
påverkarFaktorer som

livsmedelspriserna

SOU LMU.tillBi|aga1 1987:44,

bilagortotalt 12





@

@
@

Faktorer
påverkarsom

hvsmedelspriserna



Beställningsadress:
FörlagetAllmänna

Kundtjänst
STOCKHOLM47106

30Tel: 08/739 96

till remissexemplarberättigadeBeställare ärsom
under adress:kan beställa sådanaeller friexemplar

Regeringskansliets förvaltningskontor
SOU-förrådet

Stockholm10333
och interntTelefontid 8.l0- 12.00externtTel. 08/763 23 20

internt12.00-16.40 endastl0 0508/763

ISBN 91-38-10026-6
ISSN 0375-250X

DesignAllmänna FörlagetOmslag
FörlagetAllmänna ABProduktion

Tryck Stockholm 1987 723957Svenskt



Förord

1986 års livsmedelsutredning LMU har haft till uppgift utreda konkur-att
rensförhållanden och prisbildning inom livsmedelsindustrin och livsmedels-
handeln. Utredningen har den 30 september 1987 överlämnat betänkandet
Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet" SOU 1987:44.

Denna utgör de tolv underlagsrapporterrapport har legat tillen av som
grund for faktaredovisningen i betänkandet. Rapporterna publiceras dels

bilagor till utredningens betänkande, dels friståendesom irapportersom
SPKs utredningsserie SPKUS.

förteckningEn över samtliga underlagsrapporter till 1986 livsmedels-års
utredning de deltagitsamt i respektive projekt återfinns ipersoner slutetsom

SOU 1987:44 i varje bilaga.samtav

Stockholm i september 1987

Lars Hillbom
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l Inledning

Det dyrt medär och dryck för dyrt, hävdas det ofta i den offentligamat -
debatten. Om detta är det betydelsefulltär minst två orsaker.sant Dels ärav
livsmedel nödvändighetsvara. Dels livsmedelutgör den jämte bostads-en

Årkostnaderna istörsta hushållens budget. 1986 svaradeposten således
hushållens inköp och dryck för femtedel denmat samlade privataav en av
konsumtionen. Inkluderas uteätande och alkoholhaltiga drycker ande-var
len drygt fjärdedel. finnsDet således goda skäl fråga sig det förären att om
dyrt med och dryck, och hur kan påverkamat detta.man

Att huruvidaavgöra förär dyr dockär värderingsfrå-en varugrupp en
frågaän det faktiska priset. Däremot detär enkeltga, snarare en om att

konstatera livsmedel har blivit dyrare, åtminstone under deatt åren.senaste
framgårDet Figur l.l, visar hur livsmedelsprisema har utvecklatsav som

sedan jämfört1980, med konsumentprisindex. Index för 1980 100.
Som har livsmedelsprisema stigit betydligt under desynes senastemer

åren den allmänna prisnivån.än Medan konsumentprisindex KPI således
ökade med drygt 60 under perioden, så motsvarande ökningprocent förvar
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livsmedelspriserna ökat realtharAnnorlunda uttrycktlivsmedel 85 procent.
meddelat 160.1980-86. 185periodenundermed cirka 15 procent

i prissnabbarelivsmedel har ökat änvarit såtidigaredådet ävenHar att
mätperiodvilkenviss del påtillberoroch tjänster Detandra somvaror

snabbarelivsmedlen ökat någotsåledeshar1970-taletbörjanväljs. Sedan av
förhållandetenskilda år hari allmänhet. Förprisnivånvad gällti pris än som

medkonsumentprisindex 149ökadetotalt procentvarit det motsatta; men
totala konsument-för detjämfört med 141perioden 1970-80,under procent

drygtrealprisstegring med 5totalinnebar procent.prisindex, vilket en
Är fenomen, ellersvensktlivsmedelprisstegringarna påsnabbadå de ett

prisut-Figur illustreraromvärld 1.2ivarit densamma vårutvecklingenhar
konkurrentländer.viktigastei våradagligvaror någravecklingen på av
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10° 1lIIu 1986198519841983198219811980
länderlivsmedelspñsema 1980-86.Utvecklingen i vissa1.2.Figur av

100.Index 1980

länderna i vissanordiskadeSverige, eller åtminstoneSom är avse-synes
Även Studerarbetydelse.mätperiodvalethär har dockenden unika. storav

länder med bådesåledesfinnerl970-taletutvecklingen under manman
i Sverige.livsmedel Dessarealprisstegring änpåsnabbare och långsammare

livsmedelsutredningenRtillunderlagsrapportifrågor diskuteras en annan
Canada,länder bl.a. USA,dock det fanns någrahuvudslutsatsEn är att -

realprissteg-snabbaretalet hadem.fl. under 1970-Storbritannien ensom-
för livsmedel Sverige.ring än

begreppetprodukt. Iemellertid inte homogenLivsmedel är ryms enen
prisutveckling. lolikahaft sinsemellanolika harmängd varugrupper, som

inomantal huvudaggregatprisutvecklingen förfigur illustreras1.3 postenett
för periodenLivsmedel 1980-86.

enskildaprisutvecklingen mellanskillnader iSom finns det varu-synes
perioden harunder såfördubblatspriset kött harMedan påt.ex.grupper.

internationella livsmedelspriser.SPKUS 1987:21Svenskaoch
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Figur 1.3. hisutvecklingenfär olika 1980-86.vamgrupperIndex 1980 100.

prisnivån på grönsaker och köksväxter endast ökat med 60 d.v.s. iprocent,
takt den allmänna prisnivån. Värt ocksåär densamma som att notera att

enda har uppvisat prisökningstakt kon-änvarugrupp som en gynnsammare
sumentprisindex malt- ochär läskedrycker. övrigtI har alla komponenter i
prisutvecklingen ökat i minst takt KPI.samma som

Under de livsmedel här har döljeraggregat siggrova presenteratsav som
naturligtvis underavdelningar i sin har haft olika prisutveckling.tursom
Det kan gälla olika kött fläsk,nöt, vilt styckningsdetaljertyper etc.,av av
dessa, det kan gälla olika grönsaker och så vidare. liggerDettyper av
emellertid utanför för denna studie i detalj ingå på prisutveckling-attramen

för varje enskild ingårtotalt 60-tal i konsu-en ettvarugrupp varugrupper
mentprisindex för livsmedel.

Vilka orsaker finns det då till de snabba prisökningarna livsmedelpå
Och i vad mån kan de påverkas Avsikten med de följande kapitlen är att
översiktligt belysa några huvudfaktorer bakom den observerade pris- och
kostnadsutvecklingen. Men innan desskan det ha sitt intresse ytterli-göraatt

allmänna observationer. Exempelvis det viktigtett ärgare par notera att
livsmedelspriserna i Sverige dels påverkas marknadsförhållanden såsomav
utbud och efterfrågan på olika livsmedel inom och utanför landets gränser.
Dels påverkas priserna direkt indirekteller politiska beslut. Ettav- -
exempel beslutpå direkt har påverkat livsmedelsprisernaett införan-ärsom
det och avskaffandet livsmedelssubventionerna under 1970- 1980-av resp.
talet. Exempel på politiska beslut med indirekt påverkan livsmedels-påmer
priserna jordbrukspolitikensär olika komponenter. frågor diskuterasDessa
utförligare i de följande kapitlen.

Livsmedelskeøijan och Iivsmedelssystemet

För kunna beskriva pris- och kostnadsförhållandenatt i livsmedelsproduk-
tionen fordras schematisk beskrivning vilka led livsmedlenen av passerar,
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bord. Islutlige konsumentensfram till deneller havsin från åkerpå väg
livsmedels-ochlivsmedelskedjantalabrukarsammanhangdessa omman

förädlingsledenolikadå delivsmedelskedjanMed begreppet avsessystemet.
detaljhandelochparti-förädling,industriell samtråvaruproduktionen,-

ingårUtrikeshandelnstorhushåll.i hushåll ellerbearbetningochförvaring
ochinnebördvidareharlivsmedelssystemetkedjan.också i Begreppet en

samspeletocksålivsmedelskedjanleden ide olikaförutominnefattar --
jordbru-inomåtgärder,andrasamhälleliga och t.ex.dessa ledmellan samt

ket.
i figur 1.4.livsmedelskedjanbeskrivningschematiskEn gesav

ochInsatsvaruindustri transporter

Lll i
P . ..pigga HushållHandelIndustri A; V

Utrikeshandel

Livsmedelskeøäan.Figur 1.4.

prisutvecklingenorsakerna tilldiskuterautgångspunkt förförstaEn att
livsme-värdetdet totalaförädlingsledens andelolikadels dekan avavvara

kostnadsutvecklingen i olika led.dels pris- ochdelskonsumtionen,
cirkatill l00uppgick 1985för livsmedel årutgiftertotalaKonsumenternas

överslagsmässig kal-gjortjordbruksnämnd harmiljarder kronor. Statens en
led i livsmedels-olikafaller pådessa kostnaderdelkyl huröver stor somav

livsmedels-värdetandel det totalavisas hurkedjan. tabelll 1.1 stor avav
och distri-förädlingråvaruproduktion,tillkan hänföraskonsumtionen som

värdenaunderstrykas ärbörjordbruksbaserade livsmedel. Detbution attav
försik-tolkas meddärför börhandelsledet, ochfrågaosäkra, speciellt i om

tighet.
livs-jordbruksprisregleradede1985svarade årframgår tabellenSom av

livsmedelskonsumtio-samladedenomkring femtedelarmedlen för tre av
Å livs-utgicksidanandraprocentenheter.utgjorde 19Därav momsennen.

Statensmiljarder kronor.värde drygt netto-medelssubventioner till treett av
livsmedeljordbruksprisregleradekonsumtion avsågintäkter den somav

kronor.miljardertill knapptuppgick således 9
ochhandels-förkostnadernautgjordetabellenockså framgårSom av

livsme-förkostnadernatotaladeochindustrileden mellan 40 45 procent av
förandeljordbruketssvaradelivsmedlenjordbruksprisregleradedel. deFör

produk-för inköptakostnaderutgjordecirka tredjedel, merpartenen varav
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Tabell l.l Livsmedelsutgifternas fördelning på olika led, 1985miljarder kronor

Kostnadskategori Jordbrukspris- jordbrukspris-
reglerade reglerade
Miljarder Miljarder
kronor °/o kronor %

Mervärdeskatt l 1,9 19 8,2 22
Handel och industri 27,5 44 16,3 43
Import 3,1 5 10,3 27
Kostnader för inköpta 18,1 23 3,2 8produktionsmedel
Ersättning för jordbrukarnas 2,3 3 - -arbete och kapital
Totalt 62,9 100 38,0 100
Källa: Statensjordbruksnämnd

tionsmedel. Ersättningen för lantbrukamas arbete och kapital beräknaseget
ha utgjort 3 den totala kostnaden förprocent de jordbruksprisreglera-ca av
de livsmedlen.

Uppgifterna är nämnts osäkra, och bör endast uppfattas illustra-som som
tioner till vilken vikt olika förädlingsled har de totala livsmedelsutgifter-av

utförligareEn diskussion kring de problemna. förknippadeär medsom att
beräkna jordbrukets eller distributionenst.ex. andel livsmedelsutgifternaav
finns i underlagsrapport till livsmedelsutrcdningenhen annan Där diskute-

också hur de olika förädlingsledens andelar kostnadernaras har utveck-av
lats tiden.över

Av intresse vid analys förklaringsfaktorer till den observeradeen pris-av
ökningen är naturligtvis inte bara de olika ledens andelar kostnadernaav av
betydelse, kanske framför allt hurutan olika kostnadsslag har utvecklats
över tiden.

Inom lantbruksekonomiska samarbetsnämndens indexgrupp utarbetas
indexserier för priser i olika led från producent till konsument. Producent-
priserna medmäts avräkningsprisindex A-index och vad jordbruka-avser

får för sina jordbruksprodukter. Prisregleringsprisindexren PR-index mä-
förändringen i deter priser registreras i det led där prisregleringensom

verkar. Jämfört med producentledet har för de flesta produkter då vissen
förädling skett. När de prisreglerade jordbruksprodukterna lämnar slakteri-

mejerier, bagerier har de varit föremåler, företc ytterligare förädling och
distribution. Priserna då imäts producentprisindex för livsmedelsindustrin
PPI-J. Slutligen prisutvecklingenmäts i konsumentledet med konsument-
prisindex för jordbruksprodukter KPI-J. Med dessa indexserier kan priser-

alltså följas från producent till konsument.na Härutöver redovisas också
prisutvecklingen för jordbrukarens insatsvaror medelst produktionsmedels-
prisindex PM-index.

I tabell 1.2visas prisutvecklingen medmätt dessa index för perioden- -1980-86. Index 1980 100.

Matkronan SPKUS 1987:25
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1001980livsmedelskedjanledi olikaPrisutvecklingen1.2Tabell av

19861985198419831982l98l1980
149,2142,3138,7129,7122,0111,5100A-index
179,0170,3162,2143,8134,2100 115,4PR-index
184,8173,6161,8143,8132,0115,3100PPI-J
190,8179,6166,4147,8133,0118,0100KPI-J
160,6157,6148,3137,2124,3112,6100PM-index
160,3153,8143,2132,6121,7112,1100totaltKPl

samarbetsnämndenLantbruksekonomiskaKälla:

olikaförutvecklingengällerdetskillnader närfinns detSom storasynes
ochsamverkanderadliggerutvecklingarnaskildaindexserier. Bakom de en

Även analysytligsamband.inbördesmedkomplicerade faktorer var-aven
Avsiktenarbete.omfattandekrävaskulleskiljer sigprisutvecklingen ettför

utvecklingen.iöversiktliga dragnågrapeka påendasthär är att
harjordbruksprodukter,förproducenttillprisernaA-index, avsersom
harårUnderled.följandeiindexseriernamindrestigit än senaresynessom

delbetydande över-beroende påspeciellt små,varit attökningarna aven
Specielltpriser.till lågajordbruksproduktionen har exporteratsfrånskottet
periodenför helaTotaltstigitprisindexharprodukter svagt.animaliskaför

takt.ungefäriökatvegetabilieranimalierförindex sammadockhar resp
jordbruksprisregleringendärledi detprisutvecklingenPR-index avser

paniledet.oegentligt benämntofta någotverkar
och olje-sockerbetorfabrikspotatis,animalier,ingårprodukter ärDe som

förmalnings-för s.k.tilläggmedproducentpriserbrödsäd ingårFörväxter.
producentpriser.matpotatisoch föravgifter

iinteA-index,snabbarebetydligt änökatPR-indexhar menSom synes
viktigtdetPR-index är attatt noteraVid tolkningenPPI.takt avsomsamma

innebärDetindex attledi detverkarlivsmedelssubventionerna avser.som
Omsubventioner.gradvarierandeåterspeglarutsträckningi vissindex av
ochPR-indexmedmätshade prisernahade utgåttsubventioneringa som -

Totaltvarit högre.såledesledenefterföljandesannolikt dedärmed också -
medökat näraPR-indexmedpartipriserna mättade s.k.har synessom--

för-emellertid olikafinnssiffradennaUnderperioden.under80 procent
betydligtökatharAnimalieproduktervegetabilier.animalierförlopp resp.

med knappt 65jämfört procentmedpartiledet, eller 83isnabbare procent,
vegetabilier.för

delvislivsmedelsindustrin PPI-JförProducentprisindex sam-avser--
produkter frånförädladeockså t.ex.PR-indexprodukter mermensomma

medökathar näraPPI-Jframgårtabellencharkuterier. Avbagerier och att
varitsåledes någotharPrishöjningarnaoch 1986.1980mellan85 procent

PR-index.förstörre än
prisernajordbruksprodukter mäterförkonsumentprisindexKPl-J --

jämförelsebutiken. liköperprodukterjordbruksprisregleradedepå som
animalierförsynnerhetigällersnabbare.priserna stigit Dettamed harPPI-J

lantbrukseko-enligtdettaFörklaringar till ärframgår i tabellen.vilket inte
detaljhandelsmargina-ochgrossist-ökadesamarbetsnämnden blnomiska a

Även haförpackningskostnader kanförkostnader enler transporter.samt



13

viss betydelse. Till skillnad PPI-J ingår också i KPI-J. Noterasmot moms
bör i detta sammanhang livsmedelpå och andra konsumtions-att momsen

inte har höjts sedan i september 1980. sänktesDäremotvaror momsen
tillfälligt med två procentenheter mellan november och december1981
1982. Förändringar i såledesutgör med sistnämnda undantagmomsen -

ingen förklaring sig till inflationstakten i allmänhet tilleller livsme-vare-
delsprisernas utveckling.

PM-index1 prisernamäts jordbrukets insatsvaror.på Priserna förnö-på
denheter, tjänster och kapital tillvägs index. indexIett gemensamtsamman
ingår inte kostnader för arbete eller lejt.eget

Som framgår tabellen ökade PM-index i ungefär taktav samma som
konsumentprisindex totalt och långsammare de andra indexseriernaän med
undantag för A-index.

slutsatsEn ovanstående genomgång prisutvecklingenär, har ökatattav
med ökande förädlingsgrad; den har varit snabbast inom handel och indust-

och långsammast inom primärproduktionen. finnsDet dock återigen an-
ledning framhålla den bild verkligheten de uppräknade index-att att av som

mycketär schematisk. angivna siffervärdenaDe skall därför tolkasen ger
med försiktighet.stor

För kunna analysera betydelsen prisindex för olika led iatt livsme-attav
delskedjan har ökat i olika takt fordras också uppgifter vilka värdevoly-om

återfinns i olika led. Exempelvis det förtotala värdet imer som var varorna
PPI-J cirka miljarder33 kronor, jämfört med 26 miljarder kronor för PR-
index.

viktigtEtt inslag i prisutvecklingen har varit borttagandet livsmedels-av
subventionerna. Mellan 1980 och minskade1986 de samlade livsmedelssub-
ventionerna med drygt l miljard kronor. Detta påverkade indexutveckling-

i PR-ledet och de led följer efter detta. Enligt lantbruksekonomiskaen som
samarbetsnämndens beräkningar skulle konsumentpriserna livsmedelpå
från 1981 och framåt ha stigit långsammare inte subventionerna hadeom

Ävenminskat. denna inverkan skulle emellertid prisutvecklingenutan på
jordbruksprisreglerade livsmedel enligt samarbetsnämndens kalkyler ha va-
rit snabbare denän totala prisutvecklingen enligt KPI. Medan priserna en-

19180-86ligt konsumentprisindex under perioden totalt ökade med drygt 60
skulleså enligt dessa beräkningar för jordbruksprisregleradeKPIprocent,

livsmedel ha ökatKPI-J med 67 inverkan de minskadeprocent om av
subventionerna hade negligerats. faktiska ökningenDen priserna enligtav
KPI-J blev drygtnämnts 90 procent.som

Det bör framhållas det inte finns någon oomtvistad metod föratt att
justera för inverkan subventioner. angivnaDe siffervärdena skall därförav
tolkas med försiktighet.

detNär gäller den del prisökningama jordbruksprisregleradepå livs-av
medel inte förklaraskan minskade subventioner beräknarsom av samar-
betsnämnden den utgiftsökningentotala i konsumentledet cirka 21att av om
miljarder under perioden 1981-86 så svarade mervärdeskatten för 19 pro-

prishöjningar inom parti- och detaljhandel för 22 prishöjning-cent, procent,
inom livsmedelsindustrin utanför jordbruksprisregleringen för 21ar procent
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förjordbruksprisregleringen 33föranleddaprishöjningaroch procent.av
också har påverkatsvolymförändringarnavärde- ochbör observerasDet att

importprisförändringar.av
olika led beskriv-prisökningarmekaniska nedbrytning på ärDenna enav

följandeutvecklingen. deobserverade lning ingen förklaring till denmen
livsmedelskedjans olikaiutförligare utvecklingenkapitlen beskrivs något

prisbildningen påöversiktligt dels hurled. Dessförinnan berörs emellertid
iutvecklingstendenser i samhälletdelsmarknad sker i allmänhet, någraen

haft betydel-kan hakonsumtionsmönstret,och det gällernär antasstort som
för prisutvecklingen.se
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Prisbildningen2 livsmedelpå

det förra avsnittetI konstaterades prisutvecklingen på livsmedel haratt varit
snabbare vad förän gäller den allmänna prisnivån. Innan ingår påsom
orsakerna till detta finns det skäl dröja vidnågot frågan hur prisbildning-att

sker på livsmedelsmarknaden.en
Allmänt kan konstatera utbudet och efterfrågansett på mark-attman en

nad bestäms lång rad faktorer vilken produkter mark-av typen av som-
nadsförs, produktens till denväg slutlige konsumenten, graden konkur-av

produktionsförhållandena, vilka åtgärder in vidsätts marknadsfö-rens, som
Ävenringen möjligheter till etablering företagetc. institutionellasamtav nya

förhållanden olika slag skatter, lagstiftning, olika regleringarav typer av-
kan spela betydande roll för marknadensetc. fungera.sätten att-

teorinsI marknad kan konsumenternas efterfrågan beskrivas med hjälp
efterfrågefunktion. Efterfrågan då funktion prisernaav antasen vara en av

på tjänsten ivaran/ fråga och dess substitut den disponibla inkomsten.samt
Genom efterfrågefunktionerna föratt alla konsumenter kanaggregera man
härleda efterfrågefunktion för hela ekonomin.en

Det totala utbudet på marknad påär sätt allaen samma summan av
företags utbud. Företagen allt lika villiga utbjudaantas annat attvara- -

försäljning,till högre pris de kan erhålla. Annorlunda uttryckt detmer är
produktionskostnaderna vid given efterfrågan hur mycketavgören som

kommer produceras.attsom
Generellt kan säga de prisförändringarsett företagenatt görman som

beror förändringaripå efterfrågan, förändringari konkurrenternas beteeen-
Ävende kostnadsförändringar. förväntningarsamt olika slag kan påver-av

ka prisbildningen.
Om såväl utbuds- och efterfrågeförhållanden på marknad kändaären

kan bestämma s.k. jämviktspris pris därett den utbjudna kvantite-man ett-
precis marknadensten efterfrågan.motsvarar

För renodla beskrivningen marknadsekonominsatt funktionssätt talarav
i ekonomisk teori ofta s.k. perfekt konkurrens. dennaman För tämli-attom

teoretiska form konkurrens skall råda måste antal villkorgen av ett vara
uppfyllda:

Antalet säljareEI och köpare på marknaden måste så ingenstort attvara av
dem på hand kan påverka priset.egen

säljareInga och inga köpare fårEl samverka med varandra.
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de kansåhomogena,efterfrågas måsteutbjuds och attDeD varavaror som
olika kvantiteter.säljas iochköpas

vadmarknadeninformationfullständighamåsteKonsumenternaD om -
billigast.där dethandla ärde kanpriser såtill vilkabjuds och attutsom -

snabbtföretag skallfritt, d.v.s.skallmarknadenTillträdet tillD nyavara
marknaderna.sig in påkunna ta

tillverkningen blir billiga-stordriftsfördelar görfinnasfår inte attDetD som
framvilket driversmåföretagenslåsproducerar. Då ut,manre, mer
fåtaloligopolmarknaden eller ettfinns påsäljareendastmonopol en

inte längremarknadenbestårDärmedmarknaden.delarsäljare av
priserna.kaninte självaföretag,småmånga styrasom

kostnadsförändringarteknik,förutsättningar nytillAnpassningenD nya
snabbt.mycketgåetc måste

blienligt teorinprisetuppfyllda kommer attkriterierdessa ärbl.a.Om
produktionsfaktoreroch allabalanseras,efterfråganochutbudsådant att

möjligaeffektivast sätt.användas påkapitalarbete och
effektiv konkur-innebäromvärldenmedhandelsutbytedet gällerNär en

det hartjänsterochdeproduceravarje land kommer att somvarorattrens
produktionskostna-de lägstauppnåsför. Härigenomförutsättningarbäst

för alla konsumenter.prisernaoch dederna lägsta
i prak-existerar knappastefterliknaförsökermodellenmarknadDen som
hurför analyseraanvändbarvisat sigmodellenLikväl hartiken. att en

förändras.skulle kunnafunktionssättdessoch hurmarknad fungerar
fel riktning.tanken iemellertid ledaområde kanTerminologin dettapå

markna-perfektakonkurrens,"effektivAnvändandet såsomtermerav
i allamarknadmodellensintrycketjämviktsläge skapar lättder och att

möjli-detfalletknappast ävenidealtillstånd. Såavseenden ärutgör ett om
iintroducerade modellenl800-talsekonomerhos detanken ensomgen var

inte givet mångasitt genombrott. Det ärindustrialismen stod införtid då att
sigdet visatharfåeffektivare tvärtomföretag producerar änsmå stora;

massfabrikation.flestastordriftsfördelar vid definnas uppenbara typer av
alltid allafri handelfullständigtsjälvklartheller detInte är att gynnaren
protektionism ärvisst måttsituationer därfinnaskanDet ett avparter.

bidrag till denytterligarenågothär inte lämnaAvsiktenmotiverat är attetc.
harickeellermarknadens"perfekta rasatdendebatt vara somvaraom

konstateradet medögonblicket räcker attsekel. För attunder än ettmer
analyse-sig väl försammanhang lämparmarknader i många attlärobokens

marknader.hos olikafunktionssättetra
marknadens brister"perfektadenvärderingvilken görOavsett avman

i liten ellermarknader barade flestadet uppenbartförtjänster,och så är att
eller koncentra-Monopol-marknad.modellensliknarmåttlig omfattning

informellaellerformellamarknader liksomflestafinns detionstendenser på
produktvarianterpräglad mångaverklighetnyetablering.hinder för I aven

möjligt förhellerknappastslag detolika ärmarknadsföringsinsatseroch av
alternativ.tillgängligainformationperfektskaffa sigkonsumenterna att om

handelsutbytet såfriadetförutsättningengällerdet slutligenOch när om
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bekänner sig de flesta industriländer till detta med läpparna och med
i formpennorna frihandelsavtal GATT tillämparetc i prakti-av som men

ken gränsskydd i form tullar och avgifter tariffära handelshinder eller iav
form samhälleliga krav standards olika slag icke-tariffåraetcav av- -
handelshinder.

Även för den ytlige betraktaren detär uppenbart marknaden för livs-att
medel i ovanligt liten grad uppfyller de angivna villkoren för fri konkurrens.
Det gäller i alla led livsmedelskedjan produktion, vidareförädling ochav -
handel. flestaDe länder har produktion jordbruksråvaror, trotsen egen av

fråndet global synpunkt sannolikt skulle innebära lägre kostnaderatt om
jordbruksprodukterna produceras i de länder har de bästa naturligasom
förutsättningarna. Orsakerna till de flesta länder eftersträvaratt att vara
självförsörjande i fråga livsmedel har olika skäl framför allt bered-om -
skapsskäl, önskemåläven bibehålla lantbruket tillföraoch lant-attmen om
bruksbefolkningen skälig levnadsstandard. Mål och medel i jordbruks-en
politiken beskrivs utförligare i kapitel 4. I de flesta länder såledesärse
jordbruket föremål för omfattande regleringar. Den kanske viktigaste reg-
leringen det gränsskyddär tillämpas i så alla länder; förgottsom attsom
upprätthålla den inhemska produktionen beläggs således importerade jord-
bruksmetoder med tullar eller avgifter, eller föremål för importförbud.är

ocksåMen på den inhemska marknaden handelnär med jordbrukspro-
dukter reglerad. Priserna flertaletpå jordbruksprodukter fastställs således

politiska beslut och inte prisbildning på den fria marknaden.genom genom
Under tidigare år har subventioner för hålla tillbakaanvänts prisnivån.att
Utnyttjandet livsmedelssubventioner har dock minskat under år,av senare

omfattaroch idag bara vissa mjölkprodukter.
Utöver de nämnda kraven finns rad eller mindre svårgenomträng-en mer

liga regelkomplex påverkar konkurrensförutsättningarna för jordbru-som
ket, jordförvärvslagstiftningen och stödet till jordbruket it.ex. Sverige.norra

frånsett regleringarnaMen även skiljer sig livsmedelskedjans olika delar i
viktiga avseenden från modellens fria konkurrensmarknad. Inom alla led av
livsmedelskedjan har utvecklingen under efterkrigstiden inneburit koncen-
tration. Det gäller såväl produktionsanläggningarna inom livsmedelsindus-
trin, har blivit och färre, i frågastörre ägandet där utvecklingensom som om
har gått oligopoltendenser.monopol- eller iSåväl primärproduktionenmot

i distributions- och handelsledet har utvecklingen inneburit koncen-som en
tration och färrestörre enheter. Utvecklingen inom olika led livsme-mot av
delskedjan beskrivs i de följande kapitlen.närmare
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3 Samhällsutveckling och
konsumtionsmönster

Efterkrigstiden har i många avseenden inneburit revolution. Underen en
relativt begränsad period har således upplevt ganska dramatiska föränd-
ringar i fråga ekonomiska förhållanden, levnadssätt och konsumtions-om
mönster. Detta har betydandeäven spår detnär gäller vadsatt äter och
dricker.

ekonomiskaDen tillväxten i historiskt perspektivsett ettvar extremt- -
snabb under 1950- och 60-talen. Under dessa år, i väsentliga avseendensom
lade grunden till den höga levnadsstandard vi kan njuta idag,som av upp-
levde således låg arbetslöshet, låg inflation och hög ekonomisken en en
tillväxt. Mellan 1950 och 1960 ökade bruttonationalprodukten BNP med i
genomsnitt 3,4 år, imätt reala Under den följandeprocent tioårs-termer.per
perioden tillväxten snabbare.ännu Under 1960-talets fem första årvar var
noteringarna rekordartade i genomsnitt växte BNP då med 5,3 procent,-
och under de kommande fem åren med 3,8 procent.

Vilka då huvudorsakerna till detta Allmänt kan konstateravar attman
antal faktorer under dennaett periodstort samvarierade på ett gynnsamt

och detsätt, därförär svårt peka någon enskild faktor.att Några viktigaut
faktorer dock tvivel den snabba produktivitetsökningenutan inom indu-var
strin, utvecklingen inom varuhandeln där självbetjäningssystemets genom-
brott har haft mycket betydelse, de investeringarnastor ien samt stora
kraftproduktion. Av avgörande betydelse också den snabba produktivi-var
tetsökningen inom jordbruket möjliggjorde överflyttning arbets-som en av
kraft till andra, expansiva sektorer, samtidigt jordbruksproduktio-mer som

ökade.nen
Under 1970- och 80-talen har den ekonomiska utvecklingen varit mindre

Till del dettaär internationelltstor fenomen,gynnsam. bl.a. harett som
orsakats 1970-talets oljechocker. Men även specifika svenska fakto-av mer

i förhållande tillett omvärlden kostnadslägerer har bidragitsom ogynnsamt
till tillväxttakten blivit lägreatt tidigare.än Mellan 1974 och 1984 ökade
BNP således endast med i genomsnitt l,6 år.procentca per

Den snabba ekonomiska tillväxten har både påverkats och påverkatav
samhällsutvecklingen. En viktig förändring gäller jordbrukets ställningt.ex.
i ekonomin. början1 1950-talet jord-svarade och skogsbruket för knapptav
12 Ården samlade bruttonationalprodukten.procent 1985av motsva-var
rande siffra knappt två procent.
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utvecklingen.prägladeförändringarsynligaochockså andraMen stora
upprustningochutbyggnadsnabbskeddeoch 60-talen avUnder 1950- en

rationaliseringaromfattandegenomfördeSJsamtidigt avvägnätet, som
dedelblev transporterföljd detjärnvägstrafiken. En stor somatt avenav

ilastbilstrafik. Tillväxtentillflyttades överjärnväghade skettdittills per
snabbförocksåförbättradede vägarna utrymmekombination med engav

År ipersonbilar250 000detfanns1950personbilar.antaletökning caav
antaletTiopersonbil. årinvånaremotsvarande 28Sverige, senare varper

miljonerfinns det 3,1dagbil. Iinvånaremiljoner 6,3 per-1,2nära caper
på2,7genomsnitt gåridetinnebärvilketi Sverige, ensonbilar personeratt

betydelseavgörandehafthargenombrottsnabbapersonbil. Bilismens en
levnadssätt.för vårtochtillväxtenekonomiskaför denbåde

förvärvsfrekvensenökadevarit denutvecklingstrend harviktigEn annan
förvärvsarbeteÅr kvinnornagiftadefjärdedelhadekvinnor. 1946för aven

har den nåtti dagochsiffran 45år procent,utanför hemmet. 20 senare var
till 68 procent.upp

konsumtioneninneburitocksåhartillväxtenekonomiska attsnabbaDen
offentliga kon-densnabbastökat ärdärvid harsektorökat.har Den som

genomsnitt 5i näramedökadeoch 19701950mellansumtionen, pro-som
måttligvaritökningstaktenbörjan har1970-taletsSedanår. meracent per -

underkonsumtionenoffentligahar denlikvälår2,5 procent menperca -
privata.densnabbare änföljd årmycket lång växtaven

livsmedelskon-industriländer är,flestaför dehar gällt atttendensEn som
minskatenderarkonsumtionenprivataden totala attandelsumtionens av

myckettendens varitdennafall harSverigesIökade inkomster. mar-vid
konsumtio-privatadenför 30livsmedelsvarade procent1950kant; år avca

oräknat.uteätandeknappt 19i dagmedan andelen är procentnen,
Pâförändringar skett.betydandelivsmedelsposten harinomocksåMen

tidsperiod harlängrestabila, överrelativtsiktkort våraär matvanor enmen
skeddeoch talen60-Under 1950-betydelse skett.förskjutningarvissa enav

docktendensmjöl ochkonsumtionensnabb minskning somgryn, enavav
likale-minskadematpotatisKonsumtionenhar upphört under år. avsenare

iDärefter har den1970-talet.mitten stort settrelativt fram tilldes snabbt av
ris ökat.konsumtionenharvarit konstant. Däremot av

viktigastejordbruketskonsumtionsmjölk ärFörbrukningen somav -
därefterför1970-talet,börjantillfram attminskadeinkomstkälla av-
minsk-dock ånyobörjan har1980-taletsöka. Sedanåterigen börja svagen
period-ochlättmjölk år 1969Introduktionenobserveras.ning kunnat enav

iviktig rollspelatmjölkprodukter harsubventioneringomfattandevis enav
Un-och 70-talen.ökade under 1960-Köttkonsumtionenutveckling.denna

nötkött.fläsk- ochbådeförnedgång skett,vissl980-talet harder en
drickerochvad ätersammansättningenemellertid inte baraDet är av

ocksåbeskrevs harsamhällsförändringarförändrats. Dehar nysssomsom
hurinverkat på äter.

kvin-blandförvärvsfrekvensenden ökadebl.a.viktig konsekvensEn av
iskedde hemmentidigarematlagningmycket den numeraär, att somavnor

expansionsnabbgenomgåttLivsmedelsindustrin harindustriellt.sker en
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efterfrågan halvfabrikatpå färdiglagadoch med förlängdattgenom mat
hållbarhetstid har ökat.

Djupfrysta introducerades i Sverige i mitten 1940-talet, fickvaror av men
sitt verkliga genombrott först 10 år senare.

Under fick1950-talet också självbetjäningssystemet sitt genombrott. Ut-
gångspunkten för denna butiksform just djupfrysta eller paketeradevar va-

Också mjölk i pappförpackning såg dagens ljus undert.ex. l950-talet.ror.
ÅrFärdiglagad blev allt vanligare under denna period. 1948 introduce-mat

rades barnmat på burk och vällingar "reform"t.ex. inledningsvisen som-
väckte misstro småningom blev självklarhet för de flesta barnfa-men som en
miljer.

främstaDen drivkraften bakom självbetjäningssystemets framväxt devar
snabba lönekostnadsstegringarna under och1950- 60-talen, incita-som gav

till minska personalkostnaderna i butikerna.ment att Denna tendens fortgår
iän dag, i andra formerän datakassor Under börjanetc.. 1950-taletom av

rådde dessutom periodvis brist arbetskraftpå till servicenäringarna. Ett an-
ökasätt lönsamheten och omsättningennat att i detaljhandeln ökaattvar

sortimentet. Den s.k. branschspridningen blev viktigt inslag i utveckling-ett
butiksstrukturen under 1950- och 60-talen; de tidigare livsmedelsbuti-en av

kerna började sälja tekniska artiklar, Samtidigt tvingadespappersvaror osv.
del de traditionella specialaffärernastor läggas ned charkuteributi-en av att

ker, fiskaffárer etc..
Ur snabbköpsbutikerna dettaväxte på allivsbutikernasätt med ett-

bassortiment praktiskt alla fram, och småningomsåtaget sortersav varor -
stormarknaderna. De till delär produkt bilismens snabbastorsenare en av
ökning. butiksstrukturenHur har utvecklats beskrivs i kapitelnärmare 6.

Utvecklingen sin prägel också på vardagslivet i hemmet. mindreAlltsatte
tid kom ägnas åt matlagning även de i vissåren utsträckningatt senasteom
har inneburit återgång till viss manuell matlagning, och den matlag-en
ning skedde understöddes till allt delstörre elektriska hushållsappa-som av

olika slag. Också införandet kyl- frysskåpoch liksom diskmaski-rater av av
och på "foodår processors och mikrougnar har haftner senare storen

betydelse för hur vardagslivet, ätandet och drickandet har gestaltat sig.
Det emellertidär inte bara livsmedelskonsumtionen inom hemmets väg-

har ändrats. viktig förändringEn har gällt de s.k. storhushållensgar som
ökade betydelse. Fria Skolmåltider beslöts riksdagen år varige-1946,t.ex. av

många skolbarn kom få del sitt näringsintag utanföratt stornom en av
hemmet. Också inom andra sektorer företag, myndigheter harm.m.- -

Ävenpersonalrestauranger blivit allt vanligare. antalet luncher på restau-
har uppvisar snabb tillväxt. Sammantaget innebär dettarang att t.ex.en

livsmedelsindustrin riktar del sin försäljning till kunderstornumera en av
utanför dagligvaruhandeln.

Sammanfattningsvis har således både samhället i allmänhet och kon-vårt
sumtionsmönster i synnerhet genomgått genomgripande förändringar un-
der de 30-40 åren. Utvecklingen har också inneburit ändradsenaste roll-en
fördelning; exempelvis utför industri, handel och storkök i dag många deav
uppgifter tidigare skedde i hemmen. de följande kapitlenI diskuterassom
utvecklingen inom olika led livsmedelshanteringen utförligare.av
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Produktion4 livsmedelsråvarorav

Jordbruket4.1

förändringarDe har i samhälletägt under efterkrigstidenstora harsom rum
påverkat jordbruket flerapå faktorersätt. Ett antal har således bidragit till att
jordbruket idag spelar betydligt mindre roll i samhällsekonomin, bådeen
mätt antalet sysselsatta och andel den totala produktionen, änsom som av
för sedan.40 år

jordbruketsMen andel både produktionsvärdetrots ochatt sysselsätt-av
ning har minskat, så det politiska intressetär för jordbruksfrågorna fortfa-

finnsrande Det flera förklaringar till det. En jordbruketstort. är basenäratt
för livsmedelsproduktion,vår varigenom varje diskussion livsmedel ochom
livsmedelspriser har naturlig utgångspunkt i förhållandena inom jordbru-en
ket. förklaringEn den snabbaär krympningen jordbruketattannan av
under främst 1950- och 60-talen medförde besvärliga anpassningsproblem

fortfarande lever kvar, framför i formallt regionala problem. Servicesom av
olika slag på landsbygden har försämrats i takt med befolkningstäthe-av att
har minskat. Också frågan jordbruksbefolkningensten materiellaom stan-

dard har varit återkommande fråga denpå politiska dagordningen. Slut-en
ligen har befolkningsomflyttningarna och samhällsutvecklingen fört med
sig förändringar i kulturlandskapet.stora

Orsakerna till jordbrukets speciella problem problem likartadeär isom-
de flesta industriländer i huvudsakär två. Dels har livsmedel låg inkomst--
elasticitet; inkomsternanär ökar, ökar inte efterfrågan jordbruksproduk-på

i takt. I synnerhet gäller detta förter baslivsmedel olika slag. Delssamma av
kännetecknas de flesta livsmedel låg priskänslighet priselasticitet: detav
går med andra ord inte i någon utsträckning öka efterfråganstörreatt genom
prissänkningar. Till detta kommer de beskrivna samhällsför-att nyss
ändringarna har lett till de livsmedel efterfrågas i större utsträckningatt som
har hög förädlingsgrad. Detta innebär efterfrågan riktas förädlings-att mot
industrin i första hand och endast i mindre utsträckning kommer den egent-
liga jordbrukssektorn till godo. viktigtEtt faktum i sammanhanget är, att
produktivitetsutvecklingen har varit snabbare inom jordbruket inomän
andra sektorer. Detta förhållande diskuteras i det följande.

För kunna förstå vilken roll utvecklingen inom jordbruketatt har för
prisbildningen på livsmedel det viktigt förståär hur marknaden för jord-att
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Till skillnad från teoriböckernas marknadbruksprodukter fungerar. är
för jordbruksprodukter ofullkomlig i mängd avseenden.marknaden en

för jordbruksprodukter starktföljd marknadenbl.a. ärDetta är atten av
beskrivs dels huvuddrag i jordbrukspolitiken,reglerad. det följande någraI

inom jordbruksnäringen underde allmänna tendenserna år.dels senare

Jordbrukspolitiken

mellankrigstidensskapades underjordbrukspolitiktill modernEmbryot
verkningarjordbruket krisensskyddakriser.ekonomiska För motatt -

dumpingkonkurrens med inslaginternationellprisfall och hårdstarka av -
jordbruksprodukter.prisregleringar Reg-industriländer påinförde de flesta

och avgifter elleri tullarkonstruerades regel såleringarna att genomman
för jord-avskärmade marknadenimportrestriktioner denkvantitativa egna

internationell konkurrens.påverkanfrån alltför kraftigbruksprodukter av
Sveriges deljordbrukspolitiken tillkom för år 1947.samladeförstaDen

i allt väsentligtdå lades fast kanför jordbrukspolitikengrunderDe som
tyngdpunktsförskjutningar mellan defortfarande leva kvar, ävensägas om

förekommit.ingår i politiken harmål som
förcentrala mål deni Sverige talatUnder efterkrigstiden har treman om

inkomstmälet ochjordbrukspolitiken, nämligen produktionsmålet,svenska
perioder haftunder olikaeffektivitetsmålet/konsumentmâlet. mål harDessa

gällande livs-inbördes tyngd. Enligtskiftande formuleringar och olika nu
riktlinjer försörjningsmå-medelspolitiska/jordbrukspolitiska talar man om

i fredstid underlet livsmedelsförsörjningen såväl avspärr-att trygga som-
inkomstmålet och konsumentmåletning och krig huvudmålett samtsom-

finns detlikställda huvudmålet. Vid sidan nämnda måldelmål undersom av
i jordbrukspolitiken nämligen miljö- och resursmål,flertal andra mål,ett
regional- och sysselsättningspolitiska mål, handelspolitiska mål etc.

medel utnyttjas för de uppställda skallDe i huvudsak målen nås ärattsom
likaledes i huvudsak tre.

jordbruksprodukterPriserna och avsättningen denpå regleras genomav
Jordbrukspriserna fastställs statsmakternajordbruksprisregleringen.s.k. av

jordbruksnämndefter överläggningar mellan som representerar sta-statens
för-konsumentdelegation Lantbrukarnasjordbruksnämndensten, samt

priser förhandlar fram upprätthålls delshandlingsdelegation. De ge-man
gränsskyddet,importerade livsmedel delsavgifter på genom en reg-nom

marknadsreglering ochavsättningen den svenska marknadenlering påav
export.

rationali-bedriverbidra till effektivitetsmålet uppnåsFör statenatt att en
sikt effektivitetenjordpølitik, syftar till längre ökaoch påserings- attsom

jordbruket.inom det svenska
undervis-olika forskning, försök ochSlutligen stödjer statsmakterna på sätt

jordbrukets område.påning

Areal och sysselsättning

svenska åkerarealen omkringDen störst år 1920, då den omfattadevar som
miljoner3,8 hektar. till omkringFram år 1950 minskade den mycketca
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början 1950-talet gick utvecklingen snabbare. Underfrånlångsamt. Men av
genomsnitt hektar åker ned varje och under 1960-1950-talet lades i 17 000 år,

Under perioden minskade den totala åkerarea-talet 000 hektar. 1950-7533
miljarder hektar omkring miljoner hektar. Därefterfrån till 2,95len 3,7ca
varit i konstant.har åkerarealen stort sett

jordbruksarealfråga betydelse i detta sammanhang vilkenEn ärstorav
tillnödvändig för vår livsmedelsförsörjning med hänsyn bl.a.är attsom -

beredskapsmål skall kunna upprätthällas.-
finns naturliga skäl inget självklart entydigt det. Blandoch påDet av svar
beror det vad odlas. Vidare har den fortsatta tekniska utveck-påannat som
inom jordbruketlingen avgörande betydelse, liksom storleken och anta-en
de brukade enheterna.let hos

livsmedelskommitté drog i sitt den1983 års slutbetänkande slutsatsen att
åkerareal sikt skulle krävas för livsmedelsförsörjning tillpå vår uppgårsom

miljoner frånhektar. Kommittén utgick i sin bedömning dåvarande2,6ca
i fråga teknisktrender utveckling och användning kemikalier.om av

Jordbruksproduktionen sinhar tyngdpunkt i södra och mellersta Sverige.
Hälften den totala åkerarealen finns i slättbyg-de syd- och mellansvenskaav

ytterligarederna, och 40% finns i skogs- och Endastmellanbygdema. 10%ca
åkermarken finns i Norrland.av
Minskningen jordbruksmarken har till del kommit till ståndstorav ge-

företrädesvis mindre enheter har lagts ned. Antalet brukningsenhe-attnom
minskathar således krafigt, vilket fåtthar till följd medelarealenter att per
harbrukningsenhet ökat. Genomsnittsjordbruket förfogadeår 1951 över en

Århektar.areal 12,9 1982 siffran ungefär dubbelt ellerså 25,4stor,av var
dennahektar. utvecklingTrots har dock mindre hälften alla bruk-än av

åkermarksarealningsenheter enhe-20 hektar. Men dessaär större änen som
i gengäld för fjärdedelar åkermarken.över den totalater tresvarar av

Sammanslagningen varitåkerarealen till enheter har alltstörre trotsav en
ganska långsam mycket jordegendomar bildats underFå harstoraprocess.

Snarare kan beskrivaår. utvecklingen ökningsenare man som en svag av
normalföretagets storlek.

det däremot gäller animalieproduktionen kraftig koncentra-När har en
tion animalieproduktionen har koncentrerats till alltägt på så sätt attrum
färre företag. produk-hönserierna för 90%3 näraprocent t.ex.av svarar av
tionen, och tredjedelar ombesörjs tion-slaktsvinsproduktionentvå av av en
del företagen. viktigt undantag dock i detta avseende mjölk-Ett utgörsav av
produktionen fortfarande starkt decentraliserad.ärsom

Också inom jordbruket kraftigt. likhet medsysselsättningen har minskat I
de flesta andra länder jordbruksland. Fortfarande iSverige länge ettvar
början arbetade fjärdedel befolkningen inom jordbruket1950-taletav en av
och dess binäringar. Därefter har emellertid inom jord-antalet sysselsatta

minskat kraftigt.bruket hänger till del med efterfrågeut-Det stor attsamman
vecklingen inom andra delar ekonomin mycket snabb under 1950-av var
och 60-ta1en. fick till följd jordbruksbefolkningen specielltDetta denatt -

delen framför industrin.andra sektorer, allt Frånsögs attyngre upp av-
försåledes sedan ha utgjort fjärdedel totalbefolkningen35 år utgören av

jordbrukarna mindreidag fem totalbefolkningen.än procent av
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den olikartadebefolkningsomflyttningar blivit följdenStora har ut-av
naturligtvis periodvis med-olika näringsgrenar. harvecklingen inom Detta

samtidigtjordbruksbefolkningen. harfört problem, speciellt för Menstora
samhället har kunnatmedfört den produktionen iutvecklingen totalaatt

effektivare, dels denöka dels jordbruket har blivit attatt genomgenom-
anställning i andrajordbrukssektom har fåttarbetskraft har lämnatsom

näringsgrenar med hög produktivitet.
inombrukade antalet sysselsattaTrots således såväl den arealenatt som

den totalajordbruket har minskat kraftigt under efterkrigstiden, så har pro-
produk-duktionen ökade således den totalaökat. Mellan och 1985år 1950 år

tionen inom jordbruket med i fasta priser.40 mättnära procent,
produktivitets-Produktiviteten inom jordbruket har alltså ökat. Störst var

ökningarna Arbetsproduktiviteten produktionenunder l960-talet. ar-per
betstimme ökade i Underdå med genomsnitt 8,1 år.procent per samma

insattproduktionsvärdetproduktivitetenperiod ökade den totala per-
genomsnittligaDärefter har denmed i genomsnitt år.krona 6 procent per-

Under taletstrendmässigt minskat. 1970-arbetsproduktivitetenökningen av
genomsnittarbetsproduktiviteten med i 7,5första fem ökadeår procent per

iårökningen endast 2,6Under perioden 1980-85år. procent genom-pervar
arbetsproduktivitet såle-produktivitetensnitt. mättMen även somom --

för de allramed undantagtakt tidigare, så hardes har ökat i långsammare än
isnabbareinom jordbruket varit änproduktivitetsutvecklingenårensenaste

början också snabbare ännäringslivet i sin helhet, och fram till 1980-talets
tillverkningsindustrin.genomsnittet för

detsåledes blivitproduktivitetsökningarna harFöljden de snabba attav
areal1950, påårproducerar 40 änjordbruket i dagsvenska procent enmer

fjärdedel såmed arbetsinsats ärmindre och30är procent ensomensom
stor.

hur mycketnaturligtvis inte barasammanhangintresse i dettaAv är som
visar hurFigur 4.1vad har producerats.ocksåhar producerats utan som

perioden 1961-1985.undersig olika ändamålåkermarken har fördelat på
%
i

100 Övrigåkerareal

80

60-
Fodersád

40

20A gronloder ensilageväxterVall, och

° l r Vl l II 1 1 1I l 1
13573 77 79 31 8357 69 7565 711951 63

årsbokKälla:Jordbruksstatislisk
Åkerarealensfördelning 1961 85Figur 4.1. i procent.-ha åker.med 2änFöretag mer
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Som har relationerna mellan olika grödor varit stabila under helasynes
perioden. Detsamma gäller för fördelningenäven mellan vegetabilier och
animalier; under hela efterkrigstiden har vegetabilierna värdemässigt svarat
för femtedel det totala produktionsvärdet. jordbruketsHur produk-ca en av
tionsvärde har fördelat sig på olika produkter under perioden 1950-1985
framgår figur 4.2.av

Muljarderkr
A

12 1 g./Animalier
./..øz.ZI.\J_A./a_./-.

"s./10

8 -1
4

6 -1
i

..4 I 11x1- --"Vegetabil ,,-/ier
løø|"

qøøøuføfø_\sf,\\\f2

Ollllllllllllllllll:
1950525415658 6062 64 66 68 70 72 7874 76 80 82 84 86

StatensKälla: jordbruksnámnd

,2. Jordbruketsproduktionsvärde,Figur 4 fördelat på vegetabilierochanimalier 1950-
Miljarder kronor86. 1980årsi priser.

Mjölk denär inkomstkällanstörsta för jordbruket. Under hela talet1970-
och första hälften 1980-talet har mjölkproduktionen bidragit med näraav
hälften jordbrukets bruttointäkter.av

Vilka effekter på kostnadsutvecklingen inom jordbruket har då den skis-
serade utvecklingen fått tabellI 4.1 prisutvecklingen dels totalt föranges
jordbrukets produktionsmedel, dels för olikaantal delposter. Posten ar-ett
bete inkluderar jordbrukarenssåväl arbetslön kostnaden föregen som
lejt arbete. För perioden före 1966/67 har uppgifterna hämtats från kost-
nadsprisindex, publicerat jordbrukets utredningsinstitut. periodenFörav
därefter har PM-index använts.

Som har skillnaderna varit mycket mellan olika kostnadspos-storasynes
slående den relativtMest snabba ökningen arbetskostnaden.ärter. sett av

Medan prisindex för förnödenheter knappt sjudubblades peri-undert.ex.
oden så ökade prisindex för arbete beräknat efter lantarbetarlönen 55- -
gånger.

Även prisindex för kapitalkostnader har ökat relativt snabbt dock inte-
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1944-85 Indexproduktionsmedelför jordbruketsPrisutvecklingenTabell 4.1
1001944/45

Kapital-Förnöden-
kostnaderÅr TjänsterheterArbete

1001001001001944/45
1201121011571949/50
1751481282641954/55
2401711413581959/60
3151991516151964/65
362239908 1661969/70
53136224818601974/75
81561438435511979/80

120196767055041984/85
samarbets-Lantbruksekonomiskautredningsinstitut ochJordbruketsKälla:

nämnden

denna"arbetskostnaderna". Motutsträckningtillnärmelsevis i somsamma
medarbetefördrivkrafterna ersättaförståbakgrund det lätt attär attatt

varit starka.harmekaniseringsgradenökad.v.s.kapital att --
jordbruketiarbetsinsatsenden totalautvecklingen delsvisarFigur 4.3 av
maskinin-de totaladelsarbetstimmar,i miljonerlejt arbete, mätteget +

priser.i fastaperioden 1970-84,undervesteringarna

lndex
250
240
230-
220-
210-
200-
190-
180-
170-
160-
1504

krmiljarderMasknmnvcsteringar0140-
lmllHArbetstimmarI

70 IlI1 ||I IIII
8481 82 838078 797775 7673 741970 7271

jordbmket 1970-84.och iArbetsinsars investeringar4.3.Figur
100.Index 1970

jordbruketinomtimmararbetadeantaletfiguren harframgårSom av
arbetade tim-antalettotala1970-talet.början Detkraftigt sedanminskat av

Seroch 1986.1970tredjedel mellanmed cirkaminskathar således enmar
tidigaredramatisk;varitutvecklingen ännutillbaka harlängre sommerman

fjärdedelbarajordbruket år 1986inomarbetstimmarantaletnämndes envar
nivå.1950 årsav
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deninvesteringsutvecklingen bildendet väntatNär gäller är motsat-som
jordbruket har till delproduktivitetsutvecklingen inomsnabbaden storta;

högsta noteringen sedankapitalinsats.åstadkommits ökad Dengenom en
maskininvesteringarnasamladebörjan finner då de1970-talet år 1976,av

Under övriga harmiljarder i priser. åruppgick till fem kronor 1980 årsnära
fastamiljarder kronor imaskininvesteringarna till och åruppgått 43 per

priser.

Sammanfattning

de produkter leve-framhölls i inledningsavsnittet har priserna påSom som
avräkningsprisindex, A-indexfrån jordbruket med det s.k.mättreras --

livsmedel i butikunder följd ökat prisernaår långsammare på mättänen av
den meningen inte "orsaken" till demed KPI-J. I står reala prisstegringarna

finna ilivsmedel pris- och kostnadsutvecklingen inom jordbruket.på att
livsmedelskedjan kom-minnetemellertid hålla i ärSamtidigt bör ettattman

samband mellan olikakomplicerade inbördesochmed starkaplext system
livsmedelsindustrinexempelvisbeskrivits i det föregående harled. Som -

arbetsuppgifterdetagit delföljdlängre år överöversett somavenaven -
A-indextolkningenjordbrukssektom. Ocksåutfördes inomtidigare t.ex.av
jordbru-påverkatsunder har måttetdiskuteras; speciellt årkan attavsenare

viktigt inte drasåledesför exportförluster. Detburit kostnaderna ärket att
ledets bidrag tilldet andraförenklade det elleralltför slutsatser enenaom

observerad prisstegring.
för intressevarit föremålharfråga speciellt under årEn stortsenaresom

livsmedelskonsumtionenförkostnadernavilken andel de totalaär, somav
naturligtvis denorsak till intressethänförlig jordbrukssektom. ärtill Enär

jord-för jordbruket tillmäts seinkomstmåletbetydelsestora ovan omsom
för livsme-inledningskapitlet beräknas, deibrukspolitiken. Som beskrevs

tredjedel de totalajordbruksprisregleringen,faller innanfördel avca ensom
döma har dennahänförliga till jordbruket. Av alltkostnaderna attvara

i dettarelativt under 1980-talet. Värtandel varit konstant att notera samman-
föringår kostnaden"jordbrukets andel ocksådock i begreppethang är att

inom jord-förädlingsvärdettill enbartinköpta produktionsmedel. Ser man
uppvisatarbete har dettakostnaderna för kapital och såbruket eget en

livsme-andel de totalakraftig minskning under 1980-talet, uttryckt som av
i underlags-utförligaredelskostnaderna. frågor diskuterasDessa annanen

till livsmedelsutredningenJrapport

Trädgårdsnäringen4.2

jordbrukssektornstiondelProduktionsvärdet i trädgårdssektom är avca en
Konsumtionsvärdetoch till ungefär hälften prydnadsväxter. utgörbestår av

blom-sjättedel livsmedelskonsumtionen. detta ledden I utgörtotalaca en av
trädgårdsprodukterna.tredjedel konsumtionsvärdetmor ca en avav

förklaraskonsumtionsmönstrenOlikheterna produktions- ochmellan av

Matkronor. SPKUS 1987:25
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höga import- förädlingsandelar.och Förädlingsmarginalen speciellt högär
försumbar.för köksväxter, frukt och bär. Exporten är

produktionskapaciteten varit i det oförändrad ellerTrots närmasteatt
ökat under den tioårsperioden, har produktionsvärdetnågot senastt.o.m.

fallit grund sjunkande realpriser. anmärkningsvärt med tankepå Detta ärav
den kraftiga i för branschen viktiga faktorpriser, nämligenpå uppgången två

energi- och arbetskraftspriserna. trädgårdssektorn uppvisatSåledes har en
förvånansvärt hög anpassningsförmåga. Oljeanvändningen har minskat
med 1976-84 samtidigt växthusarealen minskat, växthusbe-67 procent som

kraftigt föryngrats arbetskraften innebärståndet och reducerats. Detta sam-
kraftig produktivitetsutveckling stegrad arealavkastning,ochmantaget en

speciellt i växthusproduktionen.

Fiskerinäringen4.3

Fiskets produktionsvärde ungefär tredjedel trädgårdsnä-motsvarar en av
ringens, medan konsumtionsvärdet fisk hälftenpå trädgårdspro-är ca av
duktemas eller miljarder6 kronor år 1985. Importvärdet utgörca ca en
tredjedel konsumtionsvärdet. Torsk och sill/ strömming dominerarav
svensk ñskproduktion såväl volym- värdemässigt. SverigeTrots vär-attsom
demässigt nettoimportörär fisk huvuddelenså sillfångstenexporterasav av
och 40 torskfångsten. Samtidigt importeras fisk i förädladprocentca av
form, frysta torskfiléer. Totalt exportvärdet tredjedelutgört.ex. sett en av
importvärdet.

fiskproduktionenTrots ökat kvantitetsmässigt sedan mitten 1970-att av
talet har produktionsvärdet sjunkit priser,i 1980 års vilket speglarmätt
sjunkande producentpriser. förskjutning emellertidEn har skett inomstor
produktionen från sill/ strömming torsk, huvudsakligen orsakadmot ettav
kraftigt sjunkande realpris sill/strömmingpå och parallell höjningen av

Östersjöntorskpriset. Samtidigt har ökat i betydelse fångstområde.som
Kvottilldelningen inget direkt hinder förutgör produktionen någotderaav

Östersjönfiskslaget. Däremot har drastisk försämring torskbeståndet ien av
under deägt två åren.senasterum

Genom kraftig reduktion fiskare, specielltantalet bland demen av som
har fisket binäring, viss ökning i tillväxttakten i sektorns kapi-samtsom en
talbestând har produktivitetsutvecklingen viss nedgång i produk-trots en
tionsvärdet varit tämligen god.
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Livsmedelsindustri5

förändringar harDe i samhället under efterkrigstidenägt i formsom rum av
högre förvärvsfrekvens bland kvinnorna, bilismens ökade omfattning,t.ex.

förbättrade möjligheternade förvara livsmedel i hemmen haratt etc. natur-
Ävenligtvis inte bara påverkat utvecklingen inom jordbruket. den industri

förädlar livsmedelsråvaror har genomgått betydande förändringarsom un-
der perioden. kan livsmedelsindustrinMan har tagitsäga uppgifteröver iatt
båda ändarna livsmedelskedjan. Dels sker betydande del den föräd-av en av

tidigareling, skedde inom jordbruket och råvaruproduktion,som annan
inom livsmedelsindustrin. utförDels livsmedelsindustrin uppgifternumera

tidigare naturliga för hushållen, bakning och konservering.t.ex.som var
Livsmedelsindustrin således bådeär produkt och förutsättning fören av en
det moderna samhället.

statistiken indelasI livsmedelsindustrin i femtontal delbranscher. Avett
både handelspolitiska jordbrukspolitiskaoch skäl delar in livsmedels-man
industrin i skyddad respektive konkurrensutsatt industri. Den skyddade livs-
medelsindustrin omfattas jordbruksprisregleringen, dvs den skyddadärav
från utländsk konkurrens införselavgifter och importreg-eventuellgenom
lering. Tabell 5.1 redovisar antalet sysselsatta saluvärdet förår 1985samt
livsmedelsindustrins delbranscher.

Saluvärde årTabell 5:1 och sysselsättning i livsmedelsindustrin 1985

Saluvärde Antal
Bransch milj. kr. % sysselsatta
Slakteri- charkuteriind.och 19.777 30,7 l7.l92
Mejeriindustri 13.597 2l,l 10.098
Frukt- grönsakskonservind. 4.322 6,7 6.4000
Fisk- fiskkonservind. 1.338 2,1 2.477o
Olje- fettindustri 3.501 5,4 1.733o
Kvarnindustri l.7l l 2,6 799
Bageriindustri 5.465 8,5 l 1.881
Sockerindustri 2.106 3,3 2.004
çhoklad- konfektyrind. 2.676 5.0974,1o

livsmedelsind.Ovrig 5.330 8,3 3.215
Spritdrycksindustri 1.499 2,3 984
Maltdrycksindustri 2.856 4,4 2.876
Mineral- Iäskedrycksind. 318 0,5 465o
Hela livsmedelsindustrin 64.496 100,0 65.221

SCB industristatistikKälla: :s
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livsmedelskonsumtio-förändringartidigare kapitel har beskrivits deI av
Åtskilliga produkterdecennierna.under dehar ägt senaste somrumnen som

harcharkuterivarorbröd ochfärskvarorutprägladetidigare t.ex.var --
olika slagtillsatserberedning ochhållbarhetstidergivits längre avgenom

orsaker.flerautveckling harförpackningsteknik. Dennabättresamt genom
harhandeln ochinomhar skettomstruktureringorsak denEn är somsom

led.hantering i dessa Dessalagringstid ochlängretill behovlett annanav
koncentration hardenfaktor ärkapitel.i Enfrågor berörs nästa somannan

lokalaanläggningar. Genomoch färretillproduktionen större attskett av
till de längreprodukternaproduktionsanläggningar slås måsteut anpassas

mindre antal anlägg-följdofrånkomligtransportavstånd är ettavsom en
ningar.

livsmedelskedjan hardelarandragäller inommed vadlikhetl avsom
livsmedelsindustrin. Iinomvarit starkakoncentrationstendensernasåledes

varit i detlivsmedelefterfrågan påtotalaföljd dendettaviss mån är atten av
livsme-visar hurTabell 5.2följd år.under långoförändradnärmaste aven

medperioden 1960-1985underutvecklatsbranscher hardelsindustrins olika
enheter.avseende antaletpå

1960- 1985delbranscherlivsmedelsindustrinsarbetsställen inomAntalTabell 5.2

1984 198519801970 19751960Bransch
168 164189266 221charkuteriind. 289Slakteri- o 112119 111143357 203Mejeriindustri

414050 43grönsakskonservind. 5039Frukt- o 57585981 77fiskkonservind. 86Fisk- o 666 910 8fettindustriOlje- 0 201923 172935Kvarnindustri
281 273330457875 637Bageriindustri

88 888Sockerindustri 15
32 313651 45konfektyrind. 79çhoklad- o 52 515760 54140livsmedelsind.Ovrig

88 811106 53Spritdrycksindustri
141451 2085Maltdrycksindustri 152

13 131878läskedrycksind. 23Mineral- o -
7988109132206 1609 1146livsmedelsindustrinHela

industristatistikSCBsKälla:

minskat mycket snabbtarbetsställenframgår tabellen har antaletSom av
faktum antalet anställ-livsmedelsindustrin. kombination med detinom I att

utvecklingennäringslivet i övrigt innebärida har minskat långsammare än
till färre ochförädlingen livsmedel har koncentrerats störresåledes att av

enheter.
livsmedelsindustrin detinomdet gäller enskilda delbranscher ärNär

koncentrationen skett. Såväldryckesvaruindustrin den kraftigasteinom som
nedlägg-minskatarbetstillfällen antalet sysselsatta harantalet genomsom

kvarnindustrinOckså inom bageri- ochningar bryggerier och brännerier.av
utvecklingen inteövriga branscherhar koncentrationen varit stark. ärFör

det där-tendensen dock färre arbetsställen. Närlika utpräglad; pekar mot
expanderandesysselsättningen finns det bådegäller utvecklingenemot av

och stagnerande branscher.
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Orsakerna till företagskoncentrationen har delvis berörts. viktig faktorEn
i detta sammanhang har också utvecklingen inom grossistledet varit, där
antalet dagligvarugrossister blivit färre.allt frågaDenna diskuteras i nästa
avsnitt. Vidare klassiskär orsak till företagskoncentration ersättningen av
arbetskraft med kapital, d.v.s. automatisering och mekanisering. likhetI med
vad gäller inom tillverkningsindustri finns det och har funnitssom annan -

avsevärda stordriftsfördelar inom livsmedelsindustrin.-

Ägarfärhâllanden

beskrivna koncentrationenDen inom livsmedelsindustrin har gjort sig gäl-
lande inte bara det gäller anläggningarnasnär storlek och antal ocksåutan

det gällernär ägarstrukturen. På lång rad delmarknader har således etten
eller fåtal företag eller dominerandeägargrupper ställning. Främstett en

de jordbruksregleradeinom områdena råder i flera fall monopolliknande
förhållanden.

exempelvis mejeriindustrinInom och sockerindustrin råder monopol el-
nästintilller monopol. Inom andra branscher det fåtal företagär ett som

för hela omsättningen.nästan gäller inom slakteri-Det och char-t.ex.svarar
kuteriindustrin, olje- och fettindustrin malt- och läskedrycksindustrin.samt

Marknadskoncentrationen inom livsmedelsindustrin således mycketär
stark. Bakom denna allmänna iakttagelse finns det dock viktiga skillnader

det gällernär brukarär ägaren. Man därvid skilja lantbruksko-påvem som
operationen, konsumentkooperationen, privata företag svenska och ut-
ländska statliga företag. detHur samlade förädlingsvärdet fördeladesamt
sig andelsmässigt mellan dessa kategorier framgår tabell 5.3.av

ÄgarfördelningenTabell 5.3 inom årlivsmedelsindustrin 1985
Agarkategori Andel för-av

ädlingsvärdet %
Lantbrukskooperativa företag 37,6
Konsumentkooperativa företag l
Privata företag 33,7
Utlandsägda företag 8,8

företagStatliga 8,3
Källa: SPKUS 1987:23

Lantbrukskøoperatiønen har mycket stark ställning framför allt inomen
den skyddade livsmedelsindustrin. Särskilt påtaglig denna ägarkoncen-är
tration inom mejeri-, slakteri-, charkuteri- och kvarnindustrin. Denna ut-
veckling naturlig följdär integration framåt ifrån råvaruproduktio-en av en

heltDen övervägande delen lantbrukets produktion samlas såledesnen. av
in, förädlas och säljs kooperativt ägda företag mejeriföreningar,genom -
slakteriföreningar, spannmålsföreningar Sveriges l l0 000 lantbruka-osv. ca

såledesär regel anslutna till flera kooperativa föreningar ire som genom-
snitt nio föreningar lantbrukare.per

Utvecklingen inom konsumentkooperationen har i inneburitstället inte-en
gration bakåt. Inom områden där konsumentkooperationen har haft en

marknadsandel har produktion, bl.a. uppköpstor startatman egen genom
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tillverkningsåledesbedriverKonsumentkooperationenföretag. egenav
anlägg-livsmedelsindustrin; ägerinomdelbranschernaflestadeinom man

konservfabri-charkuterifabriker,fettvaruindustrin, bageriet,ningar inom
produktionsverksamhet hand-Konsumentkooperationensker, kvarnar osv.

drivsFortfarandeKooperativa förbundet KF.uteslutandehas nästan av
konsumentföreningar ellercharkuterifabrikerbagerier ochantaldock ett av

produktionsföreningar.kooperativa
branscherna.de flesta Derepresenterade inomfinnsföretagenDe privata
begränsat antalhuvudsak inomdock iåterfinnsföretagenutlandsägda ett

fettindustrigrönsakskonservindustri, olje- ochochfrukt-områden såsom
har deprivata företagen störstadär debranscherkaffeindustri. Desamt

bageri-fiskkonserverfisk ochsockerindustrin, samtmarknadsandelarna är
industrin.

dryckesva-huvudsak i branscher:i tvååterfinnsslutligen,Statliga företag,
hartobaksindustrin Tobaksbolaget. DessutomPrippsruindustrin samt

företag.antal privataiaktieposter ettstaten

Produktivitet

bedrivsverksamheteffektivt vissuppfattning hursigbildaFör att enomen
fråga harproduktivitetsutvecklingen. Dennaolika mått påbrukar angeman

konstaterakanråvaruproduktionen. allmäntRentkapitletiberörts manom
produktiviteten itotaladenrättvisande mått påfå framdet svårtär ettattatt

användastället brukarinput. Iverksamhet outputbransch eller manperen
produktionsfaktorerna arbe-till de olikahänför sigpartiellasig mått somav

arbets-vanligaste partiella måttet ärDetkapitalutrustning, råvaror osv.te,
arbetadetill antaleti relationförädlingsvärdetproduktiviteten, som anger

timmar.
anledning skil-detfinnsproduktivitetsutvecklingenVid tolkningen attav

bransch.för hel Det ärföretag ochutvecklingen för enskildamellan en
varierandemed starktfinns företagvarje branschdet inomsjälvklart att

grund för ekonomisk till-detta viktigsjälva verketproduktivitet i är en-
det faktum lågpro-produktivitet brukarstrukturellMedväxt. attman mena

högproduktiva före-ellerfrån branschen och/försvinnerduktiva företag att
tillkommer.tag

livsmedelsindustrinsproduktivitetsutvecklingenl inomtabell 5.4I anges
1975-1984.och1968-1975för periodernadelbranscher

inom livsme-produktivitetsökningengenomsnittligadenSom synes var
under detillverkningsindustrin totaltförbetydligtdelsindustrin lägre än

det endast tvåtillperioden fram år 1975studerade perioderna. För avvar
produktivitetsut-snabbarehadedelbranscherlivsmedelsindustrins ensom

och grönsaks-kvamindustrin frukt-tillverkningsindustrin:veckling samtän
endasttabellendet enligtperioden 1975-84Underkonservindustrin. var

arbetsproduktivi-utvecklinghadesockerindustrin avgynnsammareensom
produktivitetsut-jämförelsevis långsammaviktiga skäl till denEttteten. par

Sverige,efterfrågan inomstagnerandevecklingen har berörts ovan en-

arbetadetim-relation till antaletförädlingsvärdet ideflateradedetDefmierad som
1987:23SPKUSarbetarpersonal.Källa:förmar



Tabell 5.4 Produktivitetsförändring inom livsmedelsindustrin. Procentuell utveck-
ling årenmellan

Branscher 1968-1975 1975-1984 1968-1984
Slakteri- charkuteriind. 17 130 32
Mejeriindustri 19 24 47
Frukt- grönsakskonservindustri 43 20o 71
Fisk- ñskkonservind. 26 450 83
Olje- fettindustri 19 80 28
Kvarnindustri 46 32 93
Bageriindustri 29 33 71
Sockerindustri 9 56 42
Choklad- konfektyrindustri 22 350 65
lfodermedelsindustri 84 72 216
Ovrig livsmedelsindustri 8 27 37
Matvaruindustri 27 28 62
Spritdrycksindustri 31 96 157
Maltd rycksindustri 93 48 186
Mineral- läskedrycksindustri 71 510 158
Dryckesvaruindustri 84 56 l 87
TI/verkningsindustri 41 46 106
Källa: SPKUS 1987:23

och små möjligheter till ökad på grund gränsskyddet i andraexport av
länder.

Utöver produktivitetsutvecklingen inom enskilda branscher det ocksåär
intresse studera produktivitetsutvecklingenatt skiljer sig mellan denav om

del livsmedelsindustrin faller innanför jordbruksprisregleringen,av som
d skyddad frånär utländsk konkurrens, och den konkurrensutsatta delenv s

industrin.av
l nationalräkenskaperna klassificeras följande branscher såsom "skyd-

dad livsmede1sindustri: Slakteri- och charkindustri, mejeriindustri, kvarn-
och Övrigabageriindustri sockerindustri. delbranschersamt rubriceras
"konkurrensutsatta". finnsDet många invändningar denna klassifice-mot
ring; vissa delbranscher inom den k konkurrensutsatta delen påverkass t ex
i hög grad jordbruksprisregleringen. Det gäller bl olje- och fettindustrinav a

choklad- och konfektyrindustrin.samt
Av uppgifterna i tabellen detär svårt utläsa det finns någon skill-att om

nad i produktivitetsutvecklingen mellan den skyddade och den konkurrens-
livsmedelsindustrin. Inom båda kategoriernautsatta finns det branscher

har haft såväl snabbare långsammare ökning arbetsproduktivi-som som av
branschenän i dess helhet. Värtteten dockär slakteri- ochatt notera att

charkindustrin mejeriindustrin, tillsammans församt svarade änsom mer
hälften livsmedelsindustrins totala saluvärde år 1985, genomgående harav
haft lägre produktivitetsökning än såväl genomsnittet för livsmedelsin-en
dustrin i högreännu grad för tillverkningsindustrin totalt.som - -

Import och export

utmärkandeEtt drag för livsmedelsindustrin dessär utpräglade hemma-
marknadskaraktär. Av den totala tillgången på livsmedelsindustriprodukter
beräknas således endast 10 täckas import. Det sigprocent rör delsca genom

produkter under vissa ellersäsonger totalt över året inte framställsom som
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sig importdetDelsgrönsaker. röroch färskafruktfärsklandet,inom omt ex
intedennaproduktionen närinhemskadenkompletteraförsker attsom

marknaden. Detregulator påsåledesfungerarimporträcker till. Denna som
variationer mellanuppvisatharimportvolymen storai sininnebär atttur

livs-importeradeemellertid andelengenomgående tendens är attEnåren.
sedan 1970-taletsminskathartotaltförädladesåväl settmedel som --

olika bran-importandelen mellanskillnaderemellertidbörjan. ärDet stora
importan-hade1985ñskkonservindustrin årochfisk-Medanscher. ent ex

meje-slakteriindustrin,andel förmotsvarandeså50del på över procent, var
mindre.ellersockerindustri femrier och procent

ochimportenmindreregelmässigt änlivsmedelförädlade ärExporten av
dengenomsnitt 1,5till iuppgått1970-talet procentbörjansedanhar avcaav

har underlivsmedeltotalaDensamlade exporten samma pe-exporten. av
totaladenknappt 3ellerungefär dubbelt så procentriod varit expor-stor, av
betydande. Idelbranscherskillnaderna mellanemellertidhärOckså ärten.

mejeriindust-under Förexportandelen 10liggerbranscher procent.flestade
frskkonservindus-fisk- ochexempelvisFörförvärdet 1984 3rin procent.var

20andelen däremot överkonfektyrer procent.choklad- ochtri samt var

livsmedelsindustrinkostnadsutvecklingenoch inomPris-
livsmedelsindustrininomkostnadsutvecklingenpris- ochdet gällerNär

och denskyddadedenskilja mellananledningflera skäldetfinns attav
i frågadetFramför allt gällerindustrin.delenkonkurrensutsatta omav

delenlivsmedelsindustrin ligger störreskyddadeför denprisbildningen; av
jordbruksprisregleringen, ochsaluvärdet inom65sektorn ca procent av

regleringen.eller indirekt bestämspriser direktvilkasanvänder råvaror av
för prisbildningendominerande faktorndärför denJordbruksregleringen är

bageriindustrin harframför alltdelbranschervissasektorn. Inominom --
prisbildningen.inverkan påbetydandelönekostnadernadock även en

där-prissättningenlivsmedelsindustrin ärkonkurrensutsattadenInom
Råvarukostnaden änutgörbestämd.internationellthuvudsaki meremot

importeradeantingendelen råvarorna ärochsaluvärdet, störrehälften avav
jordbruksprisregleringen.beroendeeller av

skyddadesåväl dendominerar insatsvarorkostnadernadet gällerNär
produktions-den totalalivsmedelsindustrin. Avkonkurrensutsattadensom

kostnader förinklusiveinsatsvarornasåledes år 1984kostnaden svarade
skyddadproduktionsvärdet förenergi för 80ochreparationer procent av

delen. Mot-konkurrensutsattaför denlivsmedelsindustri och för 77 procent
respektive 13arbetskostnaderna 15 procent.försvarande tal var

livsmedelsindustrin gällerde delarnaskillnad mellan tvåviktigEn av
inhem-skydda dentillsyftar justJordbruksprisregleringen attimporten.

beskrivits Reg-vilket harfrån utländsk konkurrens,produktionenska ovan.
inhemskatill dennivåimportprisernasinnebär såledesleringen att avpassas

ocksåImportandelen ärinförselavgifter och tullar.prisnivån somgenom
livsmedelsindustrin.skyddadedenrelativt liten inomnämntsnyss

importkon-industrin däremotdelen ärkonkurrensutsattadenInom av
utgjordesproduktionsvärdet 1984årbetydande. Av det totalakurrensen ca
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varit relativt stabilimport. andel har sedan 1970-talets27 Dennaprocent av
början.

likhet med livsmedelskedjan finnsl vad gäller för övriga delar detsom av
flera prisutvecklingen inom livsmedelsindustrin.sätt Ett mått påmätaatt
hur produktpriserna i olika delbranscher har utvecklats dets k producent-är
priset, mått på företagens genomsnittliga priser hemmamark-är påettsom

ochnaden exportmarknader. tabell hur produktpriserna harI 5.5 ut-anges
vecklats under perioden inom livsmedelsindustrin och1970-85 totalt upp-
delat konkurrensutsattpå respektive skyddad del. utveck-Dessutom anges
lingen konsumentprisindex KPI.av

Tabell 5.5 Producentprisets utveckling i tillverkningsindustrin och livsmedelsin-
Årligdustrin utvecklingen KPl. förändringprocentuellsamt av

1970-75 1975-80 1980-85
Tillverkningsindustrin, totalt 9,6 9,2 10,1
Livsmedelsindustrin, totalt 6,4 8,6 11,0
Skyddad livsmedelsindustri 5,5 8,3 11,6
Konkurrensutsatt livsmedelsindustri 8,8 9,7 10,0
KPl 7 8 104 9 8a

SPKUSKälla: 1987:23

framgårSom tabellen har producentpriserna iunder 1980-taletav genom-
snitt ökat något snabbare för tillverkningsindustrin liksom ijämfö-än totalt,

med konsumentprisindex utveckling enligt tabellenrelse KPI. Denna är
hänförlig hafthelt till det faktum den skyddade livsmedelsindustrin haratt

tillverkningsindustrin. kon-snabbare producentprisutveckling Denänen
delen livsmedelsindustrin har däremot hållit jämnakurrensutsatta stegav

med såväl med prisutvecklingen i tillverkningsindustrin underKPl som
1980-talet.

för jämförelser betydel-uppenbarligen valet tidsperiodMen är storavav
Studerar situationen under bilden den då1970-talet är motsatta;se. var

prisstegringstakten inom den skyddade livsmedelsindustrin betydligt lägre
för motsvarighet till-motsvarande tal såväl dess konkurrensutsattaän som

verkningsindustrin Också priserna, med ökade snabbaretotalt. KPI,måtta
priserna i den skyddade livsmedelsindustrin under denna period. Serän

i självatill hela perioden 1970-85 så har verket producentpriserna i den
skyddade livsmedelsindustrin betydligtökat långsammare lång-to m-

såväl den konkurrensutsatta livsmedelsindustrin till-änsammare som-
verkningsindustrin totalt.

Under dessa uppgifter döljer varierandesig naturligtvis delbranscher med
prisutveckling. förhållandena i olika delbranscher inom livs-En analys av
medelsindustrin i rapporten.ges

finnsVilka orsaker det då till observerade prisutvecklingenden En na-
turlig utgångspunkt olikaundersöka hur kostnader harär att typer ut-av

sig.vecklat Som nämndes dominerandeden kostnadsposten inomärovan
livsmedelsindustrin kostnaderna för inköp förråvaror. Denna postav svarar
hela livsmedelsindustrin för mellan och saluvärdet.75 80 Löne-procent av

livsmedelsindustrin SPKUS 1987:23koncentrationen inom
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Övrigakostnaden för kostnader harnormalt 10-15 procent.svarar uppen-
barligen marginell betydelse; endast trendmässiga avvikelser från tidi-stora

utvecklingsmönster skulle kunna någon delförklaring till observera-gare ge
de högre producentpriser.

tabell den genomsnittliga förl 5.6 ökningstakten i år deprocentanges per
viktigaste kostnadsposterna inom livsmedelsindustrin för perioden 1980-85:

årlig förGenomsnittlig ökning vissa kost-Tabell 5.6
livsmedelsindustrin 1980-85nadsposterinom

KostnadsökningKostnadsslag
%/år

l 1,6Råvaror
6,0arbetareLöner,

tjänstemän 5,7
Emballage 9,1

11,2Bränslen
Elenergi 9,4

KällazsPKUs 1987:23

Som detär råvarukostnaderna har ökat dubbelteller näramest,synes som
indikativ förklaring tillså snabbt arbetslönerna. Detta också attensom ger

den skyddade livsmedelsindustrin under 1970-talet hade långsammareen
konkurrensutsatta delen.prisutveckling den Den skyddade livsmedels-än

i princip uteslutande sina från inhemskaindustrin köper råvaror den mark-
naden faller inom jordbruksprisregleringen. livsme-råvaror Genomsom-
delssubventioner och prisstopp har prisutvecklingen i det prisreglerade ledet

framförde k partiprisema hållits vilket har fått effekter allt på dens nere,
livsmedelssubventio-skyddade livsmedelsindustrins rávarukostnader. När

kostnader och priser tillminskade under l980-talet stegnerna en mera
marknadsanpassad nivå.

livsmedelsindus-Sammanfattningsvis kan konstatera priserna iattman
ökat snabbaretrin producentprisindex under l980-talet harmätt änsom

den genomsnittliga prisnivån i konsumentledet synnerhet gällerKPI. I
detdetta för den skyddade livsmedelsindustrin. detta skall dock ställasMot

faktum då ökade produ-utvecklingen under 1970-talet denatt motsatta;var
centpriserna för livsmedelsindustrin konsumentprisindex.långsammare än

följdsynnerhet gällde detta för den skyddade livsmedelsindustrin, tillI av
subventioner konstateraoch prisstopp. förhållandevis enkeltDet är att att
råvaruprisernas utveckling för producentprisut-har spelat avgörande rollen
vecklingen. vilken den prisutvecklingen har påverkats de1 mån uppmätta av
andra koncentration, ökadtendenser har beskrivits i det föregåendesom -
vertikal integration svårareär avgöra.etc att-
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Parti-6 och detaljhandel

Som framgått den föregående beskrivningen har utvecklingen under ef-av
terkrigstiden inneburit allt andel kostnadernastörre för livsmedelatt en av
har kommit hänföra sig till led i livsmedelskedjanatt primärpro-änsenare
duktionen. Framför allt det kostnadernaär för handel och distribution som
har ökat.

Vad detär då har lett fram till detta Vilka de kostnadspo-är störstasom
inom handel och distribution och vilka orsakernasterna är bakom deras

utveckling Och hur sker prisbildningen inom handeln

6.1 Partihandeln

Definitionsmässigt innebär partihandel försäljning till andra änav varor
privatpersoner huvudsakligen till detaljhandeln också till storhus-men-
håll såsom skolor Grossistfunktionen innehåller radrestauranger, etc. en
komponenter, de viktigaste torde sammanställning lämp-ettvarav vara av
ligt sortiment, inköp, lagerhållning, fysisk distribution, marknadsföring,
kreditgivning samarbets- och utbildningsfunktioner olika slag.samt av

likhetI med vad har skett i andra delar livsmedelskedjan harsom av
partihandeln under efterkrigstiden genomgått kraftig koncentration. Ien
mitten 1950-talet fanns det således 260 lager- eller distributionscentra-av ca
ler. Därav svarade ICA för 70 stycken, förKF 30-tal och privata grossisterett

Årför resterande 160 lagercentraler. hade1985 antalet minskat till 52ca
stycken. Därav svarade förICA stycken, för21 ochKF 15 Dagab inklusive

förMetro 16stycken. Vid sidan dessa k fullsortimentsgrossister finnsav s en
relativt mindre, fristående dagligvarugrossisterstor med livsmedelgrupp av
i sortimentet. Det sig i allmänhetrör grossister i något avseende ärom som
specialiserade t på grönsaker, kött, ellerost riktar sig till vissex som en
kundkategori kiosker, bensinstationer etc.

Även antalet fristående grossister således betydande,är så deom svarar
blocken ICA, ochKF Dagab för den helttre stora dominerande andelen

omsättningen i partihandelsledet.av
ICA är således den största grossisten, med totalt tredjedel denca en av

totala omsättningen. KF för fjärdedel och Dagab för omkringsvarar ca en
femtedel. Tillsammans de blocken för fjärdedelaränen tre tresvarar mer av

branschens totala omsättning.
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och effektivitetlänsamhetKostnader,
pris- ochgällerfått detutvecklingen närbedrivnadenharVilka effekter nyss

konstaterakanAllmäntpartihandelnkostnadsutvecklingen inom sett man
kost-beskrivaförstatistikanvändbarutsträckning saknas attidet storatt

partihandeln.inadsutvecklingen
terminologi ochmed detta. Ett ärförknippadeproblem attfinns fleraDet

jämförel-försvårarvilketföretagen,olikadeskiljer sig mellandefinitioner
detaljhan-prestationerpartihandelnsgäller gentemotskillnadEn annanser.

varierandeidessutombidrarsortiment ochskildahargrossisterOlikadeln.
intelagercentralerExempelvis bidrar KF:sservice.med olikagrad typer av

Gradenkapitalförsörjning.medellerbutikslägenbevakningmed avav nya
blockende olikaocksålivsmedelskedjanled itidigareintegration med ger

förutsättningar.olika
sammanfattandemissvisandeochdet svårtnämnda skäl ettär attAv ge

partihan-samladeför denproduktivitetsutvecklingenochkostnads-påmått
kostnads-uppgiftervissakanlivsmedel. presenterasmed Däremotdeln om

grossistblocken.olikadeinomlönsamhetenochstrukturen
för inköptakostnaderdomineraspartihandelnKostnaderna inom va-av

kostnader.totalapartihandelnsför 75-80Denna procentpost avsvararror.
personalförkostnadernai övrigtkostnadsstrukturen utgördet gällerNär

iresultat KF:sochkostnadervisarTabell 6.1kostnadsposten.den största
perioden 1974-83:underomsättningen,ilagercentraler, mätt procent av

varukostna-exkldistributionscentralerKF:sKostnadsstrukturen inom6.1Tabell
1974-83der

7,47,77,l 7,67,l6,86,9Bruttovinst 6,5
4,l4,l4,34,34,3 4,34,2Personalkostnad 3,3
0,60,60,60,60,60,5 0,50,6Hyra
0,20,20,20,20,20,30,2 0,3Avskrivningar
0,60,60,70,60,50,40,4 0,5Ränta
l,2l,2I,ll,00,70,50,5 0,4kostnaderOvr

intäktero 0,8l,00,70,40,8 0,8l,0l,5Resultat
reklamkostnader.ochutdebiteradebl transport-Denna post avser a

Källa: KF

denhelastabil underrelativtvaritkostnadsstrukturenEnligt tabellen har
delensedanpersonalkostnadenSåledes harperioden.studerade avsenare
därmedochomsättningen, utgörtill drygt fyra1970-talet uppgått procent av

varitocksåandel harHyreskostnadenskostnadsposten.enskildaden största
omsättningen.kringoch legat 0,6tämligen konstant procent av

Detaljhandeln6.2

inomskettharförändringardeharenskilde konsumentendenFör som
1950-börjanSedanlivet.dagligadeteffekt påhaftdetaljhandeln avstoren
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talet har således omvälvande förändringar skett i form butiksnedlägg-av
ningar, snabbköpssystemets expansion, breddning sortimentet i dag-en av
ligvarubutikerna och tillkomsten stormarknader. Under år har denav senare
ökade mekaniseringen och automatiseringen i viss utsträckning fått till-stå
baka, medan betjäning,manuell bröd bakas i butiken har återupp-som osv

sinrättat något forna glans. Avsikten med detta avsnitt delsär översikt-av att
ligt beskriva utvecklingen, dels diskutera hur utvecklingen har påverkatatt
prisbildningen och kostnadsutvecklingen i detaljhandeln.

Butiksstrukturen

likhet medI utvecklingen inom övriga delar livsmedelskedjan har detalj-av
handeln genomgått snabb koncentrationsprocess under efterkrigstiden,en

frågabåde i ägarförhållanden och det gäller butiker.när antaletom
Butiksstrukturen har således förändrats kraftigt, i riktning ökadmot stor-

Årdrift. 1950 fanns det butiker inomnärmare 30 000 dagligvaruområdet,
jämfört med 20 000 år och1964 8 100 år 1986. Denna utveckling harca ca
möjliggjorts självbetjäningssystemets snabba genomslag. Detta har igenom
sin i utsträckning baserats på nära total tilltur övergång pakete-stor en nog
rade varor.

viktig förändringEn likaledes ökningär den sortimentet har skett iav som
de kvarvarande butikerna. tidersForna specialaffárer ihar allt större ut-
sträckning k fullsortimentsaffärer, saluför alla livs-ersatts typerav s som av
medel, dessutom dagligvaror slag. På modernsamt stormarknadannatav en
finns idag uppåt olika3 500 livsmedelsartiklar, och därtill dagligvaror av
olika slag. För 15 år sedan motsvarande siffra 2 300. Därtill kommervar ca

antalet nytillkomna artiklaroch borttagna relativtäratt I butikstort. en
tillkommer således varje år omkring 300 artiklar, medan 240 för-nya ca
svrnner.

Färsäljningsformer

förändringarDe i samhället har ägt under efterkrigstiden, ochsom rum som
har beskrivits i kapitel har också påverkat butiksstrukturen på dagligvaru-
området. detNär gäller detaljhandelns lokalisering har utvecklingen innebu-
rit butikerna i allmänhet finns i bostads- eller trafrkorienterade lägen.att
Samtidigt har, beskrevs, antalet butiker blivit färre och större.som nyss

viktigasteDen pådrivande faktorn bakom denna utveckling har sannolikt
varit självbetjäningssystemets tillkomst. förstaDen självbetjäningsbutiken i
Sverige invigdes år Under1947. och1950- 60-talen expanderade denna för-
säljningsform mycket snabbt. Två huvudförklaringar kan urskiljas till själv-
betjäningssystemets framgångar: dels det fåsätt kostnadernaett attvar ner
och väntetiderna vid toppbelastningar. Dels den försäljningsformenvar nya
både följd och förutsättning för den allt andelenstörre paketeradeen av en
och förädlade varor.

självbetjäningsbutikernasI följdespår allt butiker:större "supermarkets
och stormarknader. viktigasteDen orsaken till de successivt butikernastörre

det finnas samband mellan omsättningens storlekatt och lönsam-antogsvar
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Återigen avgörandebetydelsebilismens ökadesjälvklartspeladeheten. en
utveckling.för dennaroll

föregivetsåledesbutikeretablerandet störrehuvudskäl för ettEtt varav
samband harHuruvida dettalönsamhet.omsättning ochmellansamband
utsträckningisaknas detDelspå.praktiken svårti storgällt är att svara

såda-skulle det,Dels ävenrepresentativa data.statistisktochjämförbara om
därförjämförelser, bldirektasvårt stor-fanns, göra attdata att avarana

andra tjänstersortiment och äntillhandahålleri regel störremarknader ett
värderingendetta kommerTillexempelvis serveringar.butikermindre att

avgörande bety-arbetsinsats harfamiljemedlemmarnasochägarens enav
butiker.i mindrenettoresultatetdelse för

årligen resultatenpublicerarutredningsinstitut HUIHandelns stu-av en
från samtligaSiffermaterialet hämtasi detaljhandeln.lönsamhetendie av

för år 1984/85 2 500Service ABFöretagsbyråernasanlitarföretag casom
Även sannoliktmaterialetdetaljhandeln.samtliga delarföretag inom omav

torde resulta-representativitet, såstatistiskfullständiginte uppfyller krav på
förhållandena.faktiskabild derelativt godändåten avge en

enskildomsättningen inomiTabell visar nettoresultatet6.2 procent av
uppgifter-angivnaomsättningsklasser år 1985. Deför butiker i olikahandel
arbete ochersättning förtill butiksägarenshänsynjusterade med egetärna

SPKUS 1987:24.kapital seeget

århandelför butiker i enskildomsättningenNettoresultat iTabell 6.2 procent av
1985

omsättningNettoresultat iOmsättningsklass procent av
1985mkr exkl moms

-23,4l0,5-
7,9I-3 - 2,53-5 - 0,1lO5-
0,6l510- - 0,415-25
2 025-

1987:24SPKUSKälla:

samband mellanrelativt tydligtfinns dettabellenframgårSom ettav
försiktighetdock tolkas medSiffrorna böroch nettoresultat.omsättning a

ersättning.butikinnehavarensvärderakorrektsvårigheternagrundpå attav
under periodengick snabbastbutikeroch färreUtvecklingen störremot

introduk-inträddeförändringbörjan. viktig1970-talets Entillfram genom
butikerför dessa ärnärbutiker". Gemensamtservicebutikerktionen av s
allmänhethar de iVidaresortiment.säljyta och begränsatlitende har ettatt

isjälvbetjäningsbutiker, och mångaärvanligaöppehållandelängre änett
de iDärmed fungerarbostadsområden.anslutning tilllokaliserade ifall

viktighushållen. Eninköpskälla förkompletterandehandförsta som en
släpptesaffárstidernaservicebutikerframväxtenbakomfaktor attvar,av

"vanliga" dagligva-mellandockUnder är har gränsernafria 1972.år senare
förradedelssuddatsservicebutiker i viss månrubutiker och attut; genom

dedelsöppethållandetider,genomsnittligaförlängt sina atthar sena-genom
sina sortiment.breddatsuccessivt harre
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Tabell illustrerar6.3 utvecklingen för olika butikstyper under perioden
1960-1985.

Tabell 6.3 Utvecklingen för olika butikstyper 1960-85

1960 1970 1980 1986
Förs- Förs- Förs- Förs-

Butiksform Antal andel Antal andel Antal andel Antal andel
Supermarket
Def: 400 m3
säljyta 25 3% 800 30% 1550 57% 1740 62,3%
Övriga daglig-
varubutiker 23000 97% 12100 70% 6200 38% 4560 29,5%
Service/jour-
trañkbutiker 35 1250 5% 1800 8,2%- - -

cirkaTotalt, 23000 100 13000 100 9000 100 8100 100
Källa: Supermarket 5/87nr

Som framgår tabellen svarade i början 1960-talet k supermarketsav av s
endast för 3 Årdagligvaruhandelnsprocent omsättning.ca 1986 hadeav
andelen tjugodubblats. Anmärkningsvärt ocksåär den snabba ökningen av
mindre butiker, service- och trafikbutiker.typ

Förlorarna har varit de mindre allivsbutikerna. Av de 23 000 sådana
butiker fanns i början 1960-talet återstår i dag knapptsom 5 000. Värstav
drabbade inom denna kategori är de allra minsta butikerna, med årsom-en
sättning på mindre fyraän miljoner kronor.

Butikskoncentrationen inom detaljhandeln har också inneburit att en re-
lativt liten andel butikerna för del den totala omsättning-av storsvarar en av

År 1985 svarade således 10 butikerna fören. procent över 40av procent av
den samlade omsättningen.

Ågarfärhâllanden

Också detnär gäller ägarförhållanden koncentrationenär stark inom daglig-
varuhandeln. blockTre ICA, KF och Vivo/Favör således försvarar ca- -
85 dagligvaruhandelns totala försäljningprocent och för omkring 80av

det samlade antalet butiker, vilket framgårprocent tabell 6.4.av av

Tabell 6.4 Marknadsandelar för olika detaljhandelsgrupper 1986

Kedjor och Antal Marknads-
butikergrupper andel %

lCA 3584 33
Konsumentkooperationen 1769 21
Vivo/Favör 1091 10
Sabagruppen/Carnegie 131 6
Eilialföretag, lokala kedjor 244 3
Ovriga dagligvarubutiker 1281 3
Totalt dagligvaruhandeln 8100 75caOvrig detaljhandel 25-
Källa: Supermarket 5/87nr
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antaletfördelningeninneburitår harunder attUtvecklingen avsenare
sedanändrats nämnvärtblock inte hardessamellandagligvaruaffärer tre

blockensförskjutning ägtklarhar1970-talet. Däremotbörjan avrumenav
lCA-block-förförmåntilldagligvaruhandelnden totalaandelarrelativa av
dagligvaru-sin andelökatsåledesICAharbörjan 1970-taletSedan avet. av

1986.årtill 33från 23 procentmarknaden procentca
integrationen mel-handeln ärinomutvecklingendragikaraktäristisktEtt
Varuleveransernaintegration.vertikalkdetaljhandelsleden sparti- ochlan

domine-denågothuvudsakligen inomsåledes treskerdetaljhandelntill av
leveransandel harStörstDagab/Vivo/Favör.ochblocken ICA, KFrande

ihämtarVivo/Favör-butikernaICA-butikerna och95KF, ge-procent.ca
detaljhandelsförsälj-sinrespektive 60-65nomsnitt 70-75 procentprocent av

grossist.från sinning
blocksam-förstärkaochvidmakthållabidragit tillharfaktorEn attsom

innebärprissättningen. Denkedjegemensammamanhållningen den attär
cirkapriserrekommenderade priserföljer deutsträckningbutikerna i stor

respektivemedsamarbetevarje kedja, ofta iikalkyleras regionalt gros-som
extrapriser,dagligvaruhandeln ärvanligare inslag inomsistled. alltEtt som

visst område.butikskedja ibutiker inomtillämpas samtligaofta ettenav
i ked-extrapriserveckoannonsering, därOckså s.k. gemensamtannonseras

block.för hållavanligt medeljans är ettattett sammannamn,
formerandraocksåprissättning skerdet gällersamarbetet närUtöver av

fmansieringsstöd tillkan gällablock. nyeta-respektive Detsamverkan inom
lämpliga butikslägenbevakningutbildning,butiker,blerade osv.av

Öppettider

iregleradeöppethållandetiderbutikernasårsskiftet 1971/72till enFram var
öppethål-sinasjälva beslutafriabutikernaDärefter blevsärskild lag. att om
viktigarebli alltkomöppettidernaföljdfick till att ettlandetider. Detta att

konkurrensmedel.
med öppet-vanligaredet alltblevefter 1972 ettUnder åren närmast senare

sönda-öppethållande pågällerdetveckosluten. Närkringspeciellthållande
sådantökning öppet-markantperiodunder dennaocksåskedde avengar

affärstidskommittéEnligt 1975 årsför varuhusen.speciellthållande som-
ökadeaffärstidemafriadeeffekternauppgift analyseratillhade att av -

novemberifrån 7Söndagsöppethadevaruhus procentandelensåledes som
i november 1974.till1971 22 procent

bety-fåttöppethållandetidernaåterigenhar storde årenUnder ensenaste
SverigesSSLF,LIVS,Tidningenkonkurrensmedel. utgesdelse avsomsom

hurundersökningarsedan 1984genomförLivsmedelshandlareförbund, av
under-Enligtdagligvarubutikerna.de privatainomutvecklasöppettiderna

gäl-öppethållandetider. Specielltbutiker sinafleralltförlängersökningarna
Exempel-miljoner kronor.årsomsättning 3med överbutikerfördettaler en

Söndagsöppetbutikernaundersöktadegenomsnitt 47hade ivis procent av
istorleksklassenden största1984. Förmed årjämfört 421986,år procent

miljoner kronor,årsomsättning 25över mot-undersökningen, med varen
för 1984.årochför 1986 49årsvarande tal 62 procentprocent
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Också det gäller stängningstiderna andra dagar söndagar harnär på än en
Årsenareläggning skett under stängde deår. 1984 12,8 procentsenare av

undersökta butikerna klockan siffra20; år 1986 motsvarandeänsenare var
16 Motsvarande tendens finns det gäller stängningstidernanär påprocent.
lördagar.

ÖkatfinnsDet flera orsaker till de ökade öppettiderna. dubbelarbete har
medfört ökad efterfrågan möjligheter handlapå eller kompletterings-atten
köpa efter ordinarie arbetstid. Samtidigt har den drastiska minskningen av
antalet dagligvarubutiker gjort öppethållandet till viktigt konkurrensme-ett
del.

Det är svårt utvärdera de effekterna församlade lönsamhet och effekti-att
Åvitet i handeln till följd förlängdade k öppethållandetiderna.av s ena

sidan innebär ökat öppethållande fasta kostnader såsom hyres- och vär-att
mekostnader, avskrivningar fördelas på omsättning, förutsattstörrem m en

Ådet ökade öppethållandet för med sig sådan. andra sidan ökaratt en
lönekostnader speciellt i mindre butiker proportionellt denän motrn m mer
ökade Öppettiden, eftersom arbetet då kommer ske k obekvämpåatt ar-s
betstid. förInom föreliggande studie har inget entydigt sambandramen -
positivt eller negativt kunnat fastställas förlängdamellan öppettider och-
lönsamhet.

østnadsutvecklingenK detaljhandelni

Någon samlad statistisk redovisning kostnadsutvecklingen inom detalj-av
handeln existerar inte. Däremot finns det olika partiella undersökningar

översiktlig bild kostnadsförhållandena.som ger en av
Handelns utredningsinstitut vidhar några tillfällen genomfört undersök-

ningar kostnader och effektivitet i detaljhandeln.av
dagligvaruhandelnFör de viktigaste kostnadsposternautgör kost-utöver

naderna för varuanskaffning, vilka i storleksordningen de totalaär 80 % av
kostnaderna kostnaderna för dels delspersonal, lokaler. Tabell visar6.5 hur
dessa i relation till omsättningen, har utvecklats under periodenposter, satta
1970-1985 uppgifterna livsmedelsbutiker självbetjäning.medavser

Tabell 6.5 Kostnadsutvecklingen inom detaljhandeln 1970-85 i procent om-av
sättningen

1970 1980 19851975
Personalkostnader 7,1 8,3 9,9 9,7
lxokalkostnader 2,2 2,8 3,0 3,0
Ovriga kostnader 3,4 3,9 3,8 3,9
Bruttovinst 16,0 17,5 19,2 19,4

Reklam, och kalkylerade avskrivningar.och underhåll räntatransporter samt
Källa: HU1, Kostnads- och effektivitetsdata

Som personalkostnaderna för de redovisade60 °/o totaltsynes svarar ca av
kostnaderna. Värt också såväl personalkostnadernasäratt notera att som
lokalkostnadernas andel nettoomsåttningen under Under1970-talet.stegav
första hälften 1980-talet har däremot andelarna varit relativt konstanta.av
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därför dettolkas med försiktighet, bl möterUppgifterna bör dock att avse-a
familjemedlemmarsrättvist värdera innehavares ochvärda problem att egen

också berörtsarbetsinsats. statistiska problemen harDe ovan.
Enligtkostnadspost.Lokalkostnaderna likaledes betydandeutgör ta-en

kostnaderna.fjärdedel de totalabellen lokalkostnaderna för avsvarar ca en
mitten l970-talet.sedan Det-Kostnadsandelen har varit relativt konstant av

kan övriga kostnader.sägassamma om
försälj-bruttovinsten skillnaden mellantabellen redovisas också hurl

bruttovinstensig. framgårning och varukostnader har utvecklat Det att
dockbörökat sedan början l970-talet. Dettrendmässigt har attnoterasav

livsmedelshandelnbetydligt lägre inomandel fortfarandebruttovinstens är
detaljhan-branscher inomde flesta andradetaljhandel. Förinomän annan

deln ligger motsvarande andelar kring 30-40 procent.
butiker iolika kostnadsposter för iintresse också vilken andelAv är svarar

olika omsättningsklasser.
ochuppgifter kostnader lönsam-publicerar årligenTidningen LIVS, om

grundma-Beräkningarna bygger påinom sina medlemsföretag.het samma
uppgifter-undersökning. 1985terial refererade För årHUIs avsersom ovan

förnettoresultatetuppgifter blföretag.584 De presenteras asom avserna
bruttovinstenfördelning,omsättningsklasser, kostnadernasföretagen i olika
kvadratmeternettoomsättningeneffektivitetsmâttantal såsomsamt ett per

säljyta, nettoförsäljning arbetad timme etc.per
1tabell redovisas olika omsättningen i buti-6.6 kostnadsposters andel av

ker i sju olika omsättningsklasser. Uppgifterna år 1985.avser

Kostnadsfördelning i butiker i olika omsättningsklasserTabell 6.6

Omsättningsklass mkr/årKostnadsslag
Samt3,0- 5,0- 10,0- 15,0- 25,0-0,5- 1,0-
liga10,0 15,0 25,01,0 3,0 5,0

10,0 9,38,0 8,9 9,8 9,8Personal 2,6 6,5
fastighet 3,2 3,6 3,7 3,3Lokal inkl 3,0 2,1 2,5 2,9

0,2 0,2 0,21,0 0,5 0,4 0,3 0,2Transporter
I,1 0,9Marknadsföring 0,4 0,6 0,8 l.l0,3 0,3

0,70,8 0,8 0,7 0,43,2 1,1 1,1Räntor
1,0 0,8 0,9Avskrivningar 1,3 0,6 0,8 0,9 1,0

1,6Ovrigt 2,2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
12,7 16,0 17,4 18,0 17,8 16,9SUMMA 13,6 14,8

8/1986Källa: LIVS nr

genomsnitt för 60ipersonalkostnademaSom tidigare nämnts casvarar
framgårvaruanskaffning. Somexkl.de totala kostnadernaprocent avav

företagsstorlek.ökandeöka vidpersonalkostnadematabellen tenderar att
Till viss idel detta emellertid effekt butiksägarens lön småär att somen av -

inteföretag för betydande personalkostnademadel de totalasvarar en av -
har medräknats.

Även Tillbutiker.högre vidlokalkostnaderna proportionellt störreär stor
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del detta följdär många mindre butiker ligger i äldre fastigheteratten av
med förhållandevis låg hyresnivå.

detNär gäller övriga kostnadsposter finns det negativt samband mel-ett
lan butiksstorlek och transportkostnader. Däremot kostnaderna förutgör
reklam och marknadsföring kostnadsandelstörre i butiker.störreen

När det gäller kapitalkostnader ochräntor avskrivningar detär svårt att
urskilja tendenser det gällernär butiksstorlekarna. allmäntRent kan man
konstatera kapitalkostnaderna tenderar bli allt del deatt störreatt en av

kostnadernatotala på grund modem dagligvarubutik kräver bety-attav en
dande investeringar i maskiner, kyl- och frysdiskar utrustning.samt annan

Produktivitetsutveckling

För förändringarmäta effektiviteten inom elleratt mellan industribran-t ex
scher används vanligen någon produktivitetsmått. Normalt uttryckstyp av
detta förhållandet mellan produktionsvärdet och de kostnader kansom som
hänföras till produktionen.

Inom handeln har begreppet produktion emellertid inte självklarnågon
betydelse. Handeln inte för någon varuproduktion. Vad där-svarar man
för vanligen försöker mäta är de tjänster detaljhandelnsumman av som
tillhandahåller för skall finnas tillgängliga för konsumenterna.att varorna

finnsDet emellertid olika uppfattningar vilket mått bäst speglarom om
detta.

Ofta använder omsättningen mått på handelns produktionettman som
output. Detta mått har dock flera svagheter. det prisI konsumenternasom
betalar för ingår ersättning både för själva och för de tjänsteren vara varan

knutnaär till försäljningen. Skillnader i dessa tjänster återspeglas docksom
inte automatiskt i omsättningen. En butik kan exempelvis erbjuda breda-ett

sortiment eller ha inslagstörre manuell betjäningettre än utanav en annan
ha omsättning.att Likväl innebär dessa skillnader från konsumen-en annan

synpunkt värdet den enatens butikensatt produktion denär större änav
andras.

Ett problem vilkarör prestationerannat handeln utför. Som beskri-som
vits i tidigare kapitel har utvecklingen under inneburitår föränd-senare en
rad arbetsfördelning inom olika led livsmedelskedjan. Exempelvis harav
det under år blivit vanligare med manuell betjäning i formsenare tav ex
styckning kött i butikerna, och butiker bakar sitt bröd. Dessaav att eget
förändringar innebär handeln har tagit uppgifteratt över tidigare utför-som
des inom livsmedelsindustrin. Samtidigt innebär det ökade inslaget far-av
digförpackad livsmedels- och emballageindustrinmat har tagitatt över upp-
gifter tidigare skedde i handeln eller i hushållen. Av detta skäl detärsom
svårt tolka förändringar i varje produktivitetsmåttatt för handeln, översett

längre tidsperiod.en
Begreppet produktivitet har således ingen självklar betydelse, och det

finns olika uppfattningar vilket mått bäst uttrycker produktivitets-om som
förändringar i handeln. Med teknisk produktivitet brukar denman mena
distribuerade varumängden, sammanvägd till ekonomisktnågot mått, vanli-
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kapital.ochd arbetetill faktorinsatsen,förhållandeomsättningen, i v sgen
delssysselsatt,omsättningenproduktiviteten delsärpåvanliga måttTvå per

produktivi-hurillustrerarsäljyta. Figur 6.1kvadratmeteromsättningen per
Uppgifter-1977-83.periodenutvecklades undermed dessa mått,mättteten,

Omsättningenforskningsinstitut.studie Handelnsfrånhämtadeär avenna
i fasta priser.uttryckthärär

Index
108
106-

sysselsattOmsättningI per84 -q OOmsattning kvadratmeterper
82
80 -
78 IlI|r1

1983111819811980197919781977
dagligvaruhandeln 83.977-Produktiviretsutvecklingen liFigur

100.Index /977

minskatuttryckt på detta sätt,produktivitetsutvecklingen,harSom synes
under l980-talet.specielltochperioden,under

anställd,omsättningendarbetsproduktiviteten,gällerdet an-När perv s
minskandedenförklaringar tilltänkbarastudien tvårefereradedenger

följdtilll980-talet,underkonsumenternaproduktiviteten. Den är avattena
livsmedel.billigareefterfrågadeutsträckningköpkraft, i störreminskad

omsättningen,dlivsmedelskonsumtionen,värdetsjönkDärigenom v sav
minska-inteför hanterakrävdespersonalinsatsdenmedan att varornasom

för-enligt studienkanandra orsakenutsträckning. Dende i varasamma
medförtharöppettiderförlängdaöppethållandet;det ökadeknippad med
försälj-imotsvarande uppgångpersonalinsatsemaökning attutan enaven

sammanhangi dettakonstateras. Vårthar kunnatningsvolymen noteraatt
fackhandeldetaljhandelninom andra delararbetsproduktivitetenär att av -

ökat.fall harperiod i de flestamotsvarandeunderolika slagav -
tordekvadratmeteromsättningenytproduktivitetengällerdetNär per

relativtgjordebörjan l980-taleti storabero påminskningen att avman
stånd.till Isäljökning kommotsvarandelokalerutbyggnader attutanav

all-tendensdennaarbetsproduktivitetenför ärgällervadtillmotsats som
detaljhandeln.mängiltig för hela
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anslutning tillI vad nämndes svagheterna med de användasom ovan om
måtten kan negativnämnas utveckling ytproduktiviteten inte alltidatt en av
bör negativt.något Tillgång till lokalytor bättre framkom-storasessom ger
lighet för såväl kunder personal, och möjliggör andelstörre manuellsom en
betjäning; något i sig innebär minskad arbetsproduktivitet,som en men som

de flesta upplevs kvalitetsförbättring.av som en
De presenterade uppgifterna genomsnitt för hela dagligva-representerar

rusektorn. finnsDet emellertid skillnader mellan butiker i olikastora stor-
leksklasser. Figur 6.2 den genomsnittliga årliga produktivitetsutveck-anger
lingen för dagligvarubutiker i storleksklasser: 1-2 sysselsatta storleks-tre
klass 3-5 sysselsatta II fem sysselsattaän III. De måttsamt mer som
illustreras dels arbets-är och ytproduktiviteten uttryckta på sättsamma som
i föregående diagram, dels lageromsättningshastigheten. Det sistnämnda
måttet används ofta inom detaljhandeln, eftersom lagerhanteringen spelar

avgörande roll för lönsamheten. En hög lageromsättning innebären en
minskad räntebelastning, ökad likviditet och ökat lager- och hyllutrymmeen
vilket möjlighet flerin produkter. allmänhetI innebär högreatt tager en
lageromsättningshastighet också minskat svinn och minskad inkurans.

Va/År

I l Il lll
ä -Omsättning anställd Omsättning Lageromsâttningper perkvadratmeter

ProduktivitetsuIvecklingenFigur 6.2. idagligvaruhandeln.
Utveckling olika srorleksklasser.i

ÄvenSom skillnadernaär mycket mellan storleksklasserna.storasynes
samtliga uppvisar negativa utvecklingstal för samtliga indi-treom grupper

finnskatorer, de minskningarnastörsta uppenbarligen i de minsta butiker-
Framför allt gäller detta för utvecklingen arbetsproduktiviteten. Enna. av

viktig förklaring torde mindre butiker har betydligt möjlighe-sämreattvara
minskaän större personalkostnaderna vid tillfällig ellerter att permanenten

minskning efterfrågan.av
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marginalerochPriser
andrahar ökat snabbarelivsmedelspriserna änvarförstudiumVid ett av

i detaljhan-konsumentpriserna, dvs prisernavanligen frånpriser utgår man
undersöka hur prisbild-intressespecielltdet ocksåDärmed blir attdeln. av

sektor.sker i dennaprissättningenochningen
omfattandeavsnitt har beskrivits den vertikala integrationföregåendeI

daglig-delenlivsmedel.distributionen Den störstakännetecknar avavsom
blockbildningar. ochInominomsker såledesvaruhandeln ettvarttre stora

principer.enligt homogenai huvudsakprissättningendessa skerav
i utsträckningsker såledesdagligvaruhandelninomPrissättningen stor

cirkaprislistor prisrekommendationer.administrerade Ti-centraltgenom
LivsmedelshandlareförbundsSverigeslistor bldessadigare utgavs av a

dockprissättningen1970-talet harSedan mittenregionalaSSLFs avorgan.
detaljhandelskedjorna.övertagitssuccessivt av

löpande praktiska pris-detenskilda handelngäller för denI attsettstort
prissättare. lämnarpartihandelsanknutna Dessautförssättningsarbetet av

marknadskommittéer bestårpris- ochtill cirkapriser i lokalaförslag avsom
Även betraktacirkaprislistorna ärföreträdare för köpmännen. att somom

enskilda butiker-i hög grad deföljs de i praktikenrekommendationer så av
na.

cirkaprislista ochsamband mellandirektregelICA finnsInom ettsom
själva vilka konsument-bestämmerICA-köpmännendistributionsområde.

uppslutning kringallmänförväntasskall användas. Däremotpriser ensom
kampanjprissättningar.gemensamma

distributionscentralsamband mellandirektDagab finns inte någotInom
Vivo/FavörDagabs kunderGrundprincipencirkaprisområde. äroch att

cirkaprissättningen.försjälva ansvararm
central nivå beslutasolika nivåer. Pâpåinom KFPrissättningen äger rum
delen sortimentetStörresortimentet.för liten delendastpriserna avaven

Prisernaprissättningsansvarig tjänsteman.regional nivåpåprissätts av en
butiksför-säljråd, bestårregionalti ksedan vanligenfastställs ett avsoms

femton regioner-och defl.lagercentralschefer Inomsäljnings-, en avvarm
avvi-Konsumbutikerflertaletregionpris förnormalt samttillämpas ettna

Domus-varuhus. Konsument-ochstormarknaderför Obskande priser t ex
förväntaskall kunnaföreningimedlemmarnapolicyföreningarnas är att en

iinnebär butikernabutiker. Dettaprisnivå i föreningensenhetligsig atten
avvikelser kanprisbesluten, ävenfölja deprincip skall omgemensamma

göras.
efterutsträckningsker idagligvarudetaljhandelnPrissättningen inom stor

Priser-under åren.förändratsharintetraditionella principer, nämnvärtsom
och varuområ-för olikakostnadernaförsta hand tillinte i varoranpassasna

socialapris på klågtkonkurrenssituationen,blden tutan styrs sexaav
där-prissättningenbutik,i ärför varusortimentetTotalt helasett, envaror.

kostnadsanpassad.emot
procentmarginalövervägande deltilltillämpas såledeshandelnInom en

däremellertid produkter öres-finnsförsäljningspriserna. Detför beräknaatt
tillämpas.öresmarginalerochkombinationmarginaler eller procent-aven
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Marginalerna för enskilda varierar relativt kraftigt. Det finnsvarugrupper
flera orsaker till detta. Dels för olika med sig olika kostnadervarugrupper
för försäljning och marknadsföring. Dels väljer olika butiker och butiksked-
jor profilera sig olikapå Skildaatt sätt. marginaler på olika blirvarugrupper
därmed viktigt konkurrensmedel. Slutligenett finns nämnts bety-ettsom
dande traditionellt inslag i prissättningen; nödvändighetsvaror såsom mjölk
och bröd har sedan lång tid tillbaka relativt låga marginaler, medan margi-
nalerna för djupfryst, glass och bryggerivarort tradition relativtex ärav
höga.

Tabell 6.7 den ungefärliga marginalen enligt prislista i detaljhan-anger
deln för antal Marginalen definierasett därvid skillnadenvarugrupper. som
mellan detaljhandelns inköpspris för och försäljningspriset till konsu-varan

uttryckt i det sistnämndament, priset.procent av

Tabell 6.7 Genomsnittlig detaljhandelsmarginal 1987-02-28 KF, ICA Hakon,
ICA Eol sammanvägt

Vara, Detaljhandelsmarginal
%varugrupp

Nötkött 24
Griskött 26
Charkvaror 26
Kyckling 23
Flytande mejeriprodukter 17
Matfett 25
Qst 29
Agg 28
Djupfryst fisk 27
Djupfryst kött 30
Glass 32
Fiskkonserver 26
Grönsakskonserver 27
Barnmatskonserver 14
Konfektyrer 33
Kaffe 16
Bryggerivaror 29
Tvättmedel 27
Tobak 18
Dagligvaror totalt 27

ingårHär även andra än ovanstående. Vissa färskvaror fruktvarugrupper somoch fiskgrönt, och mjukt matbröd ingår dock ej.

Källa: SPK

Debatten kring marginalstrukturen har ibland stått het. Från handelns
sida har hävdats enskildat marginaler inteatt återspeglar respekti-ex varors

faktiska kostnader i handeln. Skälen till detta skulleve varas dena vara
prisreglering rådde under större delen 1970- och 80-talen, densom samtav

marknads- och konkurrenssituation har uppstått. Tankennya bakomsom
användningen procentmarginaler är, så länge förändringen i handelnsav att
inköpspriser förändras i takt med kostnaderna så blir lönsamheten oföränd-
rad.

Om handeln i stället tillämpade öresmarginaler, skulle effekten bli att
dyrare skulle bli billigare och billigare skulle bli dyrare vid ivaror varor
övrigt oförändrade förhållanden. Momsen tenderar förstärka denna ef-att
fekt.
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Cirkapris-individuelltillämparSverigeE01 i södraICAInom man en
önskarbutiker,för deprisserviceindividuellIPS-systemetservice som

konkurrenssituationen el-tillhänsynprissättning medföretagsanpassaden
för områ-cirkaprislistanden normalaUtgångspunktenprofil. ärönskadler

distributionscentral,respektivetillavvikelserdet. Företaget som ge-anger
prisjusteringarnavadkalkyl överkani förväg göraIPS-systemet ennom

individuelltsedanfårbruttovinst. Företagetföretagetsför just detinnebär en
butiksindi-för tillämpaidagfinns såledesTeknikenprislista.anpassad att en

prissättning.viduell

lönsamhetochbruttovinstOmsättning,

detaljhandeln avgö-iomsättningenavsnitttidigareframgått ärSom avav
produktivi-detden månlönsamhet. Iproduktivitet ochbetydelse förrande

omsättningeninkluderaranvändseller lönsamhetsmåtttetsmått som ensom
tordeanvänds såvilket måttpåståendet truism. Oavsettvariabel är somen
efter-produktivitet,ökadinnebärasiktomsättning kortpåökaddock enen

kortpårelativt konstantaproduktionsfaktorerna ärhuvudsakligadesom
försålda enheter ochflerpåslåshyror,framför alltkostnader, utfastasikt;

variationer.måttligamycketuppvisasikttorde kortpåpersonalkostnadema
1970-taletssedanutvecklatsdagligvaruhandeln harOmsättningen i svagt
1970-taletssedanhar skettökningenmarkeradeendabörjan. Den sommer

omsättning-ökadedessa årUnderperioden 1972-75.underägdebörjan rum
ekono-samband med denIi realaårmed 2-4 termer. svagaprocent peren

1980-hittills underoch1970-taletdelenunderutvecklingenmiska avsenare
periodenUnder 1976-planati reala termeromsättningen mätthar ut.talet
genomsnitt 0,3med ilivsmedelsdetaljhandelniomsättningenminskade85

År inomomsättningentotaladen1985i realaår termer.procent varper
miljarder kronor.detaljistled 185dagligvaruhandelns ca

försälj-försåldamellanskillnadendefinierasBruttovinsten varorssom
brutto-pekar påunder årUtvecklingeninköpsvärde. attnings- och senare

ibutikerdettill störreomsättning. Orsakerna ärmed ökandeökar attvinsten
andelsortiment har störrederasochinköpspriserallmänhet har lägre att en

olika slag.specialvarormarginal,med högre t avexvaror
ökade,och 1985Mellan 1970också stigit åren.Bruttovinsten har över som

tillfrån 16detaljhandelnibruttovinsten procenttidigare har nämnts, cat ex
19,5 procent.ca

lön-fråganutvecklingbruttovinstemas ärtill fråganknutenNära omom
dagligvaruhandeln varitinomlönsamhetenharTraditionelltsamheten. sett

samhällssektorer.med andrajämförtlåg,
olika sektorer.mellanjämförbara måtthitta heltemellertid svårtDet är att

sen/ice-handelnämligen ärhar berörtstill dettaHuvudorsaken att enovan,
tillverkningsindus-medjämförasdärför svårligen kanverksamhet och tex

trm.



53

Världsmarknadspriser och import7

med livsmedelkonstaterats i det föregående världshandelnSom utgör en
till det de flestabegränsad del världsproduktionen. Grundorsaken är attav

stödjer jordbruksproduktion hjälp gränsskydd och sub-länder sin med av
marknader, heltventioner. Detta upphov till nationellt reglerade ärsomger

delvis avskärmade från konkurrens. Enligt vissaeller internationell upp-
skattningar med livsmedel och livsmedelsråvarorvärldshandeln en-svarar
dast för cirka den samlade världsproduktionen.lO procent av

flesta länder i denbegränsade handelsutbytet innebär deDet omvänt att
självförsörjande i frågaindustrialiserade världen idag helt eller delvisär om

livsmedel. själva produktivitetsökningarna inomverket har de snabbaI
jordbruket, i kombination dämpad tillväxt i ekonomierna i övrigtmed en
och stagnerande efterfrågan överproduktions-livsmedel, lett till väldigapåen

självförsörjningsgraden produktionen iproblem. Inom områden ärstora
relation till konsumtionen exempelvis denväl 100över Inomprocent. euro-
peiska gemenskapen självförsörjningsgraden förEG l5Osmörvar ca pro-

år 1983/84, och för socker för period. Exemplenl25cent procent samma
kan mångfaldigas. utvecklingen inneburit produce-Sammantaget har deatt
rande länderna i fått sina överskottallt utsträckning har påstörre avsätta
världsmarknaden. Allt eftersom producerade mängderna har ökat harde
detta emellertid blivit vissaallt och den internationella handeln medsvårare,
livsmedel har alltmer blivit successivt fallande"dumpingmarknad meden
priser. Exempelvis världsmarknadspriset i början detpå 1987vetevar av
lägsta på 50 år. Konkurrensen mellan olika regioner har också ökat, och
relationerna mellan oftaEG och USA beskrivs i "handels-t termerex av
krig, där sidor beskyller varandra för tillämpa otillåtna medelömse att
såsom exportrestitutioner och dumping.

detNär gäller den handel förekommer inom jordbruks- livsme-ochsom
bl USA, Canada, Au-delsområdet det fåtal länder dominerar,är ett asom

Zeeland. EG exportör ävenArgentina och ärstralien, Nya stor men enen
betydande importör, bl det fodermedel.gäller Under har detnär åra senare
blivit allt vanligare med bilaterala import- och exportländer.avtal mellan

innebär i sin den fria världsmarknaden för livsmedel minskarDet tur att
ytterligare.

det följerAv sagda världsmarknadspriserna för livsmedel dåligäratt en
indikator faktiskapå produktions-, utbuds- och efterfrågeförhållanden, bl a
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därför den handel sker i utsträckning försäljningutgörsatt storsom av av
dumpingkaraktär.

detta kommer det för fastställaTill många svårtäratt att ettvarugrupper
världsmarknadspris, faktorer ipå grund skillnader kvalitet och sorti-av som

faktum handelsvolymen för fåtaloch det begränsad. Endastärment, att ett
världsmarknads-kan relativt och entydigt fastställaenkeltvarugrupper man

delsrelativt homogena, ärpriser. sig då delsDet ärrör om varugrupper som
föremål för omfattande internationell handel. sådanaExempel påen varor

socker, majs och kaffe.är
föremål för betydande internationell handelMen även ärvaror som en

varierar starkt i pris. finns huvudorsaker till det. Dels jordbruks-Det ärtre
anknutna marknader känsliga för klimatiska variationer. Dels varierar utbu-

kraftigt kortsiktiga priskänslighe-det mellan olika Slutligen densäsonger. är
för jordbruksprodukter industriprodukter.i allmänhet mindre föränten t ex

Sveriges livsmedelimport av
Importen livsmedel till Sverige spelar viktig för uppfylla olikaroll attav en

handelspolitiska, bistândspolitiska konsumentpolitiska.mål och-
Sveriges varuimporttotala uppgick till cirka miljarderår 1985 244 kronor.

Därav utgjorde livsmedel drygt miljarder sju14 eller knappt Hurprocent.
livsmedelsimporten fördelade sig framgårpå huvudsakliga varugrupper av
tabell 7.1, också motsvarande förandelar år 1970.som anger

årfördelad huvudsakligaTabell 7.1 Sverigesimport livsmedel, varugrupperav
1985och 1970

Andel, %

19701985
Kaffe, 2427te m m
Frukt, köksvâxter 32 31
Fisk och skaldjur l3 12

5Spannmål 6m m
9Kött och köttvaror 3
3Socker 3m m

Ovrigt 13 l6
UtrikeshandelsstatistikenSCB,Källa:

Som varit stabila underhar relationerna mellan olika varugruppersynes
dels fruktden studerade perioden. importandelamaFör de största svarar

och köksväxter, för mellandels kaffe och vilka tillsammans står 55te m m,
och Kaffe, den60 den totala livsmedelsimporten. störstaärprocent av som

försvarade 20livsmedelsprodukten, år 1985enskilda importerade ensam
livsmedelsimporten.procent av

industriländerSverige och i andra är,tendens tydlig i bådeEn är attsom
sedan 1970-taletsimporten har minskatlivsmedlens andel den totalaav

År cirkaSverige således 10livsmedelsimporten tillbörjan. utgjorde1970
Ården totala varuimporten. 1985 nämnts, motsva-procent ovanvar, somav
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rande siffra endast cirka sju finnsDet flera orsaker till detta. skälEttprocent.
livsmedelskonsumtionensär andel den totala konsumtionen haratt mins-av

kat. Detta har berörts i föregåendede kapitlen. Ett skäl gradenärannat att av
protektionism tycks ha ökat i många länder till följd överproduktion i denav

livsmedelsproduktionen.egna
frågaEn har samband frågannära med den totala livsmedels-ettsom om

importens minskande andel vilken utvecklingenär har varit detnär gäller
importen jordbruksprisreglerade icke jordbruksprisreglerade livs-av resp
medel. tabelll har7.2 sådan fördelning gjorts, på motsvarande sätten som
gjordes 1983 års livsmedelskommitté.av

Tabell 7.2 Livsmedelsimporten, påfördelad jordbruksprisreglerade ickeoch jord-
bruksprisreglerade produkter, i den årsamlade livsmedelsimporten 1970,procent av
1982och 1985.

Andel %
1970 1982 1985

Jordbruksprisreglerade 31 23 23
Icke jordbruksprisreglerade 69 77 77
Källa: Statens jordbruksnämnd

Som minskade de jordbruksprisreglerade livsmedlen sin andelsynes av
livsmedelsimporten under 1970-talet och början 1980-talet. Därefter harav
deras andel emellertid varit konstant.

När det gäller fördelningen på länder, från vilka hämtar livsmedels-vår
import, har förhållandena varit relativt stabila under lång följd år.en av
Tabell 7.3 visar den procentuella andelen den samlade livsmedelsimpor-av

kommer från olika länderområden.ten som

Tabell 7.3 Livsmedelsimporten påfördelad länderområden procentuella andelar
1970- 1985

1970 1975 1980 1985
EFTA3 23 6 5 5
EG 13 17 21 22
Utvecklingsländer 32 30 29 31
Statshandelsländer 5 5 4 5
Norden 26 27 23 23
Ovriga l 15 18 15

Endast SlTC 0
3Utom Norge och Island
3Utom Danmark

Källa: SCB, Utrikeshandelsstatistiken

framgårSom tabellen den enda anmärkningsvärda förskjutningärav
har skett under perioden det faktum importen från EG ökade starktattsom

under perioden 1970- 1975, bekostnadpå importen från EFTA. Grovtav
fördelat hämtar cirka tredjedel vardera vår livsmedelsimpon frånen av
den europeiska gemenskapen inkl. Danmark respektive utvecklingsländer.
Cirka fjärdedel kommer från övriga nordiska länder, medan återstodenen
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statshandelsländernafråndelscirkafrån EFTA-länderna 15 procent,dels
4-5 procent.

priserna pånaturligtvis hurstudieför föreliggande ärspeciellt intresseAv
prisnivån.med den allmännajämförtutvecklats,livsmedel harimporterade

ochdryckerlivsmedel inklförimportprisindexdelsåskådliggörsfigur 7.1I
importerade Dessutomsamtligaför ut-prisindextobak, dels angesvaror.

period.underkonsumentprisindexvecklingen sammaav

Index
500

450 TotalI import

Livsmedels-400 importI
KPI

350-

300-

250

200

150-

8684 8579 80 82 838176 77 7874 75721970 7| /3
konsumentprisindex1970-.86.importprisindex ochFigur 7.1.

iökatdettapå sättlivsmedel mättimportpriserna påharSom synes --
ligger dåuppgiftendentotalt. Iför importentakt änlångsammare senare

underpetroleumprodukterprisstegringarna påvåldsammaexempelvis de
Av något störreintressant.mindrejämförelsedennavilket gör1970-talet,

konsumentprisin-medlivsmedelförimportprisindexjämföraintresse är att
snabba-har ökatlivsmedelförimportprisindexframgårtabellenAvdex. att

och 19851980Mellan1980-talet.speciellt underkonsumentprisindex,änre
Underdrygt 60medlivsmedelimportprisindex för procent.såledesökade

såledesmeningenden ärImed drygt 50ökadetid KPI procent.samma
i Sve-livsmedelsprisernastegradedeförklaring tillimportpriserstigande en

utvecklings-olikanaturligtvisuppgifter finnsaggregeradedessarige. Bakom
prisutveckling-börSpecielltlivsmedel. attför olika noterastrender typer av

sambandlivsmedel har närajordbruksprisregleradeimporterade ettpåen
jordbruksprisregleradeproduceradeinhemsktförprisutvecklingenmed

livsmedels-övervägande delengränsskyddet. Dengrundlivsmedel på avav
jordbruksprisre-ickedockfjärdedelar, utgörseller änimporten, tre avmer

Se tabell 7.2 ovan.livsmedel.glerade

livsmedelExport av
importen. Dettamindrevarit änregelmässigtlivsmedel harExporten av

jämförelsevisSverige harmednaturligtvishänger att ogynnsammasamman
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förutsättningar för produktion livsmedelsråvaror jämfört med län-texav
Årderna Syd-i och Mellaneuropa. uppgickl985 den samlade exporten av

livsmedel till ungefär miljarder6 kronor, vilket cirka femtedelartvåvar av
värdet livsmedelsimporten. För de största exportandelarna svaradeav
spannmål och spannmålsprodukter cirka tredjedel exportvärdet,en av
kött och köttvaror femtedelen fisk och skaldjur tiondel.ensamt m m
Uppgifterna ñskexporten exkluderar dock k direktlandad fisk.om s

När det gäller fördelningen tillländer, vilka livsmedel,exporterarav
har vissa förändringar skett sedan början.1970-talets Ett utmärkande drag är

till utvecklingsländerna har ökat starkt tillatt exporten del beroende påstor
det ökade biståndet i form spannmål. Idag denna för cirkaexportav svarar
12 exportvärdet. Också till statshandelsländernaprocent harexportenav
ökat från 7 exportvärdet tillår l970 16 årprocent 1985. Exportenprocentav
till EG-länderna och övriga Norden har däremot varit relativt konstant
under längre period, mätt andel livsmedelsexporten. Tillsammansen som av
står dessa områden för cirka 60 den svenska livsmedelsexporten.procent av

När det gäller prisutvecklingen för livsmedelsexporten kan konstateras att
exportpriserna speciellt harunder stigitår relativt långsamt, främstsenare
beroende på allt del denstörre samlade haratt kommiten exporten attav
bestå överskottskvantiteter från det svenska jordbruket har fått avsät-av som

till låga priser på världsmarknaden. frågaDenna hartas berörts kapi-ovan
tel 4.

Sammanfattningsvis kan konstateras utrikeshandeln med livsmedelatt
för Sveriges del relativt begränsad,är jämfört med andra Spe-varugrupper.
ciellt under 1980-talet har importprisemaemellertid på livsmedel stigit i
snabbare takt den allmännaän prisnivån, vilket i viss har bidragitmån till de
snabba realprisstegringama på och dryck. Samtidigt kan konstaterasmat att
importen livsmedel successivt har kommit allt mindreutgöra andelattav en

det totala importvärdet.av
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8 Sammanfattande slutsatser

Under 1980-talet har livsmedelsprisema ökat snabbt i förhållandesåväl till
den allmänna prisnivån i förhållande till livsmedelsprisema i utlandet.som
Också under 1970-talet ökade priserna på dryckoch i Sverige snabbaremat

inflationen,än inteän i lika snabb takt under l980-talet.om som
Livsmedelskonsumtionen i dag för cirka femtedel den samla-svarar en av

de privata konsumtionen. Snabbt ökande priser på och dryck får där-mat
igenom genomslag hushållenspåett köpkraft.stort Mot denna bakgrund är
det viktigt försöka förstå vad ligger bakom deatt snabba ökningarnasom av
livsmedelsprisema och i vilken mån utvecklingen kan påverkas olikagenom
åtgärder.

Syftet med denna flerautgör underlagsrapporterrapport, tillsom en av
1986 års livsmedelsutredning LMU, beskrivaär några faktoreratt som
väsentligt påverkar priserna på och dryck. Avsikten dockmat är inte att

samlad förklaringsmodell förpresentera olika faktorers relativa betydel-en
I LMUs betänkande SOU 1987:44 sammanhängande förkla-se. ges en mer

ring till betydelsen olika faktorer, förslag till åtgärder för hållasamtav att
prisökningama livsmedel.pånere

Föreliggande sin utgångspunkt i denrapport k livsmedelskedjan,tar s
är schematisk beskrivning de olika förädlingsledsom en våraav mat-som

och dryckesvaror på sin frånväg råvaror till färdiga livsmedel. Enpasserar
översiktlig bild utvecklingen under efterkrigstiden inom råvarupro-ges av
duktionen i huvudsak jordbruket, livsmedelsindustrin distributionsamt
och handel. Också utrikeshandelns utveckling beskrivs kortfattat.

Utvecklingen inom jordbrukssektom har under hela efterkrigstiden kän-
netecknats snabb mekanisering, sammanläggning mindre bruk-av en en av
ningsenheter till ochstörre snabb minskning jordbruksbefolkningen.en av
Sammantaget har detta inneburit produktivitetsutvecklingen inom dennaatt
sektor har varit snabb; det svenska jordbruket producerar i dag 40 procent

än år 1950 på areal är 30 mindre ochmer med sysselsätt-en procentsom en
ning är endast fjärdedel 1950 års nivå.som en av

Hittills under 1980-talet har emellertid produktiviteten inom jordbruket
ökat i långsammare takt än tidigare. finnsDet flera förklaringar till detta,
bl stagnerande efterfrågan livsmedelsråvarorpå i kombinationa en med
överproduktion, minskande investeringar och begränsning använd-en av
ningen gödsel- och bekämpningsmedel.av
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jordbruketfrån mätslevererasde produkterPrisutvecklingen på van-som
följd årUnder långA-index.avräkningsprisindexmed kligen det avens

kon-för såvälänvarit långsammareA-indexmedprisutvecklingen mätthar
livsmedelskedjan. detNärdelarför andraindexsumentprisindex avsom

dockjämförelserförsvårasårenallraunder deutvecklingen avgäller senaste
inhemskadetfrånöverskotteffekternainkluderarocksåA-index attavatt

världsmarknaden.priser påtill lågafåtthar avsättasjordbruket
industriländerandrasamtligamedlikhetSverige ii ärJordbrukssektorn

livsmedels-blinnebärmåljordbrukspolitiska attGällandereglerad.starkt a
och krig.avspärrningunderfredstidisåvälskallförsörjningen tryggas som

blmålenjordbrukspolitiska är ettdeuppnåföranvänds amedelDe attsom
jordbrukspro-marknadsreglering påpris- ochjordbrukettillstöd genom en

jordbruketrationaliseringen samtfrämjaföråtgärderstatligadukter, att av
åtgärderinnebär dessa attutveckling. Sammantagetochforskningstöd till
effektivtmindre änfungerarsannoliktjordbruksprodukterförmarknaden
merkostna-Storlekenkonkurrens.friarepräglasmarknad avenavsomen

emellertiddetfinnsjordbrukspolitikenföljddirektärderna avensom --
meningardelade om.

fiske-ochträdgårds-råvaruproduktionövrigProduktionsvärdet inom -
jordbrukssektornssjundedelendastrinäring är sammantaget avca en-

avseendenfleraiharsektorerdessainomUtvecklingenproduktionsvärde.
medkombinationmekanisering i ettfortgåendejordbrukssektorn:liknat en

antal enheter.mindreallt
väsentligaiförändratsharlivsmedelsindustrinförFörutsättningarna avse-

kombi-idubbelarbeteökatharFramför alltefterkrigstiden.under ettenden
medförtlivsmedel i hemmenförvaringtillmöjligheterökademednation av

Ifärdigmatdjupfryst,livsmedel såsom etc.bekvämaefterfråganökad påen
hushål-från bådeuppgiftertagitlivsmedelsindustrin överharmeningenden

råvaruledet.ochlen
kon-gradökandevaritlivsmedelsindustrin harförKaraktäristiskt aven

det gäller ägar-näranläggningari fråga antaletcentration, såväl somom
medÅr arbetsställen200industristatistiken 2redovisadestrukturen. 1960 ca

sifframotsvarandedaglivsmedelsindustrin. I äranställda inomfemänmer
snabbtutvecklingen gåttägandet hardet gällerOcksåmindre 800. närän

sockerindus-mejeriindustrin ochbranscher såsomInomfärreallt ägare.mot
övriga bran-flertaletochmonopol,nästintillellermonopoli dagrådertrin

ägarmässiga koncen-destarkaSärskilt ärfåtal ägare.dominerasscher ettav
områdena.jordbruksregleradedeinomtrationstendensema

livsmedelsindustrin.inomprisutvecklingenflera mätafinns sättDet att
pris-genomsnittligaföretagensproducentprisindex, mäteri kUttryckt soms

priserlivsmedelsindustrinsökadeexportmarknadema,ochhemma-påer
konsumentprisin-tillverkningsindustrin totaltsåvälsnabbare ännågot som

denemellertid bildenDessförinnan motsat-1980-85.periodenunderdex var
livsmedelsindustrin lägre äninomprisökningama1970-taletunderta; var

snabbaredenorsak tillviktigoch Entotalt KPl.tillverkningsindustrinför
ilivsmedelssubventionernadelstordel980-taletunderökningen attvara

1970-taletdelsdel,periodensavskaffades under attutsträckning senarestor
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för livsmedelsindustrins del präglades livsmedelssubventioner och pris-av
stopp.

det kostnadsutvecklingen domineras livsmedelsindustrinsNär gäller
kostnader stigit snabbarekostnaderna för har ocksåråvaror. Denna postav

den allmänna prisnivån, uppenbarligen viktigoch därmed spelat rollän en
för prisstegringstakten i livsmedelsindustrin. Till viss del beror dessa ökning-

livsmedelssubventionernapå till del har avvecklats under 1980-att storar
talet. Också kostnaden för bränslen har ökat snabbare konsumentprisin-än
dex, medan övriga kostnadsposter lönekostnader haftsåsom harm m en
lugnare utveckling.

detNär gäller produktivitetsutvecklingen inom livsmedelsindustrin har
denna under följd varit för tillverkningsindustrinår långsammare änen av
totalt. Delvis torde detta följd handeln med livsmedel starktärattvara en av
begränsad. Samtidigt efterfrågan vikan-på hemmamarknaden har varitsom
de eller stagnerande, har det inte varit möjligt åstadkomma kom-någonatt
penserande ökning exporten.av

Också utvecklingen inom handeln koncentrationstendenser.präglas av
Speciellt under 1960- och 70-talen ökade antalet stormarknader snabbt, del-
vis följd den ökade bilismen. Speciellt under har dennaårsom en av senare
bild kompletterats små servicebutiker med sortimentbegränsat ochattav
förlängt öppethållande har ökat sina marknadsandelar. har således skettDet

polarisering i butiksstrukturen, dedär mindre allivsbutikerna har varit deen
förlorarna. Butikskoncentrationen fåstörsta har också inneburit relativtatt

butiker för del detaljhandelns omsättning;totala år 1985storsvarar en av
svarade 10 butikerna för dagligvaruhandelnsöver 40procent procentav av
samlade omsättning.

Ett utmärkande drag i distributionsledet koncentrationen till huvud-är tre
sakliga block varjeICA, och Dagab/Vivo/Favör. Inom sådant blockKF-
finns stark vertikal integration, framför allt mellan parti- och detaljhan-en
delsled också i vissa fall industrinmellan och handeln. faktorEnmen som
har bidragit till vidmakthålla och förstärka blocksammanhållningen äratt

kedjegemensammaden prissättningen, innebär butikerna inomatt ettsom
visst block i utsträckning följer de cirkapriser kalkyleras regionalt istor som
varje kedja. förVanliga inslag också extrapriser ärär gemensammasom
flera butiker inom kedja, veckoannonsering där extraprisersamtsamma

i kedjansgemensamtannonseras namn.
detNär gäller kostnadutvecklingen detaljhandelninom domineras den av

kostnaderna för inköpta kostnadenDen näst största utgörsvaror. av perso-
nalkostnader. Dessa har trendmässigt ökat sedan början,något 1970-talets

Ävenuttryckt andel omsättningen. kostnadsandelen för lokaler,som av som
denär näst har ökat under period. Bruttovinstenstörsta posten, samma -

skillnaden försäljningmellan och varukostnader har ökat sedansvagt-
l970-talets början uttryckt andel omsättningen. Fortfarande ärsom av
dock bruttovinstens andel betydligt lägre inom livsmedelsdetaljhandeln än
inom detaljhandel.annan

Det betydandemöter svårigheter, såväl teoretiskt praktiskt, mätaattsom
effektivitetsutvecklingen i handeln. Huvudorsaken handeln inte bedri-är att
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varuproduktionnågon servicenäring. Två måttärutan snarastver en som
brukar användas och viss vägledning handelns prestationersom ger en om

dels omsättningen kvadratmeter säljyta ytproduktiviteten delsär per om-
sättningen anställd arbetsproduktiviteten. Sedan slutet 1970-taletper av
har produktivitetsutvecklingen, uttryckt med dessa trendmässigt sjun-mått,
kit. finns fleraDet tänkbara förklaringar till detta. hushållensEn är att
minskade köpkraft under denna period innebar efterfrågan riktadesatt mot
billigare Detta minskade omsättningen i handeln, samtidigt möj-varor. som

skära personal- och lokalkostnader.ligheterna små på Enatt ner annanvar
faktor kan ha bidragit till utvecklingen det ökade öppethållandet ochärsom

konkurrens-ökat utbud manuell service, har blivit allt starkareettett av som
medel.

Sammanfattningsvis utvecklingen inom livsmedelskedjan präglatshar av
integration i led under följd Huvudor-koncentration och alla lång år.en av

utnyttjabättre möjlighetersaken till detta torde enheterstörreatt attgervara
vilketstordriftsfördelar administrativa,olika slag, tekniska såvälav som

inneburit högre effektivitet. detta skall emellertid stäl-sannolikt har Moten
Vida-den risk för minskat konkurrenstryck fåtalsdominans innebär.las som
hittahar efterfrågan livsmedel i det svårtpå Det ärnärmaste stagnerat. attre

realpris-enskild faktor i särskilt hög grad förklarar den snabbanågon som
stegringen det uppenbartpå livsmedel speciellt under 1980-talet, är attmen

livsmedelskedjan i viktiga avseendendet starkt reglerade utgörsystem som
bristande blockbildningen inom såvälpräglas konkurrens. Den starkaav en

dynami-producent- förädlingsledet kan också ha verkat hämmande påsom
ken livsmedelsmarknaden.på
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Bilagor SPKUS SOU 1987:44resp nr

Bilaga Titel Författare SPKUS
nummer

Faktorer1 påverkar livsmedelspnsema Bo Diczfalusy 1987:20som
Svenska2 och internationella Iivsmedelspnlser Bo Diczfalusy 1987:21

Ainoura Oussenbecova

Livsmedelsindustrins3 och handelns geografiska Ingalill Borild 1987:22
koncentration Christina Göransson

Birgitta Hellgren

4 Koncentrationen livsmedelsindustrininom Birgitta Hellgren 1987:23
Per Juth

Dagligvaruhandelns5 strukturomvandling Jan Sundström 1987:24
Koncentrationsprocessens effekter på konkur-

kostnader och effektivitetrens,
6 Matkronor Ann Uustalu 1987:25

Olika leds andelar konsumentpriset pá livsme- Neil Wikströmav
del

7 Från till konsumentpris Neil Wikström 1987:26
Genomslag i led prisökningari det jord-senare av
bruksprisreglerade ledet

8 Hur sätts livsmedelshandelnpriserna i Yvonne Fredriksson 1987:27
9 Extrapriser på livsmedel Sören Dahlén 1987:28

Marknadsföringsmetoder och priskonkurrens

10 Jordbrukets insatsvaror Olof Berggren 1987:29
Struktur, konkurrens och prisbildning Maria Bernhardsson

Barbro Forsberg
Marianne Hauge-
Granqvist
Göran Karreskog

11 Jordbruksprisregleringens effekter pa ochpriser Barbro Thomaeus 1987:30
konkurrens

12 Livsmedelskvalitet Lars-Olof Eklöf
Agneta Gillback
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