saknabagerierna skulle

405/86charkurerivaror DnrHorisonle/Iprissamverkan /-
uppgifterVärmlands länipriskontoret vid länsstyrelsenerhöll frånNO som

Scan Västs Värm-levereratscharkutcri- och köttvarorvisade att avsom
cirkaprislista Scanefter ICA Hakonslandsregion prismärkts endast trots att

kom charkute-ICA-detaljister. Härigenomtill andraVäst levererat änäven
detalj-pris i helamärkas medfrån Scanri- och köttvarorna Väst att samma

handeln i Värmland.
efter cirka-endastolika kundersleverantör prismärkerOm envaroren

aktiv priskonkurrens.förförutsättningarnaprislista försämras enligt NO en
införa prismärk-försäljningsområdeniScan har beslutat allaVäst ettatt

önskemålvarje kundsprismärkning efterningssystem möjliggörsom

prissamverkan. kanskadlig Detsist redovisas fall uppenbartTill ett av mera
fran-samverkansformenväxandebehövligt granska denalltså attvara

chising konkurrenssynvinkel.ur

Vertikal dagligvaruhandel 504/84Dnr-
franchisingavtal. Vid gransk-tillämpatNO har granskat ABNäröppetett av

franchisegivarenfunnitning olika franchisingavtal har NO tidigare attav
franschisetagarens prissättning.reglerata

under-franschisetagaren löpandefranschisingavtal åläggerNäröppets att
medöverläggningarförsäljningspriser. EftertillämpadeNäröppeträtta om

företagetsvillkoretdet aktuella utgååtagit sig låtaNO har Näröppet att ur
franschisingavtal.

för prissättningenutvecklingslinjertekniskaTill sist ska framhållas några
konsekvenser.konkurrensmässigafå tämligen långtgåendevilka kan

företagsanpassad priskanalmedgerhos ICA-EolIPS-systemet en
prislistor, vil-detaljiststyrdaVivo-Favörkedjan arbetas också medInom

för-lönsamhetsutfallet.för Imed kalkylsystemka kan kombineras att se
prissättning inkl framtagan-butiksstyrdlängningen finns fullständigen

butiksprinter.det etiketter viaav en

sker kon-prissättningen såpositivt från konkurrenssynpunkt näraDet är att
utvecklingslin-tekniskaskildrademöjligt, d si butiken. Härsumenten som v

jer därför värdaär uppmuntra.att

utrymmesbristgrundi Ean-koden. Påpekat priset liggerScan har påVäst att ava klartförhållandeproduktpris. Detta ärför vikt prisstreckbristil finns inte plats X
konkurrenssynpunkt.otillfredsställande från
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6.4 Etableringsverksamheten

Etableringsfunktionen blev tidigt de viktigaste det gälldenärett av vapnen
öka eller befästa sina marknadsandelar.att Man har inom alla blocken

sig i bevakning butikslägen finansieringochengagerat nyetableringar.av av
Detta skapade så småningom betydande kompetens i detta avseende.en
Särskilt viktigt detta vid kontakten med de kommunala myndigheterna,var

har sista ordet etablering fåska komma till stånd eller Självasom om en
underlaget för planeringen kommer ofta ifrån handeln, varigenom man
otvivelaktigt fått visst inflytande på den kommunalaett planeringen.

6.4.1 Etableringshinder

Först kan konstateras det det allmännaär har det avgörande infly-att som
tandet etablering ska få komma till stånd eller Det är plan-om en genom
och bygglagen PBL har denna bestämmanderätt. Densom man senaste
versionen denna lag gäller från julil Andra1987. viktiga förordningar påav
detta område de lokalaär hälsovårdsnämndernas föreskrifter.

De kommunala har således lagstiftningsvägen erhållit möjlig-organen en
het hindra bl nyetableringar livsmedelsbutikeratt de finner dettaa av om
befogat. Kommunerna har tid efter sig dennaanvänt möjlighet ochannan av
därmed har utvecklingen butiksstrukturen direkt kommit påverkasattav av
politiska åtgärder. Nedan några utdrag några NO-ärenden:ges ur

Etableringshinder, sortimentsbegränsning torg/rande Dnr 318/82m m -
I skrivelse den 23 september till1982 NO har Torg- och Marknadshandlar-

Ekonomiska Riksförening, Borås, hemställt NO undersökamätte inas att
vad mån vissa landets kommuner försöker hindra eller begränsa torghan-av
deln inom respektive kommun.

Föreningen har i skrivelsen påtalat olika saker, nämligen dels vissatre att
kommuner i sina torghandelsstadgor har infört begränsningar i varusorti-

dels kommunerna i vissa fall har oskäligtmentet, hög prissättningatt påen
torgplatserna, och dels lokala köpmän för hindra torghandlarna iatt att
några fall har köpt årsplatser på sedan inte utnyttjas.torgenupp som

Etableringsstopp dagligvaruhandel bensinstationerpå Dnr 133/83av
NO uppmärksammade i massmedia uppgifter vilka det framgick Faluattav
kommun hade fattat beslut inte tillåta någon ytterligare etableringattom av
dagligvaruhandel på bensinstationer i kommunen.

I skrivelse till kommunen anförde NO bl följande. Vid årsskifteten a
1982/83 trädde konkurrenslag i kraft.KL anslutning härtilll tilldela-en ny
des NO särskilt uppdrag vad granskning myndigheters beslutett avser av
och åtgärder kan få negativa konsekvenser för konkurrensen.som

Etableringshinder dagligvaruhandel Dnr 294/85-
Sparbössa i Hjo Sparbössan har hemställt NO byggnads-prövaratt om
nämndens i Hjo kommun agerande i ärende angående enligt bygg-rättett
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livsmedels-nadslagstiftningen bedriva dagligvaruhandel inklusive vissatt
försäljning fastigheten Söder Ekestugan strider konkur-på 297 åstg. mot
renslagen.

kontroversi-blivitlivsmedelsförsäljning i bensinstationer harFrågan ettom
regerings-nyligen gickuppmärksammade fall i Göteborgellt lämne. ett par

gickkommunens linje,och 5689-1984 pådomar 5688-1984i tvårätten som
bensinförsäljning.ihop med For-livsmedelsförsäljning hördepå attut

livsme-byggnadslov för vissskyldigheten begärarörde det sigmellt attom
sålderedanbensinstationer. Bensinbolaget ansågdelsförsäljning i att man

detta godtogslivsmedel kioskvaror, men
sigLågprisvaruhus Det rörFri Köpenskap 14/87Ur stoppas.att:saxas

under-NO skalågprisvaruhus i Grums.externetablering Mixéettavom en
konkurrensbegränsningslagen.strideragerandesöka kommunens motom

skadas.centrumhandeln skullehar anförtKommunen att
konkurrensenönskvärd tydlighet hurvisar med allanförda exemplenDe

anfördai deinte framgårsådana här beslut. Vadpåverkas ovansomav
slag.vid tvister dettaför sig legala agerandeblockens i ochexemplen är av

konkurrenssituation för de butikerinnebär givetvisnyetableringEn en ny
olikatillgriperbutiken. Butikernamed den nyetableradekonkurrerarsom

prissättningen kansituationen,konkurrensmedel för bemästra denatt nya
självainte barakonkurrerande butikerna påverkasändras deMenetc. av

anpassningsreaktioner.omvärldensnyetableringen. påverkasMan även av
effekternaisolera de olika svårt.Att är

daglig-butiksstruktur inomi Butiksetablering ochSPK har rapport,en
frågornaproblembeskrivning och analysvaruhandeln sökt göra aven

beskriva ochförsöktekring butiksetablering och butiksstruktur. Man även
nyetablering för medanalysera de effekter priser och konkurrenspå som en

sig.
i inte med säkerhet gårSlutsatsen det någon större attrapporten attvar

kvanti-vid nyetablering iuttrycka effekterna olika påverkansfaktorer enav
kombinationentativa och inte generalisera vad gällerhellertermer att av

följer detpåverkansfaktorer inbördes styrka.och dessa faktorers Därav att
olikade effektermodell förbygga någon mätainte heller går attatt somupp

priser ochdagligvarudetaljhandeln har pånyetableringar inomtyper av
konkurrens.

6.4.2 butiksformerNya

påverkar inno-blockbildningenviktig fråga i detta sammanhangEn är om
block-60-talenbutiksformer. Under 50- ochvationer i form t varav ex nya

ägdestrukturomvandling dåvid den väldigatill stor nytta somens resurser
tillämpadelsockså det allmännas stöd,Blocken hade sättet attgenomrum.

prissänk-prioriterade kostnads- ochdelsplanmonopolet, attgenom man
stordrift.utvecklingenningar alltså aktivt understöddeoch mot

farhågor dökutvecklingstakten flera skäl ochUnder 70-talet dämpades av
utvecklingstakten skulle dämpas.attupp om
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Wirsäll i sin bok Handelns förnyelse butiksformer13 på 30anger nya
år före10 1970.varav

Självbetjäningsbutiken 1947
Hålkortsbutik l949
Hemköp teleorder, hemsändning l954
Första supermarketen 1955
Allbutiken, lanthandel med SB 1961
Stormarknader 1962
Shoppingcenter med livsmedel 1962
Köpmannavaruhus 1962
Drugstore l 967
Jourbutiken, servicebutiken 1968
Trafikbutiken 1970
Katalogbutiken 1975
Lådbutik typ tyska Aldi 1977

Upphörde efter kortare eller längre tid.

sistaDen butiksformen listan,på lådbutiken, har särskilt intresse i dettaett
sammanhang, eftersom den i tillkommit utanför blocken och dess-stort sett

konkurrerar intensivtså med priset. SPK har gjort specialstudieutom en av
lågprisbutikerna lådbutiken lågprisbutik. kommenterasär Rapporten ien
korthet nedan.

Som lågprisbutik definierades butiker hade lågprisprofil och högstsom en
artiklar.2000 sådana106 butiker hittades, vilka uppfyllde dessa villkor, var-
tillhörde20 blocken.av
flestaDe lågprisbutikerna förhållandevishade fast sortiment. 14ettav

butiker 106 dock de växlade mellan märken och/ eller varuslagattav uppgav
beroende på vilka kunde köpas in till förmånliga priser.varor som

Antalet lågprisbutiker varierade olikamellan delar landet och iav var
Östergötlandsaugusti 1983 högst ll-l3 butiker i Stockholm, och Skara-

borgs län.
huvudsakligen sinaKnappt 30 lågprisbutikerna köpteprocent varorav

direkt från fabrikant. övrigt de flesta butikerna DAGAB huvud-I hade som
leverantör. Grossistfirman Bergendahl Son i Hässleholm ocksåuppgavs

huvudleverantöri fall. företag driver också självtantal Detta antalett ettsom
lågprisbutiker.

iDet detta sammanhang majoriteten butikernaär värt att notera att av
hamåste blockgrossist huvudleverantör.en som

Lågprisbutikerna kan vissa kostnadsfördelar traditio-haantas gentemot
nell handel till följd sitt begränsade sortiment, dessutom ofta har sinav som
tyngdpunkt i det sortimentet. mindrevaruslag generelltDessa ärtorra sett
resurskrävande färskvarubetonade och har dessutom kommitän mera varor

få relativt hög marginal i övrig, traditionell, handel.att en mer
Trots konkurrensfördelar denna butiksform marginell företeelseutgör en

Handelns förnyelse, Nils-Erik Wirsäll, ICA-förlagetVästerås1982,



86

till detta kanviktigaste orsakendagligvaruhandeln. Sominom den svenska
ochstormarknaderlågprisalternativ,pekas förekomsten andrapå texav

etableringenVidare haretablerade handelns extrapriserbjudanden.den av
daglig-etableradevid sidan deIågprisbutiker hittills huvudsakligen skett av

i frå-svårighetervarukedjorna etablering kanoch -blocken. En sådan möta
leveransförhål-till butikslägen,möjlighet få tillgångFinansiering, attga om

landen etc.
besvarahemställan NO. Frågantillkom påSPK-rapporten att omvarav

diskriminering.för formnågonlågprisbutikerna utsattes av
detillfrågades ansåglågprisbutikerde 87Cirka 60 attprocent somav

inköps-antingendiskriminering i form sämreformför någonutsatts avav
jämfört medinköpsvillkor i övrigtSA/VA-villkor, kreditvillkor ellerpriser,

konkurrenter-ansåghälften butikernabutiker.traditionella Närmare attav
förförsämra villkorenförsöktepåtryckningar på leverantörernana genom

lågprisbutikerna.
detillbakavisadeslågprisbutikerdiskrimineringPåståendena avavom
dehänvisade tillutredningen.kontakt med i Defabrikanter SPK haft att

prispolitik kun-vilkenstrikt oberoendeförsäljningsvillkortillämpar sina av
konkurrenterlågprisbutikernaspåtryckningar fråndet gälldederna för. När
påstötningaroch deden irritationfabrikanternauppfattningen bland attvar

misstankarberodde påhandelnfrån den etableradede upplevde närmast
rabattvillkorbättrelågprisbutikerna gynnades etc.att genomom

ihaft svårighetersade sig hatredjedel lågprisbutikernaUngefär aven
ochbutiksetablering,gälldemed myndigheterna detrelationerna när om-

Även falli dessa ansågsföra visst sortiment.tillbyggnader och tillstånd att
vanliga.påtryckningar från konkurrenter vara

förbetydelsekontrollfunktionerbilaga slutligen återfinns de är4I som av
konsument-konkurrenslagstiftning,Hit pris- ochvarudistributionen. hör

och den kommunalakonsumentpolitiska åtgärderskyddslagstiftning, andra
fysiska planeringen.

etableringsverksamheten konstate-beträffandeSammanfattningsvis kan
företag,uppdykandeblocken konkurrensfördelarhar gentemotatt nyaras,

till lycksökare.banbrytande innovatörerkan allt ifrån renasom vara
eftersom hartilldelning,Fördelarna gäller bl vid lägesbevakning och mana

tvis-också vidbättre kontakter med myndigheterna. Fördelarna gäller egna
tillgång tilleftersom har bättremed de kommunala myndigheterna,ter man

etablerade handelnexpertis dessutom dennykomlingarna. Vid tvisterän är
åtminstone indirekt ofta motpart.

Grossisten detaljisten6.5 -
mellan blockenegentligen ingen konkurrens allsgrossistnivån föreliggerPå

Enda undantaget i södradagligvaruhandeln. ärvad gäller den ordinarie
verklig konkur-erbjuder framför allt DAGABSverige där Bergendahls en

förekommer också grossist-och storhushållenservicehandelnInomrens.
konkurrens.

huvuddelen volymen säkrad.kort siktGrossisterna har åtminstone på av
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inköpsalter-ingetegentligendetaljistenharsortimentsittdelenFör större av
normalstorsortimentdet super-enkelt såhelt stora ennativ. Det är att som

huvudleverantör.kräveri dagharmarket en
ochBindningarnamåstekonkurrensutsatthetlitenBilden nyanseras.av

sortimentetdelarblocken. Pågrad inom storai högvarierar avköptroheten
distribue-villkanskeleverantörersinamedgrossistenkonkurrerar somegna
brokerfö-ochmed importörerhankonkurrerargradhögredirekt. l ännura

livligast.konkurrensenhärdenDAGAB-sfären ärInomretag.
Butikernaköptrohet.visskrav påformellaingafinnsoch KFICAInom

och bonus.rabatterköptrohetfördelarekonomiskadockhar stor genomav
vissstipulerarexklusivitetsavtalförekommer enC/ D-gruppen somInom

praktikeniärsanktionsmöjligheternareellainköpen. Deförminiminivâ
årsbonus.Även ochkvantitetsrabatterstyrobefintliga. här

harårUndersig.tilldetaljisternaknytaolika senarefinns sättDet att
deförbeställningssystemdatabaseradeutvecklatpartihandelsföretagen

sortimentsanalyserfåbutikernakandessabutikerna. Genomegna system
Analysernaartikelnivâ.pålönsamhetbutikssortimentets somvisar -som

liggerpartihandelegenbeställsdeomfattarbara genomvaror som -
Införan-butiken.iolönsammautrensningarförunderlagsedan till varorav

ratio-handi förstainnebärvarubeställningssystemdatabaserade endet av
mellanbandenförstärkningocksåorderrutinernanalisering avenmenav

kan kom-butiksdatoriseringeninfogakandetaljhandel. Härparti- och att
detkanbutiksnivån såsker pådatafängstenrelationerna. Omändraattma

informationen.vitalastedendetaljisten sitter påbli som
brytasvårkaraktäriseras attkanbindning upp.slagsfinns somDet ett som

tillhadetaljisten kanaktiernahembudsskyldighet påden somHär avses
investe-naturligtför sigi och attDet ärDetaljinvest.eller enICAgrossisten

tillbidrarhembudsskyldigheten atteftersomgarantier,vissavill ha menrare
önskvärd.kanskeordningtingenströgrörligt, såblir annanensystemet vore

medhandelsvarorblibutikernariskerarhembudsskyldighet attMen utan
intealltsåProblemet ärkonsekvenser.önskvärda en-alltidinteåtföljande

kelt.

konkurrenssituationDetaljistens6.6

beslutskrite-efter konsumentenssighandi förstaharDetaljisten att anpassa
rier. Dessa är

tillgängligheten-
sortimentet-
priserna-
butiksmiljön-
service-
information.-

eventuelltefter dessasig attförsökerDetaljisten genomanpassa
längreha Öppet-

sortimentetbredda-
kampanjvarorinta mera-
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fräscha upp butiken-
utbilda personalen-

reklam.påsatsa mera-
härDet detaljistensär vardag. alltidHan måste hänsyn till konsumenter-ta
preferenser. l systematiserad form skulle hans konkurrensmedel kunnanas

i nedanstående figur 6.2.utse som

Figur 6.2 Detaljistens vardag

Pris Lågprisprofil massmarknadsföring
Högprisprofil exklusivitet
Realisationer, extrapriser

Produkt Imitation samma sortiment konkurrenternasom
Profilering annorlunda sortimentssammansältning än
konkurrenterna
ÅtgärderPlats i butik lokalens ändamålsenlighet, miljö mmLokalisering i förhållande till konkurrenter och kundstråk

Promotion Reklam direkt till konsument eller via massmedia
Säljfrämjande åtgärder i butik exponering mm

Personal Servicegrad antal expediter kund, hemsändning mper mUtbildning
Källa: Köpcentrum i stadskärnan, Falk, Julander, Stockholm 1983,Liber förlag

Figuren bygger på Kotlers marketing mix med tillägg för fempersonal. De
konkurrensparametrarna behandlas kortfattat nedan bakgrundmot av
blockbildningen.

Rise idag detaljistensär viktigaste konkurrensmedel. frihet vadHans
gäller prissättningen äri praktiken ganska liten. Den tekniken och dennya
ökande användningen LSA ökar detaljistens oberoende grossisten/av av
kedjan/ föreningen.

Produkt eller sortiment funktion där grossistenär och kedjanävenen
inom överskådlig tid kommer ha avgörande inflytande, åtminstoneatt ett

till hela sortimentet. Genom köp utanför huvudgrossistenom man ser
ibland benämnda klippköp" och lokala köp kommer det dock alltid att
finnas spelutrymme för den driftige handlaren.ett

Platsen kan kort sikt intepå Grossistens/ kedjansgöra något åt. infly-man
tande tilllåg börja med kanske på lägesvalet. Plats i betydelsen butikslo-att
kal är något köpmannen i högsta grad själv påverkar. Vid eventuellasom
investeringar i butikslokalen kan grossisten/kedjan eventuellt hjälpa till
med finansieringen. dettaI sammanhang kan det påpeka denvärt attvara
konkurrens förekommer olika butikstyper emellan. Valet profil ärsom av
alltså mycket viktigt.

Promotion är område detaljisten och grossisten/ kedjan delar på.ett som
Butiken kommer alltid ha roll här, kan heller levaatt utanen egen men
centrala insatser.

Personal. Bortsett kanske från valet köpmannen själv och eventuellav
utbildningsservice det härär område där butiken allenarådande.ärett

Konkurrensen konsumenten upplever den hård. Det huvudsakligaärsom
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konkurrensmedlet priset,är dvs extrapriset. Priskonkurrensen enskilda buti-
ker emellan dockär ganska låg till de artiklar inte ärom man ser som
extraprissatta. Pâståendet grundar sig på resultatet SPKs följsamhetsmät-av
ningar avseende cirkapriserna. Följsamheten har konstaterats mycketvara
hög, 98-99 vilket indikerar butikernaprocent, inte aktivt arbetaratt med
priset konkurrensmedel det ickepå extraprissatta ordinariesom sortimentet.
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7 Sammanfattning och slutsatser

Syftet med beskrivaär dagligvaruhandelns strukturomvand-rapporten att
ling och dess inverkan på konkurrens, kostnader effektivitet.och

Samhällsutvecklingen och strukturutvecklingen i dagligvaruhandeln

Dagligvaruhandelns utveckling kan inte isoleras från samhällsutvecklingen i
Vi har också konstaterat relativt tydligtstort. samband mellan bruttona-ett

tionalprodukten, den privata konsumtionen och konsumtionen detalj-av
handelsinriktade dagligvarorna del.ärvaror, varav en

Vidare kan pekas befolkningsutvecklingenpå betydelseär störstasom av
för handelns utveckling. Hushållens i olika avseenden ocksåärresurser av

vikt, exempelvis disponibel inkomst och innehav kyl, frysstor eller bil.av
Resurser i form tid viktigaär hänsyn till, exempelvis arbetstidsför-att taav
kortningen och kvinnans inträde i förvärvslivet.

Dagligvaruhandeln delär den privata konsumtionen. Utifrån dessen av
huvudbeståndsdelar varor/tjänster respektive försäljningskanaler kan- -
den uppdelas i mindre delar eller marknader. basisPå behovet kan olikaav
totalmarknader baser bestämmas, exempelvis detaljhandeln med daglig-

106,1mdr kr och den egentliga detaljhandelnomsattevaror som omsat-som
183,4 mdr kr 1985. Marknadsandelarna blockente emellan varierar kraftigt

beroende vilkenpå marknadsbas använder sigman av.
Styrkeförhållandena mellan blocken självfallet särskilt intressanta.är

Man kan diskutera vilken marknadsbas den relevanta. Omärsom man
exempelvis vill ned sin storlek väljer lämpligentona så basstorman som
möjligt. Oberoende hur har ICA stärktmäter sin position kraftigtav man
och under hela efterkrigsperioden, kooperationen har efter 1970 tappat
mark och Carnegie/ Detaljinvestgruppen har sedan DAGABs tillkomst
kring mitten 70-talet i hållit ställningarna.stort settav

Minskningen antalet dagligvarubutiker 1950- 1985 uppgick till drygtav
20 början000. I perioden bortåt 30 000 dagligvarubutiker och varuhusav var
i verksamhet, 1965 20 000 och 1985 antalet endast 9 000.ca var

Nyetableringstakten ofta den viktigaste faktorn det gällernäranges som
vinna marknadsandelar. Vi har ställtatt etableringstakt och mark-samman

nadsposition. Huvudslutsatsen etableringsnivån har betydelse.att storvar
Etableringstakten har alltså varit det viktigaste instrumentet i svensk daglig-
varuhandel det gälltnär marknadsandelar.erövraatt
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dagligvarumark-partihandelnsmarknadsandelsutveckling påBlockens
daglig-detaljhandelnsmotsvarande utveckling påtämligen välnad speglar

partihan-relativt andel pådock ICAs högrevarumarknad. Noterbart är sett
förMotsvarande tal KF 21,6ärdelsmarknaden 33,0 procent.36,3 motmot

för Dagab 18,6och 17,021,4 procent.motprocent
hafti vid mening,detaljhandelns utvecklingdetGenerellt gäller äratt som

parti-utveckling. Dock harinflytande partihandelnsgrundläggande påett
utvecklingen.pådrivareellerhandeln haft roll motor avsomen

pekasbakomliggande variabler kan pågrundläggande ochSom
ochsäljarebörjan 1900-talet mångamarknadens ineffektivitet i av --

tidskrävande inköp
sedan 20-taletkonsumentkooperationens framgångar-

Speceri-ochHakon Swenson ABdetaljistägda grossistföretagens ABde-
30-taletVaruinköp framgångar understernas

standardiserade märkesva-deförpackningsteknikens möjliggörande av-
efter krigetrorna

60-talensjälvbetjäningssystemets genombrott under 50- och-
extraprissystemets framväxt-

organisationBlockbildningen historik och-
inköpsfilosoñnbörja medICA-rörelsens utveckling präglades till att av

nyetableringskontrollens bortta-billigt samlade inköp. Efterköpa genom
ñnansieringsproblematiken in i bilden.gande kom etablering och därmed

härrörde frånoch 70-talenrelativt del expansionen under 60-En stor av
detaljistkooperativ rörelse föridagrörelser. ICA-rörelsenövertagna är en

byggaekonomisk samverkan. grundläggande idénDen är att gemensamt
samladeanvändaoch resurser.upp

konsumentkoopera-TufvessonbeskriverVaruhandeln Ingemarsin bokI
grundläggandeutvecklingsskeden, detfyra grundläggandeutifråntionen

konsolide-uppbyggnadsskedet 1920,sekelskiftet, 1900-fram tillskedet
ske-strukturförändringarnasutvecklingsskedet 1920-1950rings- och samt

efterde 1950.
de 2ochkonsumentkooperativa föreningarna 1986 ägs139De styrs caav

kooperativa de-deoch drivermedlemmarna. Föreningarnamiljoner äger
Konsumentföreningar-vissa produktionsenheter.taljhandelsenheterna samt

i skerInflytandet KFförbundet KF.och Kooperativaäger styr genomna
Vidregionstämmor.väljer ombud tilli föreningarna 15medlemmarnaatt

högsta beslutandeväljs ombud till förbundsstämman KFsdessa organ.-
ochtillsätter VDväljer i sin förbundsstyrelse,Förbundsstämman tur som

direktion.KFs
eko-förbundet, drivsKooperativaKonsumentföreningarna, liksom som

Ägande-Överskottet förhållande till köpen.fördelas inomiska föreningar.
skillnadendenfördela vinsten/ överskottet,formen och utgörsättet storaatt

kooperationen och den privata handeln.mellan
socker-de kbildandettill den nuvarande C/D-gruppenFörspelet avvar s

avtaletbildande Dagab- 1973föreningarna vid seklets början, ASKs 1937,
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och Detaljinvests grundande 1983. Fr l975 har DAGAB varit fullt verk-0 m
denpå svenska dagligvarumarknadensamt och 1982 har varit0 rn man

rikstäckande.
De blocken inteär enhetliga.tre Vissa väsentliga skillnader föreligger.

ICA och KF tämligenär slutna. Hos ICA får endast ICA-handlare köpa och
hos KFs lagercentraler i praktiken endast konsumbutiker.

DAGAB minstär homogent integrerat.och Vid jämförelse mellan KFen
och ICA framstår KF mindre homogent harsom attgenom man en mer
komplicerad organisation och föreningarna finns emellan butikernaatt och
KF. Om däremot betraktar hela livsmedelskedjan, dvsman integratio-även

bakåt, framstår KF integreratnen ICA.änsom mera

Kostnadsstruktur, lönsamhet och effektivitet i detaljistledet

tidigareI SPKs undersökning dagligvarubutikernas kostnadsstruktur,av
lönsamhet och effektivitet 1979 SPK 1981:24 uppvisade den enskilda dag-
ligvaruhandeln lägre bruttovinst den konsumentkooperativaän l8,9en mot
20,9 tänkbarprocent. En förklaring lägre inköpspriserär från föreningar-

charkuteri- och bageriproduktion, högreär marginaler inas egen en annan
konsumentkooperativ detaljhandel samtidigt den konsumentkoopera-som
tiva partihandeln har lägre marginal den privataän motsvarigheten. I övrigt
kan från denna utredning bruttovinsten ökade med företagsstor-noteras att
leken uttryckt både i kr m2.och

kostnads-I HUIs och effektivitetsdata 1975-85 redovisas ökningen svag
såväl bruttovinst personalkostnader. HFIs studie, Produktivitets-av som

och lönsamhetstrender i detaljhandeln, redovisar bild HUI-samma som
studierna. Tyvärr måste resultaten från både HUI- och HFI-studierna an-
vändas med försiktighet, eftersom det frågaär statistiskt representativaom
urval och antalet företag växlar mellan åren.

Vidare undersöktes i HF I-studien samvariationen mellan omsättning och
bruttovinst. Härvid förelåg visst positivt samband mellan omsättningett och
kostnadsandelen. En trolig förklaring kan dagligvaruhandeln rela-attvara
tivt lätt kan sina kostnader till variationer i efterfrågan. Mellananpassa
bruttovinst- och kostnadsandel förelåg mycket starkt samband. Eventu-ett
ellt har handeln alltså med hjälp marginaljusteringar kunnat kompenseraav
sig för kostnadsökningar olika slag.av

Vad gäller lönsamheten föreligger tendens till ökad sådan underen svag
perioden 1975-85 det gällernär nettoresultatet HUI och detäven gälldenär
avkastningen på och totalt kapital 1977-83 HFI.eget Avkastningen på
totalt kapital HFI till 7,8 vilket förefaller ganska lågtprocent,angavs av rent
allmänt och betydligt avkastningensämre än detpå kapitalet 25,3egna
procent.

Årligen sedan 1982 genomför SPK undersökning arbetseffektivite-en av
i dagligvaruhandeln. Av undersökningarnaten kan utläsas arbetsef-atta

fektiviteten varit oförändrad eller sjunkande från till426 423 kr isvagt -
1981års penningvärde arbetstimme 1981 l985. deI enskilda butiker-per resp

effektivitetstaletär i oförändrat, medan de kooperativa visarna stort sett en
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mätningarHFlstyder såväl SPKsSammanfattningsvisminskning. somsvag
1981dagligvaruhandelniproduktivitetsutvecklingnegativpå svagten -

påverkan.eventuelladock konjunkturensObservera1985.

i partiledetEffektivitet och lönsamhet

fullsortimentsgrossisternaspecialbearbetninggjorthar för LMUSCB aven
möjligtså näraAvsikten med analysen1981 och 1985.1977, att somvar

Syftetdagligvaruhandeln.ordinarieinom dengrossiströrelsenfånga upp
dagligvaruhan-effektivitetsdata förkostnads- ochinte få fram exaktaattvar

sig iskiljerbranschenuppfattninggrossistfunktion fådelns utan att omen
övrigt.näringslivet ifrånekonomiska hänseendenviktiga

avkastningsmât-centraladetkapital kanskeAvkastning totaltpå är mest
redovisas härtaleffektivitet. Devisar produktionenseftersom dettet som

svensktnivån förgenomsnittligadenungefär ligga underförefaller något
dubbelt såbörsföretag når ännäringsliv. lönsammaVåra störremest mer

svårigheterna görapekas påska dockvärden. sammanhangethöga l att
exempelvisföretag,och andrajämförelser handels-rättvisa mellan typer av

undergrossistföretagenundersöktaindustriföretag. Nettoresultatet i de steg
perioden.

vilketanmärkningsvärd minskning,visaderörelsekapitalmåttenAlla en
skuldsättning-minskningkapitalrationalisering och/ ellerkan bero på aven

ochhade minskatkassalikviditetenBåda förhållandena bestyrktes attaven.
Soliditeten ökat.

Konkurrenssituationen

motsvarandeinom handeln harKoncentrarionsprøcessen gynnat processen
medelsto-för mindre ochsvårigheterleverantörssidan och ibland skapatpå

sinamedkan dock kommaföretag i vissa branscher. Fabrikanterna utra
utvecklingen har ävenprodukter regionalt eller lokalt. Den gynnatssenare

inköpsorga-ochutbrytningen detaljistfunktionen i DAGAB KFs nyaav av
frånindustrinförhållande tillstyrka iskiftar blockensnisation. Vidare

bransch.bransch till
förekomstenExempelviskontinuerligt. görförändrasGrossistens roll av

grossi-viadistribution gårdirektdistributiønen dbutikerallt större somv s
distributionsalternativVidare harkonkurrenskraftig.lagerstens nyamera

åkeri-dekonkurrensen. Härkan ökadykt vilka också sägas storaavsesupp,
omlastningsterminalersinaiBilspedition och ASG,företagen, sert somex

grossisteninflytande sökersittbehållapotentiella lagercentraler. För att
fak-direkt. Dennafaktureringen gårdock behålla leveranser typ avsomav

turering har ökat.
maktblockensuttrycket förpåtagligaDistributörsmärken detär mest

tid KFsområde under ärdettahänt påvisavi leverantören. Det senaresom
harKonkurrenternablåvita 1979.sina märkeslösa ellersatsning på varor

distributörsmär-gjort det medmindre utsträckningsedan och isvarat egna
ken.

SA/marknadsbudget påsinfabrikanterna 60Idag procentsatsar ca av
och lik-annonskostnadertilldirekta bidragprocentenheter10 ärVA varav
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nande. SA/VA-systemet företeelserär de stärkt distribu-mesten av som
tionsledet i förhållande till fabrikantledet. Centrala samaktiviteter degynnar

företagen, förhållande dock förändras den tilltagandestora ett som genom
användningen lokala sådana.av

föreliggerDet risk för handelshinderi form bl diskrimineringsriskerav a
utanför stående enheter grundpå blockkoncentrationen.gentemot Manav

kan peka pä agerandet kanaler, särskilt lågprisbutiker.tex lgentemot nya
SPKs studie lågpris/Junker hälftenansåg denärmare undersökta buti-av av
kerna konkurrenterna påtryckningar på leverantörerna försökteatt genom
försämra inköpsvillkoren för Iågprisbutikerna". En del fall icke önskvärtav
maktinllytande föreligger också, vilket bekräftas när går igenom NOsman
akter.

I alla blocken finns hjälpfunktionercentrala för inköp, inflytandetre vars
växlar dem emellan. Hos ICA det formelltär regionala köpmannadomine-
rade sortimentskommittéer fattar sortimentsbesluten. Hos det deKF ärsom
centrala enheterna egen produktion och DagligvarorKF initiativtarsom
till och lagercentralerna i samråd med konsumentföreningarna formelltsom
beslutar sortimentet.om

finnsInom DAGAB central produktorganisation inköpsfunk-samten en
tion på varje distrikt. princip detI den centrala organisationenär för-som
handlar och sluter avtal med de rikstäckande leverantörerna. DAGAB för-
handlar alltså med leverantörerna principiellt ligger avgörandetrentmen

sortimentets sammansättning hos kunderna.om
förhållandel till DAGAB faktureringICAs dubbeltär så leveran-stor av

går via lager. kanDet uttryck för förhandlings-störreettser som egna vara
makt hos ICA. En väsentlig skillnad mellan blocken köptrohetenärannan

högst hosär sedanKF, ICA och lägst hos DAGAB. Med köptrohetsom
då inköp de egna grossisternas sortiment. Vad gäller detavses av som

faktiskt tillgodoses den egna grossisten så ligger ICA minst lika högtav
KF 80 butikensca inköp.procentsom av

Sortimentsbreddning och branschblandning förändrathar grossistens roll
och ökat hans betydelse. finnsDet dock möjligheter för mindre leverantörer

lokalt och regionalt få in konkurrenskraftiga i grossisternas sorti-att varor
ment.

denI stagnerande marknad, dagligvarumarknaden i stort settsom nu
varit det decenniet, finns risker för inriktningen produktutveck-senaste att av
lingen fokuseras i riktning produktförenkling.mot

Priser konkurrensmedel har ökat i mycket hög grad sedan slutetsom av
50-talet och i form extrapriset det handelns främstaär konkur-av numera
rensmedel. Bruttoprisförbudet och extraprissystemets framväxt är två avgö-
rande händelser härvidlag.

Priskalkv/eringen i handeln bygger till övervägande del på procentuella
pålägg. Anledningen till handeln arbetar efter denna princip denäratt äratt
enkel och praktisk, den har underlättat för bakifrån kommande pris-men
höjningar slå igenom. På grund det likartade kalkyleringssättet ochatt av
naturligtvis konkurrensen har blocken likartad marginalstruktur.en

Priserna i grossistledet butikens inköpspriser solidarisktsätts inom sam-
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solidariskt inomocksådebiteras föreningarnairegion ICA. Inom KFma
inte princi-gällerDAGAB däremotsjälvkostnadspris.varje region till Inom

härtillgrundpris. orsakSomalla butiker debiterasatt anger mansammapen
inom ICA och Konsum.kundstrukturen oenhetlig änäratt mer

centraltutsträckningibutiksledetPrissättningen i styrs stor avgenom
rekom-betraktacirkaprislistor. Dessa ärkedja utarbetaderespektive att som

visat dehargenomförts SPKundersökningaroch attmendationer avsom
butikerna. Degrad följsi högcirkaprisernarekommenderade rymmerav

grossisten.tilldetaljistende binderdimensionockså attgenomen annan
utförs iräkningbutikernasprissättningsarbetet förlöpandepraktiskaDet

konsumentkoope-inomSortimentetprissättare.partihandelsknutnaICA av
kun-för DAGABsCirkaprissättningennivå.regionalprissätts pårationen
finnsDAGABinom KFuppdrag. Såväldessasregionalt påder sker som

dock köpmännen/princip detpraktiskt. l ärhjälper tilltjänstemän rentsom
priserna.bestämmerföreningarnakunderna/ som

för prisstelhet. Rentriskibland innebäraprissättningstekniken kanSjälva
vil-prissättning,butiksindividuelltillmöjligheterfinnstekniskt ennumera

konkurrensmässiga konsekvenser.långtgåendetämligenfåket kan
vikti-tidigt deblevblockengrossisterna/Erableringsfunktionen hos ett av

imarknadsandelarbefästa sinaellergällde ökadetnär attgaste vapnen
i dettabetydande kompetenssmåningomskapade sådetaljistledet. Detta en

uppdykandekonkurrensfördelarfickblockenavseende och gentemot nya
och detetableringsfunktioneruppbyggnad sinablockensföretag. De tre av

fördelar.ökat dessaytterligareplanmonopolet harkommunala
block-mellanallskonkurrensegentligen ingenföreliggergrossistnivânPå

framför allterbjuderBergendahlsäri södra Sverige därundantagetEndaen.
bindningarnabilden måsteverklig konkurrens. MenDAGAB nyanseras,en

sorti-delarblocken. Påi grad inomköptroheten varierar högoch stora av
impor-sina leverantörer,medgrossisten dessutomkonkurrerarmentet egna

brokerföretag.ellertörer
detaljist. Engrossist ochbindningar mellanfinns mångaDet typer av

aktiernahembudsskyldighet pådenbrytasådan svår ärär somatt uppsom
Detaljinvest.grossisten ICA ellertillkan hadetaljisten

dethård, därkonsumentendetaljistnivân uppleverKonkurrensen på som
enskildaextrapriset. Priskonkurrensenkonkurrensmedlethuvudsakliga är

intede artiklar ärtilldock ganska lågbutiker emellan är somom man ser
följsamhetsmät-SPKssig resultatetextraprissatta. Påståendet grundar på av

mycketkonstateratsFöljsamheten harcirkapriserna.avseendeningar vara
medarbetaraktivtbutikerna intevilket indikerar,hög, 98-99 attprocent,

artiklar.dessakonkurrensmedel påpriset som . distribu-framtidai denrollfortfarande haGrossisten kommer storatt en
ochbreddSortimentetssortimentsfunktionen.framför allttionen, genom

påsortimentettotalafår överblickdetaljisten inte överdjupibland gör att
spelut-finnadock alltiddriftiga handlaren kommer ettmarknaden. Den att

dettakommerEventuellthuvudgrossisten. attvid sidan utrymmeavrymme
detaljist-alltutvecklingen, dels de störretekniskadels dengrundöka på av

enheterna.
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Avslutningsvis konstateras blockbildningen har medfört minskatatt ett
konkurrenstryck i parti- och detaljhandel i form tendenser till ökad pris-av
stelhet och vissa svårigheter för nytillkommande aktörer marknaden.på
Blockbildningen, i dagsläget företer vissa uppluckringstendenser, harsom
också haft positiva effekter på grund de rationaliseringar härigenomav som

och haruppnås bluppnåtts, ökade utbildningsinsatser och hjälpa genom
med introduktionen teknik.av ny
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Bilaga l.l

varuhussortiment privat konsumtionButikstyp, dagligvaru och samt

säljyta,minst m3Stormarknader Försäljningsställen med 2500 externt
varuhussortimentochläge

minst m3säljyta, varuhus-Varuhus Försäljningsställenmed l 500
sortiment stormarknaderoch ärsom

dagligvarusortiment och minstVarumarknader Livsmedelsbutiker med
säljytanm3säljyta och där minst 20 0/0 alt l0 0/0800 avav

specialvaroromsättningen utgörs av
dagligvarusortiment minstDagligvaru Livsmedelsbutiker med och

säljytanmarknader m3säljytaoch där mindre alt lO0/0800 än 200/0av
specialvaroromsättningen utgörs avav

Varuhallar Livsmedelsbutiker med dagligvarusortiment och 400 -m3 minst säljytansäljyta och där 20 % alt 100/0799 avav
omsättningen specialvarorutgörs av

dagligvarusortiment och minstLivsmedelsbutiker medDagligvaruhallar
säljytanm3säljyta och där mindre 20 0/0400 799 än av- omsättningen specialvaroralt 10 utgörs0/0 avav

högst m3Livsmedelsbutikermeddagligvarusortiment, 250Servicebutiker
minst tim/vecka. Sersäljyta, på söndagar 70öppna samt

tralikbu-bensinstationbenämnsvicebutik i anslutning till
tik

Övriga dagligvarusortiment, m3Livsmedelsbutikermed högst399dagligvaru-
servicebutikerbutiker säljyta och ärsom

första kategorierna be-med nomenklatur.Butikstyperna i enlighet HUls Deär sex
supermarkets.nämns

livsmedel.försäljningen DeLivsmedelsbutiker Minst 500/0 utgörs sexav av
speciallivsmedelsbutikerplussistnämnda butikstypema

kategoriñskbutiker tillhör dennatyp
speciallivsmedelsbuti-livsmedelsbutikerexklDagligvaru- Hit hör alla

beteckning allivsbutikerbutiker ker. En ärannan
dagligvarubutikerSammanfattandebegrepp förDagligvaru- samt va-

livsmedelsavdelningarstormarknadernashandel ruhusensoch
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Bilaga 1.2

För vissabutikstyper enligt ställs vissasortimentskrav. Här innebördenärovan avdetta enligt HUl:
Dagligvaru- Samtliga9 nedanstående skallvarugrupper represente-varasortiment rade:

Bageri-, Mejeri-, Slakteri-, Bryggeriprodukter, Färsk frukt
och färska grönsaker, Djupfrysta Specerier,Konser-varor,Kemisk-tekniska produkterver,

Varuhussortiment Minst 20 nedanstående30varuområden skallav vara repre-senterade:
Livsmedel, Tobak, Tidningar och tidskrifter, Böcker,

Pappersvaroroch kontorsutrustning, Blommor, Tvätt- och
rengöringsmedel,Kroppsvårdsmedel inkl kosmetika, Dam-
och flickekipering, Herr- och gossekipering, Dam- och
flickkonfektion, Herr- och gosskonfektion, Skor, Bekläd-
nadstyger, Garn, Mönster och sybehör, Reseeffekteroch
andra lädervaror, Möbler, Sängutrustning, Heminred-
ningstextilier, Belysningsannatur och el-aniklar, Hemelek-
tronik, Glas, porslin och husgeråd,Hushållsmaskiner, Ur,
optik och guldsmedsvaror, Foto, Grammofonskivor, ton-
band och musikinstrument, Leksaker, Färg Verktygm m,och jämvaror, Sportartiklar och cyklar

Privat konsumtion Privat konsumtion innefattar alla utgifter inom hushållssek-
för varaktiga och icketorn varaktiga tjäns-varor samtvarorDäremot innefattas inte sådanainköpter. konsumtions-avsker i sambandmed näringsutövning och betrak-varor som

avdragsgill kostnadtas i samband med rörelse.Avensom
konsumtionskapitalvaror inköps hushållen utansom attavutnyttjas i samband med rörelsebetraktas privat kon-somsumtion det från hushållenstrots synpunkt i vissatt mening

sigrör investeringsutgift. De enda undantagen ärom en
anskaffning hemoch fritidshus. Sådanabetraktasav egna

privat konsumtion realkapitalinvestering.utansom som
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Bilaga 2

marknadenGrå
uppkommermarknaden "restpost" när görk "gråDen utgör man samman-somens defini-relativt osäkraberoendebl påUppgifternaställningar utifrån olika källor. är a

fem grupperingar.nedanståendetionssvårigheter. brukar räkna inMan
delikatessbutikerspeceri-ochSpeciallivsbutiker:

tebutikerkaffe- och
charkbutikerkött- och

fiskbutiker
mjölk- brödbutikeroch

konditorierbagerier och
konfektyrbutikerfrukt- och

hälsobutiker
traditionella kioskerKioskhandel och
bensinstationskioskergatukök:
tobaksbutiker
gatukök

sjukvårdsbutikerFackhandel: färg, parfym- och m m
apotek

pappershandelbok- och
blomsterhandel

Ambulerande handel, fiskbilarvarubussar, m m
bryggeribilarhemförsäljning och

samköpsföreningardetaljhandelslutensluten handel:
torghandel
automathandel

biogra-försäljning idrottsplatser,Direktinköp genommm
fer m m
tobaksförsäljning via storhushåll

fabrikanter, grossisterdirektköp från
m

felräkningarövrigt mm
huvudgruper därFackhandeln har indelats i tre

kläderBeklädnadshandeln
skorsäljer
accessoarer
tyger
möblerHemutrustningshandeln
hemtextilsäljer
hushållsmaskiner
belysningsarmatur

musikleksaker, hobby,Fritid förstår
radio, TV
Sportartiklar, cyklar, mopeder

optikguld, ur,
kontorsmaterielböcker,

foto
båtar, motorer
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Bilaga 3.1

Den framtida befolkningenPrognos årenför 1986-2025

Alternari folkmängden I986-2025 tusentalvaprognoser av

År Män Kvinnor Totalt
Ingen och utvandringin-
I986 4 129 4 236 8 364
1990 4 136 4 252 8 387
1995 4 143 2644 8 407
2000 4 138 4 259 8 397
2005 4 H5 4 232 8 347
2010 0744 4188 8 263
2015 4026 4142 8167
2020 3 970 4 097 8 067
2025 3 902 4 044 7 946
Lâgfruklsamhet
1986 4 130 4 237 8 368
1990 4 141 4 258 8 399
1995 4 156 4 279 8 434
2000 4 161 4 284 8 445
2005 4 150 4 269 8 419
2010 4123 4237 8361
2015 4085 4201 8 287
2020 4 039 4 164 8 203
2025 9783 4 119 8 098
Högfruklsamher
1986 4137 4244 8381
1990 4 175 4 290 8 464
1995 4221 4340 8 561
2000 4 257 4 375 8 632
2005 2764 4 388 8 663
2010 4 280 4 386 8 666
2015 4 282 4 388 8 670
2020 2854 4 398 8 683
2025 4 278 4 404 8 682

Hämtat SCB:s serie "Demograñska rapporter medur samma namn
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3.2Bilaga

och år65- pro-åldern 15. 16- 64andel 0-iAlternativa wpersonerprognoser av
cent

År Totalt65-w16-640-15
utvandringochIngen in-

100,017,663,119,31986
100,018,263,218,61990
100,018,163,218,71995
100,017,763,418,92000
100,017,763,718,62005
100,019,262,917,92010
100,021,161,617,32015
100,022,061,017,02020
100,022,560,317,22025

fruktsamhetLåg
100,017,763,119,21986
100,018,263,518,31990
100,018,163,718,21995
100,017,664,218,22000
100,017,664,418,02005
100,019,163,52010 17,4
100,020,862,416,82015
100,021,761,816,52020
100,022,261,316,52025

fruktsamhetHög
100,017,763,019,31986
100,018,063,019,01990
100,017,862,81995 19,4
100,017,262,82000 20,0
100,017,163,22005 19,7
100,018,462,62010 19,0
100,019,961,618,52015
100,020,518,4 61,12020
100,020,718,8 60,52025
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Bilaga 4.1

varudistributionenallmännas funktion iDet

omfattar statsmakternasallmännas funktion i varudistributionenDet styr-
konsumentpolitiskaning och kontroll lagstiftning och andra åtgär-genom

uppgifter.der fysiska tillhörande kommunaladen planeringen medsamt
butiker i glesbygdHärtill kommer vissa direkta stödinsatser, exempelvis till

mm.

Kontrollfunktion

varudistributionen innefat-förkontrollfunktion betydelseDet allmännas av
konsumentskyddslagstiftning och and-konkurrenslagstiftning,pris- ochtar

fysiska planeringen.den kommunalakonsumentpolitiska åtgärder samtra

konkurrenslagstiftningochPris-

regeringen möjlig-fullmaktslagprisregleringslagenAllmänna är som geren
förutsättningar.prisreglering under vissa For-införa olika formerhet att av

för-högstpris, prisutfástelser ochkan stoppris,för prisreglering varamerna
prishöjningar.handsanmälan av

förvaltningsmyn-den centralapris- och kartellnämnd SPKStatens är
tillprisreglering harprisövervakning ochdigheten för frågor rörande samt

inomkonkurrensförhållandenafölja utvecklingen pris- ochuppgift att av
försäkringsväsendet. skallSPKnäringslivet med undantag bank- ochav

konkurrensförhållanden.pris- ochockså främja allmän kännedom om
konkurrensbe-förbudKonkurrensbegränsningslagen innehåller mot

möjlighet tillanbudskartellergränsning i form bruttopriser och samt gerav
medförahuvudkonkurrensbegränsningingripande när över taget anses

skadlig verkan.
konkur-åklagare iNäringsfrihetsombudsmannen fungerarNO som

initia-anmälningar eller pårensbegränsningsfrågor. ingriper efterHan eget
förhandlingundanröjas påkallastiv. inte skadlig verkan kan NOOm av

inför marknadsdomstolen.
konkurrensbegräns-rörandeMarknadsdomstolen handlägger frågor
marknadsföring ochotillbörligningslagens tillämpning ärendensamt om

hand för-skall i förstaoskäliga avtalsvillkor. Marknadsdomstolen genom
konkurrensbegränsning. Omhandling undanröjasöka skadlig verkan av

leveransvägranförhandling misslyckas kan det gällerdomstolen när mot-
leveransskyldighet vidföretagare i försäljningsled åläggaetten senare -

vite.

Bilagan bygger tidigare detaljhandel dagligva-på två SFK-rapporter: Parti- och med
fysisk planering Butiksetableringochavsnittet kommunal påSPKUS 1984:12ror om

butiksstrukturoch SPKUS 1985:19
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Bilaga 4.2

onsumenrskyddslagsliñningK

Marknadsföringslagen förbjuder reklam eller marknadsföringsât-annan
gärd, otillbörlig konsumenter näringsidkare.är ellermotsom annan

Avtalsvillkorslagen, förbjuder oskäliga avtalsvillkor, syftar till attsom
skydda konsumenterna sådana orimliga bestämmelser, kan före-mot som
komma i tryckta avtalsformulär försäljningvid och tjänster.av varor

Konsumentombudsmannen KO har till uppgift övervaka efterlevna-att
Övervakningenden de ovannämnda omfattar formertvå lagarna. allaav av

kommersiell marknadsföring företas privata, statliga eller kommu-som av
företag.nala delenDen KOs ärenden initieras anmälningarstörsta av av

från konsumenter, företag myndigheter.och

Andra konsumentpolitik/ca åtgärder

Konsumentverket KOV där KO generaldirektör har till uppgiftär att- -
stödja konsumenterna särskilt de och förbättra deras ställ-resurssvaga- -
ning marknaden.på uppgifterna ingårl till exempel undersöka olikaatt

med särskild inriktning deras säkerhet, främjapå användningenattvaror av
varudeklarationer, informera lagar och utredningar intresse föratt om av
konsumenterna m m.

Statens livsmedelsverk SLV den myndigheten förär centrala bevakning
livsmedelslagens efterlevnad. Syftet med lagen konsumenterna skallär attav
skyddas skadliga, smittförande eller på otjänliga livsme-sättmot annat-
del
få hjälp bedöma väljaoch livsmedel det sortimentet.att storaur-

För viktigamånga livsmedel har SLV ställt krav standardsupp - -
livsmedlet minst måste uppfylla för få säljas under viss beteck-attsom en

ning. Konsumenten således viss minimikvalitet. SLV utfärdargaranteras en
också bestämmelser livsmedelstillsatser konserveringsmedel ochom som
färgämnen k främmande ämnen, bekämpningsmedelsamt tex resters av
m m.

Livsmedelskontrollen utförs lokalt hälsovårdsnämnderna, in-av som
spekterar och livsmedelsindustrier,i butiker ställen.tar prover m

Kommunal fysisk planering

Plan- och bygglagstiftningen har reviderats. Regeringen förelade under vå-
1985 riksdagen proposition l985/86:l med förslag till plan- ochren en ny

bygglag PBL. lagen trädde i kraft juliDen den l 1987.nya
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Bilaga 4.3

Vad gäller service anförde propositionen bl följande:a

Konsumenterna bör ha tillgång till allsidigt utbudett sammansatt av varor
och tjänster och kunna prioritera mellan låga priser, närhet till butikent ex
och hög servicegrad. Kommunen har för markens användningett attansvar
planeras så denna valfrihet så långt möjligtatt skall kunna upprätthållas. En
hel del kommuner riktlinjer i dessa frågor i form k varuförsörj-anger av s
ningsplaner.

Propositionen sade vidare:

Inom för planeringen bör konkurrensen frittså spelrumramen ettges som
möjligt för hålla priserna och öka företagensatt effektivitet till konsu-nere

fördel. De långsiktigamenternas aspekterna i dettaär sammanhang väsentli-
och bör komma till uttryck i översiktsplanen. Detaljplanenga måste utfor-

så den möjliggör förändringatt och förnyelse,mas etableringtex av nya
butiksformer. Detta är förutsättning för rationell utveckling han-en en av
deln.

Understundom etableras k lågprisbutiker i områden avseddaär förs som
industriändamål. PBL vill reglera användningen mark för handels-av re-
spektive industriändamål. I propositionen anfördes:

Genom detaljplan bör det därför möjligt dra skarp gräns mellanattvara en
handelsområden och industriområden. Som framgår specialmotivering-av

till kap.8 l punkt föreslår3 jag det skall krävas bygglov fören ändraatt att
användningen byggnad från handels- till industriändamål ochav en om-

Vidvänt. prövningen ansökningar lov till sådana ändringar blir pla-av om
bestämmelse styrande, så bygglov skall vägras åtgärdennens att striderom

planen.mot

Vad gäller etablering Iivsmedelsbutiker, varuförsörjningsplanerav m m
sade propositionen följande:

Inom kategorin detaljhandel kan livsmedelshandeln i vissa lägen behöva
begränsas eller helt förbjudas med hänsyn till kravet på lämplig samhälls-en
utveckling. Som exempel kan nämnas stormarknader eller bensinstationer. I
enlighet med praxis bör det kunna ske bestämmelse i detaljplangenom en

maximal fåryta användas försom handelanger sammantaget medsom
livsmedel.

En sådan begränsning bör givetvis inte sågöras snäv rimliga anspråkatt
på rationalisering inte kan tillgodoses i skede. förutsätterJag vida-ett senare

sådana begränsningaratt meddelas endast kommunenre har gjortom en
utredning serviceförhållandena i berörda områden och utredningenom vi-

begränsningarnaatt är nödvändiga försar totalt ändamålsenlig han-setten
delsstruktur. Sådana utredningar ingår normalt i kommunala varuförsörj-
ningsplaner.
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Bilaga 4.4

distri-åtgärder på1977/78:8propositionenimed skrivningenJämfört om
mindrel985/86:lpropositioneniskrivningenbutionsområdet nyan-enger

utveckling-sida istatsmakternasingripanden frånpresumtivaserad bild av
dagligvarudetaljhandeln.inomstrukturenen av

harstatsmakternamålvilka86:1propositionen 1985/framgår inteDet av
daglig-inomdensammautvecklingenochbutiksstrukturenbeträffande av

lämpligmed envaddärför oklart texvaruhandeln. Det är menassom
ovan.citatethandelsstruktur" seändamålsenligellersamhällsutveckling

stödinsatser
i formförekommerdagligvarordistributionförstödinsatserSamhällets av

färdtjänsthemsändningsbidrag,glesbygdsstöd, m.mav

hemsändningsbidragGlesbygdsstöd och
drivmedels-ochdagligvaru-Stöd tillbestämmelsernade statligaEnligt om

glesbygdbegreppetdefinierasSGS 1979:638glesbygderiservice som
avståndoch långabebyggelsemed glesområdensammanhängandestora

liknande områ-andraskärgården ochservicesysselsättning ellertill samt
glesbygdbetraktasskallvadavgränsningenexaktaden. Den somsomav

länsstyrelsen.varje läniavgörs av
medförsörjningtillfredsställandeupprätthållaförStödet lämnas att en

finns:stödformerFöljande fyradrivmedel.dagligvaror och
ombyggnadellerinköp,beviljas förkaninvesteringar,tillLån avny-som

vissautrustning. Iinredning ochförbensinstationdagligvarubutik eller samt
avskriv-delsLånen ärför varubuss.motsvarande gradbeviljas ikan lånfall

dels20 år,under högstskrivsdebidrag dåpraktikeni ärningslån, avsom
till befrielsefinnsmöjllighetdäråterbetalas,skallinvesteringslån, mensom

viss tid.underochamorteringarfrån räntor
för banklångåri borgen upptasKreditgaranti innebär etc, somatt staten

varulager.anskaffningför av
begränsad tid tillunderutgårekonomiskt bidrag,Driftstöd är ett ensom

användasStödet kanför konsumenten.betydelseförsäljningsställe storav
medsambandilikviditetsproblem,tillfälliga attöverbryggaför t en nyatt ex

möjlighe-ekonomiskaharintebutiksägarenbutik ellerövertarägare omen
sjukdom.vidtillfälligt anställa ersättare tattter exen

delvis bekos-ellerhelttill kommunerHemsändningsbidrag utbetalas som
glesbygds-itill konsumenterdagligvarorhemsändningorganiseradtar aven

områden.
planeringgjortkommunenstödformerna ärnämndaför deVillkor att en
stöd kanbehovetså10åren,för de 5Varuförsörjningen närmaste att avav -

bedömas.
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Bilaga 4.5

Beslut eventuellt stöd fattas länsstyrelsen, medan konsumentverketom av
har det övergripande för stödverksamheten. Vid frågornas bedöm-ansvaret
ning anlitas rådgivande nämnd, glesbygdsnämnden. dennal finns före-en
trädare för enskild och kooperativ dagligvaruhandel, bensinhandel samt
ledamöter med erfarenhet konsument-, distributions- och glesbygdsfrå-av
gor.

Färdtjänst m m
Kommunen har också möjlighet med k färdtjänst i taxi eller special-att s -
fordon hjälpa de konsumenter olika skäl inte har möjlighetsom av annan-

inhandla sina dagligvaror. Social hemhjälp via hemvårdareatt bidrar också
med inköp sådana Som regel avgift kommunen för dessauttasav varor. av
tjänster.
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Bilaga 5

1982 1985butiker kedja och butikstyp 1978, ochAntal per

ÖvrÅr SzaSaba/KF V/FICAButikstyp Carnegie
38l18 16Stormarknader 78 3 - 46l 167 2282 - 2 52132785 10 -

30814516378Varuhus --- 26411782 147 A- - 3 1971 774 11285
12 42726 1och 139 249Varumarknader 78
8 48821 4128 279varuhallar 82

48813309 2285 144 -
103 8042133 196Dagligvaru- 78 370

92164118 214 35och 82 490marknader
04077 1235 403 535 153dagligvaruhal1ar 85
577116 1222 16478 512 563Supermarkets

72 1671236 172625 56682
I 777258 130 9560185 693

738 1 143158 74Servicebutiker 78 173 -w 1700955303 14982 293 - 2 300l 348381 23034185 -
Övriga 8801231 6329 743dagligvaru- 78 577 13 - 599878 5657 1038 1025butiker 82 3

807 4923632 183785 2 646
6002 085 9039 164dagligvarubutiker 262 2 050 178 4Sza

905 8 970042 173 1l 894 182 3 956
2250 90001311819 112085 3680

hallbutiker-hallbutiker därdagligvarumarknader ochBenämning före 1985var
till tabellmotsvarande 3.1.dominerandehelt se notna var till tabellmotsvarandestorlivsbutikerBenämning före övriga se3 1985 notvar

3.1.
till tabellmotsvarande 3.1.benämning storlivsbutiker- Tidigare se notvar

diverse utgåvorDagligvarumarknaden HU1Källa: rapport,per.
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Detaljhandelnmeddagligvaror 1977-1986 marknadsandelar %

Kedjor 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ICA 28,5 29,6 28,9 29,7 30,2 30,9 31,4 31,4 32,1 32,6
KF 22,7 22,5 21,9 22,2 21,3 21,1 20,8 20,6 20,8 20,7

Saba 8,9 9,0 7,6 7,0 6,9 7,6 7,1 6,8 6,1 6,1
Vivo-Favör 8,6 8,8 8,7 9,0 8,8 8,7 9,0 9,2 9,6 9,8

Tredje blocket" I7,5 l7,8 16,3 16,0 l5,7 16,3 16,1 16,0 l5,7 l5,7
Rikskedjor 68,8 69,8 67,0 68,0 67,2 68,3 68,3 68,0 68,6 69,0
Metro 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
Hemköp 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 Saba - - - -Billhäll 0,39 0,68 0,69 0,73 0,70 0,56 0,50 0,48 0,48 0,47
Saga 0,43 0,42 ICA - - - - - - -ggg,Ringköp 0,29 0,29 0,22 0,20 ,20 0,13 - -Hemköpscentralen 0,22 0,26 Billhäll - - - - - - -Martin Olsson 0,16 0,16 0,17 Metro - - - - - -Sparlivs ,09 0,09 0,09 0,12 0,12 0,10- - - -Sabis 0,10 0,12 0,11 0,11 ,12 0,14 0,14 0,14 0,16 0,17
Jiffy 0,08 0,06 Vivo - - - - - - -Bore 0,04 0,04 0,04 0,04 Vivo - - - - -Samuelssons 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 0,12 0,13 0,14- -
Lokala kedjor 04 3,9 3,2 3,3 3,3 2,2 3,0 2,0 2,0 2,0
Pia/Handlarn 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,27 0,25
Näröppet/7/11 0 13 0,13 0,13 0,16 0,17 0,22 0,23 0,24 0,28 0,36
Matöppet 0 10 0,12 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,17 0,20 0,21
ServicebuLkedjor 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8
Övriga allivs 3,5 3,2 2,9 2,5 3,63 3,6 4,9 5,4 5,9 6,0
Grå marknaden 23,4 22,4 26,13 25,4 25,1 25,0 23,9 23,8 22,7 22,2
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Detaljhandeln
med dagligvaror
milj kr 49 200 52 700 59 328 65 413 73 282 80 972 89127 98 891 106057 114193

försvann-76 lokala kedjor1967 antal till ICA-blockett 100Scan- och Menybutiker,ett Stjärnputikernaex
i Värmland, 27 Kalmar Läns-butiker, Norrmalms och Kipplers i Stockholm, Kärnbutikerna i Ostersund
och Hälsingelivs i Hälsingland. Det innebar 2-3 marknaden flyttades tillöver ICA.att procent av

3Viss omdefmiering har skett de k frifräsarna", ingår i denna Bl ingår 1981NK.av s som grupp. a 0 mvEfter hushållsbudgetundersökningen 1978omvärderades den "grå marknaden vilket ökade dess andel
med knappt 4 1979.procent

4Marknadsbas avsnittl se 2.1
Fri Köpenskaps Dagligvaruhandel 1978-1987Källa: Svensk
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Bilaga 8.1

Arbets- och yteffektivitet 1979
Butikerna fördeladepåkonsumentkooperativär ochenskildhandel efteromsättningsamt
Arbetseffektivitet: kr/ arbetad timme avrundat till jämna 10-tal
Yteffektivitet: kr/ m säljyta avrundat till jämna 100-tal.

Omsättning Effektivi- Butikskategori
exkl tetsmåttmoms
1979mkr EnskildKonsum handel Totalt
Under Arb eff1 250 140 150

Yteff 10900 9 300 4009
l- eff2,9 Arb 300 250 260

Yteff 13000 16900 15400
eff3- 4,9 Arb 330 350 340

Yteff 14600 15300 15100
5- 9,9 Arb eff 330 380 370

Yteff 50015 18000 17100
10- Arb eff19,9 340 420 400

Yteff 16600 20700 19600
20- effArb 350 420 420

Yteff 18000 23600 23300
Totalt Arb eff 330 340 340

Yteff 80014 17900 17000

Källa: Dagligvarubutikema SPK 1981:24
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Enskildhandel Arbeff- n. -Index __vten130-
,O

120- /
10- I

W100-
,90" l

I80- / l1 I70-

60-

50-

40

Oms Antal Tsäljytao m210milj svssei-3-.- 5- 10- 20- 6-1 -s 201-400-800-11- -200k satta2.9 4.9 9.9 19.9 10 799399

Konsumbutiker
120

110
/ Nz, .10 I øI

9

80

70
Opjs Antal ,jrâésäljytam0,...m"l SYSSGF20-3- 10-1 1- 5- -5 6- 11- -200 201-400-800-kr satta2,9 4,9 19.99,9 10 399 799
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arbetseffektivitetsundersökningSPKs

moms/arbetadeexkl.omsättningeffektiviteten1982års undersökningResultat avav
1981dagligvaruhandelntimmar i

enskilda och konsumTotalt
Konfidens-Kvot-Omsättnings- Antal
intervallskattn.observ.klasstkr
253.7-327.9290.896 4 132-2 999
365.3 506.7436.092 2 8419993 000-9 -467.8 540.4504.188912210000- -
409.5-443.1426.38623l0 7Totalt

Enskilda
Konfidens-Kvot-AntalOmsättnings-
intervallskattn.observ.klass tkr
229.6-322.2275.945450 3-2 999
348.2-541.6444.951 2 134000-9 9993

570.5479.1-524.87139110000-
1.6-454.241432.91926 301Totalt

Konsum
Konfidens-Kvot-AntalOmsättnings-
intervallskattn.observ.klasstkr
3374-3786358.046 677-2 999
3830-4338408.441 708000-9 9993
382.0-455.8418.91763110000-
388.9-414.7401.8118l 561Totalt

observationer inomUppräknat antal parentes.
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Resultat års1986 undersökning effektiviteten omsättning exkl. moms/arbetadeav av
timmar i dagligvaruhandeln1985

Totalt enskilda och konsum
Omsättnings- Antal Kvot- Konñdens-
klasstkr observ. skattn. intervall

-2 999 88 4073 362.9 291.1-434.7
3 000-9 999 83 2 820 581.5 514.7-648.3

10000- 1811 886 725.0 687.9- 762.1
Totalt 3528 113 625.3 599.1-651.5

Enskilda
Omsättnings- Antal Kvot- Konñdens-
klasstkr observ. skattn. intervall

2999 42 2 992 350.0 2694-4306-3 000-9 999 38 1 958 591.1 4940-6882
10000- 134l 551 749.8 710.1-789.5
Totalt 2146 501 640.7 608.5-672.9

Konsum
Omsättnings- Antal Kvot- Konñdens-
klasstkr observ. skattn. intervall

-2 999 46 415 451.0 4097-4923
3000-9 999 45 861 560.6 530.9-590.3

10000- 47 336 593.2 504.3 682.1-
Totalt 1381 612 563.6 5478-5794
Uppräknat antal observationer inom parentes.
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moms/arbetadeomsättning exkl.effektivitetenårs undersökning1986Resultat avav
års penningvärde.1981dagligvaruhandeln1985.itimmar

konsumenskilda ochTotalt
Konñdens-Kvot-AntalOmsättnings
intervallskattn.observ.klasstkr
244.2-315.8280.05331164-2999
399.4-479.6439.56111032000-9 9993

558.3442.9500.613396910000- -
405.5-440.9423.28 113352Totalt

Enskilda
Konñdens-Kvot-AntalOmsättnings-
intervallskattn.observ.klasstkr
2242-3120268.154 3 754-2 999
4027-5175460.149 1 8793 000-9999

572.7443.9508.38681l l10000- -
411.9-455.5433.75012146Totalt

Konsum
KonfidensKvot-AntalOmsättnings-
intervallskattn.observ.klass tkr
307.2-347.6327.477962-2 999
373.0-410.4391.773254000-99993
382.6-466.2424.422 10110000-
370.8-392.2381.51381 612Totalt

inomobservationerantall Uppräknat parentes.
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Nyckeltal definitioner

Nyckeltalens definitioner överensstämmer väl med de används i SAFssom
materialpaket Se Ditt företag. Nedan följer dels verbala definitioner,om
dels definitioner utifrån finansstatistikens blankett.

Beräknat kapital: Beskattateget kapital plus hälften obe-eget av
skattade BRl2 0,5 BRl3reserver +x

Totala skulder: Balansomslutning minus beräknat ka-eget
pital BR9 BRl2 0.5 BRl3x- -

Avkastningsstmkturl
Avkastning på Resultat efter finansiellaeget intäkter och kost-
kapüak nader i beräknat kapitalprocent egetav

RR6 / 0.5 BRl2 BRl3 100+x x

Avkastning totalt efterResultat finansiella intäkter iav procent
kapital balansomslutning: av

RR3 RR4 / BR9 100+ x

Genomsnittlig skuld- Finansiella kostnader i totalaprocent av
ränta: skulder

RR5 / BRIO BRll 0.5 BRl2+ + x x
100

Riskbuffert: Avkastning på totalt kapital minus genom-
snittlig skuldränta

Skuldsättningsgrad: Totala skulder dividerat med beräknat eget
kapital
BRIO BRll 0.5 BRl2/O.5+ + x x
BRl2 BRl3+

2 Resultatstruktur
Rörelseresultat/ Rörelseresultat före avskrivning i proc av
omsättning: omsättning RR2 / RRl 100x

Vinstprocent: Resultat efter finansiella intäkter i proc av
omsättn RR3 RR4 / RRl 100+ x

Nettoresultat/ Resultat efter finansiella intäkter och kost-
omsättning: nader i omsättningprocent av

RR6 / RRl 100x

Arbetskraftskostnad/ Totala löner, arbetsgivaravgifter och kol-
omsättning lektiva avgifter i omsättningprocent av
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3 K apilalomlopp
Kapitalets omsätt- Omsättning dividerat med balansomslut-
ningshastighet: ning RRl / BR9

Omsättning anställd: Omsättning dividerat med medelantaletper
anställda

Rörelsekapital4
Rörelsekapital/ Omsättningstillgångar minus kortfristiga
omsättning: skulder i omsättningprocent av

BR8 BRIO / RRl 100x-
Likvida medel/ och bank,Kassa kortfristiga placeringar i
omsättning: aktier och andra värdepapper och kortfri-

stiga lånefordringar i omsätt-procent av
ning BRl BR3 BR6/ RRlx l00+ +

Kundfordringar/ Kundfordringar inklusive kortfristiga kon-
omsättning: cernfordringar och kundväxlar i procent

omsättningav
BR2 BR4 BR5 / RRl l00+ + x

Varulager/ omsättning: Varulager i omsättningprocent av
BR7 / RRl 100x

Kortfristiga skulder/ Summa kortfristiga skulder i procent av
omsättning: omsättning BRIO / RRl l00x

5 Likviditet, Soliditet
Kassalikviditet: Omsättningstillgångar minus ivarulager

kortfristiga skulderprocent av
BR8 BR7 / BRIO l00x-

Soliditet: Beräknat kapital i balans-eget procent av
ningomslut-

0.5 BRl2 BRl3 / BR9 l00+x x
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Nyckeltal
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Nyckenal
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