
sätts iHur priserna
livsmedelshandeln

SOU LMU.till 1987:44,Bilaga 8

büagortotalt 12





@

E§
E

priserna iHur sätts

livsmedelshandeln



Beställningsadress:
Allmänna Förlaget
Kundtjänst
l06 STOCKHOLM47
Tel: 08/739 96 30

Beställare berättigade till remissexemplarärsom
eller friexemplar kan beställa sådana under adress:

Regeringskansliets förvaltningskontor
SOU-förrådet
l03 33 Stockholm
Tel. 08/763 23 Telefontid20 8.10- l2.00 och interntexternt

08/763 l0 05 l2.00- 16.40endast internt

ISBN 91-38-10033-9
ISSN 0375-250X

Omslag Allmänna Förlaget Design
Produktion Allmänna Förlaget AB
Svenskt Tryck Stockholm 1987 723957



Förord

1986 livsmedelsutredning haft till uppgift utredaårs LMU har konkur-att
rensförhållanden och prisbildning inom livsmedelsindustrin och livsmedels-
handeln. Utredningen har den 30 september överlämnat betänkandet1987
"Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet" SOU 1987:44.

Denna de tolv underlagsrapponer har legat tillutgörrapport en av som
faktaredovisningengrund för i betänkandet. publiceras delsRapporterna

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

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

betänkandet i varje bilaga.samtav

Stockholm i september 1987

Lars Hillbom
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Bakgrundl

prissättninghandelnskonstateradelivsmedelskommitté1983 års att av en-
försäljnings-anpassad till respektivemindreskilda blivit allt väl varasvaror

svårigheten faststäl-blhärtilli handeln. Skälenkostnader atta varauppgavs
marknads- och konkur-Vidareförsäljningskostnaderna.de faktiskala att

olikaväljer sina kostnader påbutikerrensförhållandena medfört utatt taatt
möjlig förkla-sina konkurrenter. Enprofilera sigförsätt att gentemot annan

prisregleringslagenallmännaprisregleringen enligt denring angavs vara
möjlighet högrebutikerna haftvarförinte omfattat alla att ta utvaror,som

prisreglerade.marginaler inte varitpå varor som
histo-delvisi handeln kannuvarande marginalsättningenDen anses vara

kopplingen mellan kost-exakt visarriskt betingad. underlagNågot mersom
klartredovisats. torde dockinte tidigare Detnader och marginaler har vara

hantering, i dag harrelativt omfattandefärska kräveratt varor, som en
ivad faktiska särkostnaderförhållande tillrelativt marginaler i ärsmå som

för k sortimentet.handeln, det omvända detmedan gäller torras
uppdragit genomföraSPKlivsmedelsutredning har åtl986 års LMU att

för olika LMUundersökning prissättning och kostnader varugrupper.en av
prisbildning livsme-syftar konkurrensförhållanden och inomtill belysaatt

bakgrund priserna livsme-delsindustri Iivsmedelshandel, påoch attmot av
varuområdendel under de årenökat snabbare priserna andraän på senaste

snabbare livsmedelspriserna OECD-länder.i flertaletänsamt





Syfte och genomförande2

olikaförsäljningenförkostnadernaundersökaProjektets syfte är avatt om
också belysaUndersökningen skallprissättning.iåterspeglas varornasvaror

prissättningsförfaran-beträffandeförklaringsvariablerbetydelsefullaandra
det.

handeln.SFK-utredningar ln-radutgångspunkt har använtsSom omen
Material ioch DAGAB.för ICA, KFgjorts medtervjuer har representanter

institutioner.ochfrån företaginsamlatsform artiklar och kalkyler harav
varunivå.påmarginalmätningar analyseratskontinuerligaVidare SPKshar

Avgränsningar2.1

iför olikakostnadenundersökainteUtredningen har uteavsett att varor
unik. Resulta-varje butikkostnadsbilden för ärAnledningenbutiken. är att

butik. skulleDetöverföras tillinteför butik kan såledesten en annanen
överhuvudtaget kunnaförbutiksundersökningarkrävas mängd att ur-en

olikaavseende påmedkostnadernabeträffandeskilja eventuella mönster
direktivtidsplan och detill denbutikstyp, butiksstorlek, Med hänsynetc.

butiksstudi-möjligtvaritinte görautfärdats för utredningen har det attsom
er.

och ianspråk vid SPKiundersökning skulle ha tagitsådanDe resurser en
allmänhetbutikerna isärskiltalltförbedömtsbutikerna har stora, somsom

redovis-ingaoch hellerkostnader för olikasinakunskapinte har varorom
beskrivningar.sådanamöjliggörningsrutiner som

i hu-problematiken rörbutiksstudier belyserreferatochArtiklar somav
litenmyckethandeln iförhållanden. Sverige harl ut-amerikanskavudsak

prissättning.kostnadsbaseradförsigsträckning intresserat en
möjligt inomdet inte varitovanstående harbakgrund attMot ramenav

margina-enskildaförhållandet mellanutredning klarläggaför denna varors
kostnader.ler och

pris-kostnadsbaseradattityd tillhandelns allmännaredovisasställetI en
frånexempelredovisasnuvarande principersättning. Resultaten genomav

alternativa pris-medförsökbeskrivs deVidaremarginalmätningar.SPKs
i USA.pågårsättningsmetoder som





Marknadens funktion3

SPK har i flera utredningar prissättningen i dagligvaru-ingående beskrivit
handeln. Livsmedel dagligvaror säljs partihandel direktoch andra till eller
till detaljhandel från råvaruproducenter, industrier, importörer och andra
grossister. Dessa leverantörer sina priser utifrån kostnader, resultat-sätter
krav och i konkurrens med varandra. måste vid sin prissätt-Leverantörerna
ning hänsyn till bli.även vad det slutliga konsumentpriset kommerta att

När säljs vidare från parti- detaljhandel oftastoch scha-görs ettvarorna
blonmässigt procentuellt pålägg inköpspriset. Pålägget skall bidra tillpå att
täcka handelns kostnader margi-och resultat. Pålägget kallas ocksågenerera
nal eller bruttomarginal. Storleken bruttomarginalen varierar för olikapå

och marginalstrukturen detalj-Den rådande i parti- ochvaror varugrupper.
handeln framväxte under relativt låga bruttomarginaler1950-talet påt ex-
mjölk och kött och relativt höga bruttomarginaler på det sortimentet,torra
non-food, djupfryst, frukt och grönt.

Marginalstrukturen handelns uppfattning vad konsumen-avspeglar om
domineras ochvill betala för olika Partihandeln ICA, DAGABten varor. av

till de olika partihandelsföreta-KF. Detaljhandeln butiker knutnautgörs av
parti-Marginalstrukturen ungefär likadan i de olika blockensutgen. ser

marginalerna påintebetyder dockrespektive detaljhandelsled. Det att en-
bådeskiljer sigolikaBruttomarginalerna pålikaskilda är stora. varorvaror

knutnabutikermellanlokaltregionalt och iblandoftaföretagen ochmellan
till de företagen.tre

ochbruttomarginalerpartihandelnrekommenderarochICA KFInom
DA-detaljhandeln.tillserviceåtgärdcirkapriserordinariedärmed som en

varierardetaljhandelspriserparti- ochBådeprissätter själva.kunderGABs
konkurrenssitua-lokalaberoende denblock pårespektiveregionalt inom

parti-kostnadervilkaibefinner sigbutikerochtion leverantörer samtsom
följer buti-SPKundersökningarEnligthar.olika lagercentralerhandelns av
konkurre-ochcirkaprisernarekommenderadeutsträckning deikerna stor

priserna.ordinariemed desjälva aktivtsåledes interar
säljaförtill handelns kostnaderBruttomarginalerna inte anpassadeär att

i parti-varusortimentetoch distribuera för helaenskilda Totalt sett,varor.

SPKUS 1979:17Prissamarbeteinom dagligvaruhandeln
SPKUS Lágprisbutiker dagligvaruhandeln1984:8 inom
SPKUS detaljhandel dagligvarorl984:l2 Parti- och med
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handel eller butik däremot till kostnadsanpassning.strävar Handelnman
kan emellertid ofta inte själv bestämma tidpunkten för de justeringar av
bruttomarginalerna krävs för önskat resultat. Under 1970- ochattsom ge
l980-talen har olika prisregleringar inneburit försthandeln efter över-att
läggningar med SPK kunnat ändra bruttomarginalen.

Leverantörerna kan inte heller välja den ekonomisk och marknads-ur
mässig synpunkt lämpligaste tidpunkten för prisändringar. Leverantörerna
måste sig dels till prisregleringar prisstopp, dels till jord-typenanpassa av
bruksprisregleringen och tidpunkterna för beslutade prishöjningar. Både
handeln och leverantörerna har dessutom hänsyn till framförhand-näratt ta
lade centrala och lokala löneavtal börjaskall gälla.

finnsDet således många andra faktorer själva marknadenän påver-som
kar prisbildningen i leverantörs- och handelsleden. Däremot har konkurren-

mellan blocken befäst den rådande marginalstrukturen i parti- och de-sen
taljhandel, dvs vilka bruttomarginaler tillämpas olikapåsom varugrupper.
Handelns uppfattning finnsdet mycket litetär ändra brutto-att utrymme att
marginalerna. lätt sänka marginalenDet är varuområdepå svåra-att ett men

höja förpå hålla totalmarginalen oförändrad. följerManatt ett annat attre
konkurrenternas priser och inga drastiska förändringargör på hand.egen

finnsDet egentligen bara exempel hur marknadenpå lyckats rubbaett
den rådande marginalstrukturen under de årtiondena. Det gäller desenaste
lågprisbutiker fram i börjanväxte på 1980-talet och hade sin tyngd-som som
punkt i det sortimentet både livsmedel och non-food. Företagentorra av
upptäckte sortimentet fördelaktigt sälja de relativt högaatt attvar genom
marginalerna i kombination med sortimentet kraftigt utökats, i takt medatt

dagligvaruhandeln tagit sortiment från specialbutiker.överatt
Lådbutiker och andra lågprisbutiker och lyckades konkurreraväxte upp

sänka sina priser och marginaler på högmarginalprodukter. Deattgenom
handelsblocken försökte konkurrensenmöta margi-görastora attgenom en

nalomfördelning. Man sänkte bruttomarginalerna på det sortimentettorra
lyckades inte höja marginalerna på andra Förändringen blevmen varor.

dock bara Lågprisbutikerna aldrigtemporär. blev verkligt hot.något
Prisregleringarna under 1970- och l980-talen kan också enligt handeln ha

bidragit till konservera rådande eftersom möjligheternamönster, tillatt ett
förändringar ytterligare begränsas under perioder exempelvis prisstopp.av
Handeln brukar hävda denna imperfektion marknadenpå har lett tillatt en
ökning handelsmarginalen på bl frukt och grönt-sortimentet, vilket all-av a
tid undantaget frånär prisreglering. SPKs utredningI Matkronor SPKUS
1987:25 har marginalernas utveckling undersökts för antal Resul-ett varor.

pekade inte någon ökning de procentuella marginalernataten påmot av
frukt och grönt.

Sammanfattningsvis kan konstatera det marknaden, dvsärattman sam-
spelet mellan handel och konsumenter, i hög grad bestämmer margi-som
nalstrukturen. En de intervjuade för handeln, hade föl-representanternaav
jande synpunkt:

SeSPKUS 1984:8Lågprisbutiker inom dagligvaruhandeln.



kostnaderna. Detutifrånmarginalernabestämmerinte någonJag atttror
för olikalönsamhetennågotdet intressantklartär att veta omatt vore

undersökning. Och ävensådanbekostaskaprodukter omenmen vem- marginalernaändramedbörjavågarkostnaderna attvet vemman - fortsätterinte säkertkonsumenterna attDet ärvad attOch säger varaen
tillförhållandeden ipriset påändrarlönsam annanenmanomvara

vara."

mikroekono-i denbeståndsdelarnacentraladesynpunkt illustrerarDenna
nämligen:efterfrågan,ochbeteendemiska teorin konsumentensom

ökarsänks,priset påsådan närefterfrågan ärl Konsumentens att varaen
konsumtionsinkonsumenten varan.av

konsu-sänks, måstepriset påökakonsumtionen skall när2 För en varaatt
känslighetuppvisa högdvspriselastisk,efterfråganmentens varavaranav

prisändringar.för

vadmåste ätaefterfråganoelastisk oavsettharLivsmedel som grupp -
priskäns-gradolikalivsmedel harenskildaefterfrågan pådet kostar. Men av
potatis iexempelvis kansubstitut,ingahar få ellerlighet. Vissa livsmedel

därigenomoch harris elleri någon månSverige bara ersättas pasta,av
därmed högresubstitut ochradharlivsmedeloelastisk efterfrågan. Andra en

fiskpinnartorskfilé,korv, bacon,fläskkotlett,köttfärs,priskänslighet, ärt ex
varandra.alla utbytbara mot

beteende,konsumentenskunskapingåendePrissättarna i handeln har om
uppfattningvedertagenallmäntfråndels utifrån antaganden härrör ensom

undersökningarhandeln göraspekter, delsoch utifrån teoretiska attgenom
empiriska kunskaper.kontinuerligt tillägnar sigoch

justeras,marginalerna ärochkampanjer planerasprissättarnaDet gör när
priselasticitetefterfrågans ärdärprodukteri själva verket identifiera deatt

kankampanjförsäljningen vilketideltatillåtsfå produkterRelativthögst.
givetviskanfå.priselasticitet Detärmed högprodukterantalettyda på att

margina-sänktalaborera medvill inteförsiktighettecken påett manvara -
fåskulleeftersom dettavolymökningar,kraftigainte säker påler ärmanom

butiken.lönsamheten ieffekternegativa påmycket
produkt kanefterfråganbeteende visarTeorin konsumentens att av enom

iförändringarnaochproduktermellan olikaprisrelationernahärledas ur
exempelvisoförändrad. Ominkomsten ärprisrelationer förutsattdessa att

oförändrat, såhållspriset på grevéostsänks medanherrgårdsostpriset på
mins-grevéostkonsumtionenherrgårdsost medankonsumtionenökar avav

mellan dessaprisrelationernaförändringen iteorin beror det påkar. Enligt
utbytbaradvssubstitut,fall moti dettabåda produkter, antas varasom

varandra.
konsu-eftersomverklighetenmedovanligt välTeorin överensstämmer

kanhandelnsådan,extraprisinformationreaktion är styrapå attmenternas
priset.informeratidenhelakonsumtionen olika att omvaror genomav

ochprisrelationenförändradedenuppfattar omedelbartKonsumenterna
och plane-förutsägai viss måndärförHandeln kansin konsumtion.ändrar

sin försäljning.ra
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Men prissättarna i handeln måste hela tiden med valetvara extra-noga av
prisprodukter. Konsumenterna har tendens byta billigareatt uten motvaror
dyrare inkomsten ökar. prissänkningEn innebärjuvaror om av en vara en
"inkomstökning" i praktiken. Prissättarna måste vilka kanveta varor som
fungera substitut för varandra, sänkning prisetsom tex att på herr-en av
gårdsost leder till minskning konsumtionen Grevéost ochen ökningav av en

konsumtionen herrgårdsost. Ellerav prissänkningstörreav att påen marga-
rin leder till både ökad konsumtion ochsmör margarin, eftersom konsu-av

gärna byter billigarementen dyrareut hamot bättreen vara en som anses
kvalitet inkomstennär ökar.

Extrapriset har kommit bli det främsta konkurrensmedletatt i dagligvaru-
handeln. Under 1980-talet har den allmänna debatten kring livsmedel foku-

kvaliteten i olikaserats mot sammanhang ha blivit sämre.som Extra-ansetts
prissystemet har fått bära del skulden för den försämrade kvaliteten.en av
Extrapriserna ha tvingatsägs fram extrapriskorvaf med sämre innehåll
eftersom handeln beställt extrapriskorv till visst pris och vissetten en
volym. Industrin har sedan kvaliteten till priset.anpassat

Trots kvalitetsdebatten har extrapriset behållit sin position i livsmedels-
handeln. Orsakerna härtill kan diskuteras. Den försämrade köpkraften till
följd sjunkande reallöner kan ha gjort konsumenterna eftersträvatav att
lägre priser i första hand och därför kvalitet. Utbudetaccepterat en annan av

är och fler och fler konsumenterstort förvärvsarbetarvaror och har därmed
mindre tid för konsumtion.över Extrapriset kan upplevas attraktivtsom av
konsumenterna eftersom det kan bidra till snabbare konsumtionsbeslut.
Konsumenten får hjälp välja sin matsedel.att

Det är uppenbart flera aktörer på marknaden konsumenter,att livsme--
delshandel, livsmedelsindustri finner fördelar i priset det främstaäratt-
konkurrensmedlet. Konsumenterna sig tjäna tid och Livsme-anser pengar.
delshandeln kan förutsäga och planera sin försäljning och distribution och
dessutom uppnå lägre särkostnader försäljning och distribution igenom
längre serier. Livsmedelsindustrin kan också uppnå stordriftsfördelar ge-

ökade volymer de produkter säljs till extrapris.nom av som
lnom livsmedelsindustrin börjar liksom i verkstadsindustrin, dockman,

ifrågasätta det möjligtär uppnå ytterligare stordriftsfördelar.attom Det
finns tecken tyder industrinpå måste sökaatt förvägar behållasom attnya
sin lönsamhet. I stället för massproduktion och masskonsumtion börjar
marknaden kräva och flexibel produktion.sammansatten mer

Handeln under lång tid Marabou beställt helpallarsom ochav av en
choklad, kommersorts med beställningarsamma halvpallar ochnu av

helpallart flera olika0 choklad.m sammansatta Detta leder tillsortersav
Marabou måste anställaatt personal för plocka ihopextra dessa pallar.att

Därför diskuterar möjligheten lägga produktionen tillatt mindreman om
serier och låta produktionslinje tillverka flerasamma sorter.

Sammanfattningsvis kan konstatera olika statliga regleringaratt samt
för löneförhandlingarsystemet i hög grad prisbildningen på livsmedelstyr

och andra dagligvaror. Däremot har marknaden, dvs konkurrensen mellan
blocken skapat den rådande marginalstrukturen i parti- och detaljhandeln,



mellanprisrelationernaönskemål hurför tillgodose konsumenternasatt om
försäljning och distribu-kostnader förolika skall Handelnsprodukter ut.se

livsme-enskilda Trotsvid prissättningtion betyder mycket litet attvaror.av
blivit främstapriset detefterfrågan hardel relativt oelastiskhargruppsom

detaljhandeln.konkurrensmedlet i
livsmedel varitprisutvecklingstakten påkan då fråga sig varförMan

bordepriskonkurrenshårdsnabbare för flertalet andra Enän varugrupper.
kostnaderbeskrivningkapitel följerleda till låga prisökningar. I nästa aven

dennaklarläggaförsökhandelnprissättningsprinciperioch ett att para-som
problematiken.uppfattninghandelnsredovisasdox. Dessutom om





prissättningsprinciperNuvarande4

in-handelnshandförstaibestämspå olikaKonsumentpriserna avvaror
genomsnitt 80ilnköpskostnaden utgör procentköpskostnad för cavaran.

betrak-Handelnbutik.för iförsäljningspriset exklusive envarornamomsav
betyder leveran-vilketvariabel,giveninköpspriset atti stort setttar ensom

ställetpåverkas. Ikankostnadinte betraktastörsprishöjningar somsom en
igenom i konsument-slårelativt omgåendeleverantörsprishöjningartillåts

priset.
övervägande pådetaljhandel byggeri parti- ochPriskalkyleringen pro-

höjs, med-handelninköpspriserna tillinköpspriset. Närcentuella pålägg på
margi-handelnshöjningautomatisktpriskalkyleringsmetodför denna en av

medinköpspriserna stiger 5innebäri och Detnal kronor ören. att pro-om
störreförsäljningsvolym 5oförändradfår handeln vid procentettcent

vinstförbättringar. Omochkostnader göraför täcka ökadeattutrymme
kompenserahandelnprishöjningen måstekostnadsökningarna är större än
procentuellahöjning denvolymökning ellerrationalisering,detta avgenom

kostna-kompensation för ökadeHandelnsbruttomarginalen, dvs pålägget.
ochleverantörsprishöjningar ärförtidpunkternatillpå så sättder anpassas

kostnadsökningar.övrigamedkoordineradeinte
bruttomarginaler ärprocentuellatillämparAnledningen till handelnatt

såvälAvprissättning.förpraktisktenkelt ochdet systematt ettanses vara
nöd-kostnaderna intehandelnskälmarknadsmässiga andra attansersom

fulltkonsumentprisetbestämma ut.vändigtvis behöver
beräkna allaarbetskrävandeochdet svårtockså är attHandeln attanser

kostnaderolika slagsenskilda Det mångaför ärkostnader upp-somvaror.
beroende påartiklar100002 500i butikerna ärsortimentetochstår ca -

sina lager.iartiklar40 000Partihandeln har 30 000butiksstorlek. -
leverantörs-vidareföringmedpriskalkyleringssystem,Ett tex avannat

förii ställetochi kronor örenoch påläggochprishöjningari kronor ören ett
initialt Närarbetsbelastningrelativt sett.innebäraskulle storprocent, en

tillämpalika enkeltdock systemetskulle detinfört attär somsystemet vara
rutinerdatoriseradebyggtdockHandeln harprocentmarginaler.med upp

dettröghet närytterligarevilketprocentmarginalerna, utgöromkring en
prissättningen.förändraeventuelltgäller att

självkost-ochofta både bidrags-tillverkningsindustrin utförInom man
kostnader påalltid fördelar allaifrånlångtnadskalkyler även en-manom
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skilda produkter. Det föreligger allmänt utbredd missuppfattningen att man
inom handeln arbetar på sätt. Det emellertid inteär förvånandesamma att
handeln i stället använder schabloner. En industri kan visserligen ha väldigt
många produkter beräkna kalkyler på i jämförelseatt med antaletmen
produkter butik blir antalet i industrin lätthanterligt. Rutinerna fören mera
tillverkning och butiksförsäljning dessutomär mycket olikartade. Industrin

inriktadär på produktion medan butiken tillhandahåller service. Personalen
i butik förflyttar sig oftare mellan olika arbetsmoment och olikaen produk-

För övrigt detär långt ifrånter. alla industrier arbetar med produktkal-som
kyler. I de allra största massproducerande livsmedelsindustrierna detär
nödvändigt ha systematisk produktkalkylering,att i många små ochen men
medelstora industrier följer inte kontinuerligt produktionen på detman upp
sättet. l stället används andra metoder för följa lönsamheten,att tex att
försöka kostnaderna på slumpmässigt valda ställen ipressa produktio-mer

när totalresultatet för viss period visar försämradnen, utveckling.en en
I butik kan inte vidare sluta saluföra produkter ellerutan produkt-en man

inte lönsamma.är Konsumenterna kräver visst urval ochgrupper som ett
butiken måste låta vissa produkter bära del kostnaden för olönsammaen av
produkter. industrinI har däremot inte incitament för fort-man attsamma

med försäljningsätta olönsamma produkter. I stället utvecklasav nya pro-
dukter får deersätta olönsamma. någonI mån förekommer visserligensom

principer i handeln inte efterfrågas får knappastsamma en vara som-
behålla sitt hyllutrymme. En faktor kostnadsberäkningargör iannan som
handeln arbetskrävande denär snabba sortimentsförändringen. Nya varor
kommer till, del kvar, andra försvinner lika snabbt,stannar gamlaen varor
utgår sortimentet.ur

Även inte produktkalkylergör i handeln har oftastom man man en grov
bild hur lönsamheten på många produkter och Pris-utav ser varugmpper.

isättaren panihandeln håller liksom den enskilde handlaren reda fakto-på
omsättningshastighet, hyllutrymme, personalkostnad. Man har kan-rer som

ske inte exakta mått bildar sig uppfattning hurutan elleren om en vara
förhåller sig i jämförelse med informationenTrotsvarugrupp atten annan.

inte exaktär bidrar den till handlaren kan fatta beslut ändra prisatt att ettom
antingen på den han olönsam ellerär på någontrorvara annan vara- som

han kan bära högre pris. Erfarenhetertror från USA visarett dock denatt
uppfattning på detta skapar sigsätt i handeln ofta skiljer sig från hur detman
faktiskt När gjort exakta mätningar harut. det visat sig mångaser man att
produkter handeln varit lönsamma i själva verket såltstrott medsom stora
förluster och vice versa.

4,1 Resultat intervjuer med ICA, KF, DAGABav

I de SPK-utredningar tidigare har konstateratnämnts prissätt-attsom man
ningen för enskilda inte kostnadsanpassad.är intervjuerDevaror som nu
gjorts med handelns visar förhållandet inte ändrats. Menrepresentanter att
konstaterandet gäller enbart handelns kostnader. detNär gäller leve-egna



både han-tillåtsrantörsprishöjningar förhållandet annorlunda. Dessaår av
i konsu-slå igenomdeln och konsumenterna för det omedelbartatt mesta

mentpriserna.
inte ökatlivsmedelhandelsmarginalerna påenhälligthävdarHandeln att

konstaterarde lO åren. Däremotunder attprocentuellt senastesett man
här-Orsakernanågot.dagligvarusortimentet har ökatmarginalerna på hela

högmarginal-andelsortimentsförändring högretill delssägs mot enenvara
marginalförstärkningtvingats tillhandelnnon-foodprodukter, dels att ge-

ochockså hyrorframför allt lönerkostnaderna förökadede mennom
räntor.

prisänd-bakomfaktorernasin uppfattningockså enig iHandeln är om
priser le-leverantörsprishöjningar och konkurrenternasringar. Det år som

der till prisändringar.
olika ochförlönsamhetendålig uppföljningHandeln har varor varu-av

vilka åruppfattningharDäremot somvarugrupperomman engrupper.
och bryggerivaror olönsam-lönsamma eller olönsamma. Färskvaror anses

förlust. Delarvarken vinst ellermejerivaror och djupfryst avanses gema,
kostnaderna för de olönsammanon-foodsortimentet bärkonserverna och

varugrupperna.
prisetbordekostnadernaIngen handelns styraattrepresentanter anserav

prisrelationernanuvarandedeenskilda ställetpå I attanser manvaror.
prissättningentill dettadetönskemål och årkonsumenternasspeglar att

kostna-kunskapvärdefullt hadetsyftar. Däremot attatt omvoremananser
lönsamheten.ökaderna för påverka dem ochkunnaatt

prisökningstakten påsnabbaorsakerna till denHandelns uppfattning om
livsmedel följande:i Sverige är

ökat.l Lönekostnaderna har
jordbrukspolitiken.2 Utformningen av

ökat.3 Momsen procentuell och harär

På följande sidor de fått vid intervjuerna.redovisas i tablå SPKsvar somen

4.2 Kostnader i detaljhandeln

i dagligva-Av flera kostnadspostenSFK-utredningar framgår den störstaatt
därefterför 80 procent,rubutikerna inköpskostnaden sålda caär varor

Dessa3och för lokaler ca procent.kostnad för personal 12ca procent
kostnaderna. Reste-de totalagenomsnittkostnader i 95utgör procentca av

administration,för underhåll,kostnaderrande 5 är transporter,procent
eventuell vinst.finansnettoförsäljning, reklam, avskrivningar, samt

produkter.enskildakostnader tillhärleda dessainte möjligt allaDet är att
kontorsutrustningbutiksledning, personalutrymmen,Kostnader för tex

produkter.olikapåfördelaräknas fasta kostnader inte går attsom som
kostnaden förhänförliga till olikaAndra kostnader direktär texvaror,

tari butikdethantering kostnaden för hyra utrymme varansomavav varan,
studier visarAmerikanskai lager.och kapitalkostnad för hålla attatt varan
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DAGASPKsfragor ICA KF
till kostnaderför Nej.i ;tttviindcr Nej.Tar ltiinsyn schabloner Produktermedhög När partipriseromsätt- "tter utgårnt somförsiiljning Niprissiittcr i ihlandjusterztratkonkurrens- ningshztstighetfår ofta inteiniir dock Iiigre förstahandfrånkostnader-en-skildaprodukter skalPrissiittttrttzthar marginalkunskap övrigaprodukteri förenskildaprodukterVaraI2än en nakostnaderpåttrtikelniva. distributionscentralersjalvasätterom varugrupp. partiprisernaochharingenupp-följning kostnaderellerlön-avsamhet produktellerper varu-Vivo-Favörhardockettgruppförcirkapriserdärsystem pro-centmarginalen vidlir lägre högre

inköpspriser.
olikaHarmarginalernaför Under1983gjordesf k för- Viföljermarginalernasutveckling DAGAB:Procentmarginalernapåvaru- attgrupper/produkterförändrats ordinarieiindra marginalerför varjemånadoch olika harintenämn-att pervarugrupp varugruppertiden bättrekostnadstiickningförfåirskva- statistiktillbakaSrcr har i tiden,Pro- förändrats tiovärt de åren.senasteruhanteringen. höjTanken centmarginalerna sigiharökatde parti-ellerdetaljhandel.attvar se- vareVIVO/FAVÖR:marginalenpafåirskvarornaochsåin- t0arentotalt vilket PåI950-talellåghu-naste sett.ka specerierochkonserver.Mar- främstberorpåökadelönekostna-tiksmarginalernacirka18procentginalsänkningengickbra mark- der.ökadehyreskostnaderi i cirka23-24attrak- ochärmen nuuppe pro-nadentåldeintemarginalhöjning tivaområden dethöga konsumentprisetexklusiveränte-samt centavfiirskvztrorna.ICAEssve igördock Iiiget.Sortimentsförändringen marginalökningenDen berormot momsår försökmed inrikt- högreandelnon-foodprodukter påökadepersonalkostnaderochettnytt samma en aning. harocksåbidragittill marginal- sortimentssammaninningenänd-attSett IO-årsperiodöver harde förändringeneftersomdessahar andelnon-food-störreratsmoten ge- ennomsnittligakalkyleradeordinarie relativthögamarginalenMargina- produktermedhögremarginaleränprocentmarginalernavilketökat. be- lerna livsmedelhardockenligt livsmedlen.Detökadeöppethållan-

försöktkompensera varaundersökningarinteföränd- har neburitdet störrekostnaderattror ossför ökadelönekostnader.ökat de Il åren. ändalönsamtförbutikerna.ärrats senastea mensvinn.Sortimentsförändrittgettmothög-marginalproduk-störreandeleni non-foodsortimentetharocksåterhaftbetydelse.Marginalernalivs-
medelharenligtvaruppfattninginte
ökatochdetiirtveksamtdefak-omtiskamarginalernapåhelasonimen-

verkligenharökat.medtankepatetaktiviteternaharökati omfatt-attning,
HarNinågonuppfattning hu- Generelltkan butiker Köttsägas ochcharkharlagamargina- DAGAB:Eftersominte nå-harattomruvidanågon ellernåg- inteharkostnad.ackning iännu ler förhållandelill kostnaderna. uppföljning kostnaderellervarugrupp gon avprodukterharlägrerespektive förhanteringochförädlingi bu- Mendet viktigtär fördentotala lönsamhetförolikaprodukterel-ra marginalhögre vaddomborde tik. innebärän Det ickestandard- försäljningenha konkur- ler såhar ingetalt att en varugrupper.ha h till kostnaden förpackadejordhruksreglerade renskraftigköltavdelning.Många underlagförnågonuppfattning.togsom yn va-förförsäljningen förhar lagamarginalermedan produkterförharnfamiljernahar Men detinomdetror troratt torrakonserverochandrastandardför- lagamarginaler.barnmatochblö- sortimentetfinnsartiklarmed

packadeprodukterharförhållan- jor där detvik- badehögre marginaleräven är ochlägretexmendevishögamarginaler tigt marginalprofilmed kostnader.Påköttochcharkär än ären somanpassadtill efterfrågan,Barnfa- marginalernalaga.
miljerna för del VIVO/FAVOR:Produktermedstorsvarar en avdagligvarorkonsumtionen Det lägremarginalerkostnaderän äravsortimentet mejeriavdel-och barnmatochkött.Farmekhartorra texningenharförmodligenhögre ändratsinakalkylerförhel-texmarginalerkostnader.än medan fallför högrelönsamhet.attkostnadenfördjupfrysttroligen marginalernai handelnförmenmarginalerna. inte med.paketeratkötthar hängtmotsvarar Mejeriavdelningen bi-bättregerdrag tidigare.Konsumtio-ännuflyttatsfrånhar denolönsam-nenstandardmjölkentill dema meralönsammayoghurtprodukterna.

Produktermedhögremarginaler
kostnader deldjupfrysta.lin iirenkonserver deloch storen avnon-foodsortimentet.

kostnaderna i parti- och detaljhandel kan fördelas80-90 påprocent av en-
skilda varor.

Kostnad för hantering

Hanteringskostnaderna för Fárskvaror kött och grönsakerhögreär t somex
för konserver bara behöver prismärkas i hyllanän och utansom exponeras

vidare underhåll. i betjäningsdiskar skall malas,Köttet manuella putsas,
skäras, kontrolleras, diskute-paketeras. kanske kunden villvägas, Dessutom

sin matsedel, vädret eller fotbollsmatchen. All den tid personalenra som
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DAGAB/VlVO-FAVÖRKFlCAfrågorSPKs
prisändring-faktorertradi- DeharOlika styrvanligenPrisändringarinitieras sompris-liggerbakom varugrupper atVilkafaktorer av alltidleverantörs-marginalnitøå.viss ärnästanäsattstionleverantörsprislistor.Anpass- arändringar ennya prishöj-antingenpris rändringarexempelvis15-20harBarnmatdelsningarskerlöpande. gp a aktivitetsrabzitter.Viningarellermed-marginalexklkon-initiativochdels procent momspgaegna utvecklingenpåmarknaden25-35 följerharövrigakonserverGenerelltagerande.kurrenternas an urjusteringarochkan småExaktvilken göramarginal.förändringardädetocksågörs procent övrigtkonkurrenssynpunkt.Försedanåsättsdemarginalinteråderbalanskonstateras en-somatt varithänvisadetill deför-hari be-produkternain- skildakostnadsutvecklingochmellan gruppen kommit medändringarförsäljningskvalitet överensvilkenoftanöd-täktsutveckling.Dettaär ror råttnågoneftersomdetvilketpris SPKuppnåsellerpåstörningarpagrundvändigtefter om.som prisregleringunderenskilda form näs-Dehar.konkurrenternastatligprisreglering. avav tioårsperiod DA-heladenvarierarmarginalerprodukternas somtan funnitsrin- GABtideninomhela varugruppenstideneftersomdethelatervall. uppnåfinns strävan ettmotatten mixartotalresultat.ochvisst mankvantiteterförmarginaleroch att

uppnådet. ef-såocksåDetkan attmanvaraprofilochdärförvisstersträvaren vikti-priser.Denallrasinaändrar dockprisändringsfaktornärgaste kampanjerb-extrapris-ochandra
ständigt radViharjudanden. enolikaleverantö-erbjudandenfrån

kampanjrabatt,Vivillsom gerer gallringblanddessahårdgören policyvårerbjudandenoch äratthögkvalitativaprodukter.påsatsa
braklart detidagslä- Detäri grad attJa.helsthögre än attbordeprisetEgentligen vorebordeNi kostnadernaAnser varaan-att denin-kostnaderna.detsvårt hurdetMenkon- ärtill kostnaderna. att veta menomenskildaprissättningenpå get. sepassat manstyra pris-skulleinnebäraformationengenomföras.Dess-sådan skullekunnatillåterintekurrensenprodukter en ej.ändringar Dessutomintesäkert konsu-detär vetprissättningKonsumenterna atttyc- utom påsig delkostnadergrundartjänapå för-skulleförvissa blir dyraker enmenterna enatt varor priserochlönsammadagensökadkunskapändring.Envärdefulltmed varordetDäremot omvore bli medolönsammaolikaprodukter kankostnadernaför ettpåarti-kostnadernakunskap aom omsättningshastig-pris.omfördelningtill visskanledadetskullegöra annatkeln eftersom omen minskar.Detdärmed äridentifiera hetenprisernaGenomkost-möjligt försökasänkadet attatt av sådanthurförsöka svartkostnaderkan systemolika ettattnaderna, seman meddengenomförasförmå skullekunnaförsökapåverkadessa.närvarandeEøl:Vi förICA t extestar konkurrenssituationhar.Mark-grossist-el-ändraleverantörpartisidanförpå attatt enettsystem prisetpåtillåterintenadendetaljistförpackningler att enkostnaderna,Dessutommäta ommanun- franavvikeralltförmycketminskakostna-skulledetvimöjligheternadersöker att varaattan- ser konkurrenternas.dentill detaljhandeln.systemetpassa
livsmed-delende Eftersomstörredel detfrämstutformning Förhandelns är.Iordbrukspolitikens avi SverigeLivsmedelspriserna har cirka60reglerade procentförlöneroch lenärkostnadernaökadesvenskabasvarorärledertilli OECD-stigitsnabbare andraän att i principformochi någonavgifter räntelägetmyndighe-socialafrånolika manVad dyrare.Krav samtunderde åren.länder senaste kostnaderackumulerardeförprisbild-haftbetydelseproduktivitetsök- sombegränsarpåNi detberor somteratttror Zförjordbruketskakompenserasningen.Myndigheternaharlagtdetaljhandel.svenskningeninom en innebärdetproduktionen. ggr/år.påpris- mängdavgifter momentantriskförVihar konstanten prisnivån.Kompensa-lyftförmalningsavgift.vilketharleverantö-vilketsvenska storaför tex avstopp successivtskullekunnationengjort inköpspriserdyrarevåragarderasig.alltidmåste gesrer effektMeto-fåochändåDessutomspelar stor sammamomsenen dylikatidigarelägga ersätt-priser- denundangömdroll.När attmen vidnågotningarhartillämpatssnabbt.produktionenökarpåna mitten l980-talet.Nutillfälleiökningaccelererardenna avge- iställetkompen-senareläggerprocentpåslagdet mansommom-nom Avveckling-1986/87.sationenförprocentpåslaginnebär ettsen - inför-subventionerdeökatfråndessutom somenavpro-som bidra-harocksådespål970-taletI987.Handeln1970till 23.5cent utvecklingengittillmarginaler.procentuellaocksåhar inteåtminstonedessaharmen livsmedlen.ökat

personalkostnadköperden kunden utgörkund eller åtåtägnar envaraen
för varan.

förostnadK utrymme
delsför butiken,hyranandeldelsUtrymmeskostnaden består avvaransav

andeloch förvaringsutrymmenför hyllorkostnader samt ener-avvaransav
skrymmande är,hurdelsUtrymmeskostnaden berorgikostnaden. varanav

säljs huroftadvs huromsättningshastigheten samtdels är,hur varanstorav
harochplatsden förvaras. Blöjor och toalettpapper stor utrymmes-tar stor
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kostnad. Kaffe liten plats och har hög omsättningshastighettar utrym--
meskostnaden blir då mindre. djupfrystEn produkt liten plats kantarsom
ha utrymmeskostnad eftersom den kräverstor energi vid förvaringen.extra

apitalkosmadK för lager

ständigtFör ha det sortiment konsumenterna sigatt vid, måstevantsom
butiken ha lager Somliga kan inte lagras länge, mjuktett av varor. tvaror ex
bröd och där uppstår små kapitalkostnader. Andra konserver ochvaror som
olika kan förmånliga rabatter butikentorra köper vissvaror ges om en
mängd. kanDet också så förpackadeär hos leverantören iattvara varorna

grossistförpackningar och butiken måste köpastora hela förpackningenatt
det lång tid sälja alla i förpackningen.trots att falltar att I så måstevaror

butiken binda kapital i kanske under längre tid lagras och intevaror som ger
några intäkter. Det kan också praktiskt för butiken inte ha alltförattvara

inköpstillfällen.många

Intäkter4.3 i detaljhandeln

Varje också intäkt, såvida den inte olika anledningar måstevara ger en av
kasseras. Men inte heller intäkterna kan vidare hänföras till enskildautan
produkter. Handeln får många slags rabatter från leverantörer och partihan-
del. Det inteär säkert hela rabatten används för prisnedsättningatt justav
den leverantören avsåg. Butiken kanske inte lyckades sälja hela detvara som
inköpta partiet under den tid prisnedsättningen varade. En del rabattenav
kanske då används för kampanj på eller flera andra Deten egen en varor.
kan också så butiken medvetet köper in partierstörre rabatteradeattvara av

vadän beräknar sälja till nedsatt pris. De sedanatt harvaror man varor man
kvar i lager och säljer till ordinarie pris kanske bidragett tillett extrager
resultatet.

Även butiken säljer alla rabatterade till nedsatt pris kan detom varor vara
svårt beräkna intäkterna för enskildatt Butiken har ingen uppfölj-en vara.
ning hur mycket säljs till extrapris respektive ordinarie pris.av som

4.4 Kostnader och intäkter i partihandeln

Partihandelns kostnader och intäkter i principär slag i detalj-av samma som
handeln. Däremot fördelningenär de olika kostnaderna något annorlun-av
da i partihandeln. Exempelvis kapitalkostnadenär för lager istörre parti-
handeln successivt övertagit och butikernas lager. Partihan-som mer mer av
deln har avancerad teknisk lagerutrustning, vilket också kapital-störreger

Åkostnader. andra sidan kostnadsandelenär för personal och lokaler lägre
i detaljhandelnän ca 5 respektive 0,5 i partihandeln jämfört medprocent ca

12 respektive 3 i detaljhandeln. Kostnaden förprocent varuinköp är 90ca
omsättningen i partihandelnprocent jämfört med 80av i detalj-procentca

handeln.



Handelsmarginalerna 1975-19864.5

i febru-handelsmarginalernamätningar de genomsnittligaEnligt SPKs var
färsk frukt ochexklusive mjukt bröd,framgår tabellari 4.11987 som av

grönsaker, färsk fisk

dagligvaru-för olikapartihandelsmarginalerGenomsnittliga detalj- ochTabell 4.1
grupper

PartihandelsmarginallDetaljhandelsmarginal procent
partiprisCirkapris exkl procent avmomsav

llDjupfryst30Djupfryst
929 KonserverBryggerivaror

Nonfood 927Konserver
8Specerivaror25Nonfood
7Mejerivaror24charkKött och

Bryggerivaror 723Specerier
mätning köttpåIngen23Mejerivaror

ochCirkapris exklmellanskillnadendetaljhandelsmarginalMed momsavses
inköpspris partipriset.detaljhandelns

partihandelnspartipris ochskillnaden mellanpartihandelsmarginal3Med avses
inköpspris.

han-till ökade procentuellamarginalmätningar visar tendensSPKs på en
emellertidHandeln hävdardelsmarginaler under och 1980-talen.1970- att

försäljningen säljsandelmarginalerna inte ökat eftersom allthar större aven
bekräfta vederläggatill möjlighet sig ellerextrapris. finns ingenDet att vare

försälj-historiska uppgifter samladedetta förhållande. Handeln ingahar om
marginalerna skillna-ningen de faktiskatill extrapriser, SPK intemäter utan

den partipris Cirkapris.mellan och ordinarie
sortimentet i butik aldrigtorde dock klart delDet att stor envara aven

tillåts innebär del sortimentetdelta i centrala kampanjer. Det att storen av
tredje-säljs cirkasäljs till ordinarie pris. Enligt undersökning SPK tvåaven

de följsamhetsmätning-delar cirkaprisk Avvolymen i butik till ordinarieav
mycket utsträckning följerSPK gjort, framgår butikerna i storattar som

marginalernacirkapriserna. mätningar således har Ökat påSPKs visar att en
del sortimentet omsättningen.och på cirka tredjedelartvåstor av av

marginalutvecklingen för olikafigurersida visas antalPå övernästa ett
februarioktober 1974 1987.varugrupper -

4.6 Exempel regionala skillnader i priser ochpå
detaljhandelsmarginaler

Både konsumentpriser varierar olikaoch detaljhandelsmarginaler mellan
län i och detaljhandelsblock Skillnadernaför ochett samma vara.en samma
tycks Partiprisernapå köttvarorna och minst på mejerivarorna. ärstörstvara
däremot ofta lika för olika för där spridningenlän, med undantag köttvaror
i partipriserna kan avsevärd.vara

marginaler.I bilaga visas spridningen i priser ochl några exempel på
ordina-Exemplen hämtade från marginalmätningar ochär SPKs 1987 avser

livsmedel SPKUS 1987:28Extrapriser på



24

Procent
26-

Dagligvaror2224

0 . . . . . . . . . . . .74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86

Procent
28
26- Köttochchark
24-

" Mejerivarorf22 -ø

10-

0.....
74 7675 77 78 ao 8182 83 84

Procent

28 ,/ Bryggerivaror- -
Djupfryst-r

26 z/ ø

12-

10-
o

Figur Kalkylerade4./ delaljhandelsmarginaler för1974-1986 hela dagligvarusorli-
Procent Cirkaprisexkl.mentet. av moms.



25

Prisskillnader-de detaljhandelsblocken.rie cirkapriser i län inågra ett treav
paketeradexempelvisfläskkotlett medanköttfärs ochpå är extremt storana

djupfryst torskfilé,Kyckling,säljs till pris i de nio länen. ägg,0st samma
in tillvetemjöl kaffe har alla köptsfrites, barnmat, och sammapommes

säljs olika konsumentpriser i de olika länen.partipris tillmen
bilagasammanfattning exemplen iNedan visas aven

i nio länTabell 4.2 Spridning i priser och marginaler

pris, marginalhögsta och lägstaSpridning skillnad mellan
DetaljhandelsmarginalPartiprisCirkapris

kronor kronorVaruslag
kronor procent av

inklexkl cp momsmoms
87,13Köttfärs 13,50 4,80

157,10 11,95Fläskkotlett 10,40
3,91 75,70 3,40Falukorv

90 3,72Kyckling 4,59
l0,07Mjölk 0,09 0,02

1,30 60Smör 1,60
0O 0Qst, pak. 0

0,49 5Agg 0,60 0
Djupfryst

2,19 6torskñlé 2,70 0
FritesPommes

0,74 20Felix 0,90
Pommes Frites

173,64Toppfrys 4,50 0
0,33 40,40 0Barnmat
0,65 4Vetemjöl 0,80 0
2,12 180,50Knäckebröd 2,10
3,90 100Kaffe 4,80

prissättningsprincipernaEffekterna4.7 av

beskrivits. återstårprissättningsprinciperna NuHittills har de nuvarande att
prisutvecklingen. den snabbavisa får Berorvilka effekter dessa principer på

prissättningsme-ochökningen livsmedelspriserna kostnaderpå handelnsav
toder

leverantörsprishöjningareniga det ärHandelns är attrepresentanter om
hand orsakari förstai själva handelsledenkostnadsökningaroch inte som

till öka-tendensprisövervakning visar påkonsumentprishöjningar. SPKs en
med hänsynlO-årsperioden,under dende handelsmarginaler senaste men

osäker.tendensdennaextrapriseromfattningen ärtill den ökade ytterstav
oföränd-ungefärvaritprocentmarginalerhandelnsdärför troligtDet är att
för helagenomsnittettillrade under de 10-15 årensenaste man serom

sortimentet.
han-betydaintemarginaler behöverprocentuellaoförändrade attMen

prisutvecklingen påsikt. Omprisutvecklingen på kortbidragit tilldeln inte
konsumentpri-itillåts slå igenomkraftig ochleverantörssidan snabb ochär

handelnpåläggprocentuelladeförstärks prisökningarnaså somset, genom
finnsresultat. Detkostnader ochhandelnsföljer kontinuerligtSPKgör.
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inget tyder handelnpå överkompenserat sig för inträffade kostnads-attsom
ökningar sikt.på lång

Låt på exempel vilken betydelseöver storleken på leve-ettoss se en
rantörsprishöjning kan ha för prisökningen. Om jordbrukspris-antar att
överläggningarna lett till priset på griskött höjs i det reglerade ledet slak-att
tad kropp och det i sin innebär prishöjning kr förpå 2 kg1att tur en
fläskkotlett i det fallet och prishöjning kr/kg ipå 5 det andra fallet.ena en

händer följandeDå med konsumentpriset:

Utgångsläge Alt l Alt 2
kr/kr

+2 kr till 5 kr till Okning i kr+
leverantör leverantör Alt Alt1 2

Konsumentpris 63,00 66,50 72,00 3,50 9,00
Moms 12,00 12,60 13,70 0,60 1,70
Handel 16,00 16,90 18,30 0,90 2,30
Leverantör 35,00 37,00 40,00 2,00 5,00

Exemplet visar leverantörsprishöjningen kr ledde till handeln fickpå 2att att
förstärkning bruttomarginalen med 0,90 kr medan leverantörsprishöj-en av

ningen krpå 5 handeln kr i bruttomarginal.2,30 Handelns kostna-gav mer
för försäljningder och distribution desamma i fallenbåda ochär antarom

kostnadsökningen i handeln varit fallen,0,90 kr i båda fick6 såatt procent
handeln i alternativ 2 överkompensation med 8 2,30 0,90procenten -
1,40 kr. Konsumentpriset höjdes med lika många leverantörs-procent som
prishöjningen, dvs 14,3 i alternativprocent

Om i stället handeln enbart kompenserat sig för den 6-procen-antar att
tiga kostnadsökningen leverantörsprishöjningen på 5 kr hade konsu-+
mentpriset ökat med 11,5 i7,25 kr stället för 14,3 9,00 krprocent procent

i exemplet nedan.som

Utgångsläge Alt 2 Alt 3
kr/kr

Oförändrad 6 Okning i krprocent
kompensation Alt Alt2 3procentmarg

Konsumentpris 63,00 72,00 70,25 9,00 7,25
Moms 12,00 13,70 13,35 1,70 1,35
Handel 16,00 18,30 16,90 2,30 0,90
Leverantör 35,00 40,00 40,00 5,00 5,00

Tillämpandet procentpåslag på leverantörspriserna torde innebäraav en
begränsande faktor för handelns vilja leverantörsprisändringar.motståatt
Ett högre Ieverantörspris innebär högre marginal i kronor för handeln.en
Förhandlingar inköpspriser sker i princip endast beträffande allmännaom
villkor vid kampanjförsäljning. högre ordinarie prislinje ökarEn ocksåsamt
möjligheterna vid tillfälliga kampanjer erbjuda prisnedsättningar.störreatt
Försäljningskampanjer och extraprisaktiviteter initieras ofta handeln ochav
de leverantörer kan erbjuda de rabatterna blir då de intres-största mestsom
santa.

Sverige har under många år haft snabbare inflationstakt än mångaen
andra industrilånder. Detta ha gällt för producentprisernaäven påsynes
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livsmedel. Om producentpriser i länder,våra ökar snabbare andra han-än
deln leverantörsprishöjningarna konsumenternaochaccepterar accepterar
oförändrade procentmarginaler i handeln, får självklart snabbareså en
prisutveckling.

inte bara handelnDet är använder procentuella påslag. Ocksåsom mer-
värdeskatten i form procentpåslag vilket medförutgår ettmomsen av- -

konsumentprishöjningarna förstärks i kronor räknat. harMomssatsenatt
dessutom sedan höjts från1970 l0 till priset inklusive19 momsavprocent
vilket ytterligare bidragit till höja konsumentpriserna.att

kanfinns således minst faktorer prisutvecklings-Det ha påverkattre som
takten.

Leverantörsprishöjningar
Handelns metod för prissättning
Statsmakternas förmetod momsuttag

för prisut-syftar till klargöra vilken roll handeln spelarDenna rapport att
vecklingen. alternativa prissättningsmetoderkapitel, handlarNästa omsom

möjligt förskall försöka frågan det handelnpå är övergeattge svar om
principer intenuvarande prissättningsmetod och finna har auto-som ennya

matiskt prisstegrande effekt vid prisökningar i bakomliggande led.





Finns det alternativa5

prissättningsprinciper

förmetodi Washington utvecklatFood Marketing InstituteI USA har atten
dagligvaruhandeln. Någraprodukter ilönsamheten för enskildamäta ame-

Sverige harmetoden.företag börjat använda Irikanska och europeiska har
undersökning syftar till kartläg-ICA, Detaljinvest och KF attstartat somen

beskrivning deföljerför i handeln. Nedankostnaden olika avenga varor
dagligvaruhandelniförsöken förbättra lönsamhetenamerikanska att

DPPi USA5.1

förProfitability" DPPDirekt vinst eller Direct Product är attett system
för varjekostnadeninom handeln. Genomöka lönsamheten mätaatt en-

påverka kostnaden ellerför försökaskild artikel fâr underlag attettman
ofKriesberg vidMartin Departmentpriset. Systemet utarbetades 1960 av

datoriserad modell i slutet 1960-tillAgriculture i USA och anpassades aven
Association of Food Chains.Nationaltalet Kinsey CompanyMc samtav

Model-Optimization and SimulationModellen hette COSMOS Computer
1980-taletemellertid först underling for Operating Supermarkets. Det var

möjligtanvändning. Det blevmodellen fick praktisknågon genomsom
tillgången kapacitet.till billiga datorer med hög

varand-oberoendetill fabrikanterDen teknologin ledde radatt avnya en
byggde påutvecklade olika för detaljhandeln. MångaDPP-system systemra

itrovärdighetensinsemellan minskadeoförenliga förutsättningar vilket
själva Marketing Institute FMIjanuariDPP-begreppet. 1985beslöt Food

i arbetet.utveckla standardmodell olika företag deltogoch 46att en
DPP-metod för detResultatet presenterades kompletthösten 1985 ensom

sortimentet, anpassad till IBMmed modellenmanualer,torra tre person-en
utbildningsprogram.dator utrustad med 1-2-3Lotus samt ettprogrammet

Modellen tekniska manualerbestår flödesscheman, definitioner,antalettav
unikoch Varje användareModellen innehåller inga data. ärprogramvara.

kompletteramedsina data. Arbete pågåroch måste beräkna meto-attegna
fortlöpandeanordnarsortimentet.den för användning det övriga FMlpå

finns till-DPP-modellenfabrikanter och partihandel.utbildning för både

InstituteMarketingfrån FoodinformationsmaterialBeskrivningen samtl byggerpå
universitetLeif Widman, Stockholmsarbetsmaterial från
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gänglig för andra organisationer vill anordna utbildning för medlem-som
marna.

5.2 Vad är DPP

DPP-metoden innebär helt enkelt bidragskalkyl för varjegöratt man en
produkt. blir bidragResultatet det till täckandet fastasom en vara ger av
kostnader och vinst Direct Product Profit artikelbidrag.

beräknaFör DPP måste de kostnader direkt hänför sig tillatt ett som
respektive beräknas, dvs de rörliga kostnaderna varierar med såldavara som
kvantiteter DPC Direct Product Cost artikelkostnad.

kostnadskalkylEn bör då innehålla alla de kostnader enskildsom en
artikel upphov till. Dessa kostnader har beskrivits i kapitelnärmareger
dvs

arbetskostnader för olika i hanteringenmoment-
utrymmeskostnader-
kostnader för kapitaldet ligger bundet i artikeln.som-

Bidragskalkylen beräknas så från försäljningsintäkt avräk-att man varans
alla rörliga kostnader DPC. Resultatet blir täckningsbidragettnar som

skall bidra till täcka de fasta ofördelade kostnaderna för företagsledning,att
kontorsutrustning, kassa, städning, personalutrymmen de fastaNäretc.
kostnaderna avräknade frånär alla sammanlagda täckningsbidrag,varors
återstår företagets resultat.

Så här räknar fram förDPP frångår leverantör tillettman en vara som
partihandel och till butik:

DPP-kalkyl

Artikelns försäljningsintäkt
lnköpskostnad-
Kundrabatt-
BRUTTOMARGI NAL
Leverantörsrabatt
Aktivitetsbidrag

JUSTERAD BRUTTOMARGINAL
Lagercentralkostnader:-

arbete
utrymme
kapitalkostnad för lager

Transportkostnad lagercentral-butik-
Butikskostnader:- i arbete

utrymme
kapitalkostnad för lager

artikelbidragDPP
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Artikelbidraget kan beräknas olika såld artikel/per dag/på sätt, t ex per
vecka/per dm-l/per transportförpackning. kan också beräkna bi-Manper

draget Det bör observeras får fram kalkyleratatt ettper varugrupp. man
värde inte med säkerhet det faktiskaär värdet.som

Bidraget artikel kombinerasmåste med omsättningsvolym för tids-per en
period för information den verkliga lönsamheten. En kanatt ge om vara
ha högt artikelbidrag såld enhet bara säljs i fåkanske någraett per men
exemplar vecka. Artikelbidraget vecka blir då lågt.per per

Genom kombinera artikelbidrag med omsättningsvolym för produk-att
i kan skapa lönsamhetsmatris total-terna en varugrupp man en som ger en

bild produktgruppensöver lönsamhet. Matrisen kan underlag för radge en
åtgärder.

Lönsamma Särskilt lön-
artiklar artiklarsamma

högt bidrag Högt bidrag
liten volym volymstor+ +

A B
+50 0/0

Genom-
snittligt
artikel-
bidrag

#50 0/0
Särskilt olön- Olönsamma

artiklar artiklarsamma
lågt bidrag lågt bidrag
liten volym volym+ stor+

C D

-50 0/0 +50 0/0
Genomsnittlig omsättnings-
volym för produktgruppen

Figur Lönsamhelsmatris5 l.

Efter produkterna in i förplacerats matrisen kan olika åtgärder vidtasatt att
öka lönsamheten.

Produkter i matrisen Tänkbara åtgärder

ÖkaA högt bidrag, liten volym aktiveringen, annonsera.
Placera butiken,på ställe i i ögon-annatvarorna
höjd.
Setill att varorna syns.
Tänk prisetöver är rätt.om
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Ökabidrag, aktiveringen,högt volymB stor annonsera.
tillSe att varorna syns.
till alltid finns tillgängliga.Se att varorna

ingången.Placera näravarorna
litet hyllutrymme.C lågt bidrag, liten volym Ge varorna

prisetTänk över är rätt.om
i sortimentet.Tänk behövsöver om varan

Försök öka omsättningen bättre expone-genom
ring.

minska kostnadernalågt bidrag, volym Försök överD attstor segenom
hanteringsrutinerna.
Tänk priset är rätt.över om

den bästaplatsen,flytta demLåt inte tavarorna
nedåt i hyllan.
Minska aktiviteterna.

grundmodellflödesschema.illustreras i Detta ärDPP-modellen kan ett en
beräk-ifrån till dedrar eller läggerbidrag produkt. Sedanvisar manpersom

vill utföra.ningar man

kostnaderna beräknasfiguren DPP-modellen påframgår byggerSom attav
produkternaförsökai parti- detaljhandelsled. Tanken görabåde och är att

vid lagercentralen.i butik eller enbartinte enbartlönsamma totalt sett -

Försälj-
ningspris

BRUTTO-
MARGINAL-

Inköps- JUSTERAD
kostnad BRUTTO- -+ MRGINALÖvriga. ,

artikel-
intäkter

Rabatter
Artikel-
bidragé
DPP

Aktivilets- Lagercentral-
bidrag kostnader

Artikel-Sååå ILZTÃESÅE ;ggtgçd-

Andra Butiks-
kostnader kostnader

Källa: FMI

DPF-modellen5.2Figur



33

5.3 skallHur användasDPP

Tanken bakom DPP-modellen i första ökadhand åstadkomma lön-är att
samhet nedbringa kostnader. från priset liksomMan utgåratt attgenom
sortimentsurvalet bestäms marknaden. innebär modellenDet att accepte-av

olönsamma måste finnas kvar i butiken konsumenternaattrar varor om
efterfrågar dessa. Modellen fungerar således varken prissättnings- ellersom
urvalsinstrument i första hjälp modellenhand. l stället kan med avman
identifiera de olönsamma produkterna, reda kostnaderna högapå ärta var
och sedan vidta åtgärder för produkterna lönsamma.göraatt mer

traditionellaheller inte meningen modellen skall andraDet är ersättaatt
lönsamhetsberäkningar likviditet, soliditet, räntabilitet Modellenetc.som
skall i bidra till förbättrastället dessa lönsamhetsmått.att

kunna använda butiken ellerFör resultaten på måste lagercen-rätt sättatt
tralen först identifiera sektorer. Sedan försöker åstad-eventuella trånga man
komma möjliga bidrag vid sektorn. innebärden trånga Detstörsta att om en
butik har får produkterna inte ligga för länge i lager, sär-ont utrymmeom
skilt inte de har lågt bidrag liten försäljningsvolym. blir kapital-och Dåom
kostnaderna onödigt höga.

I butik kanske personalen sektor medan hartrångären annan en man
försäljningenså fall på öka deI måstegott utrymme. attsatsaom man av

produkter personalkostnaden ihar höga bidrag där uppstår, texsom en
manuell köttdisk inte kan betjäning varje minut eftersom personalenhasom

skötamåste prismärkning och uppackning också. den butiken behöverI
inte i första hand artiklar får eftersom dettänka hur många platspåman som

flaskhalsen.är arbetet och inte ärutrymmet som
kunna nödvändigtFör nedbringa kostnaderna det med dialogäratt en

mellan leverantörer, distributörer, partihandel och detaljhandel. Om exem-
pelvis kapitalkostnaderna höga grundi butiken på låg lageromsätt-är av en
ningshastighet kanske butiken vill beställa färre antal artiklar inköpstill-per
fälle. Leverantören och partihandeln då till möjligt,måste detta ärattse
kanske grossistförpackningarmindre eller delagöra på större.attgenom
Kanske behöver principen för kvantitetsrabatten över.ses

Om i stället lagercentralens kostnader börhöga kanskeär övervägaman
direktleverans från leverantören. kanskeOm utrymmeskostnaden högär
förpackningen onödigt plats och behöver design.tar stor ny

En leverantör matolja i oljanUSA kom underfund endastatttexav om
utgjorde 30 transportförpackningen. minska bådeGenom påprocent attav
kund- och transportförpackningen kunde minska handelnsleverantören
kostnader. En sopptillverkare minskade i grossistförpack-antalet enheter
ningen från för24 till och åstadkom därmed minskade kostnader han-l6
deln.

5.4 Fördelar och nackdelar med DPP

Fördelar
Handeln lär känna sitt sortiment och vilka tjänar påvet varor man pengar-
och vilka förlorar på.man
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Handeln får reda orsaken till eller ochpå lönsam olönsamäratt en vara-
kan därmed fatta bättre beslut för öka lönsamheten. Orsaken kanatt vara

produkten voluminös utrymmeskostnad,har har lågär omsätt-att stor
ningshastighet hög kapitalkostnad dyr hantera högeller arbets-är att
kostnad.
Handeln kan sig.räkna aktivitet har lönatut om en-

direktdis-Partihandeln kan få reda vilka produkter med fördel kanpå som-
tribueras till butik från leverantör.
Både butik partihandeloch kan få ledtrådar till hur lokalerna bör inredas-

föroch underlätta hanteringen.utrustas att

Nackdelar

DPP-modellen innehåller inga Varjedata. butik eller partihandel måste-
beräkna sina kostnader, intäkter försäljningsvolymer.och Detta äregna
komplicerat och arbetskrävande. hela tidenDessutom måste systemet
uppdateras för korrekt beslutsunderlag. drarSystemet såledesatt storage
kostnader både initialt och driftsmässigt.

lättDet använda resultaten fel inte identifieratär på sätt,att t ex om man-
sina sektorer.trånga Det exempelvis inte säkert transportkostnader-är att

alltid bör fördelas efter volym. kan riktigtDet transportutrym-na vara om
begränsat, i fallär kan det kosta lika mycket 50met annat att transportera

artiklar.100som

Skillnaden5.5 mellan marginal och DPP

Marginalen används prissättningsinstrument enkelt och prak-ettsom -
tiskt. Ett procentuellt påslag läggs inköpspriset. Marginalenpå används där-

Procent

Bruttovinst1-3

Artikelkostnad.

Artikelbidrag

Pappershanddukar

Källa: FMI

Exempel bruttovinst,artikelkøstnadochartikeIbidrag/ör olikaFigur 5.3 på l6 pappers-
handdukar
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inte för lönsamheten.mäta Lönsamhetenemot i dagatt på totalresulta-mäts
mätning brutto- ochtet nettovinst. En procentmarginal pågenom av en

produkt inte hänsyn till alla kostnader för försäljningen,tar däremot till
vilket pris produkten får säljas till konsument.

Artikelbidragsmodellen däremotär lönsamhetsinstrument och kanett
inte användas för prissättning. Erfarenheter från USA visar detensam att
inte finns något klart samband mellan hög marginal och högt artikelbidrag.
En undersökning pappershanddukar visade många handdukar medattav
hög marginal hade lågt artikelbidrag. kundeMan dock tendens till attse en
handdukar med hög marginal också hade högt artikelbidrag. figurernaI 5.3
och visas5.4 exempel med 16 olika pappershanddukar.ett figurI visas5.3
marginalen bruttovinsten, artikelkostnaden och artikelbidraget. figurI 5.4
visas marginalen på x-axeln och artikelbidrag på y-axeln.

Artikelbidrag °/o
10
e
6
4
2
0

-2
-4
-e
-s

-10
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Bruttomarginal °/o
Källa: FMI

Figur Samband5.4 mellan marginal ochartikelbidragfär olika16 pappershanddukar

Om det fanns klart samband skulle figur visa linje5.4 lutarett uppåten som
till höger. högreEn marginal ska då högre artikelbidrag. Figuren visarettge

visst samband med flera avvikelser.ett men
Pappersartiklar har relativt höga kostnader eftersom de har volymstor

utrymmeskostnad, relativt låg omsättningshastighet eftersom hushållen
inte har behov köpa varje dag kapitalkostnad och högaatt hante-av nya
ringskostnader arbetskostnad.

5.6 DPP-modellen i praktisk användning

I USA detär längeän så bara handfull handelsföretag använderen som
modellen. Dessa har dock nått mycket goda resultat. har förändratMan
olämpliga förpackningar, onödigt butiksförpackningar förtex stora varor
med låg omsättningshastighet. företagEtt säljer barnmat har övergåttsom
från grossistdistribution till direktleverans. harMan aktiviteternaöverstyrt
från med låg DPP till med hög DPP. har disponeratManvaror varor om
säljytor och framhävt olönsamma på de lönsammas bekostnad.varor



36

prissättning. harför Detvissa sammanhang har resultaten använtsl t 0 m
upptäckte hur lön-distributörsmärken.gällt företag med Närett manegna

jämfört fabrikantmärkena, ändrademärkena medde manegna varsamma
fabrikantmärkena höjdes.priskalkylen prisernaså påatt

kom-dvs den arbetsinsats krävs,Nackdelarna med modellen, stora som
artikelnivå särskilt imotverka allmän användning påförmodligen att enmer

säkerligen modellen användasdetaljhandeln. kommer delarDäremot attav
intresse för modellen både i USAsortimentet. finnspå delar Det ett stonav

försökStorbritannien, Belgien och Västtyskland pågåri Både ioch Europa.
för åstadkomma europeiskanvända modellen och samarbete attatt ett en

standard har påbörjats.
Detaljinvestfrån och sedan vårenSverige har ICA, KFI representanter
Handelns Utredningsin-DPP-projekt tillsammans med1986arbetat med ett

för olika i butik.stitut, där tanken kartlägga kostnadernaär att varugrupper
i partihandeln och undersö-har börjat modellenICA EolInom testaman

detaljhandeln. Dagligvaruleverantö-möjligheterna den tillker att anpassa
seminarium för sina medlem-förbund har hållit DPPDLF ett omrernas

för dialog med handeln DPP.i maj och planerar1987 en ommar
Även få allmänpraktiska skäl inte kommerDPP-modellen att enavom

själva analysmetoden fåanvändning kan tankegångarna bakom och stor
ha exaktabetydelse för kommer i kontakt med modellen. Utanalla attsom

relativt och enkla medel åstadkom-kostnader kan med småmått på alla man
för lönsamheten.viktiga förändringar ökaattma

svenska konsumen-inte minst för den svenska handeln och deskulleDet
förändring tänka iinnebära revolutionerande DPP-närmast attterna en

handelhar bönder, industri,filosofiska Under och l980-talen1970-termer.
ledaökade kostnader måsteoch konsumenter sig vid acceptera attvant att

jordbruksprisöver-till via konsumentpriset. Exempelvis harkompensation
hur kostnadsök-läggningarna inneburit kommit överens storaatt omman

höjts för motsvarandeningar jordbruket haft och sedan har priserna att ge
i först bestämma prisetintäkt. skulle innebära helt ställetDet något nytt att

och sedan till priset.kostnadenanpassa
förprissättningsinstrumentDPP-modellen dock inte i första handär ett

traditionella rutiner.handeln tillsammans med allamåste användasutan
priskalkyleringsmetodenDPP-modellen kan inte den nuvarandeersätta

med procentmarginaler. således inte finnas förkort sikt tycks det någotPå
handeln prissättningsprinciperna.attraktivt alternativ till de nuvarande För

åstadkomma prisökningar således försöka minska kost-lägre måsteatt man
naderna i leverantörsledet eller ändra momsuttaget.
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Sammanfattande slutsatser6

undersökauppdragit SPKl986 års livsmedelsutredning har åtLMU att
syftarprissättning och LMUoch kostnader för enskilda varugrupper.varor

livsmedelsin-prisbildning inomochkonkurrensförhållandentill belysaatt
livsmedel ökatpriserna påbakgrundlivsmedelshandel,dustri och attmot av

snabbareårenvaruområden depriserna andrasnabbare påän samtsenaste
OECD-länder.flertaletlivsmedelspriserna iän

hand leverantörs-bestäms i förstaolikaKonsumentpriserna på avvaror
genomsnitt 80lnköpskostnaden iutgörpriserna till handeln. procent av

inköpskost-partihandelni butik. utgörförsäljningspriset exklusive Imoms
inköpskostnaden giveniHandeln betraktarnaden 90 stort settprocent. som

iomgående slå igenomleverantörsprishöjningar relativtoch därför tillåts
konsumentpriset.

faktorer markna-andraofta änLeverantörsprishöjningarna bestäms av
för löneförhand-jordbruksprisregleringenden. statligaDen systemetsamt

prisbildningen.förlingar har betydelsestor
oftastdetaljhandelsledparti- ochsäljs vidare från görsNår ettvarorna
bidra tillinköpspriset. Pålägget skallpåschablonmässigt procentuellt pålägg

ocksåPålägget kallasresultat.ochtäcka handelns kostnaderatt generera
bruttomarginalen varierar förStorleken påmarginal bruttomarginal.eller

äribruttomarginalenkalkyleradeolika och Den genom-varor varugrupper.
faktiskaexklusive Denkonsumentprisetsnitt cirka 25 procent moms.av

extrapri-inkluderareftersom denbruttomarginalen lägre,någraär procent
relativt1950-taletfram underrådande marginalstrukturenDen växteser. -

marginaler påmjölk och relativt högalåga bruttomarginaler och köttpát ex
det sortimentet, non-food, djupfryst, frukt och grönt.torra

vad konsumen-uppfattningMarginalstrukturen avspeglar handelns om
befästblocken harvill för mellanbetala olika Konkurrensenten varor.

handelnsavspeglarmarginalstrukturen, i mycket liten utsträckningsom
kostnader för sälja distribuera de olikaochatt varorna.

litet för pri-försäljning betyder såhandelns kostnader förTrots att egna
anpassade till deenskilda konsumentpriserna i hög gradpå ärserna varor,

olika till handeln såkostnad. inköpspriset utgörDet beror på att envarornas
inköpspriset intedel förändringar ide totala kostnaderna ochstor attav

betraktas konsumentpri-tillåts slå igenom ipåverkbar kostnad utansom en
set.
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finnsDet utbredd missuppfattning i handeln arbetar medatten man
produktkalkyler på i industrier.sätt många emellertidDet ärsamma som
inte förvånande handeln i stället prissätter med hjälp schabloner. Iatt av en
butik eller i partihandeln kan inte vidare sluta saluföra produkterutanman
eller produktgrupper inte lönsamma. kräver visstär Konsumenterna ettsom
urval till visst pris och butiken måste låta vissa produkter bära delett en av
kostnaden för olönsamma produkter. Det har i handeln inte upplevts som
meningsfullt reda på olika produkters alla kostnader, eftersomatt ta man
ändå inte kan kostnaderna till priset fullt Dessutom har det inteut.anpassa
varit praktiskt möjligt reda kostnaderpå alla med tanke på sorti-att ta att

i butik är 2 500-10 000 artiklar beroende på butiksstorlek iochmentet
partihandel 30 000-40 artiklar.000

l USA har leverantörer och handel under år börjat undersöka olikasenare
möjligheter förbättra lönsamheten i dagligvaruhandeln. Tillsammansatt
med Food Marketing Institute har utarbetats standardmodell för mätaatten
kostnader och lönsamhet på olika produkter. har varit möjligtDetta genom
tillgången till billiga persondatorer med hög kapacitet. Modellen kallas all-

förmänt DPF-modellen Direct Product Profit DPP. Den utveckladär
för IBM persondator utrustad med Lotus 1-2-3.en programmet

Tanken bakom DPP-modellen varje butikär eller partihandelsföretagatt
kvantifierar sina kostnader, intäkter och försäljningsvolymer enskildaav
produkter. DPF-modellens dataprogram beräknar sedan bidragvarornas
DPP till täckandet företagets fasta kostnader. frånResultaten USA visarav

80-90 kostnaden för olika fördelaskanatt på produktenprocent av varor
DPC Direct Product Cost. Resterande l0-20 fasta kostna-ärprocent
der ska täckas alla produkters samlade DPP. Genom beräknasom attav
DPP och DPC lär handeln känna sitt sortiment och vilka ärvet varor som
lönsamma eller går med förlust och orsakerna till detta.

Syftet med DPP-modellen i förstaär hand åstadkomma ökad lönsam-att
het i handeln nedbringa kostnader. från priserMan utgårattgenom att
liksom sortimentsurvalet i första hand bestäms marknaden. inteDet ärav
meningen använda modellen för prissättningatt eller urval i första hand. l
stället identifierar de olönsamma produkterna, reda på kostna-tarman var
derna högaär och vidtar åtgärder för produkternagöra lönsamma.att mer

Även i Sverige har handeln börjat intressera sig för DPF-modellen. KF,
ICA och Detaljinvest har tillsammans med Handelns Utredningsinstitut
HUI genomfört butiksstudie kostnaderöver i handeln. ICAsEtten av
regionföretag, ICA Eol, DPP-modellen partihandelnpå och undersö-testar
ker möjligheterna den till detaljhandeln.att anpassa

skulleDet innebära förändringar för den svenska handeln, industrinstora
och de svenska konsumenterna börja tänka i UnderDPP-termer. 1970-att
och l980-talen har bönder, industri, handel och konsumenter sig vidvant att

ökade kostnader måste leda till kompensation via konsument-acceptera att
priset. Exempelvis jordbmksprisöverläggningarnahar inneburit att man
kommit huröverens kostnadsökningar jordbruket haft och sedanstoraom
har priserna höjts för motsvarande intäkt, både i producent-, industri-att ge
och handelsled. Leverantörerna har inte behövt konkurrera attgenom



kostnaderna eftersom det varit legitimt höja priserna lika mycketpressa att
för alla. Parti- och detaljhandeln upplever har hård priskonkur-att man en

i handeln, konkurrensen påverkar endast 10-20 han-rens men procent av
delns kostnader. De verkligt kostnaderna inköpspriserna från leve-stora a
rantörerna 80-90utgör betraktar handeln givenprocent,som som en-
variabel och leverantörsprishöjningar tillåts i de flesta fall relativt omgå-att
ende igenomslâ i konsumentpriset.





Bilaga 1

Exempel regionalapå skillnader i priser
och detaljhandelsmarginaler

Exemplen hämtade från Uppgifternaär SPKs marginalmätningar 1987. av-
förhållandena inom de blocken.ett treser av

Köttfärs, 1kg

Län Cirkapris Partipris Detaljhandelsmarginal
kr kr kr exkl procentmoms av cp

inkl moms
l 59,90 40,25 8,27 14
H 69,20 45,05 11,00 16
B 69,70 44,40 12,06 17
C 70,I0 14,2842,50 20
G 70,40 41,75 15,27 22
F 71,80 43,20 14,96 21
D 72,20 44,70 13,78 19
E 72,50 14,0244,70 19
A 15,4073,40 44,30 21
Spridning 13,50 7,134,80 8

Fläskkottlett, 1kg

Län Cirkapris Partipris Detaljhandelsmarginal
kr kr kr exkl procentmoms av cp

inkl moms
H 62,30 38,70 11,76 19
C 63,80 39,80 11,88 19
B 64,10 45,80 106,12
l 64,50 2039,65 12,60
D 67,50 41,20 13,47 20
A 68,40 41,20 14,20 21
F 70,20 41,20 2215,66
G 72,00 40,25 18,07 25
E 72,70 44,50 2014,39
Spridning 10,40 7,10 11,95 15
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Falukorv, kg1

DetaljhandelsmarginalPartiprisCirkaprisLän
kr exklkr kr procentmoms av cp

inkl moms
1627,35 6,751 42,10
2325,40 10,3244,10H
1827,80 8,24A 44,50
198,4944,80 27,80D

8,89 2027,80F 45,30
2027,80 9,3845,90E
2210,16G 46,00 27,10
2227,90 10,66B 47,60
2128,80 9,92C 47,80
7Spridning 3,40 3,915,70

Kyckling, 1100g

DetaljhandelsmarginalPartiprisCirkaprisLän
kr exklkrkr procent cpmoms av

inkl moms
3,74 1329,31 20,00D
4,87 1620,00A 30,70
5,03 1620,00H 30,90

196,16G 32,30 20,00
6,49 2032,70 20,00B

2120,00 6,891 33,20
217,0533,40 20,00E
227,46C 33,90 20,00

Spridning 3,72 94,59 0

Mjölk, standard, I1

Län Cirkapris Partipris Detaljhandelsmarginal
kr kr kr exkl procentmoms cpav

inkl moms
D 4,42 3,10 0,48 l l
E 4,43 3,10 0,48 11

G 4,45 3,10 0,50
C, H, I 4,50 3,10 0,55 12
F 4,50 3,12 0,52 12
A 4,51 3,10 0,55 12
Spridning 0,09 0,02 0,07 1



Smör, 500 g

Län Cirkapris Partipris Detaljhandelsmarginal
kr kr kr exkl procentmoms av cp

inkl moms
B 16,40 11,12 2,16 13
1 16,70 11,12 2,41 14
D 17,10 11,12 2,73 16
G 17,40 11,12 2,97 17
H 17,50 11,12 3,05 17
E,C 17,60 11,12 3,14 18
F 17,80 11,12 3,30 18
A 18,00 11,12 3,46 19
Spridning 1,60 0 1,30 6

OST, herrgårds pak

Län Cirkapris Partipris Detaljhandelsmarginal
kr kr kr exkl procentmoms av cp

inkl moms
A-l 51,50 31,29 10,42 20
Spridning 0 0 0 0

Ägg, 6 pak

Län Cirkapris Partipris Detaljhandelsmarginal
kr kr kr exkl procentmoms cpav

inkl moms
C 7,20 4,47 1,36 19
D, F 7,30 4,47 1,44 20
B 7,50 1,604,47 21
A, G 7,60 1,694,47 22
H, 1 7,70 4,47 1,77 23
E 7,80 4,47 1,85 24
Spridning 0,60 0 50,49

Djupfryst torskñle, 400 g

Län Cirkapris Partipris Detaljhandelsmarginal
kr kr kr exkl procentmoms av cp

inkl moms
B 28,40 18,43 4,57 16
H 29,40 18,43 5,38 18
C 29,50 18,43 5,46 18
D, 1 29,90 18,43 5,79 19
A 30,00 18,43 5,87 20
G 30,10 18,43 5,95 20
E 31,10 18,43 6,76 22
Spridning 2,70 0 2,19 6
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Frites, kg FELIXlPommes

DetaljhandelsmarginalPartiprisCirkaprisLän
kr exklkrkr procent cpavmoms

inkl moms
204,2513,3221,70H

4,42 2013,3221,90F
214,5813,3222,10G
214,6613,3222,20A, C

4,74 2113,3222,30I
224,9913,3222,60D
20,74Spridning 0,90 0

ToppfrysFrites, kg1Pommes

DetaljhandelsmarginalPartiprisCirkaprisLän
kr exklkrkr procent av cpmoms

inkl moms
81,2014,90 10,87E

172,9810,8717,101
203,4710,87C 17,70
2210,87 3,9518,30D, H

4,03 2218,40 10,87G
234,2810,8718,70F
254,8410,8719,40A
173,64Spridning 4,50 0

Barnmatskonserv, prisgrupp 4

DetaljhandelsmarginalPartiprisCirkaprisLän
kr exklkrkr procent cpmoms av

inkl moms
60,455,467,30I
80,627,50 5,46C, H
90,695,46A, D, G 7,60

100,785,467,70F
0,33 40Spridning 0,40



Vetemjöl, kg2

Cirkapris PartiprisLän Detaljhandelsmarginal
kr kr kr exkl procent av cpmoms

inkl moms
D 12,80 89,36 1,01
A, B 12,90 89,36 1,09

G 13,00 9,36 1,17 9
I 13,10 9,36 1,25 9
F 13,30 9,36 1,41 11
C 1213,50 9,36 1,58
H 13,60 9,36 1,66 12
Spridning 0,80 0 0,65 4

Knäckebröd, 500 Wasa Husmansg

Län Cirkapris Partipris Dctaljhandelsmarginal
kr exklkr kr procentmoms av cp

inkl moms
B 8,90 6,60 0,61 7
H 1,929,90 6,10 19
C 2,3210,40 6,10 22
D 10,40 6,60 1,82 18
G 10,60 1,99 196,60

E 2,0710,70 6,60 19
I 10,90 6,10 2,73 25
A 11,00 2,31 216,60
Spridning 2,10 2,12 180,50

Kaffe, 500 Gevaliag

DetaljhandelsmarginalCirkapris PartiprisLän
kr kr exklkr procent av cpmoms

inkl moms
11I 28,70 20,20 3,05
11D, C 28,80 20,20 3,13

3,21B 28,90 20,20
11E 29,00 20,20 3,29
12A 3,3729,10 20,20
12G 3,4529,20 20,20
12E 29,40 20,20 3,61
21H 6,9533,50 20,20
10Spridning 3,904,80 0
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