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INLEDNING

Den totala tillförseln energi till Sverige åruppgick 1989 till 440av ca
terrawatt-timmar TWh. Därav råoljautgjorde och oljeprodukter ca
44 % 193 TWh. Vattenkraft och kämenergi svarade för 14533 %ca
TWh, kol och koks för knappt 307 % TWh och för drygnaturgas en

5 TWh. Därtill utnyttjades inhemska bränslen,procent främst inom
och pappersindustrin, motsvarande 6515 % TWh.massa- ca

Energitillförseln alltidär större användningenän detattgenom upp-
står omvandlings- och distributionsförluster innan nårenergin den slut-
liga förbrukaren. Speciellt förlusterdessaär det gällerstora när och
fjärrvärme.

Den totala användningen årenergi uppgick 1989 till drygt 370av
TWh. Därav användes 145 TWh 39 % inom industrin, 87 TWh 23 %
för samfärdsel och resterande 38142 TWh % inom sektorn bostäder,
service m.m.

Energianvändningens fördelning på olika energiformer varierar rela-
tivt starkt mellan de olika användarsektorema. Samfärdselsektorns
energianvändning såledesutgörs uteslutandenästan drivmedel i för-av

hand bensin och dieselbrännolja. Kolsta används dels inom järn- och
stålindustrin, dels för framställning och ñärrvärme. De övrigaav
energiformerna eldningsoljor, inhemska bränslen, ochnaturgas,
fjärrvärme används i varierande grad de olika marknaderna.

Konkurrensförhållandena på energiområdet varierar relativt starkt
mellan olika marknader. Det därför knappastär meningsfullt talaatt

konkurrensen på energimarknaden i dess helhet. I stället det sigom rör
antal delmarknader med sinsemellanett olika särdrag. påBeroendeom

vilket problem studerar finns ocksådet skäl olikagöra avgräns-man att
ningar den relevanta marknaden.av

När det gäller elområdetexempelvis förs den allmänna debatten ofta
i enda elmarknad. Ofta finnstermer det emellertid anledningav en att
skilja åmellan sidan den nationella elmarknaden, inkl. överför-ena
ingen åhögspänd el, andra sidan mångade lokala marknaderna förav
lågspänd el. I det förra fallet finns viss konkurrens mellan olika in-en
hemska producenter, bl.a. inom för den s.k. samkörningen, ochramen
därtill viss konkurrens från övriga nordiska Påländer. de lokalaen
marknaderna råder däremot definitionsmässigt påmonopol försälj-
ningen el, varje distributör har koncession, dvs.attav genom ensamrätt

leverera inom visst område.att Här sker konkurrensen såledesett i
första hand mellan och andra energislag. Beroende vilket använd-
ningsområde elenergin har varierar dock de konkurrerande energifor-

På värmemarknaden konkurrerar med rad energiformer imerna. en -
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första hand olja, fjärrvärme, biobränslen ocksåoch El användsnaturgas.
processändamålför och kan där i eller mindre utsträckning sub-större

stitueras med bl.a. olja, också,och kol. El används i konkur-naturgas
med kol, olja, och biobränslen, insatsvara för fjärr-naturgasrens som

värmeproduktion.
Även såledesdet i råderprincip utbytbarhet mellan de flestaom

energiformer sker, tekniska, ekonomiska och praktiska skäl, den fak-av
tiska påkonkurrensen varje delmarknad på siktkort endast mellan ett
begränsat antal energiformer.

Sambanden mellan olika delmarknader på energiområdet såledesär
många svåröverskådliga.och I denna behandlas fyra olikarapport
marknader, nämligen den nationella elmarknaden, marknaden för na-

drivmedelsmarknaden marknaden för eldningsoljor. Fjärr-turgas, samt
värmemarknaden och marknaden lågspänd återfinnsför i den rap-

Övrigabehandlar kommunala tjänster. energimarkna-port störresom
ider första hand marknaderna för kol och biobränslen behandlas inte

inom för detta uppdrag.ramen
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OLJEPRODUKTER1

Inledning1.1

sedansnabbtminskatenergianvändning harSverigesandelOljans av
Sverigesoljeandelenår uppgickUnder 1989 to-1970-talet.början avav År uppgick1970%.till 44TWh440energianvändningtala caom ca

457energianvändningtotal77 %andel tillmotsvarande omav enca
underminskateldningsoljoranvändningendetTWh. Främst är somav

ochbränsleninhemskaenergikol,Samtidigt har insatsenperioden. av
Även industrinbl.a.inomenergisparandetkärnkraft ökat.alltframför

eldningsolja.användningenminskadedenbidragit tillhar av
ochdiesel-motorbensin,oljeproduktermarknaden försvenskaDen -

exkl.miljarder kronorår 26ha1989beräknaseldningsoljor omsatt ca-
omsätt-energiskatternaInräknaskonsumentledet. äveniskatter var

oljeproduk-angivnakronor. Demiljarderstorleksordningen 49iningen
Andrasammanställning.nedanståendeframgåromsättningternas av

någon miljardytterligareberäknas omsättaoljeprodukter kanslag av
skatter.exkl.kronor

Årlig vikt iderasoljeprodukter samtolikaomsättningTabell 1.1 av
KPlkonsumentprisindex 1989.

KPI-andelOmsättningOmsättning
PromilleExkl. skattInkl. skatt

kronormiljarder

38,312Motorbensln 29
2,158Diesel
5,36Eldningsolja l 9

3Eldningsolja Il-V 5

45,72649Totalt

låg,relativtframgår tabell 1.1, ärpåverkan KPI,direktaDen avsom
påverkar emeller-på övriga produkterbensin. Prisernagällervadutom
industrins kostna-påverkardieselprisetindirekttid KPI att t.ex.genom

uppvärmningskost-påverkar hyresgästernaspriseldningsoljansochder
nader.

på marknadenAktörerna1.1.1
Åtta försäljningendominerandeår heltför densvarade 1989företag av

ScandinaviaBP, PontAB DuSvenska BPDessaoljeprodukter. var
Hydro,HydroKPS, NorskABSvenskaKuwait PetroleumJET,
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Svenska Shell Shell,AB OK Petroleum OKP, Svenska Statoil AB
Statoil Texaco Marketing Texaco1.ABsamt

Sammanlagt svarade dessa årföretag 1989 för 96 % lan-änmer av
dets totala leveranser både motorbensin och dieselbrännolja åter-tillav
försäljare och konsumenter. Huvuddelen dessa drivmedel distribue-av
rades företagensvia stationsnät.

Av de totala leveranserna eldningsolja svarade företagen förtunnav
knappt 95 %. När det tjockagäller eldningsoljor sker del impor-en av

direkt förbrukare såsomten industriföretagvärmeverk, m.fl. åttaDeav
företagen årsvarade 1989 för 81 % leveranserna tjocka eld-ca av av
ningsoljor eldningsolja II-V.

Den minskade totalmarknaden för oljeprodukter och den därmed in-
tensifierade konkurrensen har lett till företagsfusioner flertalsamt ett
ägarbyten i Sverige. De nordiska statliga oljeföretagen har stärkt sina
positioner samtidigt de amerikanska företagen har minskat sittsom

i Sverige.engagemang
Av de nämnda företagen på den svenska oljemarknaden har fyra fö-

OKPZ, BP, Shell och Hydroretag ägarintressen i raffinaderierna i
Sverige. Dessa företag raffinerar således själva råolja i Sverige vid sidan

eventuell direktimport raffinerade petroleumprodukter. Statoil,av av
ochKPS JET importerar däremot uteslutande raffinerade oljeproduk-

för försäljning den svenskater marknaden.
I Sverige 50 %ägs bensinstationerna oljebolagen, 30 %ca av av ca
återförsäljare och 20 % tredjeav part.ca av
Samarbete mellan ide Sverige verksamma oljeleverantörerna före-

kommer avtal och ägda distributionsföretag. För-genom gemensamt
förekommande avtal mellanutom oljeföretagen bildade BP tillsam-
med nuvarandeSP OKP Shell tillsammansmans med KPSresp. ge-

ägda företag årfr.o.m. 197980mensamt ombesörjer de inhemskasom
leveranserna och lagringen oljeprodukter.av

De depåutlastningarnastörsta skertre ODAB, Pol Transportgenom
AB Pol och Statoil.

ODAB Svensk Oljedistribution AB bildades år 1979 BP och SP.av
I dag ODAB till Ävenägs lika delar BP och OKP.stora Texaco ochav
Hydro tidigare Mobil är avtal anslutna till ODAB:s lagrings-genom
och distributionssystem Stockholm. ODAB arbetar helaövernorr om

1 sambandI med OK Petroelumunder förvärvadeatt 1989 100% aktiernai Texacoav
Oil AB överfördesföretagetsbensin-ochsmörjoljerörelsetill bolagför försälj-ett nytt
ning densvenskamarknadenTexaco Marketing AB. Det bolaget till 50%ägsnya

OK Petroelumoch till 50% Texacosmoderbolagi USA.av För närvarandepågårav ennamnändring TexacoOil tillAB SvenskaOljegrossister BolagetkommerAB. huvud-av
sakligen säljaeldningsoljoratt 70-talåterförsäljare i landet.ettgenom runt om
2 förvärvadeOKP under 1989Texacosandeli rafñnaderietScanraffAB. Genomförvär-

blevOK Petroleumdenvet enskildastörsta aktieägaren78,5 %. Resterandeandel
innehas Norsk Hydro.av
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lagringskapacite-oljeprodukter.distributionlagring ochlandet med av
år dis-1989Underindustriföretag.delvis till ochkommunerhyrs utten

m3 % svenskadenmilj. motsvarande 43tribuerade ODAB 6,9 ca avca
oljeprodukterleveranser% landetseller 50totalmarknaden avca av

från depåer.
Ägarbolagen Shell ochoch KPS.Shelltill 50 % varderaPol ägs av

kustdepåer från i huvud-till samtligaVaruförsörjningenförKPS svarar
föri Danmark. PolStignaesi Göteborg ochraffinaderiernasak svarar

inlandsdepåer.järnvägstankar tillilagerleveranserna
mind-tankbil. Enmeddistributionen skerövervägande delenDen av

depån.vidkundjärnväg eller hämtasmeddel transporteras avre
återförsäljareochår till kunderlevererade Pol1989Under ägarnas
svenska total-m3, den27 %milj. vilket beräknas4,4 motsvara avcaca

för oljeprodukter.marknaden
lagringssidan.Statoil samarbeteoch harOKP ett

Branschorganisationer1 .2
år 1951 ochSPI bildades ärPetroleum InstitutetSvenska samman-en

petroleumpro-importörernaflesta verksammaslutning de större avav
sådanaförädlarebefintliga tillverkare ellerinom landetdukter samt av

produkter.
Institutets syfte är att:

intressenbefordra oljebranschenstillvarata och gemensamma-
utveckling inomtekniskåtgärder befordrafrämja ägnade att en-

emballering,lagring, distribution,beträffandebranschen transporter,
miljöfrågorarbetarskydd,ochbrand- etc.

Standardisering allmänförenhetlig nomenklatur ochverka för aven-
natur

branschensprida kännedom om m.m.-
kon-ingår driva pris- ochi institutets verksamhetdock inteDet att

kurrensfrågor.

för de-branschorganisationriksförbund PRFPetroleumhandelns är en
petroleumprodukter.taljhandelsföretag och övriga distributörer av

ändamål bl.a.Förbundets är att:
kontraktsvill-avtals- ochintressen rörandetillvarata medlemmarnas-

förhållandet i övrigt till oljebolagenkor samt
anställningsvillkor, fack-intressen rörandetillvarata medlemmarnas-

frågor oljebolagarbetsgivarensocialaliga och gentemot
förhållande sinatillintressen itillvarata medlemmarnas an-egna-

ställda.

förhandlingar medcentralaviktig del PRF:s verksamhetEn avserav
drivmedelsförsäljning.marginalerna för medlemmarnasoljebolag om

på marginalerPå framför förbundet kravmedlemmarnas vägnar grun-
bokslut. Dessutomsammanställningardade kostnadsanalyser och av

drivmedelsom-arbetsinsatser ochändringar iförbundet medarbetar
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svinnfrågor,sättning, strukturfondsfrågor Förbundet handhar ävenetc.
förhandlingarlokala återförsäljarav-kan gälla bl.a. uppsägningsom av

påtal eller driftsinskränkning vikandegrund kundunderlag ochav svag
lönsamhet, uppsägning anställda, lönerevision, tjänstgöringslistor ochav
ändrade arbetstider. Dessa lokala förhandlingar sker enligt överens-en
kommelse mellan Motorbranschens arbetsgivarförbund MAF och

årPRF sedan 1972. Förbundet sig förhandlingsärendenäventar an
oljebolagen.gentemot

Konkurrenstörhållanden1.1 .3
Den svenska oljemarknaden domineras i mindre antalstort ettav gros-
sister. Med hänsyn till produkterna mycket homogena mellan fö-äratt

såledesföreligger tydlig oligopolsituation i den ekonomiskaretagen en
Någrateorins mening konkurrenskraftiga substitut till förekom-nu

drivmedel finnsmande för närvarande inte. Konkurrerande energislag
till eldningsoljor kol, gasol, biobränslenär el.naturgas, samt

Fåtalsmarknaden typisk för utvecklad ekonomi. Det förväntadeär en
beteendet för denna marknadsform åtskilligthar diskuterats i ekono-
misk litteratur. Enligt ekonomisk teori kännetecknas oligopolmarkna-
der följandebl.a. egenskaper.av

på1 Företagen oligopolmarknad försöker sina prisersamordnaen-
uppnåför högsta möjliga vinst. Detta beteende tenderaratt att

förstärkas beroendet påmellan företagennär marknaden är
starkt. Denna interdependens a antalet säljare mins-växer när
kar, b vid jämn fördelning marknadsandelar likartadeochav
produktionsmetoder, c homogena produkterna är samtmer
d det föreligger etableringshindernär marknaden.

såledesDet föreligger enligt teorin risk för samordnat pris-en
påsamarbete den oljemarknaden,svenska där punkterna a-d mer

eller mindre uppfyllda.är

2 Moderata förändringar i efterfrågan påkostnader och oligo-en-
polmarknad tenderar inte omedelbart föranleda prisföränd-att

påringar marknaden.
En version denna hypotes efterfrågekur-den s.k. knäcktaärav

van4, enkelt uttryckt innebär följande.bl.a.som

3Oligopolistiskamarknaderkännetecknasvanligtvis lågpriskonkurrens.Vid överka-av
pacitet inom branschenkan det dockstundombryta hårdapriskrig. vid-Ett sättut att
makthållaprisstabiliteteninom branschen ha enhetliga för prissättning.är att normer

allmäntEtt accepterande självkostnadsprissättningskulledå kunnafungeraav somen
mild form konkurrensbegränsning.av

4 bl.a. BrowningSe andBrowning,MicroeconomicTheoryandApplications,1983,
Little, Brown Company, Kanada, ff.Toronto, Scherer, Industrial373 Se F.M.,ävens
Market andEconomicStructure Performance, MifflinHoughton1980, Company,
Boston,USA, 164-168.s
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marknadsprisläge övervägervisstoligopolföretag vidOm ettett
konkurrenternamåste meddet räknaprishöjninggöra attatt en
initiativtagarensådan situation kansina priser. Iinte förändrar en

däremotinitiativtagaren sän-säljvolym. Omförlora sinriskera att
förpå riskenefter grundföljer konkurrenternasitt pris attker av

så-fårInitiativtagarenmarknadsandelar.omsättning ochförlora
marknadsefterfrågan ävenprissänkning. Omsininteledes nytta av

framstår priskonkurrensoelastisk,betraktas öppenkan somsom
därförSituationen tenderarsynvinkel.olämplig företagens attur

till prisstelhet.leda
på basis ochlokaloftadetförekommerpriskonkurrens ärNär

priskon-förekomstenminskadetidsperioder. Denkortaunder av
på ho-år indikationkanpriskrig underochkurrens vara ensenare

prissamverkan.risontell

oligopolsituationen driverråder enighettämligen3 Det attstor om-
priset,svårimiterade medel änmed andra,fram konkurrens mer

för-efterkvalitet och reklam. Företagen strävarservice, attt.ex.
differentiera sig.imarknadsföring ledsinbättra attettsom

prissamverkanHorisontell1 .3.1
utslagmarknadvissprissättningsbeteendet ärFrågan huruvida etten

harförfarandeför samordnatuttryckparallellitet ellernaturlig ettav
1978:9.SOUkonkurrensbegränsningslagutredningen Nybehandlats i

fåtalskonkurrens el-på marknad medbetänkandetanförs iBl.a. att en
marknadskrafternaoligopolmarknad kanprisledarskapler t.ex. en --

slår snabbtigenom mycketprishöjningexempelvismed sigföra att en
marknadssitu-eller liknandeinträffar dock i dennapå marknaden. Det

agerande.sittpå samordnarmarknadenalla företagflera elleration att
denfrågan prissamverkantillfällen5 tagitvid fleraharNO omupp

något styrkatillfälle kunnatinte vidoljemarknaden harsvenska attmen
ianför detsjälvaOljebolagenskulle haprissamverkan ägt attrum.en

Vidarekonkurrenterna.prismöjligt högreprincip inte änär att ta ett
be-i branschenprisändring snabbt blir kändhävdar genomatt enman

massmediasviarykten ochkonkurrenterna,vakning age-genomav
förövriga bolagså blir känd kontaktarprisändringvilkarande, snart en

genomförasdärförPrisändringar tenderar närakommentarer. att nog
samtidigt.

Prisdiskriminering1.1 .3.2
pri-skildatillämparföreligger leverantörPrisdiskriminering närt.ex. en
så-kategorierförhållande till olika köpare ellerirabattereller avser

köparnai kostnadermotiveras skillnader dedettadana attutan somav
vissmedExempelvis kan fysiskaorsakar leverantören. or-enpersoner

i jämförelsefå oljebolagganisationstillhörighet högre rabatter hos ett

5 1989:126,NO 1990:139.1985:283,NONO
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med saknar denna organisationstillhörighet. Kostnads-personer som
återförsäljarensskillnaden i prestationer de bäggegentemot personerna

i fall intetorde dessa markant.vara

1 .3.3 Gemensamma kalkylnormer
För främst eldningsoljor och diesel, för andra tankbilsleve-ävenmen

tillämpar företagen differentierat för regional pris-ett systemranser,
påsättning. Systemet bygger för oljebolagen utarbetadgemensamten

ortsförteckning omfattande för4 000 Det avgörande ortstilläg-orter.ca
tankbåtsfraktkostnaden för frånär västkusten till mottagande im-get

frånporthamn biltransport importhamn till förbrukningsort.samt
samrådOKPzs kalkyler utarbetade i övrigamed leverantörer är väg-- -

ledande för branschen helhet.som

1 .3.4 Etablerlngshinder
Tillgången till distributionskanaler faktoravgörande vid nyetable-är en

Påring marknad. marknaden för drivmedel nyetableringären en
förknippad med avsevärda investeringskostnader både materiella och-
immateriella vilket påställer krav finansiellgod styrka. Nyetablering-
sker vanligtvis uppköp redan existerande distributionsanlägg-genom av
ningar. Aktörer väljer bygga distributionsnät kanatt ett egetsom upp

komma hinder iäven form kommunala regleringarmötaatt av
tillstånd för etablering.

1 .3.5 Offentliga regleringar
Sedan juli ålagda1987 de oljebolagen hållasvenskaär beredskaps-att

årsförsäljningen.lager motsvarande 25 % Samtidigt har storförbru-av
m3kare år ålagts5 000 hållaöver lika andel sinatt storper en av- -

förbrukning i lager.
påMyndigheternas krav beredskapslagring olja kanav ses som en

form etableringshinder då på kapitalhållningdetta ökar kravet ochav
medför minskning kapitalomsättningshastigheten.en av

leverantör1.1.3.6 Val av
Stationsåterförsäljaren kontraktsmässigt bunden tillär köpa allaatt

frånoljeprodukter oljebolaget. Vad gäller övriga formellthanärvaror
fri välja leverantör. återförsäljarnaRepresentanter för hävdarsett att

påverkasdock de i praktiken starkt oljebolagen välja specifikaatt attav
leverantörer och och inte möjlighet till utveckla verksam-attvaror ges
heten de skulle åönska. Oljebolagen sin sida hävdar deattsom annars -

upprätthållandet grossistfunktion åter-kan erbjuda sinagenom av en -
försäljare fördelaktiga inköpspriser. Oljebolagen kan däremot fritt sälja

Återförsäljaravtalensina produkter. pådärmed exempel s.k. ensidigaär
vertikala exklusivitetsavtal olika innebär konkurrens-sättsom en
begränsning inom drivmedelshandeln.

Genom bestämmelsen ensidig, oljeföretagetär dvs. inteatt ut-ger
återförsäljarentrycklig till område,inom visstensamrätt kan kon-ett

förekomma såvälkurrens inom mellan märken.orten som

466



leverantörerantaletsärskiltemellertidkanenmärkessystemEtt om-
synpunkt kanfrån allmänkonsekvensrelativt varaär stort somen-

blirdetaljisthandelsledetnämligenföreliggerönskvärd. Riskmindre att
distribu-byggervarje leverantör egetöverdimensionerat ettuppom

tionsnät.

Kapacltetsutnyttjande1 .4
västeuropeiskasvenska ochhoskapacitetsutnyttjandetjämförelseEn av

in-rafñnaderiemasde svenskaindikationrafñnaderier kan en omge
konkurrenskraft.ternationella

västeuropeiskasvenska ochKapacltetsutnyttjande lTabell 1.2
kapacitet.nomlnellrattinaderler, procent av

19891987198519831981

876478Sverige 67 76
74737459 65Västeuropa

SPK.StatisticalReviewBP samtPetroleumEconomist.Agency,internationalEnergyKällor:

1980-taletsmarkant sedankapacitetsutnyttjandet ökatharSom synes
haftperiodenheladock underraffinaderierna harsvenskabörjan. De

jämfört medochbåde i absolutakapacitetsutnyttjande,högt termerett
i övrigt.Europa

konkurrensförmåga imått raffinaderiemassvenskadeEtt grovt
åmellankostnaderiförhållande skillnadentill utlandet att enages av

å sidan köpaandraSverige,råolja iraffinera densidan in och attköpa
hurvisarFigur 1.1på världsmarknaden.raffinerade produkter stor

1980-1989.periodenundergenomsnitt kvartalvarit iskillnaden har per

importratiineringlörkostnadgenomsnittligSkillnaden iFigur resp.1.1
råolja 1980-1989.av

Krm3
160

140

100 : Bølhgare Sverigeraffineraiatt:

Billigare importeraatt

8980 82 85 88 9081 83 84 86 87
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framgårfigurenAv bl.a. det under delen 1980-taletstörreatt teore-av
tiskt varit ekonomiskt fördelaktigare råoljanraffinera i Sverige iatt
jämförelse med importera färdigprodukter. Det ökade kapacitetsut-att
nyttjandet hos de svenska rafñnaderierna, den minskade användningen

framför allt eldningsoljor i Sverige den relativa kostnadsförde-av samt
råoljalen raffinera har medfört förädladeatt oljepro-att exporten av

fråndukter Sverige ökade med 60 % under 1980-talet till omkring 9ca
m3.milj.

Lönsamhet1.1.5
I den följande redovisningen oljeföretagens pålönsamhet denav sven-
ska oljemarknaden har uppdelning åttade oljeföretagen gjorts ien av
raffinaderiföretag BP, OKP, Shell, Texaco och Hydro och importfö-- -

JET, Statoil och KPS. Med rafñnaderiföretagretag de företagavses-
har raffinaderikapacitet i Sverige. Importföretagen har i stället raf-som

ñnaderikapacitet i andra länder, bl.a. i Norge och Danmark.
figur framgårAv 1.2 den vägda genomsnittliga avkastningen helaav

verksamheten för import- raffinaderiföretagen. påAvkastningenresp.
totalt kapital definieras resultat efter planenliga avskrivningar ochsom
finansiella intäkter förhållandei till genomsnittlig balansomslutning
inkl. varulagerreserver och ackumulerade överavskrivningar. Avkast-

påning sysselsatt kapital definieras analogt påmed avkastningen totalt
kapital förbehålletmed icke-räntebärande skulder frånreduceratsatt
kapitalbasen.

Figur på1.2 Avkastning totalt kapital inom oljeindustrin 1980-1989.

15

1989

§ Ulmporttöretag Raffinjöretag

figuren framgårAv rafñnaderiföretagen redovisar i genomsnittatt en
högre lönsamhet importföretagen.än detta kanAv emellertid inteman
omedelbart dra slutsatsen raffinaderiverksamheten lönsam. Detäratt

nämligen svårtär ofta i vilken utsträckning raffinaderiverk-avgöraatt
samheten bidrar positivt negativteller till det redovisade resultatet.- -
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raffinaderi-Huvudorsaken kanDetta har flera orsaker. sägas attvara
verksamhet ochi företagsregelmässigt endast delverksamhet är etten
varuförsörjning.företagets totalaintegrerad delbetraktas som en av

otillräck-från raffinering vid viss tidpunkt bedömsöverskottetOm en
im-i ställetstår fritt teoretiskthela tiden moderbolagetligt, det att --

där-efterfrågade från Detvärldsmarknaden.produkterna ärdeportera
anlägg-mått försvårt meningsfullt lönsamhetenför finnaatt ett en

mng.
försämradesför verksamhetenlönsamhetenVidare kan sägas att un-

bidragande fal-till dettaår En starkt orsak1988.der 1986 attvarresp.
årår resultatet. Underråoljepriser 1986 och 1988 drog nedunderlande

branschenråoljeprisema lönsamheten föroch medförde1989 attsteg
kraftigt.steg

således prisutveck-påverkas i hög gradOljeföretagens lönsamhet av
uppstår stiger ochpå lagervinster oljeprisernaprinciplingen olja. I när

FIFO-metoden.tillämpningpriset olja fallerlagerförluster när av
i resultatetinkluderasförändrade inneliggande lagerDe värdena

prisrörelser.givna världsmarknadensde iäven ärstort sett avom
exkl. lager-resultatutvecklingen för branschenNotervärt är även att

årår under1989. Devärdesförändringar ökade kraftigt mellan 1988 och
viktiga produkterflera volymmässigtförbättrade marginalerna1989

ilönsamheteni höjaoljeföretagen genomförts ledhar enligt attettsom
genomföra miljöinveste-och bl.a.för kunnabranschen mötasamt att

oljein-framgår kapital föravkastningen sysselsattringar. figurI 1.3
dustrin.

på oljeindustrinAvkastning kapital inom 1980-1989.Figur sysselsatt1.3

x Dlmportföretag Raffinjöretag

ochår Pontför Statoil, OKP, DuUnder 1989 lönsamhetenöversteg
förkapital bran-avkastningen sysselsattHydro den genomsnittliga

helhet.schen som
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Under 1990-talet den oljeindustrinsvenska omfattandeemotser ett
behov och ersättningsinvesteringar för skärpta miljö-mötaattav ny-
krav. Dessa investeringar branschen vitala för företagensses av som
överlevnad. Förväntningarna skärpta miljökrav har bl.a. tilllett attom
oljebolagen påökat sina marginaler bl.a. bensin och lätt eldningsolja
för förbättra lönsamheten och konsolidera verksamheten.att

En konsekvens skärpt miljölagstiftning kan exempelvis bli attav
konkurrensen så måttourholkas i olika importkällor exempelvisatt -Östeuropafrån hårdareinte kan de miljörestriktionernamöta och-
kommer frånförsvinna den svenska marknaden.att

1.1.6 Prisbildning
Den svenska försörjningen på frånolja baseras helt import utlandet.av
Den sker i form import färdiga råoljadels produkter, delsav av som
förädlas i inhemska raffinaderier. Raffinaderisektorn kännetecknas av

produktionsvärdet huvudsakligen råvarukostnader.kan hänföras tillatt
Förädlingsvärdet 3-4 % produktionsvärdet.utgör Den importprisbe-av
roende kostnadsandelen uppgår således till 96-97 % produktionsvär-av
det. Prissättningen i landet därför starkt beroendeär världsmark-av

på råoljanadspriserna och oljeprodukter.
På den internationella marknaden prissätts all olja i US-dol-nästan

lar. Detta innebär den förhållandesvenska kronans växelkurs i tillatt
denna valuta betydelsefull faktor.utgör En förändring ien annan
världsmarknadspriserna påverkareller dollarkursen i direktstort sett
den inhemska prisnivån.

Prissättningen allmänt på-är mycket marknadsorienterad ochsett
verkad internationella såledesoch politiska beslut. Det utbuds-ärav

efterfrågeförhållandenoch i högre grad produktionskostnaderänsom
världsmarknadspriserna. Dollarkursens förändring intestyr minst be-är

roende den ekonomiska politik förs påver-i USA. Den politiskaav som
kan omfattar inte skattepålagorbara i producent- och konsumentländer

lagstiftning,även gällande beredskapslagring och mil-utan t.ex.annan
jööverväganden.

Oljeprodukter homogena för vilka påär under tidlängre samtvaror
balanserad marknad inga väsentliga upprätthållasprisskillnader kanen

mellan olika oljeföretag det gäller försäljning till likartadenär kundka-
tegorier. Detta innebär konkurrenterna i utsträckning direktatt stor

sina prisnivåer till de förändringar de andra olje-görsanpassar som av
företagen. De prisskillnader kan konstateras har sin förklaring isom
dels köparnas geografiska ortstilläggläge och zontillägg, dels deras
styrka påköpare baserad inköpsstorlekderas kvantitetsrabatter.som
Härutöver sker viss prisdifferentiering geografiskt lokal konkur-genom

på marknaderna för motorbensin och villaolja Eorens
På internationellade marknader där prissättningen fri ej statligtär

reglerad eller monopoliserad råder prisnivåer.relativt likartade Han-
delsutbytet oljeprodukter och mindre nationerär kan in-stortav ur en
ternationell oljekoncerns såsomperspektiv betraktas delmarknad.en
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föri dimensionerasraffinaderikapacitet Norge ävenExempelvis kan att
vicei Sverige ellerförsörja företagkoncernens versa.

anskaffnings-Utgångspunkten prissättning derasvid företagens är
dettaraffinaderi i landet innebärföretag medför oljan. Förkostnad

ochråolja Sverige, raffineringfob, tillförkostnader köp transportav
Sverige. de företagomkostnader i Fördistribution uppkomnasamt som

utgångspunkten för pris-oljeprodukterfärdigraffineradeimporterar är
distributionö.i Sverige inkl.importpriset omkostnadersättningen samt

påråoljeförsörjningen spotkon-oljeföretag baserasraffinerandeFör
försörjningsenheter eller medpå moderbolagetskontrakt medtrakt,

År omkringråoljeproducerande omfattade spotköpenländer. 1989
tillråoljeimport. uppgickAndelen koncernköp58% Sveriges caav

årråoljeimporten% under 1989.33 av
spotköp,till Sverige baseras till delFärdigproduktimporten stor

Rot-åtminstone följer prismässigt de s.k.i prishänseende. Spotköpen
Ävenfrån kontraktsba-varierar dag dag. denterdamnoteringarna och

till Rotterdam-produktimporten prismässigt relateradserade kan vara
noteringarna.

olje-Konkurrensförutsättningarna varierar mellan olika delar av
prissättningen faktiskmöjlighetenmarknaden och därmed baseraatt

råolja olika delar.anskaffning förädling mellan dessakostnad för och av

Skatter1.1.6.1 och avgifter
funk-statsfinansiellEnergibeskattningen har i allt väsentligtnumera en

energipolitiken blevfunktion styrmedel inomtion dessäven somom
påtaglig 1980-talet. Skatteralltmer under delen motor-senare av

utbygg-infördes ursprungligen för finansiera vägväsendetsbränslen att
underhåll automobil-specialdestinering de s.k.nad och denna avmen

år 198081. energiskattenskattemedlen upphörde Den allmänna som
år komple-infördes delvis energipolitiska skäl1957 är ettnumeraav

utgår på motorbrännolja,elkraft, bensin,till mervärdeskatten ochment
eldningsolja, för motordrift se vidare skatterkolbränslen och gasol om

marknad.och avgifter under avsnitt om resp.
miljövänliga produkterUnder 1990-talet kommer kraven attmer

påföra koldi-skärpas och riksdagen har bl.a. fattat beslut attett enom
fr.o.m. januari 1991.oxid- svavelskatt oljeprodukter den 1samt

skattepålagorna förexkl. mervärdeskattinnebär de totalaDetta att
m3från tilldiesel 078 kr.eldningsolja och ökar nuvarande 1tunn per

m3. frånpålagor eldningsolja ökarMotsvarande för tjock314 kr.1 per
m3 m3. fr.o.m. 1991kr. till 1476 kr. Detta innebär1078 attper per

5 exempelvisbensin enligt återan-bör det svenskakonsumentprisetNoteras sättsatt
produktprisrörelsernai Rotterdamoch inteskaffningsvärdeefter bl.a. de internationella

uppståsituationerdäri första handefter råoljeprisutvecklingen. kansåledesDet en
uppgång ben-konsumentpriset bensini Sverige bakgrundhöjning motav aven-

uppgångilikasinpriset spotmarknadeni Rotterdam inte motsvaras storaven-
råoljepriset.
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uppgår beskattningen eldningsolja till 13,3 kWhtunn öre ochav per av
tjock eldningsolja till 13,8 kWh.öre Motsvarande beskattningper av na-

uppgår till 6,6 NågotkWh.turgas öre beslut ytterligare skärp-per om
ning beskattningen bensin har inte fattats.av av

1.1.6.2 Regionala prlsdifterenser
De olika oljeprodukterna motorbensin, dieselbrännolja eldnings-samt
oljor åsattaallaär grundpriser. Grundpriset bestäms oljeföretagenav
och i princip det i andra sektorermotsvarar kallas av leverantörensom
rekommenderat Cirkapris. Grundpriserna gäller alltid i hela landet. De
regionala differenser förekommer påberor faktisktdeattsom uttagna
priserna till konsument kan frånavvika dessa gmndpriser beroende
konkurrensläget i olika regioner, inom oljehandeln traditionellt fö-att
rekommande pristillägg såsom och ortstillägg alltid verkar prishöj-zon-
ande i vissa regioner det dågäller främst regioner dit transportkost-
naderna relativt högaär vissa statliga skatter regionalt be-samt att är
tingade. dåDet fordonsskatten och skatter på i vissa kommu-avser

årFram till 1983 erhölls transportbidragäven för oljetransporterner.
ortstillägg i vissa kommuner.

1 .2 Drivmedel

Det existerar olika definitioner på begreppet drivmedel. I den följande
beskrivningen kommer endast motorbensin och diesel inkluderas.att
Substitut till dessa produkter förekommer endast i ringa omfattning på
den svenska marknaden för drivmedel. beskrivningenI den svenskaav
drivmedelsmarknaden exkluderas vidare marknaden för fartygs- och
flygbränslen flygfotogen, jetbensin etc.

Diesel, används i dieselmotorer, liknar produkten eldningsolja Isom
Eo Den dock i allmänhet någotär lättflyktig E0 eftersomänmer
den ofta används sådanaunder förhållanden måstekravstörre stäl-att

pålas goda köldegenskaper vad falletän förär Eo Gränsensom
tvåmellan de produkterna dockär oklar. Flera oljekvaliteter tunn eld-

ningsolja och diesel kan bådeanvändas diesel och eldningsoljasom
såledesDet är användningssättet den kemiskaänsnarare sammansätt-

ningen skiljer diesel och åt.E0 Isom
Det finns för närvarande inget kommersiellt etablerat substitut till

motorbensin och diesel på den svenska drivmedelsmarknaden. Ett po-
tentiellt substitut är i dag försöksvis används drivme-naturgas som som
del i kollektivtrafiken i vissa kommuner i Sverige. En mindre del av ga-
solen används i personbilar. Andramotorgas produkter elkraft,som är
etanol, metanol och vätgas.

Drivmedelsmarknaden i Sverige domineras fem oljebolagsom av
BP, KPS, OKP, Shell och Statoil, med 80 % bensinmarknadenca av
år 1989, kan betecknas oligopolmarknad med homogensom en en pro-
dukt. Att drivmedel homogenär produkt innebär kortfattat denen att
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mellanbrukshänseendenågra iskillnaderinte märkerbilistenvanlige
oligo-förUtmärkandeoktantal.vidmärken ettolikabensin sammaav

upprätthållaskansäljare intemellanprisskillnaderbetydandepol är att
på servicefrämst inriktasprodukternamarknadsföringen t.ex.och att av

produktpriset.i föroch reklam stället

Motorbensin1.2.1
för-underrelativtmotorbensin konstantatotala leveransernaDe varav

årlevereradesmarknadensvenskaTill den1980-talet.hälftensta av
m3.milj.m3. år 4,8siffra för 1980Motsvarandemilj.5,11985 cavarca

och leveran-konsumtionenökade1980-talethälftenandraUnder av
m3. tillorsakerViktigaår till milj.uppgick 5,91989under caserna

årkraftigt sedanpå sjunkit relativtbensin harrealprisetdelsdetta är att
bl.a.bensinVidare harñnns7.egentliga substitutinga1985, dels att

och denHögkonjunkturenframför diesel.favoriseratsskattemässigt
till ökatbidragit1980-talet harunderekonomiska tillväxten även tran-

leve-Utvecklingenprivatbilismen.ökningtillsportarbete avsamt aven
framgår i figur 1.4.konsumentpriserochranser

lörbrukareskatt slutligainkl. tilloch realt prisLeveranser avFigur 1.4
m3. årsIPris 1989ILeveranser 1 000motorbensin 1980-1989.

penningvärde.

ÖreIlwáømi

898884 85 86 8780 81 82 83

Realtpris,inklskattLeveranser -

SPI.SPK SvenskapetroleuminstitutetKällor: och

Marknadsandelar.2.11
harkonkurrensendäroljemarknadendelBensinmarknaden denär av

marknads-inteuttrycken. Förtagit sig spektakulärade att tappamest

7 invasionefter Iraksbensinvärldsmarknadspriserstigandetotala effektenDen avav
medjanuari 38bensinden 1990 öreenergiskattenpåKuwait höjningen 1 persamt av

medfört detharbensinden 1990mervärdeskattliter och införandet 1 attmarsav
månadseptemberunderpenningvärdei årskonsumentpriset bensin 1990svenska --

högstanoteringenunder 1982.dentidigareöversteg
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mittenfinansiellt företag vid 1980-tvingadesandelar även avsvagare
bensinområdet.på illustreraspriskrig I figur 1.5talet delta iatt resp.

årför motorbensin underföretags svenska marknadenandel denav
1988.1980 och

lörFigur Marknadsandelar motorbensin och1980 1989.1.5

%
25

x

,

ÖvrigaOKP Hydro NynäsKPS DuPontShell Texaeo BPStatoil

ElI: 95,198%,19eo
SPI.Källa:

framgår figuren marknadsbilden varit relativt stabil underSom harav
Tvåperioden. företag Shell för 40 %och OKP avsvarar ensamma ca- -

beståttmarknaden tendens har sedan slutet 1970-talet. Manen som av-
kan Shells och Statoils betydelse bensinmarknaden ökatnotera att

framgången iförklaringen till sökasunder 1980-talet. I Statoils fall kan
omfattande marknadsföringssatsning. Enlyckat genomfördochen an-

förändring Till skill-JET:s Du Pont växande marknadsandel.ärnan
från på obe-nad de företagen inriktar sig detta företag enbartstörre

automatstationer.mannade
på bensinmarknadenAllmänt kan konstatera utvecklingenattman

försäljningsstäl-minskning antaletunder 1980-talet har inneburit aven
totalalen för bensin. perioden 1979-1989 minskade det antaletUnder

försäljningsställen automatstationer har sedanmed 10 %. Antaletca -
sådana introducerades stadigt ökat.i mitten 1970-taletav -

svårt bensin-Det i fortsatta utvecklingendag sia denär att om
sorti-stationer med brettmarknaden. En satsningökad större ett

år. Påhar dock dessakunnat konstateras under större sta-ment senare
från inkoms-tioner inkomsterna dagligvaror för delstörresvarar en av

försäljningen troligenoljeprodukter. trend kommerDennaänterna av
fortsätta energief-miljörestriktioner,under 1990-talet. Skärptaatt mer

fektiva in-och miljömedvetande i samhället kanökatmotorer ett vara
dikatorer bensinförbrukningen dei landet kommer planaatt att ut

åren. medförDetta behov bensinstationer med högnärmaste ett om-av
sättning genomströmning för tillräckligt lönsamhetoch godatt generera
på distributionssidan.
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kommaägarbyten kanytterligareinte uteslutasdetLikaledes kan att
följd.på marknadenkoncentrationökadgenomföras med som enatt

inom ben-få på strukturomvandlingenkan tänkaseffekt dettaVilken
svårtdocksinförsäljningen avgöra.är att

försäljningsställen underutvecklingen antaletillustrerasfigur 1.6I av
1973-1989.perioden

försäljningsställen 19734989.antaletUtvecklingFigur 1.6 av

Antal
7000

6000

5000

4000

1000

8988858373

Im Automatst.Singelanl.Servicest.Bensinst.

SPI.Källa:

Konkurrenstörhållanden1.2.1.2
drivmedel ka-förmarknadenKonkurrensförhållandena svenskaden

marknadenskettomstruktureringraktäriseras bl.a. den un-somav
ägareförhållanden. Oljebolagtidigare avsnittse1980-taletder om

fått minsk-från ellermarknadenförsvunnitharmoderbolag i USAmed
koncentrationskettSamtidigt har detmarknadsandelar.ade genomen
förväntningarmarknadenfinnsDet attföretagsuppköp.olika om

1990-talet.fortsätta underdetta kommer att
både olje-hosbranschenlåga ilönsamhetenrelativtperiodvisDen

försäljningsställenutbudrelativtåterförsäljare,ochbolag stortett av
miljörestriktionerformikostnaderökadeförväntningaroch avom

på marknaden.koncentrationpå ytterligaretrycketökadrivmedel torde
sigmåste tillgodogörakunnaolika företagendetillSkälet detta är att

slå fastadekunnadärmed bl.a.ochstordriftsfördelar uteventuella
omsättning.kostnaderna störreen

priskon-starkperioder medtidvis präglatsMarknaden har även av
lönsamhetsutvecklingrelativtmarginaler,sjunkande etc.kurrens, svag

höjningskettdetår dock konstaterakanUnder att avenmansenare
eldningsoljesidan.drivmedels- ochförsäljningsmarginalens bl.a.

8 importkostnad.nettoförsäljningsvärdeminusDeñnieradsom
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De olika oljeföretagens möjlighet konkurrera med priset tordeatt
begränsad eftersom produkterna relativt homogena.är När pris-vara

konkurrens förekommer påoftadet lokalär basis och under korta tids-
perioder. I stället väljer andra konkurrensmedel. Den minskademan
förekomsten priskonkurrens minskad rabattgivning i branschensamtav

år åunder kan sidanandra indikation på horisontellsenare vara en
prissamverkan i syfte bl.a. höja lönsamhetsnivån i branschen.att

Det vidhar olika tillfällen till näringsfrihetsombudsmannen NO
framförts misstanke Någotsamordnat anbudsförfarande. frånbeslutom
marknadsdomstolen eller NO har dock inte fattats stöder dennasom
teori.

Under 1980-talet har automatiseringen de svenska bensinstatio-av
betalningssystem förekomstenoch kontokort vid betalningnernas av

starkt ökat. Utformningen dessa kortsystem stipulerandesamtav av
eventuella kortrabatter handhas de olika påoljebolagen marknaden.av
Oljebolagen ställer i vissa falläven och delfinansierar kortsystemet.upp
Framväxten detta betalningssystem medför bl.a. kundens köptro-attav
het orienteras det enskilda oljebolagets varumärke denmot änmer mot
enskilda bensinstationen. Vidare binds återförsäljarnade olika till olje-
bolagen de har valt olika påteknisk utformning sinaattgenom senare

betalningssystem. Detta medför återförsäljareexempelvisresp. att en
önskar byta oljeleverantör i realiteten blir tvingadäven bytasom att ut
delar det befintliga betalningssystemet. Oljebolagenstora bindsav sam-

tidigt, sina åtaganden,finansiella återförsäljaren.tillnärmaregenom
Ökade kostnader för oljebolagen i form skärpta nüljörestriktionerav

prisnivåndriver på marknaden påoch kan sikt, vid sidan ökatupp ettav
miljömedvetande i samhället, medföra de kollektiva kommunika-att
tionsmedlen vinner framför privatbilismen.terräng Detta kommer även

påverka lönsamheten för bensinstationerna. Det ökade miljömedve-att
tandet också övergångmedför från användning blyhaltig till blyfrien av
bensin. årUnder 1989 svarade den blyfria bensinen för 44 % deca av
totala bensinleveranserna i landet.

De olika oljebolagens förmåga kunna erbjuda relativt miljövän-att
liga framstårprodukter de viktigare konkurrensmedlen iettsom av
framtiden. Detta gäller exempelvis diesel- och eldningsoljornas sva-
velinnehåll och emissionerna kväveoxider, bly, koldioxidaromater,av

vid förbränning exempelvis bensin och diesel.etc. av

1.2.1 .3 Konkurrensmedel
De huvudsakliga konkurrensmedlen bensinmarknaden är

återbäringPris, rabatter, etc.-
Produktkvalitet-
Lokalisering och utformning försäljningsställenav-
Sortiment-
Service i samband med köp-
Kredit-
Reklam och andra säljfrämjande åtgärder.-
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Prisändringar
två Denhuvudtyper. ärtidigarePrisändringarna nämntsär enaavsom

på grundändraslistpriserna vidcirkapriserna externanär avpump
föränd-ellerråvarupriser, löneri skatter,förändringarvidfaktorer, t.ex.

fårvilketdollarkursen,kronans kursden svenskaringar gentemotav
föruppkommerPrisändringaroljeföretag.allaeffekter hoslikartade

marknadsandel el-sinförsöker ökaflera företagellerandradet när ett
på falletexempel detomsättning. Ettåtervinna förloradler varsenare

påsigetableradeARAJET, i början 1980-talethosbeteendet avsom
lågprisprofil sina obe-vidMed utprägladmarknaden.svenskaden en

initierade företagetpå flertalautomatstationermannade ett orter upp-
mark-till ökadeetablering ochmedpriskrig i samband strävanrepade

nadsandelar
tidvis initieratsprissänkningarkonkurrens harPå grund lokalav

hårdnandeutslagåterförsäljare. betraktasDetta kan ettäven avsomav
från cir-avvikelserdockdrivmedelsmarknaden. I dag ärkonkurrens

såväl regionalt.ovanliga lokaltrelativtkapriserna som

Rabatter
mängdvarierande ochpå bensinmarknaden mycketRabattfloran är en

stationsför-på vidrabattformerExempelförekommer.olika varianter
fall läm-I dessagrupprabatter.kontokortvia oljeföretagenssäljning är

privatpersoner be-till enskilda konsumenteroljeföretagen rabattnar
anställning iklubbtillhörighet,på organisations- ellerroende ettt.ex.

företagsrabatter.form rabattvisst företag. En äravannan
relativtprivatbilistertillOmfattningen rabatter är stor.av

med elleravtalorganisationer harklubbar ochmängd företag,En ett
utgå ellertill anställdaskallviss rabattflera oljeföretagibland om en

medlemmar.
på grundsker enbartrabattgivningenkan konstaterasDet att av

någon prestationsammanslutning,i viss störremedlemskap ut-utan att
prisdiskri-formsåledes uppfattaskunden. kanförs Detta avsom enav

minering.

och reklamProduktkvaitet
bensin, eftersomförföreligger inteNågon kvalitetskonkurrensegentlig
likvärdig mellanuppfattasvisst oktantal köparenvid ett somavvaran

högok-introduceravaltBP och Shellföretagen. Ett undantag är attsom
fö-Tidigarepå marknaden.bensin svenska98-oktan blyfri dentanig

i ben-tillsatserpåståenden viss produktöverlägsenhetrekom genomom
inriktning iförsköts reklamensoch 1970-taletsinen, under 1960-men

produkt-förekommandepåservice stationer. I dagutökadstället mot

9 valt inteharsvenskaoljemarknaden JETfrån övrigaoljebolag denTill skillnad att
nettoprisermedbensin skyltarrabattgivningvid försäljninganvända utant.ex.av

liggerutförsäljningspriser 26innebär företagets örestationer. princip dettasina I att per
de 15övrigaoljeföretag. 26motsvarandepriser för utgörs öreliter inkl. under Avmoms

rabatt.av

477



reklam i regel smörjoljor olika rabatterbjudanden butiks-samtavser ur
sortimentet biltillbehör, fritidsartiklar, kaffe Vanliga rabatter-etc.som

ocksåbjudanden antingen ellerär rabattku-genom annonser genom-
brevlådani erbjudanden påextrapris vissa verkstadsarbe-ponger om-

jämte påtidsbegränsade prisnedsättningar årbensin. Underten senare
har oljebolagen försökt vinna marknadsandelar introduktiongenom av
miljövänligare produkter. Man kan konstatera det sker in-även att en
tensifiering åtgärdersäljfrämjande för olika kontokort.av

Kreditgivning
Kredltgivning till privatbilister förekommer mestadelsnumera genom
de oljeföretagen utfärdade kontokorten, i ökande utsträckningav som
också ianvänds de s.k. kontokortsautomaterna för drivmedel. Genom
införandet kontokortsautomaterna kommer sedelautomaterna troli-av

mindre fråneller försvinna marknaden.attgen mer

Lokalisering och utformning
När det gäller stationernas lokalisering och utformning derassamt sor-
timent påvisatsoch service har det bl.a. utbudet drivmedels-att
marknaden kan påpaket tjänster stationerna där för-ettses som av
säljningen drivmedel endast del. Eftersom kortfristigautgörav en vo-

pålymökningar drivmedel uppnåssällan kan änannat genom egen
priskonkurrens påvilket oligopolmarknad imiteras konkurren-en av-

omgåendeganska blir stationernas utformning, sortiment ochterna -
serviceutbud de viktigaste styrmedlen i frånkonkurrensen. Ett tra-
fikvolymsynpunkt bra lokalläge sannolikt den viktigaste förutsätt-är
ningen för lönsam drivmedelsförsäljning. Lokaliseringen samtidigtär av
avgörande betydelse för anläggningens bibehållamöjligheter elleratt
utveckla påhög omsättning drivmedel, eftersomän högannaten en
kundgenomströmning möjliggör övrig försäljning.storen

Olika betjäningsformer
Olika betjäningsformer kom under 1970-talet fungeraatt ett nyttsom
konkurrrensmedel, bl.a. beroende olika prissättning mellan betjä-
ningsformerna. Självbetjäningssystemet ursprungligen introduce-som-
rades OK kom snabbt bli den dominerande försäljningsformen iattav -
Sverige och i dag för försåldahuvuddelen den volymen vidsvarar av
stationerna. Självbetjäningssystemet ocksåökade möjligheterna att ut-
nyttja tillpersonalen aktiv försäljning drivmedel.änannatav

Under 1980-talet introducerades obemannade automatstatio-även
Skillnaden i pris mellan tankning med självbetjäning i bemannadner.

station och obemannad station i dagsläget liter inkl.är 11 öreca per
moms.

10 utredningsserieSPK:s Bensinhandeln1983:12, i Sverige.

11Omkring landetsbensinstationer25% utgjordesi början obemannade1990av av av
automatstationer.
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Prissättning1.2.1.4
marknadbegränsadpå eller lokaltnationellPriskonkurrens större,en

marknadsandel.sinföretag ökaflera sökerellerinnebärakan att ett
rådande raf-överskottslägeiFristående kanmindre företag även ett

fortlö-leder tillvilket vanligenpriskrig,finaderimarknaden starta ett
ellerför lokalsådant typisktbeteendeprisändringar. Ett ärpande en

bensinstationer underflertalmedkonkurrensmarknadregional ett egna
drivmedelsprodukter.med homogenamärken men

påverkas detbl.a.Konkurrensförhållandena bensinmarknaden av
medåterförsäljarorganisationförhållandet behovetatt pumpan-av en

försvårar företag snabbtförbensinför distributionläggningar attnyaav
på marknaden.träda in

ZontiIägg
via stationsnä-bensin och dieselförsäljningtillämpas vidZontillägg av

från landetutgår för helaoljeföretagenprissättningeni landet. Vidtet -
grundpriserpå Tilldiesel. dessagrundpriser bensin ochgällande -

på Grundpriserna plusliter.zontillägg 0,1 eller 2sedan örekommer per
cirka-rekommenderadeoljeföretagetbetraktaszontillägg kan som av

fak-praktiken degivetvis iförekommerpriser till konsument. Det att
uppgå vanligen lägretillkonsumentpriserna kantiskt uttagna en annan,

Zontilläggen harnivå cirkapriset.rekommenderadedetän pen-genom
kostnadspostrepresentativitetningvärdeförsämringen förlorat sin som

transportkostnader i landet.för olika

Skatter avgifteroch
huvudsakligen ben-på i dagpremiumbensinBeskattningen utgörs av

öreliter avgift för oljeprodukter316 särskildsinskatt samt en
också 0,4år farledsvaruavgiftöreliter. finns6 Sedan 1978 en

dieselbrännolja.öreliter motorbensin ochför bl.a.
motorbensin, dieselpåfördes mervärdeskatt bl.a.1990Den 1 mars

eldningsoljor.och
Redovisningenmotorbensin.redovisas beskattningentabell 1.3I av

årutvecklingen sedan 1980.avser
den totala be-bensin- energiskattens andelbensin ochFör avvar

introduktionenmed1980. I ochskattningen 91% den 1 avmarsca
relativapå sjönk denmotorbensin den 1990mervärdeskatt 1 an-mars

delen till 71 %.ca
försälj-%avgifter för 681990 svarade skatter ochDen 1 avcamars

% denpå andel utgjorde 47 1motorbensin. Motsvarandeningspriset ca
in-debeskattningeneffekt den successivt höjda1980. En är attavmars

påverkan på svenska konsu-relativa detternationella prisrörelsernas
dock skat-mervärdeskatt innebärmentpriset minskat. Införandet attav

påverkas produktpriset.till viss delten av
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marsper Ipremiumbensln denBeskattningen 1Tabell 198049901.3 av
öre liter.per

1990199019851980

316Benslnskatt 227 31693
0Energiskatt 0 034

Särskildskatt 612 6 6
Mervârdeskatt 124 1510 0

Totalt 473139 233 446
Årsmedelprls 757294 468 650

Andel skatt, 6296 47 50 69

aPris den1noterat mars.
bPris den september.7noterat

Prisutvecklingen1.2.1 .5
framgår Sverige underprisutvecklingen prerniumbensin ifigur 1.7I

Figuren visar bensinpriset har utvecklatsperioden 1980-1989. bl.a. att
långsammare i form konsumentpris-konsumentpriserna generelltän av

år kraftigtbidragande orsak till detta deindex fram till 1990. En var
hårdaårråoljepriserna den priskonkurrensenfallande under 1986 samt

årunder 1984.

årsmedelpriser för prerniumbensinUtvecklingen 1980-1989.Figur 1.7 av

100Index1980:

89578684 858382BO 81
OKpiExklskattskattInkl- -

iframgår prerniumbensin Västeuropaprisutvecklingenfigur 1.8Av
skillnaden mellan detperioden Figuren visar bl.a.under 1980-1989. att

underpris i ökatsvenska bensinpriset och motsvarande Västeuropa pe-
årminskade underpriset i Sverigerioden. Vidare kan notera attman

torde till delinternationella priset ökade. Detta1984 samtidigt detsom

480



hårda lönsamhetssituationensärskilt konkurrens- ochdenförklaras av
år Detta har för övrigtpå marknaden under 1984.den svenska upp-

SPK-utredning 1987:15.tidigaremärksammats i en

Inmedeipriser skattför premiumbensin exkl. iFigur Utvecklingen1.8 av
Västeuropa 1980-1989.

Kr Iter KrIitf
m

1.624
1,4

2 1,2
1,6 1

0.812 -
0.60.8
0Sverige04 02i RotterdamVästeuropa

1980 1982 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Sverige.SPK Västeuropa Rotterdam- -

sPKzs IEA.Källor: EnergiaktueiltochEnergyPricesandTaxes.InternationalEnergyAgency

1.2.2 Diesel
mångabensinmarknaderna uppvisarDiesel- och drag. Igemensamma

detta avsnitt diskuteras enbart de omständigheter utmärkandeärsom
för dieselmarknaden.

Diesel distribueras i utsträckning försäljnings-stor genom samma
bensin. die-ställen I drag levereras omkring fjärdedelstorasom aven

selprodukterna via fjärdedelarstationsnätet medan omkring levere-tre
frånvia direktförsäljning bensins.k. med tankbil oljeföretagen. Förras

direktleveransernahar liten betydelse.
Dieselolja framför transportfordon bussaranvänds allt i ochtyngre

ocksålastbilar, för personbilsdrift.men
Medan andra länder Danmark favoriserat diesel-medvetett.ex.- -

åberopandedrivna bilar, effektivitet miljö-bl.a. deras högre och bättre
såegenskaper mindre utsläpp m.m., prin-bly innebär den svenskaav

rådercipen det i princip skattemässig mellan diesel-neutralitet ochatt
bensindrivna personbilar. Den kilometer hartotala kostnaden dockper

årunder varit för bensinbilar. Dieselbi-högre dieselbilar föränsenare
någotlar dyrare i inköp bensindrivna bilar. och med intro-Iär även än

duktionen blyfri bensin och katalytisk avgasrening knappastkommerav
miljöhänsyn kunna anföras premiera dieseldrivnaskälatt ett attsom
bilar.
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årakonsumentpris lleveranser ochUtvecklingen 1989Figur 1.9 av
förbrukare dieselpennlngvârde till slutliga 1980-1989.av

m3.Leveranser l 1 ooo

1000m3
3000

2500

1500

1000

88 8982 83 84 85 86 8780 81

Realpris,inklskattLeveranser -

SPI.SPKKällor: och

relativt periodendiesel sjönk konstant underDe totala leveranserna av
m3Således milj.marknaden 2,2levererades till den svenska1980-1984.

m3.årår milj. Under and-siffra för 1980 2,51984 Motsvarande var ca. årkonsumtionen. Leveranserna underhälften 1980-talet ökadeavra
m3. till dels real-uppgick till milj. Viktiga orsaker detta1989 2,9 är att

år dels ingasjunkit relativt kraftigt sedan 1985,priset diesel har att
tillväx-ekonomiskaegentliga substitut finns. Högkonjunkturen och den

bidragit till ökat transportarbete.under 1980-talet har även ettten

1.2.2.1 Marknadsandelar
fördieselmarknaden desammatill den svenskaLeverantörerna är som
förtotala marknadenbensinmarknaden. Oljeföretagens andelar denav

frånnågot bensinmarknaden. I likhet medemellertiddiesel skiljer sig
förtillsammansOKPgäller för bensin dock Shell ochvad svararsom

förändringarnaviktigasteförsäljningen diesel. En de40 %över av avav
förhållandet mellan OKP:smarknadsandelar har gällerägtsom rumav

iökningStatoils andelar. Statoils kraftigaoch stort settmotsvarasresp.
bakgrundför ökningminskningen OKP. Shells bör attmot avsesav

fö-försäljning diesel. Resp.i början 1980-talet Nynäsövertog avman av
illustreras i figurmarknadsandel 1.10.retags
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för diesel underMarknadsandelar 1989.1980Figur 1.10 resp.

Nl
....

ÖvrigaStatoil Shell OKPTexaco BP KPS DuPont Hydro Nynäs

Kas. D%.19891930
SPI.Källa:

Konkurrenstörhållanden1.2.2.2
avsnitteti inledningen undertidigareSe motor-omresp.resonemang

bensin.
die-förförhållande marknadentill bensinmarknaden kännetecknasI

ofta till ochfärre och förbrukare. Detta ledersel bl.a. större ut-gerav
prestationsrabatter. peri-Derabattgivningför betydanderymme mer

år 1988,liter underodvis i genomsnitt 79höga rabatterna, öreca per
hålla marginaler. Un-ochperiodvis bidragit till lönsamhethar att nere

åren det skettkan dock konstaterader 1989 och 1990 att enman
uppjustering försâljningsmarginalen diesel.av

Prissättning1.2.2.3
kr.m3,består 960påavgifter diesel energiskatt sär-Skatter och av

kr.m3 frånskillnad25 %. Tillmervärdeskattskild skatt 118 samt
likformig för diesel- ochbeskattningen motorbensin energiskattenärav

har1990januari 1980 och den lmarseldningsoljorna. Mellan den 1
literpå 307avgifter inkl. bensin ökat medskatter och öre permoms

kilometerskattför dieselbrännolja inkl.motsvarande ökningmedan
uppgår På för kilome-dieselbrännolja tillkommertill liter.340 öre per

801-900viktklassenterskattepliktiga fordon kilometerskatt. Ien
uppgår km.fr.o.m. den till 1:65 kr. 10denna skatt 1 permars
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Tabell Beskattningen1.4 dieselbrännolja mars. Siffrorna1980-1990av
m3.angivna I kr.

199031980

Energiskatt 80 960
Särskild skatt 27 118
Mervärdeskatt 0 570

Total skatt 107 1 648
Årsmedelpris 1 480 2 990

Andel skatt, % 7 55

3Avsergrundprisplusonstillägginkl.skattmed föravdrag genomsnittligrabattunder
månad1990.mars

1.2.2.4 Prisutveckling
figur framgårI 1.11 prisutvecklingen på diesel vid stationsförsäljning

tankbilsförsäljning i Sverige under perioden 1980-1989. Diagram-resp.
visar bl.a. priset dieselbrännolja långsammarehar ökatmet att än

konsumentprisindex. En bidragande orsak till detta kraftigtde fal-var
råoljeprisernalande årunder 1986.

Den relativt snabbare utvecklingen stationspriset exkl. skatt ijäm-av
förelse med tankbilspriset förklaras oljebolagen ökat sina margi-attav
naler relativt vid stationsförsäljning. Försäljningen via station tillmer
stationspris kännetecknas ofta köparna låghar relativt förbruk-attav
ning. Försäljningen via uppgårstationer uppskattningsvis till 40-50 % av
dieselleveranserna i landet. dessaAv leveranser säljs dock huvudparten
till tankbilspris. såledesDet endastär marginell del dieselförsälj-en av
ningen sker till stationspris.som

Figur 1.11 Prisutveckling diesel försäljningvid via station och tankbil.av
Avser perioden 1982-1990.

Index1982:100
OO i&quot;&quot;&quot;----- ---t j j

180
leo Exklskamtankbil-
140

Inklskatttankbil-120
Inklskattstation100

80 O Exklskatnstation
60

A Kpi40
20
0 4. u1 . . ..

88 1989 199086 8782 83 84 85 Juli
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Eldningsolja1 .3

villa-ofta kalladeldningsoljekvaliteten,för lättasteBeteckningen den
till s.k.deeldningsolja E0 leldningsolja, Iolja eller är motsatstunn

återstodspro-etc., vilka samtligaEoeldningsoljorna Eo 4 ärtunga
destillat.E0 Idukter, är ett

kol,huvudsakligeneldningsoljorKonkurrerande energislag till är ga-
elkraft.biobränslensol, samtnaturgas,

samtliga leve-åtta föroljeföretagen i Sverige nästanDe stora svarar
från många minstsynpunkter, inteeldningsolja. Det ärtunnranser av

eldningsoljavanligt skilja mellan leveransernaprismässigt, tunnatt av
två-ochvillakunderövriga kunder. Medtill villakunder och avses en-
frånmycket heterogenfamiljsfastigheter medan de övriga är grupp,en

små eller kommuner.fastighetsägare till fastighetsbolagstora
viadeleneldningsolja tilldrivmedel säljstill störstaI tunnmotsats

från oljebolagen till slutkonsumenterna.tankbil direkt
Shellfrämst OKP, BP ocheldningsolja detNär det gäller tjock är av-

del förbrukarnaför Enoljeföretagen leveranserna. stor avsom svarar-
för-eldningsolja framför alltimporterar själva. Tjock används störreav

fastighetsföretag. Enindustriervärmeverk, ochbrukare, störret.ex.
säljs direktföljd dominerande andel leveransernadetta är att en avav

År såldes totalaexempelvis endast % denoljeföretagen. 71989 avav
återförsäljare.eldningsolja viavolymen tjock

impor-delvidareKaraktäristiskt för tjockoljemarknaden är att en av
Di-själva samarbetsorgan.ombesörjs direkt förbrukarna ellerten avav

påår från legatuppgick till % under 1989 harektimporten 6 att caca
år lagerneddragningar.% 1988. Minskningen beror bl.a.20 under

i Mel-Oil kommunerExempel direktimportörer EFO AB östraär
Karlstad.Borås, Mölndal,lansverige Oil Göteborg ochoch West AB

tillverkningsindustrinexempelvis delarVissa andra storförbrukare av --
från spotmarknaden. Dessasjälva vid eldningsoljorimporterar behov

lagringsanläggningartillgång till kustbaseradeföretag har vanligen som
inköpdrift,direktimport cargoköp. Genommöjliggör och s.k. att m.m.

villa-snabbaremarknadsköts professionellt denna än t.ex.reagerar
prisförändringar.marknaden

E0 I1.3.1 Tunn eldningsolja
minskatsåväl tjocka eldningsoljor harLeveranserna tunnaav som

underviss ökning skedde dockkraftigt 1980-talet. Enmycket under
råoljepriseråren ochkraftigt fallande1985-1986 i samband med en

föroljaframförosedvanligt vinter. Det allt leveransernasträng är av
ellerharbyggnadsuppvärmning minskat. Oljepannorna ersattssom

toppbelastning. Vidareförför användas ochstängts att som reservav
1980-talet.energi in underhar betydande mängder sparats

m3år eldningsolja I till denmilj.Under 1980 levererades 7,4 sven-ca
År m3.milj.minskat till 3,6hade leveransernaska marknaden. 1989 ca
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figurernaI 1.12 och 1.13 illustreras b1.a. hur leveranserna har ut-
efterfråganvecklats under perioden fördelade sig1980-1989 hursamt

årunder 1989.

Figur Totala leveranser törbrukaretill slutliga eldnlngaolja I1.12 samtav
Inkl. villaägare.real prisutveckling skatt till Leveranser I 1 ooo

m3. IraPris I pennlngvirde.1989

KFiMSM31000
40003000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

8985 86 87 8881 82 83 8480

i Realtpris,inklskattLeveranser -

SPK SPI.Källor: och

Figur samhällssektorerLeveranser eldningsolja I till olika1.13 1989.av

Gruvor,tillvind.

Utrikessjöfart

Övriganäringar

En-och
tvábostadshus

Flerbostadshus

Övriganäringarinnefattarbl.a.Jordbrukochoffentligförvaltning.

1.3.1.1 Marknadsandelar
De olika oljebolagens eldningsolja skiljer sig imarknadsandelar för lätt

frånvissa avseenden andelarna det gäller drivmedel. Företagensnär
framgårandelar figur 1.14.resp. av
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underMarknadsandelar för eldningsolja I 1980 1989.Figur 1.14 resp.

ÖvrigaOKP HydroShell Kuwait DuPontStatoil Texaoo BP

R rensaseenseo

SPLKälla:

försäljning, i absoluta volymer,Samtliga företag har minskat sin mätt
skillnader. OKPmarknadsandelar finns detdet gällernär storamen

år försäljning tillsam-uppgifterna för och Finas1980 OK:s, SP:savser
blirmarknadsandel. Mätt i volymmans förlorat cirka hälften sinhar av

mark-gäller Shellsbetydligt 70 %. När detminskningen överstörre -
Tillår i leveranser.nadsandel för 1980 inkluderas denna Nynäsäven

Mobilfråga Hydro ochi marknadsandelar hör bl.a. JET,vinnarna om
marknadsandelar kommerStatoil Esso. de olika företagensHur att

miljökravExempelvis skärptaflera faktorer. kanutvecklas bestäms av
eldningsoljafå för lättskiljer sig marknadenbetydelse. Allmänt sett

köp-från tjockoljemarknadenbensinmarknaden eller attt.ex. genom
små-tillleveransfrekvensenorsak till dettatroheten En ärär större. att

låg, församtidigt kontraktvillakunder mfl. relativtförbrukare är som
Ökningen leve-dessablivit allt vanligare.automatiska leveranser har av

år. Sådana svaradekontrakthar dock underranstyper stannat senareav
År 1985år försäljningen till villakunder.för %1976 knappt 10 varav

år likhet medfortfarande 25 %. Isiffra 1989motsvarande 25 % och ca
på villaoljemarknadenkonkurrensmedlenbensinmarknaden ärt.ex.

förmåner, såsom introduktions-många. således uppsjöfinnsDet en av
leveransgaranti,delbetalningskontrakt,lägstprisgarantier,rabatter,

värmeservice m.m.

Konkurrensmedel1.3.1 .2
Automatska leveranser

några oljebo-eldningsoljaVid s.k. automatiska leveranser I lämnarav
då anslu-inträdespremie, kundviss i vissa falllag rabatt samt enen en

sig till systemet.ter
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Eftersom den normala oljeförbrukningen hos villakund ganska välen
kan beräknas, innebär fördelar för oljeföretag vidsystemet stora ett
planeringen olja. Kunden besparas samtidigt besvä-uttransportenav av

kontrollera oljenivån i cisternen Frånoch beställa olja.ret att kon-ny
sumentsynpunkt kan dock medföra minskad prismedvetenhet.systemet

värmeservice
Värmeservice erhålles i årsabonnemangregel på brännarser-ettsom
vice och utförs vissa oljeföretag dels i regi, delsav entre-egen genom

årligaDen genomgångenprenörer. oljebrännaren innebär rengöring,av
kontroll och justering vitalaalla återbesökdelar i brännaren vidsamtav
driftstopp. påPriset denna frånvärmeservice varierar oljebolag till
oljebolag och beror på iäven landet servicen utförs. Denna typvar av
service vanligare förr har avtagit eftersom det relativtärvar men nu en
dyr service för oljebolagen.

Rabatter
Vid försäljning eldningsoljor tillämpas olika former rabatter. Denav av
vanligaste formen rabatt villarabattär generell tilllämnas villa-av som

Till övrigaägare. köpare eldningsolja I lämnar flertalet oljebolagav ra-
batter enligt fastställd kvantitetsskala.en

påStorleken rabatten till villaägare varierar frånkraftigt oljebolag
till oljebolag. Perioder stigandemed rabattnivå försvårar framför allt
för de mindre kunderna köpa oljeprodukter påtill det marknadenatt

fördelaktiga priset. påDetta berormest rabatternas storlek ochatt ut-
formning inte alltid klart framgår oljebolagens prislistor. Höga rabat-av

i samband med relativt höga listpriser sålundakanter sättett attvara
locka till sig dåligkunder med information prisnivån marknaden.om

De förbrukarna påstörre marknaden kan i kraft sin högre för-av
brukningsvolym och marknadskännedomstörre förhandla sig till avse-

högrevärt rabatter de mindre förbrukarna. årän Under harsenare
skillnaden mellan rabatterna tvåtill dessa kategorier köpare ökat.

Flera oljebolag har tecknatäven avtal med olika konsu-grupper av
exempelvis personalavdelningar och inköpsföreningarmenter, vid olika

företag, styrelser i olika föreningar Denna form kategorirabattetc. av
erhålls någon prestationstörre utförs kunden,utan att dvs. enbartav
grund tillhörighet till viss sammanslutning. Denna form åt-rabattav av
njuts vissaäven villaägare med anknytning till storkunder hos olje-av
bolagen.

Förhandlingsrabatter starkt beroendeär den aktuella konkurrens-av
situationen och kan, i fallde köpare medveten andra oljebo-ären om
lags lägre priser, innebära ökade rabatter till enskild konsument.

Kredtgivning
Vissa oljebolag erbjuder exempelvis kunden dela påkostnadenatt upp
flera delbetalningar kostnad.utan extra
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Prissättning1.3.1.3
på flerfamiljs-Prissättningen eldningsolja säljs till villaägare,den I som

prisetfastigheter innebäroch förbrukare kommunerstörre attsom
råolja tilltill för raffinering. Prissättningenknyts faktiska kostnader och

lagrings-förbrukare eldningsolja hyrtI har ellerstörre egetav som
påofta prisutvecklingen spotmarknaden. Dennastyrs typutrymme av

Cargomarknaden leve-marknad brukar kallas cargomarknad.av avser
båti hel eller delad till förbrukare harlast störreranser som egen- -

depå ståri förbrukare möjlighetenhamn. För dessa alltid öppen att
på rådandesjälva oljaköpa den marknaden till Rotterdamnote-öppna

ringar. innebär inte kanDet svenska leverantörer cargoleveranseratt av
påöverskrida priserna Rotterdarnrnarknaden. Cargoleveranserna utgör

mindre eldningsolja.del den svenska marknaden för tunnen av
Någon påsärskild prisledare eldningsolja förmarknaden för I kan

pånärvarande inte urskiljas. prisle-Det finns dock vissa exempel lokala
dare.

Prisförändringar sker i första till ändrade produkt-hand i anslutning
råoljekostnader. Nedgångenoch i konsumtion marknadsutspelsamt

från enskilda bolag medför tillfälliga rabattförän-prisnedsättningar och
dringar. Cargomarknaden prismässigttidigare styrdär nämntssom- -

efterfrågeförhållandenutbuds- påoch västeuropeiskaden spot-av
marknaden.

OnstiIägg
För främst eldningsoljor tankbilsleveranser,och diesel, andraävenmen
tillämpar företagen prissätt-differentierat för regionalett systemmer
ning vad via statio-gäller för bensin diesel vid försäljningän ochsom

på oljeföretagenSystemet bygger för gemensamt ut-nernas pumpar. en
arbetad ortsförteckning för ri-omfattande hela4 000 Utöverorter.ca -
ket pågällande grundpriser eldningsolja diesel betalar köparenI och-
enligt denna ortsförteckning tillägg, varierar mellan extremvär-ett som

m3, m3dena i62 kr. i bl.a. Göteborg och kr. i Umfors Väs-263per per
uppgårterbottens inland. genomsnittliga ortstillägget i landet tillDet ca

m3103 kr. 10,3 liter. Mellan importhamnar medöre storaper per
lagringsutrymmen och med möjligheter för tankfartyg lossastörre äratt

små.skillnaderna i tillämpade Exempelvisortstillägg relativt är orts-
m3.Luleåtillägget i 80 kr., i Stockholm och i Göteborg 62 kr.84 kr. per
frånDet avgörande för ortstillägget för biltransportkostnadenär

importhamnen till förbrukningsorten. medför tilläggenDet att genom-
gående högre i inlandet iär kusten.än näraorter

Ortstilläggen rabattnivån tvåtillsammans med de faktorerär görsom
nettopriset till konsument variera Ortstilläggenskan landet.överatt

syfte, transportkostnaden, medför tillägget alltid diffe-att motsvara att
rentierar bådenettopriset. Rabattläget kan förstärka och motverka
ortstilläggens prisdifferentiering.
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Skatter och avgifter
föreldningsolja tjock eldningsoljaBeskattningen diesel, l och ärtunnav

m3 seidentisk,närvarande dvs. skattebelopp tas ut ovanpersamma
diesel. för fordon med diesel-Kilometerskatten gäller dock enbartom

drift.

1.3.1.4 Prisutveckling
från årframgårfigurI 1.15 prisutvecklingen eldningsolja l i Sverige

årtill januari. Figuren eldningsoljepriset vid1980 1990 visar bl.a. att
långsammareförsäljning till förbrukare har ökat konsument-större än

råolje-prisindex. En bidragande till kraftigt fallandeorsak detta devar
årpriserna under 1986.

framgårDet priset till villaägare utvecklats i taktsnabbareäven att
motsvarande pris till förbmkare. i kraftDe köparna harän större större
sin förbrukningsvolym möjlighetoch marknadskännedomstörre attav

förhandla sig till rabatter mindre köpare. Vidare motiverarstörre än
oljebolagen den relativt snabbare prisökningen till villaägarna med det
faktum ökade har slagit igenomlöne- och transportkostnaderatt mer
direkt till denna kundkategori.

Figur Prisutveckling eldningsolja Avser leveranser till mindre1.15 av
kr.m3.större förbrukare. iPrissamt

Index1980:10050 ...... ........

VillaInklskatt.-
D VillaExklskatt,

Övrigtskatt,lnkl-

ÖvrigtExklskatt,-
Akpi

framgårfigurAv 1.16 den kvartalsvisa prisutvecklingen eld-tunn
ningsolja vid försäljning fjärde kvar-till villaägare under perioden 1986
talet förstatill 1990 kvartalet. visar skillnaden mel-Figuren bl.a. att
lan det svenska priset eldningsolja pris i Västeu-l och motsvarande

ökat under perioden. Vidare priset i Sverigekan notera attropa man
ökade kraftigt mellan tredje samtidigtandra och kvartalet 1988, som

internationelladet priset i oförändrat.stort sett var

490



på eldningsolja I lvisteuropaPrisutveckllngen 1986-1989.Figur 1.16
kr.m3.förbrukare. Pris Itill mindreAvser leveranser

Kfm3 Krms
12001800
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1400
1200 am
1000

600
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600 400Sverige
400 vaaseuropa 203Rotterdam200

sonoe-4 am §94 0

Sverige.$PK SnittVästeuropa Rotterdam-

IEA.InternationalEnergyAgencyEnergyPricesandTexas.sPKrsEnergiaktuolltochKällor:

helaefterfrågan eldningsolja i underlandetminskadeDen tunn
kompensation för-bidragit till oljebolagen1980-talet torde ha att som

Även mil-förväntningarmarginaler.förbättra sina strängaresöker om
prisnivån eldningsolja.bidragit till höjai Sverigejökrav har tunnatt

oljebolagenförsökerstrukturomvandling under 1980-taletEfter vissen
lönsamheten. Detförbättrakonsolidera verksamheten och bl.a.attnu

efterfråganvid tillfälligt högtill prisetföreligger tendensäven atten
nivå, marginaler.vilket till ökadevid lederstiger och stabiliseras denna

198990 med infö-i sambandvintern ochtorde ha skett underDetta
framgår defigur 1.17eldningsoljor.mervärdeskatt bl.a. Avrandet av

eldningsolja tillförsäljningmarginal vidoljeföretagenssvenska tunnav
villaägare.
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Figur Utvecklingen1.17 ollebolagena marginal vid försäljning tunnav av
fråneldningsolja till villaägare under perioden den juli till1 1989

kr.m3.den september Marglnal12 l1990.

566837

m ...

Bm .

700-

1989 1990
1-Jul Dec Sep12

Definierad Iistprisinkl.arts-tilläggoch råvarukostnad.rabatterminusskatteroch Kostnadenförsom
råvara daglig såsomprisnoteringförvillaolja återspeglaspåden Rotterdammarknaden.Rabat-avser

oljebolagenredovisade månadsmedelvärden.terna genomsnittligaavserav

framgårfiguren frånAv årdet början 1990 skett uppjusteringatt av en
den redovisade marginalen sedan dess legat påganska konstantav som

m3.800-900 kr. per

1 .3.2 Tjock eldningsolja
De totala leveranserna tjock eldningsolja har minskat mycket kraftigtav
under 1980-talet. viss ökning årEn skedde årdock under 1985 och

År1986, samtidigt de internationella oljepriserna föll kraftigt. 1980som
m3.levererades till den svenska marknaden 10,4 milj. Motsvarandeca

m3.årvolym för 1989 uppgick till 2,5 milj. Viktiga tillorsaker den mins-
efterfrågan påkade tjock eldningsolja bl.a. det konkurrenskraftigaär

elpriset påoch de satsningar andra energikällor gjorts inom t.ex.som
fjärrvärmeproduktionen el, fliseldadeoch kol etc.. Vi-torv- pannor,
dare har tillverkningsindustrin gjort betydande energibesparingar och
tagit till bl.a. spillvärme. Den relativt lägre beskattningenvara ener-
gikol och efterfrågerninskningen påhar starkt bidragit tillävennaturgas
tjock eldningsolja. framgårI figur på1.18 pris- och leveransutvecklingen
tjock eldningsolja perioden 1980-1989.
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årenförbrukere 1980-ll-V till slutligaeldningsoljaLeveranserFigur 1.18 ev
Iskatt för Eo V. LeveranserInkl.Real prlsutveckling1989.

m3. års penningvârde.IPris 19891 ooo

Krm31000m3
300012000

250010000
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15006000
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5002000

88 8985 86 8783 848280 81

inklskattV Realpris,E0Il-ELeveranser, o

SPI.SPKochKällor:

på tjockoljemarkna-år introduceratsproduktharUnder en nysenare
tjockoljeprodukter be-olikasubstitut tillProduktenden. är ettsom

verketDistillate och i självaWideWRD Range är tungnämns gas-en
WRD hareldningsolja II.ioljeprodukt stort sett motsvarar ensom

delar detroligenmarknadsandel och kommer ersättaväxande att av
närvarande1990-talet. Förtjockoljeleveranserna undernuvarande er-

eldningsolja med WRDindustrin sin användningdelarsätter tunnavav
kundkategoritänkbar äroch energirikare. Enbilligareär annansom

m3245 000år levereradesfinlandsfärjorna. 1989exempelvis Under ca
% leve-motsvarande 12ellersvenska marknadentill denWRD avca

levere-och BPShell, OKPtjockolja. l dag det baraär somranserna av
Shell ochendastdockmarknaden. Dettill den svenska ärWRDrar

produktions-lågsvavlig samlade0,1 % WRD. DenerbjuderOKP som
ochuppgår 700000till mellanWRDi Sverige gällandekapaciteten

efterfråganm3 WRDår. kraftigt ökadEn eventuellt800 000 per
från andra leverantörer.medföra ökad importkonkurrensskulle kunna

tjockoljapå förmarknaden ärenskilda företagendet gäller deNär
fåtaldrivmedel;det gällerbilden här betydligt heterogen närän ettmer

obetydlig ellerandra harmarknadsandelar, medanföretag har stora
eldnings-tjockleveransernaingen försäljning. figur 1.19 illustrerasI av

åren 1989.1980olika samhällssektorer underolja till resp.
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Figur Leveranser tjock samhållssektorer1.19 eldningsolja till olika 1980av
1989.resp.

Övr..bostad,Gruvor,tillvind. El-,gas-, Samfärdsel.exkl Utrikessjöfart
värmeverk sjöfart jordbruketc.utr.

SCB.Källa:

1.3.2.1 Marknadsandelar
Försäljningen och marknadsandelarna för tjock eldningsolja återges i
figur 1.20.

Figur Marknadsandelar1.20 för tjocka eldningsoljor under och1980 1989.

36
35

Statoil Shell Texaco ÖvrigaBP Kuwait DuPont OKP Hydro Nynäs

131980 E1989

Källa:SPI.

Utöver den kraftiga minskningen totalförsäljningen, minskningav en
med 80 % under perioden 1980-1989, det inslagetär markanta imestca
utvecklingen kraftigaden ökningen de direkta inköpen, inköpdvs.av

Dessaandra oljebolag.görs än inköp har årdock minskat sedansom av
1985. När det gäller de enskilda företagen bilden här betydligtär mer
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fåtalheterogen det gäller drivmedel; företag har mark-än när ett stora
nadsandelar, medan andra har obetydlig ingen försäljning exem-eller
pelvis bedriver KPS ingen försäljning tjocka eldningsoljor i Sverige,av

pådelvis beroende de svenska svavelkraven.
självpåtagen.OK Petroleums minskade delvismarknadsandel är

årFör uppgifterna1980 OK, SP och Fina. Investeringen i Scan-avser
frånraff medel komma bort det dominerande inslagetett attvar av

produkter. Statliga SP hade tidigare rollen för till-garanttunga som
förseln produkter med hänsyn till marknadens utvecklingtungaav men
har denna bortfallit.roll Med sannolikhet kommer användningenstor

påtjock eldningsolja fortsätta minska den svenska marknaden.att attav
faktorer i påOsäkra detta sammanhang dels vilka krav svavelhaltär

kommer gälla, dels vilken inverkan tidigareläggning kärn-attsom en av
Ävenkraftsawecklingen få.kan komma naturgasmarknadensatt ut-

veckling kommer spela roll. En snabbaweckling skulleatt storen
kunna kräva elproduktion i tjockoljeeldade kondens- och kraftvärme-
verk.

Enligt olika depåförsäljningenmarknadsbedömare kommer troligen
med tankbil till enskilda konsumenter försvinna under 1990-talet.att

Konkurrensförhållanden1.3.2.2
Den svenska marknaden för tjockolja karakteriseras bl.a. antaletattav
dominerande leverantörer påmindre exempelvis drivmedels-är än
marknaden. I och med introduktionen produkten WRD och dessav

påväxande betydelse marknaden för tjock eldningsolja finns det ten-
denser till konkurrensen marknaden kan komma försvagasatt att
och försäljningen ytterligare fåtalkoncentreras till 2-3 leverantö-ett

tidigareSom frånkan detta importkonkurrensnämnts motverkasrer. av
andra aktörer.

1.3.2.3 Konkurrensmedel
Se avsnitt rabatter under eldningsolja.tunnom

1.3.2.4 Prissättning
För tjock eldningsolja förcargomarknaden betydande delsvarar en av
försäljningen, vilket betyder påverkasmarknaden helhet starktatt som

Ävenpåprisutvecklingen Rotterdammarknaden. den kontraktsbase-av
rade tjockoljeimporten i utsträckning prismässigtär relaterad tillstor
Rotterdammarknaden. Förbrukarna på marknaden och harär stora

förmågavanligen direkt eller indirekt sina inköp till denatt öppnastyra
internationella marknaden.

1.3.2.5 Prisutveckling
figur framgårAv 1.21 prisutvecklingen lågsvavligtjock eldningsolja

under perioden 1980-1990.
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lågsvavllg LSför eldnlngsolja E0 VPrlsutveckllngen tjockFigur 1.21
1980-1990.
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OKpi-exklskan-Inkl skatt

Sammanfattande bedömning1 .4

fåtalsvenska oljemarknaden domineras företag. Med hänsynDen ettav
företagen föreliggertill produkterna mycket homogena mellanäratt en

oligopolsituation i ekonomiska teorins mening. Det innebärtydlig den
prissättning. Typiskt förfinns tydliga risker för samordnadbl.a. detatt

ändringar i kostnader ocholigopolmarknad vidare moderataär atten
efterfrågan prisförändringarinte föranledatenderar omedelbartatt

eldningsolja.framför allt marknaden förmarknaden. Detta gäller
till för-drivmedel och anpassningenMarknaden för är transparent,mer

gårvärldsmarknadspriser snabbare.ändrade här
Över marknaden iprisbildningen den svenskahuvud taget styrs

internationella markna-utsträckning priserna demycket stor av
såsom och miljö-Därtill politiska beslut, skatterderna. beroendetär av

dålig, framförrelativtPrisinformationen tillkrav, konsument ärstort.
fråga manifesteras i periodvis mycket högai villaolja, vilketallt ra-om

battnivåer.
oljemarknaden vidareKaraktäristiskt för den svenska är att merpar-

inslag statligt ägande. Detta kanbetydandeföretagen har ettten avav
delvis andraföretagen i agerande marknadeninnebära sitt taratt

dock ingetbörsföretag. utredningen harhänsyn renodlade Iän t.ex.
såpåframkommit pekar skulle ha skett.attsom

1980-talet kännetecknatssvenska oljemarknaden har under helaDen
eldningsoljor.försäljningsvolymer Däremotsjunkande det gällernärav

har emellertidförsäljningen drivmedel stadigt ökat. Totalthar settav
påefterfrågan på krav struktur-oljeprodukter minskat. Detta har ställt

något där alltrationaliseringar, genomförts till viss del attavmensom
åtgärder minskafördöma ytterligare kommer krävas över-t.ex.attatt
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påkapaciteten raffinaderisidan. Det ökade statliga ägandet oljeföre-av
kan dock innebära sådan utveckling hämmas.tagen att en

råderSamtidigt det överkapacitet marknaden finns det bety-som
dande hinder för nyetableringar de initiala investeringarstoragenom

krävs för etablera oljeföretag. Därtill kommeratt samhälls-ettsom att
krav, främst beträffande miljöstörande utsläpp och miljöanpassning av
produkter, kräver företagen.hos Av allt dömastora kom-attresurser

konkurrensförhållandena på den svenska oljemarknaden iävenmer
fortsättningen i utsträckning betingas politiskaatt beslut, främststor av

det gäller skatter,när avgifter och miljökrav.
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RGASNATU2

Produkten och marknaden2.1

2.1.1 Produkten
består icke-vulkaniskablandning brännbara,Naturgas gaser somav en

idelvis löstförekommer i bergarter, ofta tillsammans med ochporösa
innehåller %Marknadsförd vanligen 80-95petroleum. metan.naturgas

bostadsuppvärmning, i industriellaDen används bränsle till pro-som
i kraftvärmeverk insatsvara för framställningoch petro-som avcesser,

nedkylningkemikalier. Naturgas kondenserats till vätskasom genom
liquefiedkallas LNG, natural gas.

2.1 Substitut.2
huvudsakligen med de traditionella bränslenaNaturgasen konkurrerar

förutsättningar kanolja, kol, biobränslen elkraft. Under vissasamt
iemellertid substitut. Energigasmarknadenandra användasgaser som

påSverige fördelar sig följande gaser.

Tabell Energigasmarknaden2.1 1988.

TWh

Naturgas 4.1
Stadsgas 0,5
Gasol leverans l bulk 3.2
Biogas 0.9
Koksugns- hyttgas, 4.0ca
Vätgas. 3.5ca

Summa 16.0ca

årsberättelseKälla:Svenskagastöreningens 1988.

produceras gasnafta gasol distribueras huvudsak-Stadsgas ellersom ur
hushållligen till i Stockholm och Göteborg. Denna kommergastyp un-

troligender 1990-talet medersättasatt naturgas.
det svenska handelsnamnet för och butanGasol kolvätenaär propan

blandningar internationellt för li-eller dessa kallas produkten LPG,av
quefied petroleum gas. Användningen huvudsakligen inom indu-sker
strin värmeverken har i ökad grad börjat använda gasoläven sommen

ocksåbränsle. Tilltänkta börja medanvändare brukarnaturgas attav
förtida inkopp-använda gasol innan naturgasledningen kopplas in, s.k.

iling i mindre del gasolen användsEnnaturgasnätet. motorgasav som
personbilar.
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sinabestår den itill delen vilketBiogas görstörre attmetangas,av
fulltämligen lik Uppgradering tillegenskaper är natur-naturgasen.
underSNG genomföras. Biogas förekommergaskvalitet kan en

påmängd beroende bl.a. hur den producerats.namn,
ocksåframför petroleumindustrinproduceras allt inomVätgas men

huvudsakligeninom metallurgi-, klor- och kloratindustrin där den an-
bränsle.vänds som

uppstår ochvid tackjärnstillverkningKokmgrts- och hyttgas koks- och
främstdärmed andra bränslen i järnindustrin.ersätter

2.1 .3 Marknaden
frånSverige, enbart Dan-All importeras till för närvarandenaturgas

pågårårförsta Förhandlingarmark. De leveranserna skedde 1985.
både Sovjetunionen leveranseremellertid med Norge och nya av-om

finns 38sedda bl.a. för elproduktion. Sovjetunionen och NorgeI ca
skulle Sve-2 % världens Enligt planernanaturgasreserver.resp. ca av

från från Sovjetrige därmed försörjas rörledningar, Finlandövertre en
frånfrån existerande naturgasledningenoch Norge, den redansamten

På iDanmark. längre sikt möjligt importeradetär även att naturgas
form LNG.av

Naturgas distribueras för endast i södra och Sve-närvarande västra
rige. Sedan introduktionen i Sverige har leveranserna ut-naturgasav

enligt följandevecklats ungefärliga volymer:

Tabell Leveranser Sverige.i2.2 naturgasav

År Milj.m3TWh

1985 0,9 81
1986 2,4 215
1987 2883,2
1988 4,1 364
1989 5,4 497

förhållandevisNaturgasanvändningen fortfarande begränsad i Sve-är
år energiför-rige. Under 1988 svarade endast för %1naturgasen avca

dåsörjningen i distribu-landet. Andelen förväntas dock öka betydligt
tionen tillutökas gälla Mellansverige inkl. bl.a. Stockholmsre-ävenatt

årnåsgionen. Enligt Swedegas planer 1995,Stockholm naturgasav
år år årEnköpingBergslagen 1995, Linköping Eskilstuna och1996 och

1997. Användningen kunna öka kraftigtväntasnaturgas gasenav om
utnyttjas till kondenskraftverkelproduktion i kraftvärmeverk underoch

uppgå till1990-talet. Naturgasanvändningen beräknas Swedegasav
i början nuvarande60 TWh 2000-talet. Det 15 %motsvararca av ca av

energiförbrukning.
ingårNaturgaskonsumtionen KPI. Där-inte i konsumentprisindex

ingår använd-stadsgasen med vikt 0,5 promille. Den totalaemot en om
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på på örekWhningen efter pris5,3 TWh kan 10 be-naturgas ettav
århafträknas ha omsättning omkring milj.kr.500 1989.en

Konkurrensförhållanden2.2

Aktörerna2.2.1
Någon konkurrens mellan olika naturgasleverantörer existerar inte i
Sverige. Staten har via Vattenfall och dess dotterbolag Swedegas AB
haft inflytande introduktion i Sverige. Swede-överett stort naturgasens

den importörenendaär sedan vidareförsäljer till regio-gas som gasen
nala distributörer enligt följande organisationsschema.

ÃgarandehrlFigur Naturgasdistributionen Sverige.2.1 I procent.

|Import
BIEDBGÅSAB
Vattenfall 43%

15%sydkraft
15%Shell
15%HNG

Industrigrupp 12%

VATTENFALL
BYDGABAB
Sydkraft %AB 76,5
Malmö t13,5
Helsingborg t6,0
Lund 4,0

I l
BYDKRAFTAB

Malmö Kommuner-l3VÄSTGAS Göteborg Helsingborg 61915AB avVattenfall 100% Lund röstetaletvarberg

NATURGASFÖRBRUKARE

Anmärkning: Unjerna försäljning Stadsnamnenrepresenterar naturgas.av avserresp.
kommunalaenergibolag.

Distributionen uppvisar variationer ansvarsfördelningenavseende
mellan importören och distributörerna, främst kommunerna. I stora
drag kan efter i stamledningen,säga att naturgasens transportman som
omhändertas importören såSwedegas, drivs gasdistributionenav av en
eller någonflera i måkommuner skepnad. Det gälla Sydgas eller de
kommunala energiverken ofta sista förutomdet handelsledet,ärsom

energiverken själva använderatt gasen.
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Försäljning till slutförbrukare frånsker i Sydsverige Sydgas och
kommunerna Malmö, Helsingborg och Lund, idelägareäven ärsom

frånSydgas, PåSydkraft. västkusten sköter Göteborgs och Var-samt
bergs kommuner Swedegas och Västgas försäljningen till slutför-samt
brukare.

2.2.2 Integration
Vertikal integration förekommer såväl statligadet detgenom som

Ägarförhållandenakommunala ägarinflytandet. i föränd-Swedegas har
vårenunder 1990. Förändringen har inneburit inteSwedegasrats att

längre dotterbolag tillär Vattenfall 60 % användarinflytandetett utan
ökar mellansvenska kommuner och industrier MNGatt samtgenom

gårSydkraft in delägare. Vattenfalls minskarandel till %. den43 Isom
industrigrupp föreslås ingår12 % Swedegasäga OK Petroleum,som av
Stora Kraft, GullspångsAsea, Kraft och Graningeverken.

I detta sammanhang kan det Shell, med 15 % del-ärnoteras att som
i Swedegas,ägare verksamtäven iär producent bl.a. de danskasom

gasfälten. Shell Olie- Gasudvinding Danmark 46 %ägerog av
A P Möller Maersk Olie Gas till Danskär Under-operatörog som-
grunds Consortium DUC. Producenten DUC levererar tillgasen
Dansk Olie Naturgas A dotterbolaget AS Dansk Naturgas Sog som
har exportavtalet med Swedegas.

2.2.3 Branschorganisationer
Svenska gasföreningens SGF ändamål förverka säkert ochär att ra-
tionellt utnyttjande gasformig energi. Föreningens medlemmar kanav
tillhöra olika kategorier. Verksmedlemmar de energiföretagär som
säljer eller planerar sälja gasformig årenergi. I slutet 1989att av var an-
talet företagsmedlemmar 98, 39 verksmedlemmar bl.a.medvarav var

på årsmötet.rösträtt SGF har bl.a. arbetat säkerhetsfrågor.mycket med
Verksamheten bedrivs ofta inom kommittéer och arbetsgrupper. Bland
dessa kan följande nämnas.

Marknadskommittén samordnar branschens påinsatser informa-
tionsområdet. Arbetsgruppen för allmänna avtalsvillkor för leveranser

årunderväntas 1990 förhandla med bl.a. konsumentverket.naturgasav
Statistikgruppen inventeraskall behovet statistik lämna förslagsamtav
till lämplig utformning branschstatistik.av

Teknikkommittén flertal förundergrupper bran-ettansvarar genom
schens omfattande tekniska arbetsuppgifter. Ett exempel kan belysa
detta. För skapa rörlighet för tjänsteroch inom EG och EFTAatt varor
arbetar kommittén inom Comité Européen de Normalisation CEN
med harmonisering de västeuropeiska reglerna för provning ochav cer-
tifiering Kommittén arbetar för de svenska reglernagasapparater. attav
för provning, certifiering och auktorisation skall till de fram-anpassas
tida CEN-reglerna.
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Leverantörer2.2.4
regionalaimportör finns, Swedegas AB. Användarnas och deEn enda

ägarsammansättningen idistributörernas inflytande viautövasavses
Ägare påtill olika de olikaSwedegas. de företagen verksammaärsom

nivåerna förutom i Swedegas elföreta-Shells del de störstautgörs av
blir be-Vattenfall och Sydkraft de kommuner ellerärsamtgen av som

industri-antalrörda naturgasintroduktionen. Dessutom kommer ettav
företag elkraftföretag in sig iköpa Swedegas.att

2.2.5 Kundstruktur
framgårindustrin, vilket tabellMerparten användsnaturgasen avav av

Köparsidan ekonomiskt rationell med bl.a.2.3. därmedantas storvara
flexibla sistnämnda innebärprismedvetenhet och inköpsfunktioner. Det

behålls tillbl.a. gamla värmeanläggningen konverteringdenatt trots na-
Förhållandet förhandlings-industrin bättreden köpandeturgas. ettger

dåläge leveransavtalet skall omförhandlas.

Tabell Naturgasleveranser2.3 1989.

Milj.m3Sektor Procent

Industrin 53258
EI-och värmeverk 148 31

Bostäder
tvåbostadshusEn- och 9 2

Flerbostadshus 25 5
Övriga 944

Summa 484 100

Begränsningar2.2.6 i konkurrensen
Ett enda till Sverige, vilket form be-leder innebärrör naturgas aven
gränsning eftersom kundens urval säljare begränsad. Det dockär ärav

hushållentroligen i huvudsak för eftersom dettagodo det svenskaav
sannolikt innebär flera konkurrerandelägre totala kostnader än om
rörledningar hade funnits. Däremot kan överväga att uppmuntraman

utvidgning utnyttjanderätten till ledningen till gälla andraävenatten av
potentiella i likhetimportörer den nuvarande Branschen kanän ägaren.
med eldistributionens järnvägens teleled-och bannätstamnät samt
ningsnätet karaktäriseras naturligt monopol vad gäller produk-ettsom

relativa för tidi-Det konkurrensläget är,ten naturgas. naturgasen som
alternativai priset demycket hög grad bestämtnämnts,gare av

upprätthålls främstenergislagen. Detta innebär konkurrensenatt ge-
säljare erbjuder alternativ. Det in-andra energislag köparnaattnom av

nebär i sin föreligger, naturgassektornskonkurrenstrycktur att ett trots
monopolliknande struktur.
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påver-förordningarviktigare lagar ochdet följande berörs deI som
konkurrensförhållandena på i Sverige.naturgasmarknadenkar

Rörledningslagen
förrörledning1978:160 bl.a.vissa rörledningar stadgarLagen attom

råolja, oljeprodukter eller är äg-fjärrvärme, naturgastransport somav
tillstånd koncessionbränsle inte särskiltnad användas utanatt avsom

innehållerfår angivna lagenframdragas eller utnyttjas. Denregeringen
skyldigockså koncessionshavarenbestämmelse ärsäger attatten som

kan skeombesörja ledningen, detersättningmot transport omgenom
förfång sistnämnda tordeför koncessionshavaren. Detväsentligtutan
inte föreligger formella hinder förinnebära det än ägarenatt annan av

ledig ka-emellertidrörledningen utnyttja ledningen. Det gäller attatt
transiteringsavgiften. Ipacitet finns kommer överenssamt att man om

såledesprincip Sverige carriersystem.har commonett

kommunal energiplaneringLagen om
år så kommu-kommunal energiplanering 1984Lagen ändrades attom

fick i uppgift fram energiplaner. Kommunernaheltäckandeatt tanerna
områdeni för viss energianvändning. Den kommu-kan dessa avsätta

fårkommunfullmäktige. docknala energiplanen fastställs Planenav
någon prövning leve-inte direkt i vissa fall vidrättsverkan änannat av

så harenligt ellagen. I praktiken torde det kommunernaattrans vara
skall utnyttjas iavgörande inflytande vilka energisystemöverett som

olika stadsdelar.

Plan- och bygglagen
energiplanenmarkanvändningen kommunalaNär det gäller kan den

så fåpå visarbetas in i detaljplaner enligt och bygglagen ochplan-
rättsverkan.

allmänna värmesystemLagen om
vissa möjligheterLagstiftningen huvudmannen för värmesystemettger

tvångtvångsansluta område.fastigheter inom visst bestämt Dettaatt ett
rättssäkerhetsgarantier. För detemellertid kringgärdat med olikaär

frågan tvångsanslutning avgiftsskyldig-första kan konsumenten om
het prövad va-nämnd. För det andra kan konsumentenstatens en-av

för lö-ligt värmesystemlagen begära huvudmannen värmesystemetatt
sådana fastighet blirin anordningar för värmeförsörjning i hans somser

Även frågan inlösen kan ionyttiga anslutningen till systemet.genom om
tvist hänskjutas tillhändelse va-nämnden.av

Fastbränselagen
år minska olje-Fastbränslelagen började gälla tillkom för1982. Den att

bränslenberoendet, främja användandet fasta, helst inhemska, samtav
kriser i bränsleförsörjningen.stärka beredskapen mot

stipulerar eldningsanläggningar, förbrukningLagen medatt stora en
på år, fastbränsleeld-terrajoule utrustade för180 skallänmer per vara

503



ning. Mindre anläggningar skall enligt lagen förberedas för eldning med
fasta bränslen.

Säkerhetsföreskrifter
Gällande föreskrifter tillämpningsföreskrifterär till förordningen om
brandfarliga Ansvarig myndighet sprängämnesinspektionenärvaror.
SÄI. SÅI:sTill föreskrifter har knutitsäven naturgassystemnormer ut-
givna tryckkärlskommissionen och Svenska gasföreningen.av

Sammanfattningsvis det kommunala inflytandet över natur-synes
gasmarknaden föravgörande tillhandahållasskallnaturgasvara om
inom kommunens område.

Inga de nämnda lagarna kan emellertid förmodas ha direkt kon-av
kurrensbegränsande verkningar gäller särskilt för naturgasförsälj-som
ning. Möjligen kan samhällsinflytandetsäga för inteäratt stort,man att

avgörande, försäga och hur naturgasmarknaden kommer utfor-om att
såledesDet inteär i första hand kommersiellt förhål-mas. gynnsamma

landen hittills byggt marknaden. Politiska beslut, ävensom upp tarsom
hänsyn till andra aspekter företagsekonomiskän lönsamhet, hu-utgör
vudanledningen till levereras i landet.att naturgas

Förutom energipolitikens styrande inverkan har kapitalintensiteten
hämmande påeffekt konkurrens i traditionell mening. Naturgasdis-en

tribution kapitalkrävande,är vilket innebär endast mindre antalatt ett
kapitalstarka aktörer tänkbaraär potentiella leverantörer. Troligensom

detär nödvändigt deltar i finansieringen dennaatt staten även av an-
ledning. Resurserna används till investeringar måste ochsom storavara
de företagsekonomiska lönsamhetskraven måste långsiktiga. Detvara

lång tid innan naturgasintroduktionen uppvisartar positiv lönsamhet,
kanske år10-20 innan når break-even, dvs. de resul-man sammantagna

uppgår till noll eller Avkastningskrav påtaten renodlat kom-ettmer.
mersiellt investeringsprojekt betyder i återbetalningstiderallmänhet på
några få år enbart företagsekonomiska beräkningsmetoder används.om

Självklart hänger importpris, grossistpris och den slutlige använda-
pris intimt Maximipriset hos användare och konsumentrens samman.

bestäms utifrån de alternativa energislagens prisnivå oljepriser, kolpri-
eltaxor nivåetc.. Denna kan betraktas given vid varje givetser, som

marknadsförhållande. Eventuella diskrepenser mellan import- och slut-
pris uppträder eller mindre marginalerstörre i de verksamma före-som
tagenkommunerna. Kapitalkostnader för rörledningar skattersamt
och miljöavgifter emellertid dominerandeär kostnadsposter i naturgas-
priset.

Konkurrensbegränsande avtal
Sättet sälja har medfört SPK i sitt kartellregisteratt harnaturgas att re-
gistrerat avtal leverans- och samarbetsavtalen från 1988 mellanmars
Swedegas AB och Sydgas AB. Enligt SPK:s bedömning dessa avtalär
inte unika vad naturgasförsäljning. I princip torde flertalet avtalavser
rörande naturgasförsäljning någoni mån konkurrensbegränsande.vara
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förhållanden2.2.7 Internationella
Inom EG bedrivs intensivt arbete förverkliga inremedett att en ener-

årgimarknad till EG-kommissionens prisuppgif-1992. policy bl.a.är att
i förhögre utsträckning skall spridas och tillgängliga allagöraster

åstadkommamarknadsaktörer för skalls.k. pristransparens. Detatt
åstadkommas insamling och publicering naturgaspriser igenom av
medlemsländerna främjande ökad användning officiellasamt ta-av av
riffer. Vidare söker kommissionen det europeiskagöra naturgasnätet
tillgängligt för företag vill före-och köpatransportera trots attsom gas

någoninte rörledning. skulle innebära för tred-Detägertaget en access
rörledningsnätet, s.k. carrier.utnyttjapart att common

Storbritanniens naturgasmarknad dock inte integrerad medärsom-
någotdet kontinentala har olika skäl blivitnaturgasnätet av av en-

testmarknad vad gäller denna konkurrenspolitik. Office of Gas Supply,
Ofgas, och Monopolies and Mergers Commission brittiskaheter de
myndigheter konkurrensfrågor.driver dessa BGBritish Gas harsom
tidigare haft till köp all naturgasproduktion i brittiskaensamrätt denav

årdelen Nordsjön. Under 1989 begränsades till %90ensamrättenav
påmed option resterande 10 % ingen in-köpare skulleom annan vara

ocksåtresserad. BG har tvingats redovisa tariffer iför transport av gas
rörledningsnätet. De företagsstrukturer meduppkommernya som an-
ledning denna uppluckring förstaBG:s monopolställning verkar iav av

ståndhand komma till Nordsjön,naturgasproducenter iatt t.ex.genom
Shell frånoch Exxon, hyr rörledningskapacitet för själva kunnaBG att
distribuera till främst industrikunder värmekraftverk.ochstörre

Prissättning2.3

påPrissättningen påbaseras de konkurrerande alternativensnaturgas
kostnader, pådvs. priser främst olja bränslenkol och andraävenmen

elkraft. Därvid underhålls-inkluderas skillnaderde i drift-, ochsamt
kapitalkostnader dessa alternativa bränslen jämfört med natur-som ger

Kundernas alternativ till energislag såledesbestämmer maximipri-gas.
efter justering för såsomandra faktorer reglerbarhet ochset, t.ex. ren-

het. Naturgaspriserna såledesbestäms inte i första hand naturgasensav
kostnader cost plus. Följden detta blir pay-off-tiden förattegna av

lång.genomförda investeringar blir De dominerande förkostnadsslagen
säljarna naturligtvis skall import-ha täckning för, ärnaturgasen, som

pris, underhålls-skatter och miljöavgifter, drift- och kapitalkost-samt
nader, de sistnämnda kan betraktas fasta Pay-off-kostnader.varav som
tiden för kundinvesteringar uppgår åremellertid sällan till femänmer
enligt Sydgas.

Prissättningen till pådelen marknaden baseras individuellastörre av
småhus någraavtal. Endast och mindre kunder enligtbetalar tariffer av

modell eltaxor. pågårInom gasföretagen dock arbete syftar till attsom
kunder inom homogena kundsegment skall betala enligt tariff.
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Det framförhandlade priset med industriföretag fördelas indivi-ett
påduellt olika komponenter. Anslutningsavgiften engångsbe-utgör ett

lopp. Abonnemangsavgiften årbetalas i kronor och uppräknasper van-
ligtvis med konsumentprisindex. utgårEnergiavgiften oftast med vissen

oljepriset. Definitionen oljepriset då iberor allmänhetprocent av av
kundens tidigare användning. Företag tidigare själva importeratsom
olja knyter priset till världsmarknadspris enligt s.k Rotterdamnoteringar
inkl. vissa tillägg. Andra industrier förhållandebetalar i till inhemska

Ävenkonsumentpriser beräknadeär SPK. koppling till kolprisetsom av
förekommer.

Vad gäller prisutvecklingen för finns för närvarande ingennaturgas
officiell statistik i Sverige. förhållandeDet är SPKett attsom avser

påändra börja insamla och informera naturgaspriser. Förattgenom om
närvarande endastär de minsta kundernas priser tariffer allmänt

småhustaxan.kända, den s.k.
Småhustaxan örekWhuppgick till 17 i december till1986 och 18-20

örekWh årenunder 1986-1989. Därtill skall läggas abonnemangsavgif-
öreomkring 2 kWh.ten motsvararsom

Fr.o.m. den januari uppgår småhustaxan1 1990 till örekWh21 exkl.
abonnemangsavgiften. Energiskatten sedan den juliär 1 1989 3,2ca
örekWh. Fr.o.m. den 1 1990 infördes dessutom mervärdeskattmars

% fr.o.m.19 den juli %1 20 konsumentpriset.av

Sammanfattande2.4 bedömning

Naturgasen introducerades årförst 1985 i Sverige varför användningen
fortfarande förhållandevis begränsadär eller %1 energiförsörj-ca av
ningen. ocksåDet innebär naturgasmarknaden och rörledningssys-att

i landet inte lika utveckladeär detemet etablerade naturgassystemsom
finns på kontinenten och i Storbritannien. Enligt nuvarande planersom

skall emellertid andelen i Sverige till 15 %växa eller i60 TWhca ca
början 2000-talet. Ett företag, Swedegas, ombesörjer all importav av

till Sverige.naturgas
Försäljning innebär, vid ledningsbunden för-naturgasav som annan

säljning, elkraft, köparens val leverantör begränsat.t.ex. ärattav av
Vanligen hänvisad tillär säljare i distributionsområde. Kon-ettman en
kurrenstryck förekommer dock under förutsättning andra leverantö-att

alternativa energislag finns tillgå i försäljningsområdet. Verti-rer attav
kal integration förekommer det statliga och det kommunala in-genom
flytandet i import- och distributionsföretagen. För öka konkurrensenatt
och därmed effektiviteten inom EG:s energimarknad talas framför allt

utökad för tredjerätt utnyttja rörledningar ägspart attom en ettsom av
företag och priserna i allmänhet skall bliatt transparenta.mer
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ELKRAFI3

marknadenochProdukten3.1

3.1.1 Produkten
vattenkraft ochkraft huvudsakligen medelektrisk skerProduktionen av
eller 60-70för knappt 50 %,för närvarandekärnkraft casvararsom

varitår ökningenharproduktionen. Jämfört med 1980varderaTWh, av
kärnkraftsproduktionen.inomTWh,40störst, ca

norrländska älvarhuvudsakligen iVattenkraftsproduktionen sker
ViaGötaland.i Svealand ochkärnkraftsanläggningarna finnsmedan

distri-regionala och lokalas.k. storkraftnätet nätdet rikstäckande samt
Storkraftnätetfrån produktionsställe till konsument. ärelkraftenbueras

FinlandDanmark ochmotsvarande i Norge,sammankopplat med nät
kraftutbyte inom Nordelsamarbetet.vilket möjliggör

består totaltöverföringssystemStorkraftnätet 400-220 kVett omav
medi ochhuvudsakligenkm ledningar. Nätet16 000 ägs attstatenavca

Vattenfall. Ca 800vattenfallsverk 1integrerad deldet är statensaven
Vattenfalls Motligger utanförkV-ledningar, äldre, ägo.km 220 mest en

utnyttjakraftföretagtransiteringsavgift kan andra nätet.än ägarnaäven
påår storkraft-1988elproduktion inmatades under% landetsCa 70 av

nätet.
kraftföretag.landets allamöjliggör samkörning mellanStorkraftnätet

kraftföre-kraft mellan desamkörning utbyte tillfälligFör och störreav
Målsättningen medbildats samkörningsgrupp.inom landet hartagen en

möj-åstadkomma ekonomiskt bästateknisktsamkörningen ochär att
och samkör-kraftsystemet inom landetliga utnyttjande det totalaav

fö-enskildasamtidigt demed grannländerna,ningsförbindelserna som
bibehållas.möjliga utsträckning skallhandlingsfrihet i störstaretagens

före-energiformerpå sikt med andraMöjligheter kort ersättaatt
bind-förbrukarnasTill följdfrämst uppvärmningssidan.kommer av

successivtendast skeanläggningar ersättningenningar till befintliga kan
år.fleraunder

kapacitets-såväl kärnkraftsproduktionenvattenkrafts- ärInom som
produktion imöjligheterna till ytterligareutnyttjandet i dag högt och

fåtal ka-till TWh. Enanläggningar begränsade störrebefintliga är ett
TWh skullefossilkraften där ytterligare 20pacitetsreserv finns inom ca

elproduktion.dagenskunna produceras utöver
Övriga ingår inteHushållsel KPI-vikten promille. elleveranserhar 30

i KPI.
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Marknaden3.1 .2
årligen,Totalt förbrukas inkl. överföringsförluster, 140 TWh elnärmare

åri Sverige till värde 35 miljarder kronor 1989. Utvecklingenett av ca
elproduktionen och elanvändningen beskrivs i tabell 3.1. De störstaav

användarkategorierna industrin servicenäringar,bostäder,är vär-samt
meverk för % förbruk-40 50 den totalam.m. som svarar ca resp. av

år årsförbrukningenningen. Sedan 1980 har ökat med 45 TWh. Denca
ökningen, 30 TWh, har skett inom sektorn bostäder ochstörsta närmare

service främst till följd användningökad för uppvärm-m.m., av av
ning. Elvärmens andel den totala elförbrukningen inom sektornav upp-

år Hushållensgick 1987 till %. andel uppgick till38 23 % medanca ca
driftelens andel, huvudsakligen i uppgicklokaler, till 40 %. Belysningca
och ventilation för användningen driftel.merpartensvarar av av

Såväl import år.brukar variera mellan 3 och 7 TWhexportsom per
Handel med utomnordiska länder förekommer inte inom elsektorn

blikan aktuell Sveriges samarbete med EG- och EFTA-men genom
länderna.

TillförselTabell och användning3.1 el TWh.1980-1989,av

198931980 1985 1987

nettoTillförsel,
inkl. pumpkraftVattenkraft 58,0 69.8 70,7 71,0

Kärnkraft 25,3 55,8 64,3 62.8
Fossilkraft lOJ 6,7 6,5 5,7

Total produktion 93,4 132,3 141,5 139.5
Import 3,4 5,2 2,2 12,1

Summa tillförsel 96,8 137,5 143,7 151,6

Användning
Industrin 40,3 48,5 51,7 54,6
därav avkopplingsbar

till elpannor ° 1,2 1,6 2,2
Samfärdsel 2,3 2,6 2,6 2,6
Bostäder, service
värmeverk 43,4 68.3 73,1 71,8m.m.
därav avkopplingsbar

till elpannor ° 3.7 4,1 5,7
Överföringsförluster 8,2 11,4 10,0 10,1

Summaförbrukning
inom landet 94,0 130,8 137,4 139,1
därav avkopplingsbar

till elpannor ° 4,9 5,7 7,9
Export 2,8 6,7 6,3 12,5

Summaanvändning 96,8 137,5 143,7 151,6

Preliminärt.a
bExkl.egenförbrukningvidelproduktion.

Uppgiftsaknas.c
SCBStatistiskaKällor: Svenskameddelanden; kraftverksföreningen.
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Konkurrensförhållanden3.2

Företagen3.2.1
företag. Totaltomkring tiokraftproduktionendominerasI Sverige av

VattenfallstatligaStörsthundratal elproducenter. ärfinns sva-somett
Vattenfallelproduktionen. Detotala nästungefär hälften denför avrar
elproduk-landets40 %förkraftbolagentio närmarestörsta avsvarar

årligenSydkraft ABAktiebolag ochOKGdessation. Störst är somav
produktionentotalaeller 10 % den14 TWhproducerar var-ca avca

dera.
producenternaombesörjsslutliga förbrukaretillLeverans avav

förvalt-kommunalavanligenåterdistributörerna. Deoch ärsenare
detaljdistributörerfinns i Sverige drygt 300bolag. Totaltellerningar

abonnemang.minst 50med
kraftpro-står denför 70 %eller överSju ägareägare avgrupper av

totala% denVattenfall, 40utanför dvs.duktion sker närmare avsom
de 70 %. Encirka hälftenelproduktionen. Kommunerna äger mest av-

institutionerandraförsäkringsbolagen ochärägargruppstor somannan
industrin självelintensiva ägeri partnerbolagen. Dende s.k.delägareär

enskilda kraften.den15 %ca av
många självakommunerandel beror delsKommunernas attstora

på Stock-delsfjärrvärme i kraftvärmeverk,och s.k.producerar att
i olikadelägarei södra Sverigeantal kommunerstad och ärholms ett

kraftbolag.
vattenkraft-uppstår industrier medPartnerbolagen storaattgenom

krafttillgångarna.tillgångar samtidigt uppvärderarbildar bolag ochnya
institutioner samtidigt desäljs till kapitalstarkabolagenDe somnya

förvaltning, för-anläggningarnasindustriföretagen försäljande svarar
till-sig köpaaktierna tillförsäkrarröststarka och rättendevärvar att

härige-år. Industrin minskarefter viss tid, 20anläggningarnabaka t.ex.
behåller kontrollenkapitalanskaffning överförkostnaderna mennom

iplacerarinstitutionernasålda kraftanläggningarna medande pengar
på partnerbolag kanavkastning. exempelmed säker Somverksamhet

ochsålt Bergslags AB,KopparbergsKopparkraft AB, Storanämnas av
aktie-sålt Säljarnas andelarDomsjö AB.Mo ochJunkaravan AB, avav

uppgår fall till 10i dessanybildade bolagenkapitalen i de resp. caca
uppgår %.till 90 40Andelarna röstetalet%.23 resp.av

elbehovtäcka sitttill delelintensiva företagen kanFlera de storav
ekonomisk trygghetvisskraft. innebäregenproducerad Dettamed en

elpriser.vid stigande
tillförsäljningnämnvärdmedfem elleverantörernaDe största egen

framgår tabellföljande. Vilka dekortfattat i detslutkund beskrivs är av
beräknasinte kanmarknadsandelaruppmärksammasHär bör3.2. att

egenproduceradförutomutifrån eftersom leverantörernalevererad
på kraftbörsen.frånockså kraftföretagsäljer de köpt andrael t.ex.
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störstaTabell De fem elleverantörerna3.2 1988.

Företag Levererad TWh1988,

Statensvattentallsverk 78,2
SydkraftAB 25,7
Stockholm Energi AB 10,4
Stora KraftAB 7,9
Bålforsens BákabKraftAB 6,2

Vattenfall statligt affärsverk. Verket har 50-tal dotterföretagär ett ett
till övervägande del elproduktions- eller eldistributionsföretag.ärsom

Förutom produktion distributionoch koncernens verksam-utgörsav
drifthet bl.a. storkraftnätet och Trollhätte kanal produktionsamtav av

och distribution naturgas.av
Sydkraft leveransområdekommuner inom sitt ochägs ettav sex an-

såsomtal institutionella Fjärde AP-fonden, m.fl.större SPP Deägare
kommunerna har tillsammans drygt 60 % röstetalet. Företagetssex av

aktier pånoterade fondbörs. ingårStockholms I Sydkraftkoncernenär
30 dotterföretag verksamma huvudsakligen energimarknaden.ca

Förutom produktion och distribution distribuerar Sydkraft natur-av
producerar och distribuerar fjärrvärme.samtgas

EnergiStockholm AB bildades januariden 19901 genom samman-
slagning den kommunala förvaltningen Stockholm Energi Distribu-av
tion och det Stockholms stad ägda Stockholm Energi Produktion AB.av
Stockholm Energi distribuerarproducerar och el, fjärrvärme och stads-
gas.

ingårStora Kraft i Storakoncernen huvudsakliga verksamhet ärvars
påinriktad skogsindustrin. tidigareSom har Sto-nämnts merparten av

vattenkraftstillgångar sålts återköpsrättmed till Kopparkraft AB, ettras
företag Kraft,Stora antal försäkringsbolag m.fl.ägs ettsom av

Båkab helägt dotterbolag till Båkabkon-Svenska Cellulosaär AB. I
ingår fyra dotterbolag, samtliga verksamma inom kraftbran-cemen

schen.

3.2.2 Integration
Horisontell integration påvanlig inom kraftindustrinär det sättet att
produktionsbolagen direkt och indirekt iandelar varandra. I för-äger
hållande företags fråntill ägarandel köps kraft delägda företag tillresp.

någotpris ofta fastställs enligt självkostnadsprincip.slags Sam-ett som
förhållandetidigt detta kraftleveranserdelägarna be-garanterarsom

varifrånderas möjligheter väljagränsas och till vilka villkor de kanatt
köpa erforderlig elkraft.

på kraftföretagensExempel de andelar i produktionsbolagstörre ges
i tabell 3.3.
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påTabell Exempel vissa kralttöretags andetar I produktlonsbolag.3.3

ÃgarandelFöretag Produktionsbolag 1988,%

Vattenfall ForsmarksKraftgruppAB 74,5
Sydkraft OKGAB 45,75

KrångedeA8 43,77
Stockholm OKGEnergi AB 10.0

KrångedeAB 31.8
Stora Kraft Karlshamnsverkens

KraftgruppAB 12.0
OKGAB 10,0

Bákab OKGAB 5.0
BlásjönsKraftAB 50,0

Också vertikal integration vanlig inom kraftindustrin el-är attgenom
producenter bedriver detaljdistribution eller har eller flera dot-även ett
ter-intressebolag med detaljdistribution.

formEn vertikal integration dåföreligger elförbrukareannan av en
Såhar andelar i kraftföretag. Svenska Cellulosa %äger AB 100ett t.ex.

Båkab.aktierna i Kommunerna ofta andelar i de privata bolagägerav
handhar elverksamheten i kommunen. Vidare förekommer el-attsom

distributionen, områden,inom främst mindre bedrivs ekonomiskaav
föreningar elkunderna.ägssom av

3.2.3 Branschorganisationer
Svenska kraftverksföreningens medlemmar, 60 enskilda och kom-ca
munala företag, för cirka hälften den svenska elproduktionen.svarar av
Föreningens syfte främja rationellär elkraftförsörjning, särskiltatt en
vad produktion och överföring. föreningensVAST utvecklings-äravser
stiftelse arbetar med teknisk forskning och utveckling inom elför-som
sörjningen.

I Svenska elverksföreningen ingår,SEF förutom återdistri-230ca
råkraftproducerandebutörer, företagäven med distribution.egen

Medlemmarna huvudsakligenär medelstora eller detaljdistribu-större
SEF:s syfte bl.a. tillvarata frågortörer. medlemmarnas intressen iär att

såväleldistributionenrör tekniskt och administrativt kommer-som som
siellt. Föreningen behandlar lågspänningsleveran-bl.a. tariffstruktur för
ser.

Riksförbundet energileverantörerna REL har till uppgift främjaatt
sina frågormedlemmars intressen råkrafts-i bl.a. distribution,rörsom
inköp och kraftförsörjning. årligenREL utarbetar förslag detaljtarif-till
fer till hjälp för medlemsföretagen i deras avgiftsberäkningar.ochtaxe-
Förbundet har 200 medlemmar, främst mindre och medelstora de-ca
taljdistributörer, levererar tillel sammanlagt miljoner abon-1,5som ca
nenter.
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Kundstruktur3.2.4
lågspännings-Elkunderna kan i delas in i högspänningskunder ochstort

återdis-kunder. Den elkraften säljs främst till industrin ochhögspända
lågspända till tilltributörer medan den elen delen levererasstörsta en-

hushåll. såledesbetydelsefulla köparkategorierna in-skilda De ärmest
återdistributörer hushåll. Vattenfalls elförsälj-dustrin, och enskilda Av

återdistri-på årning levererades tilltotalt 78 TWh 1988 32 TWhca ca
till industrin enskildabutörer, 17 TWh och knappt 5 TWh till hus-ca

håll.
återdistributörernaViss förekommer vidsamverkan mellan deras

råkraftleveranser.förhandlingar kraftföretag priser för dessamed Iom
åter-förhandlingar Sverigesköparna REL och Södrarepresenteras av

SSÅS.distributörers samorganisation De kommunala distributörerna
kan Kommunförbundet. övrigt säljs elkraftenFöräven representeras av
vanligen till leverantören fastställd tariff. Eldistributionen behandlasav
utförligare i avdelningen kommunala tjänster.om

Konkurrensbegränsningar3.2.5
För distribuera krävs enligt 1902:71,ellagen ändradatt senast
1988:218 koncession vilken beviljas energiverk. Inomstatens ettav
område finns endast koncessionsinnehavare. Koncessionstiden ären

lång, år.vanligen enligt ellagen normalt till innebär i prak-40 Detupp
tiken ingen konkurrens finns olika eldistributörer. Enligtmellanatt

tillhandahållainnehavarelag koncession skyldig förär attsamma av
förbrukningsändamål området.normala inom Skyldighet föreligger

emellertid inte inom existerande fjärrvärme- ellereller planeratatt ett
naturgasområde leverera för uppvärmning.

åstadkom-Enligt ellagen koncessionsinnehavare skyldig förär att
mande skälig prissättning sig pris övrigaunderkasta reglering ochav av
villkor för leverans Prisregleringsärendenströmmen. prövas sta-avav

prisregleringsnämnd för elektrisk ström.tens
För övrigt begränsas möjligheterna elproduktions- ochetableraatt

distributionsanläggningar främst politiskt motiverade beslut. I stortav
på elkraftområdetkan skilja för det första begränsningar inomsett man

för energi-och det andra konkurrensbegränsningar mellan och andra
första för-slag. Exempel det slaget begränsningar beslutärav som

hindrar utbyggnad kärnkraftanläggningar starkt begränsar yt-samtav
påterligare vattenkraftsutbyggnad. miljökravVidare ställs stränga nya

produktionsanläggningar.
storkraftnätet,Det s.k. utnyttjas för transitering 70 %av avsom ca

elproduktion, Vattenfall.landets och förvaltas huvudsakligenägs av
Vattenfall vissa kraftföretagDetta fördelar i jämförelse andramedger

nyttjar överföringsmar-T.ex. kan Vattenfall tillgodogöra signätet.som
driftginaler i särskild utbyggnad,kostnad. Dessutom kansystemet utan

vilketsamordnas med Vattenfalls övriga anläggningar kannätetetc. av
Vattenfall ytterligare ekonomiska fördelar.ge
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ingårFör företag i samkörningsavtal fastställs priset försom som
påsäljs denna marknad enligt villkorgenerella slags mittprisettsom

samtidigt elen skall levereras förden tillfället har de lägstasom av som
produktionskostnaderna. såledesDen enskilde leverantören kan inte

rådasjälv priset.över
ocksåKonkurrensbegränsningar finns energislag.andragentemot

Således lämnas statligt stöd till etablering alternativa energiformerav
kan vid uppvärmning samtidigt effektiversätta energian-som som en

vändning uppmuntras.
En del de energipolitiska besluten har delegerats till kommu-stor av

varjeI kommun skall det enligt lagen 19772439, ändrad senastnerna.
1985:47 kommunal energiplanering finnas kommunfullmäk-om en av
tige fastställd, aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av
energi. Flera andra lagar år såhar under ändrats de hänvisarattsenare
till kommunernas energiplaner. Har kommunen fjärr-planeratt.ex.

områdei och tillvärme nybyggnadsprojekt inte villägarenett ett
såansluta sig kan kommunen får bostadslån.avstyrka han statligtatt

Vidare den plan- och bygglagen kommunerna utfärdarätt attger nya
lokala föreskrifter, fårviss uppvärmning inte före-t.ex. att typen av
komma inom område.angivetett

nivå förhållandeElprisets i till påverkasandra energipriser vidare av
heterogen beskattning olika energislag.en av
Ovan beskrivna regleringar påverkar således såvälvillkoren företc.

produktion och distribution efterfrågan och konsumtion elek-som av
trisk kraft och begränsar därmed berörda valmöjligheter ochparters
handlingsfrihet, vilket i ocksåsin begränsar konkurrensen.tur

förhållanden3.2.6 Internationella
Genom det svenska storkraftnätet sammankopplat medäratt motsva-

irande Danmark, Norge Finlandnät och möjliggörs visst elutbyte mel-
lan dessa länder. Samarbetet sker inom Såvälför im-Nordel.ramarna

fråntill Sverige har varierat årmellan 2 och 8 TWhport exportsom per
årunder 1980-talet. Sedan 1985 har överstigit importen förexporten

Sveriges del.
Nordelsamarbetet möjliggörs vidare elproduktionssystemenattav

varierar i de nordiska Sålundaländerna. har Norge renodlatett vatten-
kraftsystem medan Danmark har renodlat värmekraftsystem. Sve-ett
rige och Finland har kraftsystem såvälmed värmekraft inkl.vatten- som
kärnkraft. Avsevärda fördelar uppnåskan samkörning mellangenom
dessa olika Av betydelsestörst norsk vattenkraftsystem. är export av
och svensk kärnkraft till driftårandra länder under med goda produk-
tionsförhållanden import dansk och finsk tillvärmekraft Norgesamt av
och Sverige torrår.under Olikheterna mellan länderna och stordriftens
fördelar kan minska produktionssystemens storlek i de olika länderna.
Vidare ocksåkan erforderliga produktionsreserver, s.k. störningsreserv,
i viss driftsituation reduceras samkörningsförbindelserna.en genom
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huvudsakligende nordiska grannländernaKraftutbytet med avser
från till Finland.SverigeViss fast kraft levereras docktillfällig kraft.

så kostnaderna ii princip sketillfälliga kraften skalldenUtbytet attav
så låga möjligt. Kostnads-kraftsystemet blirnordiskadet samlade som

kraft.utbyteri princip lika mellan debesparingarna delas parter som
Även med el,internationell handelÖvriga förekommerinom Europa

medlemsländeromfattning. Inom EG:si begränsadhittills dock endast
stånd energimarknad.pågår enhetlig inre En-tillarbete med att en

commoncarrier-principen diskuteras ännuligt den s.k. men somsom-
behålla fysiskaoffentliga för detdetinte fastställts skall ansvaretman-

fri mellan olika elleveran-konkurrensendistributionsnätet släppamen
alltså självpå skallin sig Som konsumenthyra nätet.törer att man

inom EG. Förvill anlitavälja vilken elleverantörerkunna attman
måste regel-tillämplig energiskatten och andraprincip skall blidenna

Samtidigtså lika villkor.konkurrens kan skeharmoniserassystem att
industrinsmåste gäller i synnerheti elprissättningen öka. Dettainsynen

på kontinenteneuropeiskaenergileverantörerna denkontrakt med som
för olika kunderna.ofta individuellt utformade dei dag är

På lång och EFTA-ländernasikt utbyte mellan EG-kan även av
omfattning.ske i ökadkomma att

Lönsamhet3.2.7 m.m.
mellan före-varierar relativt mycketinom kraftindustrinLönsamheten

måste för-emellertid medJämförelser mellan kraftföretag görastagen.
bl.a.ofta skiljer sig väsentligt vad gällersiktighet eftersom företagen

kapitalvärdering.kundstrukturproduktionsapparat, kapital- och samt
lönsamhetsmåttnågra förberäknatsredovisasl tabell 3.4 m.m. som

årsutifrån verksam-uppgifter i 1985 och 1988fem kraftbolagstörre
hetsberättelser.

inom industrin böravkastningstalen andra branscherJämförs med
risknivån för kraftin-hålla konjunkturberoendeti minnet ochattman

tillverkande ochfördustrin i allmänhet bedöms lägre än merasom
industri.konkurrensutsatt

större kratttöretag ochLönsamhet Inom 1988.Tabell 19853.4 m.m.

Soliditet.Nettoresultat %Företag Avkastning
på Itotalt procent
kapital, omsättn.% av

85 8885 8885 88

25Vattenfall 11.7 6410,8 8,0 34,3
Sydkraft 2715,2 329,4 10,0 12,7
Stockholm Energi
Produktion 20 147,7 0,6 6.45,5
Båkab 53 5613,3 36.8 36.115,4
Gullspång 3214,9 15.0 4111,0 9,4
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Någon kraftindustrinenhetlig i form lönsamheten inomtrend attav
år finns inte. I deskulle ha ökat eller minskat mellan 1985 och 1988

någraflesta fall variationen i värden tillbegränsas uppmätta procent-
lönsamhetperioden. Vattenfall visar försämradenheter under Att en

århuvudsakligen kapitalet fr.0.m. 1988 harberor detatt upp-egna
värderats med miljarder kronor. Om beräkningar med6 görs sammaca

år solidite-värderingsprinciper kapitalet skulle1988 1985 t.ex.av som
åruppgå till %60 1988.ten ca

Båkabs förhållandevis förklaras företa-goda lönsamhet bl.a. attav
från vattenkrafts-elanskaffning till övervägande del härrör äldregets

anläggningar.
årEnligt riksdagsbeslut fr.0.m. ekonomisk styrninggäller 1989 en ny

näringslivet.Vattenfall skall bli likt koncern inomav som nu mer en
och plane-Det kapitalet har skrivits avkastningskravet ökategna upp,

långsiktig.ringen blivit friare och beslutet det angelä-l ärattmer anges
effektivitetsförbätt-de ökade kapitalkostnaderna medmötsget att

styrning,ringar. bakgrund Vattenfalls ekonomiska ochMot bl.a. av nya
fåttprishöjande effektden denna kan ha inom kraftindustrin, har SPK

regeringens följa pris- ochuppdrag med särskild uppmärksamhetatt
konkurrensförhållandena elenergiområdet.inom

Till följd den styrningen höjde Vattenfall sina eltaxor medav nya
aviserats10 % den januari 1989 och 1990. Liknande höjningar har1ca

årför Vattenfalls prisledarskap till lön-1991. Genom kan detta leda att
samheten inom kraftindustrin speciellt inom företagkommer öka,att

låga åräldre kraftverk med produktionskostnader. Underägersom
flertalet1989 har kraftföretag höjt elpriserna i utsträckningsamma som

Vattenfall haftha motsvarande kostnadsökningar.utan att

Prisbildning3.3

Prissättning3.3.1
Högspänd säljs för fleravanligen enligt tariffer. Ofta tariffernagäller
år innehåller dåoch prisjusteringsklausuler till den all-relaterassom

på åretprisutvecklingen KPI priserna föreolja ochmänna samt uran
leveransåret. år.Priserna för i januari varjehögspänd ändras vanligen

påGenom sin dominerande ställning Vattenfall hit-elmarknaden har
hafttills prisledande högspänningstarifferna.roll vad gälleren

Högspänningstarifferna består fyra fast avgift,normalt element:av
abonnemangsavgift, högbelastningsavgift energiavgift. Tariffernaoch
indelas oftast i flera nivåer på leveransspänning.beroende

fasta utgår årDen avgiften i kost-kronor och skall demotsvaraper
nader oberoende nämligenelkonsumenternas elförbrukning,ärsom av
uppmätning, avräkning och debitering.

Abonnemangsavgiften effektkostnadenskall täcka den del somav
utgården effektberoende ilokala nätkostnaden. Avgiftenmotsvarar



årkronor tvåkW och och erläggs för medelvärdet konsumentensper av
månadsvärden årethögsta under för medeleffekt timme.uttagen per

Högbelastningsavgiften påskall i första hand täcka effektkostnaden
produktionsnivå ingåroch de centrala nätdelama. Dessutom den del
med vilken dagenergikostnaden överstiger nattenergikostnaden vinter-
tid. Högbelastningsavgiften utgår år,i kronor kW och debite-per men
ringsgrunden här vanligen medelvärden konsumentens fyra högstaär av
månadsvärden för sextimmarseffekt med sextimmarseffektuttagen

medeleffekten under sextimmarsperiod.menas en
Energiavgiften utgår75 % elpriset ioch öremotsvarar ca av per

kWh. Den skall täcka leveransens energikostnader varieraroch under
årets, veckans och dygnets delar. kortsiktigaDen marginalkostnaden för
kraftproduktionen har här betydelse. rörligaDenna denstor motsvarar
kostnaden för den sist producerade kilowattimmen i befintligt kraftsy-
stem.

Högspänningstarifferna alltså enligt formmodifieradsätts en av
marginalkostnadsprissättning. Syftet med prissättningsmetoddenna är

priset skall brukarna information för elkonsumtionen. Vidrättatt ge
överkapacitet sänks priset. Vid underkapacitet höjs priset vilket leder
till besparingar signaleroch till producenterna bygga Under denatt ut.

från hålltiden har flera framförts förslag införasenaste attom en ge-
på Dånomsnittsprissättning el. det de totala kostnaderna i det be-är

fintliga priset. tillbakablickandeEtt kostnadsbegreppsystemet styrsom
fåranvänds där tillämpad avskrivningsmetod förbetydelse kost-stor

nadsnivån. Vid genomsnittsprissättning, leder till prisut-lugnaresom
veckling marginalkostnadsprissättning,än föreligger risk priset sättsatt
för högt vid överkapacitet lågtvilket leder till för resursutnyttjande.
Närmar sig kapaciteten åfullt utnyttjande priset andra sidan försätts
lågt vilket leder till överkonsumtion. Diskussionen genomsnittspris-om
sättning skall bakgrund marginalkostnaderna för-förmot attses av

öka i och med energislagväntas dyrare kommer användas i el-att att
produktionen vid kärnkraftsaweckling miljöavgiftersamtidigten som

kommer påha fördyrande effekt elen under 1990-talet.etc. att en
Lågspänningstaxorna ändras vanligen samtidigt högspännings-som

år,den januari varje1 bl.a. till följd förkostnadernataxorna attav
kraftanskaffning 70 % detaljdistributörernasutgör kostnader. Detca av
förekommer emellertid justeras vid tillfällenandraävenatt taxorna un-

året.der
Lågspänningstariffer lågspänningsleveranserför vid vilkastörre mät-

ning effekten förekommer kallas effekttariffer och harav samma upp-
byggnad låg-högspänningstariffen. För det dominerande antaletsom
spänningskunder tariffernahar dock förenklats. Förenklingen innebär

fast avgift slås påoch abonnemangsavgift till huvudsäk-att samman en
ringens storlek baserad avgift säkringsavgiften högbelast-samt att- -
ningsavgiften inkluderas i energiavgiften. Effektmätning förekommer
således lågspänningsabonnenter.inte hos det flertalet I stället till-stora
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lämpas effektbegränsning mätarsäkringarnas dimensionering.en genom
Avgiften alltså stegvisär beroende den effekt abonnentenstörsta kanav
ta ut.

Säkringsavgiften täcka distributörens kostnader för mätning,avses
debitering delar det distributionsnätet medan energi-etc. samt av egna

råkraftkostnadenavgiften skall täcka och övriga delar det dis-av egna
tributionsnätet.

Genom sin dominerande påställning elmarknaden har Vattenfall
hittills haft prisledande roll vad gäller högspänningstarifferna ochen
många andra leverantörer har tillämpat tariffer i detär närmastesom
identiska med Vattenfalls. årUnder har dock denna likhet avta-senare
git höjningarnasäven storlek tenderat i följa Vattenfalls.att stortom

lågspänningstariffemaVad gäller skillnaderna såväl nivåiär ut-som
veckling individuella för varje distributör.mer

För all el förbrukas i utgårlandet normalt punktskatt försom en som
örekWhnärvarande 5 för industrinär örekWh hushålls-och 7,2 för

kunder 2,2 i vissa glesbygdskommuner.öre Sedan den 1 1990 ärmars
elkraft, inkl. punktskatt, momsbelagd.

Särskilt energikrävande industrier kan tillstånd frånefter regeringen
tillämpa andra grunder för beräkning den totala energiskatten. Skat-av

dåbetalas i förhållande till den energikrävandeten produktionens
värde fritt fabrik, för närvarande 1,7 % detta värde. Vad gäller oljaav
får företagen dock själva betala den del skatten överstiger 291av som
krm3.

För motverka alltför ekonomiska uppståratt överskott hosatt stora
till äldreägare vattenkraftsanläggningar utgår påsärskild skatt el-en

kraft sådanaproduceras i anläggningar. Vattenkraftverk byggdasom
årföre således1973 belastas påmed skatt öreproducerad2 kWhen

och kraftverk årbyggda mellan 1973 och öreproducerad1977 med 1
kWh. Enligt förarbetena till lagen vattenkraftsskatten bör dennaom
inte kunna påvältras konsumenternaöver höjda elpriser.genom

På elkraft produceras i utgårkärnkraftverk skatt med 0,2som
örekWh. ingårDenna skatt vanligen i de taxeenliga elpriserna.

utgår,Energiskatt under vissa förutsättningar, inte el levere-som
till avkopplingsbara elpannor dåMW vid tider elenergistörre än 1ras

inte behöver med oljeeldadersättas elproduktion. Syftet med skattebe-
frielsen billigär överskottskraft skall ianvändas elpannor inom in-att
dustrin och i fjärrvärmenäten under dåperioder industrin och värme-
verken använder olja. Detta skall lås-dock ske framtidaannars utan
ningar vid hög elanvändningsnivå. årligaUnder 1980-talet har de le-en

skattebefriad till avkopplingsbara elpannor varieratveranserna av
mellan och 81 TWh. Priset för den avkopplingsbara elkraftenca mot-

vanligen högspänningstariffens energiavgift.svarar

3.3.2 Prisutveckling
SCB publicerar producentprisindex för uppgifterbaserasett som
från de elproducenterna.största Varje uppgiftslämnande företag har
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industri ellermedelstortypabonnent kanvalt ettut vara enen som
abonnerad effekt 5,7-10kV,Priserna spänning 11-50energiverk. avser

energiskatt.årsförbrukning GWh, exkl.21-50MW,
förockså avseende hus-konsumentprisindexpublicerarSCB ett

påuppvärmningsändamål elpriset,hålls- i Indexet baserasbostäder.och
eldistributörer60för typabonnenter hosinkl. energiskatt, tre va-avca

abon-typabonnenternaspridda landet. De ärrierande storlek över tre
elvärme.villa elvärme i villa medi lägenhet, i samtnenter utan

båda kon-år elprisindexarna jämtedeUtvecklingen sedan 1980 av
isumentprisindex beskrivs tabell 3.5.

för elenergi konsu-konsumentprisindexProducent- och samtTa bell 3.5
100.1980mentprisindex totalt Januari 19901980-

Konsument-Konsument-Producentprls-
prisindexprisindex,index, exld.

totaltför inkl.energiskatt
År energiskatt

årsmedeltal 100100 1001980
januari 107102 1081981

117107 1181982
129116983 1171
13921 1291984 1
150128 1421985
1591986 134 148
164135 1521987
1721591988 139
1831701989 152
1991921990 166

årmed 92 % sedanjanuari konsumentpriset ökatI 1990 hade
%ökat med 66producentpriset1980 vilket betydligt än somvar mer
ef-direkt jämförbaraIndexserierna emellertid inteunder perioden. är

producentpriserna exkl.konsumentpriserna inkl. ochmätstersom ener-
årindex förskullegiskatt. konsumentprisserien beräknas exkl. skattOm

förhållande tilltabell 3.5. Ilägre enligt1990 bli 5 procentenheter änca
konsumentprisindex ökatenligtallmänna prisutvecklingen,den som

såväl elprodu-förperioden, ökningen varit lägremed 99 % under har
elkonsumentpriset.cent- som

bedömningSammanfattande3.4

företagtiotal företag. DessaElproduktionen domineras äger ävenettav
särställning intar Vatten-flera produktionsanläggningar. Engemensamt

elproduktion.ungefär hälften landetsfall för avsom svarar
verksamhetsområdenproducenterna har utöverFlera de storaav

undvika subven-minst eldistribution. Försjälva elproduktionen, inte att
områden företagenönskvärttioner olika det enligt SPKmellan är att

ochfastakorrekt fördelartillämpar redovisningsmetoder gemen-som
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väsentligtpå områden. Härvid detkostnader olika ävenär attsamma
riktningfrån i avsedddetaljdistributionen. Ettelproduktionen skiljs steg

resultatornråden. utrednings-på nio IVattenfalls divisionaliseringär en
Vattenfallföreslagithar SPKElmarknaden 1988 1989 attrapport -
resultatan-självständiga bolag medtill antalskall omvandlas egetett

svar.
för överföringi utsträckningstorkraftnätet användsDet s.k. stor av

andra företag kanhuvudsakligen Vattenfall. Menel. Nätet ävenägs av
Vattenfallmedtransiteringsavgift. I och nä-utnyttja det ägerattmot en

framför övrigakostnadsfördelartillgodogöra sig vissakan företagettet
fristående ställ-storkraftnätet heltbrukare Genomnätet. att ge enav

användaförutsättningarna för alla producenter nätetning skulle öka att
på villkor.samma

område konces-inom reglerasdistribueraRätten att ett genom
år, ochför viss tid, normalt högst 40sionsgivning. Koncessionen gäller

eldistributioneni praktiken koncessionsinnehavaren monopolger
effektivitetområde. kostnadsmedvetande ochinom sitt främjaFör att

undvikaslånga koncessionsperioderinom eldistributionen alltförbör
får rutinmässigt.koncessionen inte skesamtidigt förlängningsom en av

Även konkurreradistributörer möjlighetandra potentiella bör attges
påfår bekostnademellertid inte skekoncessionen. Konkurrensenom

underhåll.distributionsanläggningarnasleveranssäkerhet ochav
möjligheterökadeplan- och bygglagen kommunernaDen attnya ger

område. kon-energianvändningen inom innebär bl.a.Detta attstyra ett
uppvärmningsändamål begrän-kurrensen mellan och fjärrvärme för

ocksåenergislag begränsasKonkurrensen mellan och andra avsas.
i varie-miljöavgifter olika energislagenskatter och belastar desom

utsträckning.rande
på intarsin dominerande ställning elmarknaden Vatten-I och med

medförtfall prisledande roll. Vattenfalls avkastningskrav har atten nya
år Flertalethöjt eltarifferna med % 1989 och 1990.verket 10ca per

därvidutsträckning ochkraftföretag höjt sina tariffer i motsvarandehar
också stelheti Ytterligare faktorerflera fall höjt sin lönsamhet. som ger

reglerarprissättningen elmarknaden samkörningsavtaletär som
elprodu-tillfälliga försäljningen kraft mellanpriset den skersomav

andelskraften vanligen säljs till självkost-den s.k.centerna samt som
nadpris.

vilket prisKraftföretagens lönsamhet inte enbart beroendeär somav
också Itillämpas i utsträckning hur kapitalet värderas.utan stor av

överlåtelse krafttillgångar vanligt dessadetsamband med äldre är attav
och för-kraftigt vilket resulterar i ökade kapitalkostnaderuppvärderas

sämrad enligt bokföringen.lönsamhet
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V

FÖRPACKNINGSINDUSTRIN





INLEDNING

Förpackningsindustrin i Sverige relativt industri kanskeär storen men
såinte alltid uppmärksammad. Statistiken, intresset och diskussionen

fokuseras ofta kring den varuproducerande delen den svenska eko-av
sånomin inte mycket kring förpackningsbranschenoch attsom genom

mångaförpackning distributionen iför och delar stycken ärsvara av en
Årligenförutsättning för varuproduktionen. i storleksord-produceras

ningen miljarder förpackningar i Sverige livsmedelsindustrin35 varav
miljarder. förpackningsindustrin omfattaranvänder 15 Den egentligaca

några många småföretag storföretag företag och syssel-200 ochca - -
000 Omkring 125 företag säljer förpackningsma-14sätter ca personer.

skiner egentillverkade eller importerade. Totalt arbetar omkring-
direkt förpackningar inom75 000 80 000 eller indirekt medpersoner-

industri, distribution. Förpacknings- förpackningsma-handel och och
uppgår årligenskinmarknadens omsättning till 15 miljarder kronorca

fleraoch till miljarder kronor.exporten
Förpackningsmaterialen brukar indelas i och kar-grupperna papper

för cirkaplast, Wellpapp, metall, och glas. Wellpappenträtong, svarar
femtedel förpackningsförbrukningen, kartong förochen av papper

cirka fjärdedel och för tredjedel. Glasförpack-plasten uppemoten en
ningar returhanteringen förpacknings-exkl. endast för 4 %svarar ca av
förbrukningen och träförpackningar för ungefär sexprocentig andel.en

lörpackningsmaterials värdet.Tabell Olika marknadsandelar i1. 36av

1970 1987

Wellpapp 20
45

Papper 24
Plast 3113
Metall 19 15
Glas 7 4
Övrigt 16 6

SvenskKälla: Papperstidning1888.

Vad är förpackningen
Förpackning, eller det tidigare använda franska ordet emballage, be-
tydde ursprungligen förpacka i eller balar. I dag har ordetatt tygvaror
emballage eller förpackning betydligt vidare innebörd. för-Meden
packning, här i betydelsen kommersiell konsumentförpackning, avses

förpackasden centralt, avsedd för distribution i skala harochäratt stor
varumärke, dvs. kan identifieras. The British Standard Institutionett

ofGlossary Terms följande definition:ger
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Förpackningen konsten, vetenskapen teknologin förberedaoch förär att varor
marknadoch försäljning.

Olika påfunktionskrav påställs förpackningen beroende vadtyper av
skall förpackas. De krav vanligtvis brukar tala för-är attsom man om

packningen skall
sammanhållaoch kvantitetavgränsa en-

underlätta hantering och användning-
förpackadeskydda den liksom omgivningenprodukten-

identifiera varan.-
En förpackning ofta väsentlig del marknadsföringenär en av genom
bidra till sälja produkten.att att

finns iDet huvudsak förpackningartre typer av
artikelförpackningar i-
gmppförpackningar-
transportförpackningar.-

Artikelförpackning förpackningen enskildaden produktenär som
packas Om förpackningen inkl. avsedd användas denär attvaran av
slutlige konsumenten kallas den för konsumentförpackning.

Gruppförpackning kallas innehållerden förpackning flera arti-som
kelförpackningar.

Transportförpackning sammanhållerden enhetär undersom varan
från tillproducent Den sammanställd förärtransport mottagare. att

medge mekaniserad, rationell transporthantering. Transportför-en
packningen vanligen kraftig förpackning,är Wellpapp-stor, t.ex.en en
låda, trälåda innehållandeeller back artikelförpackningar och gmpp-
förpackningar eller opackade varuenheter.

Förpackningen alltifrånmed i hela distributionskedjan, produk-är
nårtion till dess den den slutlige konsumenten. Detta inne-av en vara

mångabär fråndet ställs olika krav förpackningen de olika in-att
i distributionskedjan.tressenterna

påDet viktigt anlägga helhetssyn förpackningenär och denatt en se
fråndel i där skall föras producent till konsu-ett system,som en varan

I princip syftar förpackningstekniska produkter, eller tjän-ment. varor
ochellertill kostnadseffektivisera varudistributionen förbättraster att

eller utöka den distribuerade konsumtionsegenskaper.varans

Historik
mångaUnder medeltiden tillverkades förpackningar olikatyper av av

material. Sveriges delFör tunnbindarna de första förpack-anses vara
någonningsproducenterna betydelse. Under 1200-taletstörreav expor-

frånterades Sverige sill och tjära i laggade trätunnor.t.ex.
Sveriges äldsta glasbruk vidBryggholmen Enköping, däranses vara

1590-talet.glasblåsningen påstartades Under 1600-talet och 1700-talet
startades flertal årglasbmk, Limmared Glasbruk 1740. 1700-ett t.ex.

handblåsta våratalets vinflaskor första glasförpack-allmännavar mera
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frånbörjan 1800-talet övergick bryggerierna alltmerningar. Under av
På i Englandträfat till glasflaskor. 1850-talet konstrueradeslaggade

glasblåsningsmaskinen. tillverkningVid tid börjadeden första samma
förpackningsproduk-flera glasbruk, alltmer kom sigvid ägnaattsom

år vid sekelskiftet tillverkades 10tion, Surte Glasbruk 1862. Redant.ex.
år blivid bruket kom detmiljoner buteljer Surte Glasbruk och attper

ÅrsnäsÄveni Norden. glasbruk Hammar, Limmared ochstörsta som
glasförpackningar. Un-koncentrerade vid denna tid tillverkningen till

plåtförpackningar. börjanolika Ider 1700-talet förekom rad typeren av
Nicolas fransk metod1800-talet upptäckte bagare,Appart, attenenav

värmesterilisera livsmedel i slutet kärl. En engelsman, Peterheltett
på på sammanlöddfick 1810-talet konservburk,Durand, patent aven

järnplåt.förtent
mitt började i industrialiseringenEfter 1800-talets takt med pro-en

förpack-duktion förpackningar fram. gäller framför alltDetväxaattav
fabrikstillverkade inom den kemisk-ningar fÖr de typernanya av varor

industrin, tobaks- tändsticksindustrin, bryggeriema ochtekniska och
Även fabri-ansjovisindustrin. spisbrödsfabrikanter andrasill- och och

specerier tidiga med konsumentförpackningar.kanter torra varav
tidigt förpackningar.blev det använda materialet tillPapper mest

gråttvid 1700-talets mitt tillverkade svenska pappersbrukenRedan de
blått för sockertoppar. Ikarduspapper till tobakspaket och ett papper

tillver-Sverige i utlandet bokbindarna första egentligaliksom devar
någon förförpackningar i Särskilda avdelningarkarna skala.störreav

någrapåsar före-kartongförpackningar inrättadestillverkning och avav
från århavregrynskartongerunder 1800-talet. Gyllenhammars rödatag

Ögonkakaopåsar från åroch Mazettis 1905 klassiska exempel1904 är
mångapå speceriförpackningar. medtidiga Förpackningens barndom

sig fram till 1930-manuella inslag i förpackningsproceduren sträckte
då mjölpåsarkvarnindustrins kraftpapper bildade upptaktentalet, av

förpackningsindustrin.till den moderna
Lågkonjunkturen också livsmedels-i början drabbade1930-taletav

industri komhandeln. Detta resulterade i handel och gemensamtatt
pånyetableringskontroll upphävdes förstkontrollöverens somom en-

få praktiskbutik fordrades hade1950-talet. För öppna attatt en man
tillgång också visskapital, butikslokalen höllerfarenhet, till att enmen

Ännu standarden,standard. i slutet 1920-talet den hygieniska närav var
utformning hanteringdet gällde butikslokalens och personalens av va-

många håll Några förbättringarmycket bristfällig. märkbararor,
inte sekelskiftet.hade skett sedan

spår många standardförbättringar. Buti-funktionalismens gjordesI
ljusare fick skyltfönster, diskarna blev längre medkerna blev och större

förhållandena förbättra-bättre för varuexponeringen. sanitäraplats De
Rinnande installerades där det tidigare saknats. Personalendes. vatten

användningbytte sina förkläden skyddsrockar. En viss ökadut mot av
mjölpåsar, kaffeburkarkonsumentförpackningar, socker-, ochsom gryn-

525



ocksåfler konserver, gjorde sitt hållatill för möjlighetensamt att snyggt
vid också påoch varuhanteringen. Man satsade service.rent

Konkurrensen detaljhandelns kunder skulle bli kännbar denärom
butikskedjorna började komma in i bilden. Till början kalladesstora en

de enhetsprisaffärer. frånIdén kom ursprungligen Amerika, idär man
slutet 1800-talet hade 5- och IO-centsaffärer för standardartik-startatav
lar. Runt i världen öppnades liknande enhetsprisaffärer. I Sverigeom
startades frånrad 25-öresbasarer, där restpartier och sekundaen varor
grossister såldes någonoch fabrikanter billigt. Men verklig betydelse
fick inte dådenna billighetsbutiker förrän 1930, förstadentypnya av

ÅhlénEPA-affären i årstartades Göteborg. Ett föjdepar senare
Holm efter med Tempovaruhusen i Stockholm.

Självbetjäningsaffärerna eller snabbköpen hade slagit igenom i USA
mångaunder andra världskriget. De militärinkallelserna hade orsakat

personalbrist och blev rationalisera butikshante-stor tvungen attman
ringen. I Sverige det iKonsum Stockholm först1947 medvar som var

självbetjäningsbutik Påvid Odenplan. 1950-talet visadeöppnaatt en
det sig självbetjäningsidén kommit för och under 1960-att att stanna
talet fullt utbyggt. Antalet självbetjäningsbutiker i Sverigesystemetvar
ökade frånunder perioden 1950 1975 200 till innebar8 000. Detta en-

på årmarknadstäckning 95 % 1975. Utvecklingen gick i ochetapper
till början det endast vissa specerier kunde säljas med själv-en var som
betjäning. iMen takt med förpackningsteknikens utveckling häl-kunde
sovårdsstadgan mjukas och allt fler butiker utvecklades till allivs-upp,
butiker, där alla slag livsmedel kunde säljas efter självbetjäningensav
principer. Mjölken dådock länge problem, endast plomberadeettvar
mjölkflaskor fick säljas tillsammans med andra livsmedel. iNästa steg
utvecklingen butiker såldes.där alla slag dagligvaror Manvar av var
tillbaka till den gamla lanthandelns idé sittmed allsortiment.

Dagligvaruhandeln skulle under kommande decennier koncentreras
till färre och enheter. Särskilt försvannstörre under 1960-talet en
mängd kvartersbutiker och butiker lanthandelskaraktär i glesbyg-av

Pädrivandederna. faktorer, förutom butikspersonalens stigande löner,
inflyttningen till uppväxandet bostadsorter ochtätorterna,var av nya

ändrade köpvanor. Butiksplanerarna påsatsade de köpstarka konsu-
hade bil, kyl och frys. En viktig förutsättning för dennamenterna som

snabba påomstrukturering detaljhandeln till tradi-enheter, destörreav
tionella kvartersbutikernas bekostnad, övergången frånnaturligtvisvar
lösviktsförsäljning till rationella distributionssystem med konsument-
förpackningar och genombrott för de djupfrysta Varudistribu-varorna.
tionens rationalisering sammanhängde förpackningssystemetsmed ge-
nomförande. Kostnaderna, inte minst personalkostnaden, snabbtsteg
inom detaljhandeln. Detaljhandelns fortsatta rationalisering och kost-
nadseliminering möjliggiordes funktionella förpackningar.av

Övergången till förpackade inom allt fler försiggickbranschervaror
huvudsakligen under 1950-, 1960- och 1970-talen. Det under dennavar
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påtill delförpackningsutvecklingen ägdetid den storstora rum,som
djupfrystfärskvaror ochbara speceriergrund plasten. Inte ävenutanav

Även framgångsrik1980-talet har inneburit mycketkunde förpackas. en
förpackningsutveckling skettplastförpackningarna.period för Den som

alltså intimtisolerad företeelse denbör inte ärutan sam-som enses
rationalise-distributionen, industrinsmankopplad med utvecklingen av

standarden, ändradeproduktivitetsökning, ökade allmännaring och den
vårt samhälle.ändrade livsvärderingar ikonsumtionsmönster och

Förpackningsmaterialen och företagen
Wellpapp,olika förpackningsmaterialen metall, plast,De träpapper,-

kombinerahar för sig unika egenskaper. Genomoch glas mate-attvar-
oftapå förpackningsmaterials egenskaperrialen olika kan olikasätt

förbättras det gäller styrka och täthet.när t.ex.
sågs till etablerat för-Till början billigt substitutplasten ettsomen

fåtti annorlunda har plastenpackningsmaterial. Men dag detär nu-
förpackningsområdet.sina nischer inomstoraegna,

pâ Pro-1960-talet används plastfilm heltSedan slutet sätt.nyttettav
transportlådor virasin i plastfilm. Antingendukter, och pallaster sveps

bådahårt fallen blirplastfilmen kring lasten eller krymps med Ivärme.
sammanhållnahårt laster, skyddade ochresultatet mot smuts.regn

också ii förpackningssammanhang för dämpaPlast används stötaratt
transportlådor. skräd-exempelvis Här används olika cellplast,typer av

tilldarsydda för produkter i form chips sigblock eller av som anpassar
mångaföremål.varje Plasterna har utvecklats därhän de i dag ersattatt

tråg,förpackningsmaterial. dunkar,andra I dag flaskor, burkar,görs
områdenhinkar fat i olika justoch plast. Ett desorters styv som nuav

kolsyradebefinner sig under snabb utveckling plastflaskor förär
slagtålighet genomskinlighet.drycker. beror deras lätthet, ochDet

fått på-Man har fram särskilda klarar täthetskraven ochplaster som
frestningarna i Flexiblasamband med övertryck i flaskorna. plastmate-
rial volymmässigt mycket i förpackningsbranschen. De användsär stora

från plastpåsari möjliga till kvalifice-alla sammanhang de enklaste-
ingårocksålivsmedelsförpackningar. ofta iTilläggas kan plastrade att

kombinationsmaterial, förpackningsma-s.k. dvs. tillsammans med andra
för-bidrar i fall till fuktskydd ochterial. Plasten dessa ytskydd, tätatt ge

tvåförpackningsändamålslutning. Plast till indelas i huvudgrupper,kan
plastområdetpåflexibla och betydande ochplaster Importen ärstyva.

frånkommer till del andra skandinaviska länder.stor
Plastfilm och plastlaminat ofta till förpackningaranvänds flexibla som

påsar egenska-omslag och olika slag. Tack olika plasternasdeav vare
tillkan skräddarsy förpackningslösningar demed hänsyn pro-per man

dukter förpackas. filmerna medskall Man kombinerar de olikasom
fårvarandra och laminat. Plastförpackningar generellt har ökatett oer-

åren ingethört flexibla förpackningarnasnabbt de och de ärsenaste
livsmedelsområdet förlängaundantag. Speciellt inom där kunnatman

hållbarheten förpackningarhar dessa uppskattats.
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tvåFlexible-marknaden ikan delas delar: dels de enkla och rela-upp
hållbarhets-tivt okomplicerade filmerna singelfilm, ofta störreutan

till inom hygien, konfektyr bageri,krav, används produkter ochsom
två uppåt hållbar-dels avancerade laminat skikt och med olika slags

syrabarriär,hetskrav. I samband med dessa används ofta tekniker med
vakuum eller gaspaketering. Värdemässigt denna marknadomsätter
uppskattningsvis 500 milj.kr. fördelar sig milj.kr. för sing-Detta 200
elfilm och 300 rr1ilj.kr. för larninaten. 95 % alla flexibla förpackningarav
går gårtill livsmedelsindustrin. Resterande del bl.a. till kernisk-tekniska
produkter och läkemedel. de 300 milj.kr. laminatenAv omsättersom
går 100 milj.kr. till färskvaruprodukter, n1ilj.kr. till kaffe och70 80 res--

till snacks och djupfryst.ten
Åkerlund Å RRausing har 50 % marknaden. Därefterca av

kommer antal företag med andelar kring 15 %: Raackmann, Otto5ett -
På områdeNielsen, Walki, DRG, Wipac och Sprinter Emballage. detta

importinslaget plastförpackningarmycket Vad gällerär ärstort. styva
Åpåde aktörerna denna marknad PLM och R. Andrastora

företagbetydande Jeppson, Cerbo, Kulleborn, Primpac och Perstorpär
frånförekommer Skandinavien, exempelvisForm. Import bl.a. övriga

från Dyno i Norge, Duma och Superfos i Danmark.
dåPlastsäckstillverkare plastfilmtillverkare i fall filmenoch de

någoni utsträckningkonverterats nämnvärd har behandlats i detta
sammanhang liksom cellplasttillverkare.heller

Papper billigt förpackningsmaterial. Det kan dessutom lättär ett
påformas och förslutas. Vidare dekorera.det lätt trycka och Avär att

tillverkas olika förpacknings-och kartong mycket antalett stortpapper
föreVanligtvis vidareförädlas och kartongmaterialentyper. pappers-

själva förpackningstillverkningen exempelvis plastbeläggning, al-genom
foliekaschering vaxning. materialen tillverkas förpackningar,eller Av

papperspåsar, säckar, dryckesförpackningar Tetra Pak, hylsor,t.ex.
burkar, dunkar, etiketter, omslag och olika kartongkapslar,typer av

alltmer levereras materialen i form tryckta pappersrullart.ex.men av
eller tryckta, stansade kartongämnen för fyllning förslutning ioch au-
tomatiska inpackningslinjer.

många gånger laminat.Papper används i s.k. material,sammansatt
sådant bestå för ogenomskinlighetEtt kan styvhet,av svararpapper som

lim-och tryckunderlag för dekorering för fuktskydd,plast svararsom
ningseffekt och ytskydd eftersträvad täthetaluminiumfoliesamt gersom
till materialet.

Å DärefterR Carton för 45-50 % marknaden. kom-svarar ca av
antal mindre företag med 5-15 % marknaden: Jeppsson,ettmer av

Eson Pac, Sprinter, Cerbo, Ekmans Johnson-Hill. Härtill kommeroch
mindre import.20-30 kartongkonverterare relativt liten Impor-samt en

frånkommer uteslutande övriga nordiska länderna.denästanten
har och ochDanmark Pakko och Schur, Norge har Sarpsborg Guru
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WalkiFinland har och Tampella. Den importen kom-delenstörsta av
fråndock Danmark.mer

bestårWellpapp skilda pappersark limmats varandra. Ettmotav som
ark plant, veckat. Med denna värvning plana och veck-är annatett av

fårade ark limmade varandra fram konstruktion medmot man en
sammanhåll-unika egenskaper. De plana arken för ochstyrkasvarar

ning, de veckade isolerar materialoch tryck. Wellpappstötar ärmot ett
väl lämpat för transportförpackningar och det saknas sub-är närasom

mångafinns istitut. Wellpapp olika kvaliteter utföranden.och Den en-
klaste den rullade wellpapp används manuelltär omslagsma-som som

bestårför liknande.terial möbler och Den plant ark vilketett motav
vågpapperlager har limmats. kombinera flera veckadeGenomett att

fåplana skilda kvaliteteroch ark kan med olika benämningarman -
tvåwell, frånenwell, trewell kan användas i olika sammanhang, li-som-

presentförpackning Påtill flygcontainer. tid harten stor mansenare
också våtstyvautvecklat olika s.k. wellpappkvaliteter. Genomtyper av

på så motstå klimatpåkänningar,wellpappen kan och andrasättatt regn
fuktavgång från såinvändig kondens, färskvaror och liknande, har dess

användningsområde blivit större.
dominerasMarknaden de fyra företagen SCA, Tambox, Förenadeav

Well och Munksjö. harDessa marknadsandelar mellan 30 %. Efter20 -
dessa kommer påDalwell med marknadsandel Därtill4 %. kom-en ca

påimport ett procent.mer par
Plåtburken ståltillverkad och dryckeraluminium förav senare av-

blev mycket snabbt den vanligaste konservförpackningen världen runt.-
I dag kompletteras metallburken plast- och kompositburkar. För attav
minska tillverkningskostnad ocksåoch börjattransportvikt har man nu

allt konservburkar samtidigt sammanfog-göra helttunnare som en ny
ningsteknik tagits stålplåti bruk. Marknadsandelarna för och alumi-
nium på år. påhar förändrats markant satsningenDen storasenare
aluminiumburkar sådanaoch det internationellt unika förretursystemet
burkar medförthar snabbt ökande marknadsandel för aluminium-en
burken. Aluminium förpackningsmaterial används dock inte enbartsom
för dryckesburkar liknande ocksåoch i utsträckning folie.utan stor som
Exakt hur vanlig aluminiumfolien i dag det konsumenterär är nog

Med sin absoluta täthet, barriär, fukt, ljusbl.a. ochmotsom anar. syre
ingår aluminiumfolien mångaofta för-osynlig ikomponentsom en
packningar. finns frånDen i olika sammanhang mejeriprodukter, jui--

och bagerivaror till konfektyrer, kaffe läkemedel. vanli-och Dencer
tjockleken för förädlarfolies.k. sju tusendels millimeter. Ettärgaste nu

hårstrå gångernormalt 7 tjockare. I kaffepaketär modernt utgörett
aluminiumfolien 5 % förpackningens vikt samtidigt denärav men
komponent möjliggör lagring med oförändrat i minst 18vakuumsom
månader.

Metallförpackningsmarknaden består huvudsakligen PLM. LGav
Fredrikssons Handels i Malmö viss importAB har aluminiumburkarav
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Ulrice-obetydliga mängder.med PLMsig i jämförelsedet rör ommen
ABPackagingAluminiumoch HydroBleckvarufabrik, Hanellshamns

övrigt.metallförpackningar iföretagen vad gällerde störreär
årens loppundermånga förpackningsbranscheninomfinnsDet som

förpackningsmate-fortfarande kvarleverdömt träetträetut sommen
transportförpackningar,tillanvändsrial. Framför allt grövreträ som

transportlådor s.k. häckar.ochexempelvis stora
ständigtMeddock lastpallen.allaträproduktenDen ärstörsta av

finns detoch lagras,skallökande volymer transporterassomav varor
Plyfa deNefab, NIAB och trä-lastbärare. ärbehov s.k. storaett stort av

förpackningsföretagen.
inte medinert, dvs. detvad brukar kallaGlas är om-reagerarman

Ämnen glasförpackningenssåledes ifrån inte invandrargivningen. glas
packarinnehåll. nödvändig egenskapavgörande och närDet är manen

fram-glaskommerdrycker. Till dettalivsmedel ochläkemedel, attt.ex.
ocksåsigråvaror Glas lämparfinnsbilliga detställs attgott om.somav

iglasförpackningartillverkaråtervinna. enda företagPLM detär som
i Malmö.Handels ABbedrivs bl.a. FredrikssonsimportSverige. Viss av

anställda l olikatörpackningstöretag med minstlör 20NyckeltalTabell 2
årmedianvârdentörpackningsbranscher 1988.-

Metall-Plast-Well- AnnanTräför-
förpack-förpack-pack- pappers-papp-
nings-nings-industri ochnings- papp-
industriindustriförpack-industri

ningsind.
SNISNl 38191SNI SNl 35601SNI 34129341213312

Avkastning
på eget

36,113,923,7kapital 18,2 50,2%

Avkastning
på totalt

15,57,2kapital 10,5% 6.0 14,2

Skuldsätt-
1,54,84,8nlngsgrad 4,13.5

Rörelse-
resultat-

15,18.37,0omsättning 7,0 12,7%

18.44.8Vinstprocent % 3,7 9,8 4,4

Nettoresultat
18,12,71,9omsättning 9,1% 2,5

Omsättning
anställd,per

805639kkr 784 717618

SCB.törpackningsglasindustriredovisasSNIAnm. 36202 av
SCB.Källa:
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I tabell 2 och 3 statistisk beskrivning fem branschernade trä-ges en av
förpackningsindustri, wellpappindustri, och pappför-annan pappers-
packningsindustri, plastförpackningsindustri metallförpackningsin-och
dustri. När det gäller förpackningsglas har det endast varit möjligt att ta
med glas- och glasvaruindustri.

Metallförpackningsindustrin årwellpappindustrin redovisar 1988och
påhögst såavkastning totalt kapital ungefär i träför-dubbelt hög som-

packningsbranschen och plastförpackningsindustrin. Däremellan ligger
Annan och pappförpackningsindustri avkastningmedpappers- en om
drygt 10 %. Tabell 3 visar bl.a. omfattningen importkonkurrensen iav
de förpackningsbranscherna.sex

Tabell Export, import saluvärde för törpackningsindustrins3 och
årendelbranscher milj.kr.1987-1989,

SNI Bransch 1987 1988 1989

Träförp.- Export3312 92,1 79,7 85,1
ind. Import 56,5 55,6 84.5

Saluvärde 414,2 457,2 ..Wellpapp-34121 Export 99,8 107,7 126.0
ind. Import 91,1 101,7 129,9

Saluvärde 2073,2 2264,1 ..Annan Export34129 589,4632,0 559,8
Import 154,7 181,6 261,5pappers- 0
Saluvärdepappförp.ind. 2803,4 2943,5 ..PIastförp.- Export35601 621,6 675,7 706,6

ind. Import 811,4 977,6 1048.8
Saluvärde 2358.2 2548.7 ..Förpackn.- Export36202 47,1 40,7 44,2

glasind. Import 79,6 93.1 109,8
Saluvärdea 2461.5 2674.5 ..Metalltörp- Export38191 361,9 423,2 475,8

ind. Import 298,2 238,8 224,4
Saluvärde 1419.8 1467.3 ..

aAvserglas-ochglasvaruindustrin,SNI3620.
Källa:SCB.

Svensk förpackningsmaskinmarknad
Totalt år.tillverkas i Sverige 35 miljarder förpackningar Denca per
egentliga förpackningsindustrin omfattar företag vilkas huvud-200ca
sakliga Några fåverksamhet tillverka förpackningar. dessaär äratt av

företag många småoch koncerner, Omkringföretag. 125ärstora ma-
skinföretag säljer svensktillverkade eller importerade förpack-egna,
ningsmaskiner. Grovt räknat förpacknings- förpacknings-ochomsätter
maskinmarknaden miljarder15 kronor och för 5 mil-exporterarca ca
jarder kronor.
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Tabell Olika industriers törpackningskonsumtionen Sverigeandel I4 av
procentandel värde.1984 av

Typ industri 1984av

Livsmedels 40 96
Dryckesvaru 9612
Kemiskteknisk %17
Mekanisk %12

ochPapper grafisk %12
Övrigt %7

Totalt 100%

Packforsk.Källa:

förpackningsmaskinerna första maskinerna inom in-De äldsta och de
frånpackningstekniken mitten 1800-talet. De förstaär patentenav av-

påsarbl.a. maskinell bearbetning till kuvert,och automa-ser av papper
glasblåsningtisk första inom inpackningsteknikenDeetc. patenten

gällde olika förslutningskonstruktioner: flaskförslutningar, olika slags
fasthållningburklock, vikning limningoch eller mekanisk pappers-av

låsskåran,vågformadeoch kartongförpackningar Den utstansadeetc.
låsning påframför för-används allt vid flikarna toppöppnadesom av

trågförpackningar såpackningar eller patenterad i USA tidigtt.ex.var
på-omkring firman tillverkade automatiskt1880. Den tyska Hessersom

tillver-och kuvert 1860. Den första egentliga inpackningsmaskinensar
kades 1885; maskin för inslagning cikoriahylsor i cylindrisken av en
förpackning. kon-Konstruktionsarbetet utfördes Otto Hesser,av som
struerade maskin i vilken formades klistradesdorn,papperet runten en

långskarveni automatiskaoch veks ihop i botten. Den förstasamman
maskinen för formning och limning i Sverige den automa-av papper var

påsmaskinen,tiska Litografiska Norrköping ungefär samtidigtAB isom
frånimporterade England. konstruerade vid denna tid Wil-I England

liam cylindriskaRose halvautomatisk maskin för tillverkning to-en av
bakspaket. Det företag William och hans bror startadeRose utgörsom
grunden till tillverkareRose Forgrove Limited, världens störstaen av

inpackningsmaskiner. började vid slutet 1890-Forbes och Groverav av
talet inslagningsmaskinen förkonstruera maskin blev den förstaen som
choklad i Europa.

frånFörpackningsutvecklingen islutet 1800-talet utsträck-är storav
ning förenad förpackningsmaskiner,med utvecklingen tryckpressar,av

påsför-fyllnings- maskintillverkadeoch förslutningsmaskiner Deetc.
verkliga för-packningarna kom vid sekelskiftet bli för detbasenatt

uppgift ipackningsgenombrottet. början förpackningarnasI stortvar
sammanhålla Förpackningshante-endast viss varumängd.sett att en

ringen efter omfat-övergick sedan hand till bli ävenatt ett system som
tade skydds-, och marknadsföringsaspekter.transport-
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För hela den förpackningsindustrinsvenska påligger exportandelen
25 %, förpackningsmaskinindustrinsmedan exportandel under 1980-ca

talet legat mellan 75 och 85 %.

Tabell Produktion,5 utrikeshandel tillförsel förpacknings-och av
maskiner mllj.kr.1984 1987,-

1984 1985 1986 1987

Produktion 1860 1860 2 060 1940
Export 1 530 1 480 1550 1600
Import 480 520 570 680
Tillförsel 810 900 1 080 1020

Källa:Packforsk.
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GLASFÖRPACKNINGAR1

och marknadenProdukten1

1 Produkten
livsmedel, kemiskaframför till drycker,Glasförpackningar används allt

råvarorna sodasand,framställsoch farmaceutiska produkter. Glas av
kallaförhållandevis brukarbilliga. Glas vadoch kalk ärär mansom

Ämnen frånomgivningen. glasinert, dvs. inte meddet reage-reagerar
ochinnehåll. avgörandeglasförpackningens Detinte med är enrar

förpackning lä-förpackningsmaterialet vidnödvändig egenskap hos av
kemedel, livsmedel, drycker m.m.

år återvinning vunnit insteg i glas-i stigande gradUnder harsenare
vid glas-utsträckningtillverkningen, dvs. krossglas används i ökande

medverkar iSveriges kommunerproduktionen. Merparten ett systemav
Återvinningenglasåtervinning. i Tyskland ochi Sverige liksomför

bliuppgår mindre energi förtill %. Krossglas kräverHolland 50 attca
återan-Uppsamling glas förordinär glastillverkning.glas ännytt av

containrar vilka sedanvändning sker i särskilt uppställda transporteras
Glasåtervinning anläggning itill Svensk AB:s Hammar.

dryckesindustrin.inomreturglas betydande rollDärutöver spelar en
åretthundra sedan.returflaskan förBryggerierna introducerade över

År på Vinreturflaskor. V Sall och läsk fylld1988 40 %övervar av
härtappning,sin dvs.Sprit % returflaskor tillAB använder 90över

ireturflaskafyllning i Sverige. räknar medden sker Man att ge-ensom
återfyllas gånger.nomsnitt kan 30ca

aluminium-ochSubstitut till glasförpackningar framför allt plast-är
Glasförpackningarmån pappförpackningar.förpackningar i visssamt

i kro-förpackningsförbrukningen räknatför den totala4 %svarar ca av
och returhantering.exkl.nor

1.1.2 Marknaden
på svenskaglasförpackningar denFörsäljningen svensktillverkadeav

importerades,uppgick till 355 milj.kr. Härutövermarknaden 1989 ca
producerades i Sve-glasförpackningar vadsortimentbl.a. andra än som

frånmilj.kr. stadigt ökatrige, för Importen har närmare110närmare -
glasför-Importentill drygt 21 000 1989.14 000 under 1980 tonton av

från Tjeckoslovakien, Storbritannien,framförpackningar alltsker
FrankrikeNorge, och Tyskland.

534



saluvärde milj.kr.Förpackningsglas,Tabell 1980-1988,1.1

198819871985 19861983 19841981 19821980

374,1342,6303,8 327,2302,9 298,9257,6 278,1236,2

SCB.Källa:

ef-milj.kr.66 Deglasförpackningar uppgick 1984 tillExporten näraav
glasförpackningsexportenåren sjönk den svenskaterföljande fyra suc-

1989n1ilj.kr. 1988. Förmilj.kr. 40,7milj.kr. 1986, 47,1 1987,cessivt: 52,9
milj.kr.året tillnågot jämfört innan 44,2medhar ökatexporten -

iglasförpackningstillverkarenden endaglasdivisionPLM:s ärsom-
kun-och har 800produktvariantertillverkar omkring 500Sverige ca-

Tyskland, Be-Skandinavienförutomviktigaste marknaderna ärder. De
far-oväsentligStorbritannien. ickeFrankrike och Ennelux, export av

marknadenvästeuropeiskaförpackningar sker till hela denmaceutiska
produktvarian-250Sverige producerarAsien. PLM Glasoch Främre ca

Sverigemarknadenkunder. Viktigasteoch har omkring 300 ärter men
utrikes-visarTabell 1.2till övriga Skandinavien.viss skerexport

glasförpackningsbranschen.utveckling ihandelns

glastörpackningsbranscheni 1980 1989.lmpon ochTabell export1.2 -

Enhets-Enhets- ExportImport
prisut-prisut-
vecklingveckling Milj.kr.Milj.kr. 1000ton1000ton

100,033,3100.0 53,61980 38,4 13,9
115,530,013,4 109.1 55,91981 40,3
126,134,315,9 111.6 69,649,01982
139,127,2137.0 60,81983 51,0 13,5
144,728.3133,0 65,956,9 15,51984
152,225,2121.7 61,71985 69,5 20.7
167,719,6132,2 52,980,2 22.01986
176,4156,9 47,1 16,679,6 18,41987
198,840,7 12,719,7 175,21988 93,1
188,244,2 14,6109,8 21 185,11989

SCB.Källa:

glasförpack-framgår totala importen ochfigur denAv 1.1 exporten av
exportminskningen kanåren tillorsakningar under 1980- 1989. En

europeiskaetablering deglasindustrins ökandeden svenskavara
fram-glasförpackningsindustrin inteAllmäntmarknaderna. ärsett en

på ringa värde,har ärexportnäring grund glasträdande ettattav
frakta.skrymmande och därmed dyrt att
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Figur Import och1.1 glasförpackningarexport 1 ton.1980 1989 oooav -

1000ton
35
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1987 19881980 1981 1962 1983 1984 1985 1986 1989

. ExponImpon
KäIIa:SCB.

1.1.3 Varans vikt
ingårFörpacknjngsglas i producentprisindex PPI representantvaru-

lista. Redovisningen i påPPI sker statistiska enligt tulltaxansnummer
harmonized system. Vägningstalen för erhållesPPI adderaattgenom
vägningstalen för hemmamarknad och exportmarknad. Vägningstal för
prisindex för tillgånginhemsk erhållesITPI addera väg-attgenom
njngstalen för hemmamarknad och importerade varor.

Förpackningsglas enligt års1990 prisinsamlingväger i0,04 % SCB:s
producentprisindex, 0,06 % i prisindex för inhemsk tillgång och 0,06 % i
hemmamarknadsprisindex.

Konkurrensförhållanden1 .2

Företagsstruktur1.2.1
Det finns i dag bara företag i Sverige producerar glasförpack-ett som
ningar, nämligen PLM:s glasdivision. Däremot förekommer import av
glasförpackningar till Sverige. Under importerades1989 knappt 5 000

från Tjeckoslovakien, från000 från4 Storbritannien och Norgeton ton
3 600 Bland övriga importländer under 1989 kan Frankriketon. nämnas
och Västtyskland. I tabell 1.3 redovisas importen glasförpackningarav
från olika länder under perioden 1980-1989.
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frånTabell Import glasförpackningar1.3 olika länder ton.1980 1989av -
ÖvrigaTjecko- Stor- Norge Frank- Väst- Totalt

slova- britan- rike tysk- länder
kien nien land

1980 3 662 109 3 538 1367 817 4 378 13871
1981 3878 102 3301 1 152 558 4389 13380
1982 7997 70 2813 1199 565 3277 15921
1983 6 090 127 2 508 245 7011 2 788 13459
1984 6441 144 4364 1360 767 2470 15546
1985 10452 1492 8992 1420 1635 2 756 20 654
1986 11815 1252 1844 1493 2445 3138 21987
1987 8917 1069 1740 1429 2134 3153 18442
1988 7402 2345 2070 1421 2151 4337 19726
1989 4995 3849 3620 2895 2430 3743 21532

SCB.Källa:

Fredriksons Handels AB torde med sin import flaskor och burkarav
det företag PLM:s konkurrent. Under importe-är 1989störstavara som

Övrigaföretagetrade flaskor och burkar till milj.kr.värde 39ett av ca
företag importerar glasförpackningar importerar specialglas,mestsom

för kosmetika och medicin se tabell 1.4.t.ex.
PLM producerade 1989 miljarder3 glasförpackningar vid anlägg-ca

ningar i Sverige, Norge, Holland, Västtyskland och England. Totalt fak-
turerade glasdivisionPLM:s för1989 2 022 milj.kr. det svaradeAvca
Sverige för 18 % eller 355 milj.kr., Norge för %, liksom8 Holland Väst-
tyskland för 21% och England svarade för 31%. Antalet anställda
inom hela glasdivisionen uppgick i1989 medeltal till 0453 personer.
Importen glasförpackningar till Sverige uppgick till1989 110näraav
milj.kr. och till årligdrygt 44 milj.kr. tillverkningMed iexporten en
storleksordningen 900 000 fyraPLM de glasför-är störstaton ett av
packningstillverkande företagen tvåi Europa. PLM har fabriker i Sve-

Årrige i Limmared och i Hammar. utvidgades1989 PLM meden en-
förvärvet norskt årligglasbruk i Moss med 310 anställda ochettav en

påproduktion 55 000 med det engelska företaget Redfernton samt som
tillverkar glas- och plastförpackningar.

tvåFörvärven under 1989 de bolagen ledde till divisionenattav
fördubblade omsättningen.nästan Resultatet ökade milj.kr. tillmed 94

milj.kr.202 de nyförvärvade bolagen bidrog med 70 milj.kr.varav
framgårAv tabell på1.4 de viktigaste företagen konkurrerarsom

den svenska marknaden med importerade glasförpackningar.
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ImportiöretagTabell inom giastörpackningsbranschen.1.4

Företag Import av

FredriksonsHandelsAB Flaskor, burkar m.m.
Bergenlöw international GlasförpackningarAB för medicin,

kosmetika,livsmedeloch kemtekniska
produkter

DumaAB Glasförpackningar medicin ochför
kosmetika,Iaboratorieglas

GustavSiwersAB Glasförpackningarför medicin och
kosmetika,speciaiflaskor, rörtiaskor

Polymex Flaskor

1.2.2 Branschorganisationer
Stiftelsen Glasforskning Glafo inomhar drygt 40 medlemsföretag- -
områdena hushållsglas,konstglas, förpackningsglas glas- och iso-samt

Även några råmateriallerfiber. leverantörer och utrustning med-ärav
återfinnslemmar i Glafo. Medlemmarna förutom i Sverige i Norge,- -

England och Italien. Glafo bedriver uppdragsforskning och bransch-
påforskning områden.angivna Glafos branschprogramsforskning er-

håller frånfinansiellt stöd statliga STU styrelsen för teknisk utveck-
årsrapportenling. 198889I för stiftelsens uppgift attanges vara

främja glasbruksnäringen tekniskvetenskaplig forskning, tek-genom
niska konsultationer, undervisning och Stiftelsenkontaktverksamhet.
bedriver huvuddelen denna verksamhet vid Glasforskningsinstitutet.av
Vid Glasteknisk Utveckling AB helägt stiftelsen bedrivsärsom av- -
FoU och serviceverksamhet.

Glafo finnsFörutom Packforsk branschorganisation förärsom en
hela förpackningsmarknaden.

Lönsamhet1.2.3 m.m.
glasdivision framgårAtt PLM:s huvudsakligen expanderat utomlands av

tabell femårsperioden1.5. Under den redovisade försäljningenhar i
Sverige ökat med drygt milj.kr.,100 medan den totalt fördubb-änmer
lats till drygt miljarder2 kronor 1989.

Resultatförbättringen 1989 % för glasdivision90 PLM:snära
sammanhänger förvärvenmed glasför-norskt och engelsktett ettav

Överpackningsföretag. femårsperiodenden redovisade uppvisar PLM:s
glasdivision fyrdubbling såresultatet vilket ungefär dubbeltären av en

ökningsnabb jämfört med koncernen helhet. Samtidigt harsom expor-
sjunkit frånmed tredjedel 64 till milj.kr. anställda i40 Antaletten en

frånglasdivisionen har ökat 660 till ökning1 3 000, medöver näraen
1400 jämföras med antalet anställda i koncernenattpersoner som-
helhet vilket endast ökat med 770 Räntabiliteten för PLM-ca personer.
koncernen 1988 och för1989 16,6 15,6 %. Motsvarande talvar resp.

glasdivisionPLM:s 20,0 15,4 %.var resp.
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Tabell PLM-koncernens glasdivisionens försäljning,1.5 ochexportresp.
lörresultat perioden anställda.medelantal1985-1989samt

1985 1986 1987 1988 1989

Försäljning:
GlasSverige,PLM milj.kr. 243 281 299 339 355

frånPLM Sverige,milj.kr.export 64 52 48 37 40
Summa i Sverige.milj.kr. 307 333 347 376 395
PLMGlastotalt, milj.kr. 906 0501 1 110 1 141 2 022
Koncernen.milj.kr. 3 608 4 005 4 218 5 001 1526

föreResultat,milj.kr lin. poster:
GlasPLM totalt. milj.kr. 55 76 112 108 202

Koncernen,milj.kr. 194 198 285 327 436

Medaantal anställda:
GlasPLM 1 660 1662 1 562 1 590 0453

Koncernen 7 181 7 575 7 489 856 77 954

årsrapportenKälla:PLM:s

1.2.4 Kundstruktur
Hela glasdivisionen inom återfinnsPLM har 800 kunder 300ca varav ca
i Sverige. Den svenska enheten inom glasdivisionen till 40exporterar ca
kunder i framför allt Västeuropa. Den svenska femtonenhetens största
kunder för fjärdedelar enhetens försäljning. Glasförpack-tresvarar av
ningar för drycker för 57 % tillverkningen, glasförpackningarsvarar av
för livsmedel för %30 och farmaceutiska glasförpackningar för %.13

År 1987 gjorde Tetra Pak uppskattning marknadsandelarna fören av
olika förpackningsslag beträffande flytande livsmedel exld. kaffe,te,

kolsyrad dryck, öl och sprit. De uppskattade marknadsandelarnavatten,
framgår tabell 1.6.av

GlastörpackningarnasTabell 1.6 andel vissa förpackningar för flytandeav
årlivsmedel i Sverige 1987.

Vin %100
Matolja %75
Ketchuppuré 30 %
Dressing °86
Såser 2 %
Fruktdrycker %40
Satt 45 %
Mjölk %1
Dessertsoppor krämer 0 %
Matsoppor %0
Glass %0

aExkl.förpackningarför kaffe, kolsyraddryck,te, ölochsprit.vatten,
Källa:TetraPak.

Jämfört med de alternativa förpackningarna i undersökningen avseende
flytande livsmedel svarade glasförpackningar för 16 % medan kartong-
förpackningar hade påmarknadsandel 69 % och övriga förpack-en
ningar %.15
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1 Konkurrenssituationen.2.5
framhållits glasförpack-Det finns endast tillverkaresom ovan en av- -

glasdivision.ningar i Sverige den svenska delen PLM:s Den kon-av-
från andrakurrens förekommer sker i form importkonkurrenssom av

företag Importkonkurrensen dock till delPLM. begränsasän atten av
glasförpackningar bräckliga. det gällerskrymmande och När öststa-är

varierarkapacitet tillverka glasförpackningar för denexportternas att
försöker sin marknad, i andra handofta. I första hand täckaman egen

i Sverige ofta svensktBland kunderna attexporterar anser manman.
glas bättre kvalitet importerat.är änav

varför offentligasker viss internhandel denInom PLM-koncemen
månimportstatistiken i viss importkonkurrensenstorde överskatta vo-

uppgick tillglasförpackningar 1985lymmässiga storlek. Importen av
stigit till miljoner för 1989 ha70 milj.kr. och hade 1988 drygt 93nära att

stigit till 110 milj.kr.närmare
innehållDå inte förpackningens har den givenglas medreagerar en

förpackningar för livsmedel och drycker. Vadroll i nischen läkemedel,
efterfrågansgäller framtiden finns det motstridiga tendenser vad gäller

Å miljövänligt i flerautveckling för glasförpackningar. sidan glasärena
återvinning.återanvändningfinns för ochavseenden och det ett systern

går glasförpackningarna tillbaka krossglas förI dag 90 %över somav
återvinning återanvändas.eller hela för Dessutom öppnasatt stora

dåmarknadsmöjligheter i 1993 planernaVästeuropa upprättaattom
verklighetEG:s inre marknad blir vilket skulle kunna betyda längre-

produktionsserier, specialiserad strukturrationali-produktion ochmer
år påfinns dryckesförpack-sering. Sedan antal lag skatt vissaett en om

inför-ningar omfattar glasförpackningar. Alltsedan lagensävensom
för övriga för-ande 1984 skatten 8 för varje pantförpackning ochär öre

påpackningar och 25 beroende fyllnadsvolymen. Höstenmellan 10 öre
Översynoffentliggjorde förpackningsutredningen delbetänkandet1990

föreslåspå dryckesförpackningar SOU 1990:85. Däri bl.a.skattenav
på engångsförpackningarskatten höjs till mellan 65 och 175 be-öreatt

på på föreslås ocksåreturförpackningar bliroende volym. Grundskatten
påfrån pappförpackningarhöjd nuvarande 8 till 12 och skattenöre öre

återinförd uppgåföreslås bli och till 12 öre.
Några formella förekommer inomkonkurrensbegränsningar

investeringskostna-branschen. Indirekt verkar dock troligen de höga
återhållande på Vidpotentiella nytillträdande glasproducenter.derna

marknadssituation eventuellt nytillträdande glas-nuvarande torde en
påtagligt, påfå räkna priskonkurrera mycket vilketproducent med att

sikt företagets finansiella stabilitet.kan äventyra
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Prisbildning1.3

Prissättning1.3.1 och prisutveckling
framhållitsPLM den helt dominerande leverantören glasem-är som av

i Sverige och för omkring % tillförseln till denballage 90svarar av
består frånsvenska marknaden. Konkurrensen främst import bl.a.av -År påTjeckoslovakien. höjdes priserna i Sverige glasemballage1985

någragenomsnittligt början höjdes prisernamed I 1986procent. av
ånyo, på grund sjunkande oljepriset utlöstes PLM:s bränsle-men av

någotklausul, vilket hade till följd genomsnittliga priserna sjönkdeatt
under delen under 1986.senare

påredovisade indexerade prisutvecklingFöretaget nedanuppger
glasemballage. Prissättningsprincipen kostnadsanpassning.anges vara
Råvaruinköpen årsavtal försker medelst med huvudleverantör resp.en
huvudråvara.

Tabell Prisindex glasemballage och konsumentprisutvecklingen1.7
1985- 1989.

Glas KPl

1985 100 100
4% +4.2%1986 104 104+
0% 41.2%1987 104 109 +

+6,7% +5.8%1988 111 115
65%1989 119 7,2% 122+ +

Källa:PLM SCB.och

Sammanfattning1 .4

PLM dominerar glasförpackningsbranschen Sverige.i Förekommande
konkurrens importsker cirka fjärdedel denmotsvarargenom som en av

påsvenska marknaden och vilken vissa kan betydelsefull.segment vara
NågraPLM:s glasdivision redovisar formella etable-god lönsamhet.

ringshinder föreligger investeringskostnaderna höga.ärmen

Tabell Konsumtion läsk milj.liter.och1.8 av

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

klass I 104 100 97 98 97 101 100
klass 168 166 187 200 203 219 232

OI klass 103 107 165107 122 134 149

Öl totalt 375 373 391 420 434 469 497

Kolsyrad läsk 323314 362 397 421 467 506
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på för öl läsk,Tabell Utveckling returtörpacknlngar och1.9 pantenav
kr.st.

Returburk Back Back33 100 25 20
inkl. exki. exkt. exki. exki.

moms moms moms moms moms

Före 74-02-01 0:25 0:70 5:00
Fr.o.m. 74-02-01 7:000:30 0:80
Fr.o.m. 74-1101 0:35 1:00 9:00
Fr.o.m. 77-03-01 0:40 9:001:10
Fr.o.m. 79-09-03 0:40 1:25 9:00
Fr.o.m. 80-11-03 0:40 1:50 9:00
Fr.o.m. 81-02-02 0:50 1:50 9:00
Fr.o.m. 84-03-01 0:25 0:50 1:50 9:00
Fr.o.m. 84-05-21 0:25 9:000:50 2:25
Fr.o.m. 8703-16 0:50 0:50 2:25 9:00
Fr.o.m. 89- 9:00 20:000:50 0:50 2:25

Tabell Produktskatt öl, läsk Skattesatseroch stilldrink. uttryckta1.10
kronorliter.i

Öl Öl Öl Kolsyrad
klass I klass klass läsk stilldrink

Fr.o.m. 75-05-11 0:39 1:07 2:87 0:52 0:32
Fr.o.m. 77-05-01 0:45 1:35 3:40 0:60 0:37
Fr.o.m. 79-10-26 0:52 255 4:25 0:60 0:371
Fr.o.m. 80-08-27 0:52 1:85 5:25 0:60 0:37
Fr.o.m. 82-05-01 0:40 1:85 5:25 0:40 0:20
Fr.o.m. 83-01-01 0:40 2:20 5:80 0:40 0:20
Fr.o.m. 83-11-21 0:40 2:20 6:50 0:40 0:20
Fr.o.m. 84-12-01 0:40 2:20 7:20 0:40 0:20
Fr.o.m. 87-01-01 0:40 2:20 7:85 0:40 0:20
Fr.o.m. 88-04-06 2:20 9:50 0:40 0:20-
Fr.o.m. 89-06-09 2:20 10:35 0:40 0:20-

Generaltullstyrelsen.Källorförtabellerna1.8-1.10:
Riksskatteverket.
Statensjordbruksnämnd.
Svenskabryggareföreningen.
Returpack.
PLM-statistik.
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PLASTFÖRPACKN|NGAR2

och marknadenProdukten2.1.

2.1.1 Produkten.Övergången försiggick hu-inom allt fler branschertill förpackade varor
själv-parallellt medoch 1970-talen,vudsakligen under 1950-, 1960-

deltillutveckling ägdebetjäningssystemets framväxt. Denna storrum
plasten.tack vare

till etableradesågs billigt substituttill börjanPlasten mest etten som
fått sinaplasten harförpackningsmaterial. dag det annorlundaI är -

ifrån någotlångtförpackningsområdet. Plastnischer inom ärstoraegna
mångaså i daghar utvecklats deentydigt begrepp. Plasterna ersätteratt

tråg,dunkar,förpackningsmaterial. flaskor, burkar,andra I dag görs
område sigbefinnerolika Etthinkar och fat i styvplast.sorters som nu

kolsyradePET-flaskor, förutveckling plastflaskor, s.k.under snabb är
drycker.

ingår till-kombinationsmaterial, dvs.ofta iTilläggas kan plastatt
i tillförpackningsmaterial. bidrar dessamed andra Plasten attsammans

förslutning.fuktskydd ochytskydd, tätge
råvara.påPlastförpackningar petroleumprodukter Avbaseras som

framställning% tillvärldens totala oljeförbrukning beräknas 1-1,5 av
förpackningsmaterial.

förpackningsändamålplastråvaror främst används förDe är po-som
PET polyvinylklorid PVC,lyeten PE, polyester och ävenmen en

kombinationervarianter nämndaeller demängd andra plaster av ovan
ingår i förpackningar.

Något förbrukningen plast be-% den totala svenska30över avav
ingående itill förpackningar, antingen helplastvaror ellerräknas som

imaterial, främst ellerkombinationer med andra t.ex.papper papp,
mjölkförpackningar.

förpackningar berorökade användningen plast iDen utöverav -
ändamålsenlighet tillgång och rela-god till basplasterplastens ett-

konkurrenskraftigt pris i relation till material.tivt andra
många lämpligaremindre i fallPlast lätt bearbeta, ochär väger äratt

Plastförpackningar kanmaterial till förpackningar.konkurrerandeän
iockså barriäregenskaperlagringstider tack s.k.längre godavarege

fråga fukt, lukt ochtäthet mot gaser.om
användningsområde. för polye-marknaderhar brett StoraFilm ett

påsar. krympfilmtenfilm och Sträck- och ärsäckar, bärkassarär som
exempelvisvidpolyetenfilm, används till omslagspeciella kvaliteter av
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hållaför godset och skydda detpallasttransporter att motsamman
Ävenfukt. för paketering och krympfilmoch har sträck-smuts annan

fått användning i form förpackningar för kött- och charkva-storen av
Ävenjärnhandelsvaror film används i allt mind-PVCm.m. av menror,

påutsträckning, framför i livsmedelsförpackningar. bl.a.allt Dettare
risken för till livsmedletgrund mjukgörare vandrar över samt attattav

saltsyra och eventuella dioxiner bildas vid förbränning.
plastfilm omfattning iFörutom i sin ursprungliga form används i stor

såsomkombination andra material plast och aluminiummed papper,
för optimal utformning förpackningarna.att ge en av

utsträckningFlaskor och plast har i alltdunkar större ersatt pro-av
användningsområdedukter glas och metall. Plasttlaskor har ett stortav

inom livsmedelsindustrin till dryckesförpackningar fördär de används -
halvfly-närvarande främst läskedrycker till andra flytande ellersamt-

såser, sirap. Vidare den kemisktekniskatande produkter ketchup, är-
industrin användare liksom oljebranschen.storen

tråg för vitt skilda för-Askar, burkar, och bägare plast användsav
packningsändamål. Till förpackningar främstdessa användstyper av

kombi-polystyren, PVC olikapolyeten polypropen elleräven samtmen
läkemedelsindustrinnationer dem emellan. Livsmedels-, kosmetik- och

användare dessa produkter.är stora av
ingårförpackningsslag delvisAndra där plast helt eller backar,är

blisterförpackningar, inredningar ituber, kapslar och ampuller, lock,
kartonger m.m.

många förpackningsty-Eftersom relativt material förplast är ett nytt
någotflesta plastförpackningar materialhar de substitut annatper av

många föroch i fall olika förpackningsmaterial parallelltanvänds
ändamål.samma

Nedanstående uppställning visst vilka substitu-begreppettger om
tionsmöjligheter finns förpackningar.inom vissa huvudtyper avsom

Förpackningstyp Förekommandesubstitut

Sopsäckar Plast,papper
Storsäckar, industri- Plast, bulk,papper,
säckar m.m.
Bärkassar Plast,papper
Dryckesförpackningar Plast, pappenalumlniumglas,

lådor,Askar, backar Plast,kartong, trä,aluminium
Tuber Plast,aluminium

papperkartongaluminiumFilm, laminat plast,
plåt,Tunnor, dunkar Plast, bulk,

behållare Plast, metallBurkar, glas,
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mångfaldDen förpackningsalternativ ocksåfinns innebär attav som
såvälkonkurrensen mellan olika substitutionsmaterial inom olikasom

plastmaterial förpackningstyper stark.är
Denna konkurrens sig i intensivuttryck produktutveckling,tar etten

kvalitets- och miljötänkande och inom områdenvissa stark priskon-en
kurrens.

Nya användningsområden och ökad tillväxt inom existeranderedan
områden medför plastförpackningar fortsätter vinna marknad iatt att
Sverige. De ökningarna kommer ske för förpackningarstora att ter-av
moplastisk polyester PET, linear-low-density polyeten LLDPE, po-
lypropen PP och orienterad polypropen OPP. Plastbelagd kartong
blir allt viktigare material för förpackningar liksom metalliseradeett
laminat och flexiblaandra material flerskiktstyp. Sträckfilm bedömsav
få allt marknad gårstörre medan krympfilmen Likasåtillbaka.en
kommer PVC-material minska i användning liksom cellofan. Denatt
drivande kraften i utvecklingen framför allt livsmedelsmarknadensär
behov hållbarhetlängre för produkterna och ändrade tillagningsme-av
toder, exempelvis mikrovågsugnar.i

2.1.2 Marknaden
Den totala svenska förpackningsmarknaden uppskattades till omkring

år12,5 miljarder kronor 1988. De dominerande materialen, ochpapper
plast eller kombinationer stårdessa, för 75 % värdet.av ca av

För plastförpackningar beräknas marknadsandelen uppgå till drygt
Årtredjedel vilket 4,2 miljarder kronor. 1980 kon-motsvararen ca var

sumtionen plastförpackningar 1,3 miljarder kronor eller cirkaav en
fjärdedel förpackningsmarknaden.av

Plastförpackningarna alltsåhar haft stark utveckling under 1980-en
talet och har i oförändrat penningvärde visat dryg fördubbling ien v0-
lymen och därmed med god marginal överträffat andra förpacknings-
material.

denAv svenska årproduktionen 1988 exporterades %,18 medanca
importen svarade för %26 konsumtionen plastförpackningar.ca av av

Förpackningarnas andel totalt bruttonationalprodukten BNPav
uppskattas till 1,5 %. Därav plastförpackningar för omkringca svarar

tredjedel eller 0,5 %.en ca
De högsta förpackningsandelarna återfinns inom konsument- och

produktmarknaderna såsom livsmedel och kemisk-tekniska produkter.
Den förpackningsandelentotala långhar under tid utvecklats i samma
takt BNP och härav har plastförpackningar tagit allt del.störresom en

Konkurrensförhållanden2.2

Företagsstruktur2.2.1
Tillverkarna plastförpackningar främst koncentrerade tillär södraav
Sverige. påDetta beror kunderna främst livsmedelsindustrin ochatt -
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södra delensin verksamhet i denindustrin harkernisk-tekniskaden av-
Mal-återfinns Jönköpings ochiplasttillverkareantallandet. Ett stort

möhus län.
plastförpackningsföretagundersöktatredjedel antaletDrygt aven

fö-dessaförpackningar. Hosandra plastproduktertillverkade änäven
genomsnitt 80 % derasför iemellertid förpackningarretag ca avsvarar

del-plastförpackningar harförsäljning. Försäljningensammanlagda av
kategorier:in i fyraats

folie,film och
påsar,ochsäckar, bärkassar

burkarflaskor, dunkar och samt
lådor för ocho.d.askar och transport

förpackning.

inte kangränsdragningentvå kategorierna gällersistnämndadeFör att
ingår råvara kategorin säckar,ioch foliedistinkt. Filmheltgöras som

fo-film ochpåsar. därför vanligt tillverkareoch Detbärkassar är att av
påsar. förekommer detockså bärkassar och Däremotlie säckar, yt-gör

lådorockså ellerflaskor, askartillverkaresällan dessa görterst att m.m.
utgjordeår plastförpackningarförsäljningen 1989den totalaAv av

påsar dunkar%, flaskor,och 33folie %, säckar, bärkassarfilm och 28
lådor %.och o.d. 18% askaroch burkar 21 samt

för-för 72 %folietillverkarna film ochfyraDe största avsvararav
Tenotvå produktgruppföretagen inom dennasäljr1ingen. De största -

Totaltstår försäljningsvärde.%för S5och Trioplast nära av gruppens-
branschöversikt. Inomingår i dennaföretag i denna25-talett grupp

före-påsar fyrahade debärkassar och störstasäckar,produktgruppen
Även iföretag.utgjordes 30-talmarknaden%47 etttagen avsomav
flaskor,Idominerande företaget Teno.detdenna är gruppengrupp

andelfyra företagensca företag deburkar 15 störstadunkar och var
dryckesförpackningartvå tillverkarnadominerades de% och71 avav -

lådor ocho.d. föri askar,PrimpacPLM och transportsamt gruppen-
Cerbo,företagenföretag % där deförpackning ca 6720 största var

och PLM.PerstorpTorsten Jeppsson,
filmfolieinomutbreddaKoncernbildningarna är mest grupperna

och Triogruppeninkl. Essemsäckarbärkassar där Tenogruppenoch
dominerar. övrigtTranspac I ägsEkmans ochmed dotterbolagen ett

Billerud, SCA, Storaskogsbolagplastförpackningsföretagantal av -
fö-nordiska,främstmindre antal utländska,ytterligarem.fl. och ett av-

förpackningar.medföretag inte sysslarsvenskaellerretag somav
förvärvantalsketthälften 1980-talet har detUnder ettavsenare

omfattning.varit relativtplastförpackningsindustrininom storsom av
båda fö-Trioplast AB,involverat Teno AB ochbetydande harDe mest

plastfilmområdet.inom främstverksammaretagen
finska Rosenlew,oktober 1988AB förvärvades denTeno 1 somav

Tidi-till 25 % finska Neste.ingår ägdi Rauma-Repolakoncernen, av
dåuppgickägarandelRosenlewstill Teno ochmoderbolagKFgare var
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miljardanställda ochtill 25 %. Teno hade 1989 1 300 1omsatte caca
Amerplast AB, medkronor. Under delen 1988 övertog ensenare av

föromsättning milj.kr. och anställda, del Tenos rörelse39 74 en avav
n1ilj.kr. 120industriförpackningar, 65 och berördeomsatte an-som

13ägdes till Neste.ställda. Amerplast ca av
förvärvTidigare, under slutet 1987, hade Teno expanderat genomav

milj.kr. anställda.Mediplast med omsättning 75 och 125AB en avav
sjukvårdsutrustning plast.Mediplast hade främst tillverkning avav

till-i AB,Trioplast AB slutet 1985 Ekmans Kartongövertog av som
kartongförpackningar omsättningverkade och plastkassar, med en av

hälften förvärvade50 milj.kr. anställda. Under första 1986och 90 av
Trioplast dessutom plastförpackningsföretaget Transpack AB, omsätt-

tillfällening milj.kr. Trioplast vid detta 32827 och 40 anställda. hade
anställda och 313 n1ilj.kr.omsatte

början 1988 det norska företaget Dynoplast,I ägsövertog som avav
plastdunkstillverkaren VerkstadsindustriNorsk Hydro, AB Askersunds

omsättning milj.kr.med 20 anställda och 10en av
Några invol-dessa förvärv har varit internordisk karaktär ochav av

ägarintressen inom den petrokemiska industrin Neste, Norskverat -
varvid skönjas vertikal integration mellanHydro kan tendensen till en-

råvarutillverkare förpackningstillverkare.och
Ytterligare förvärv horisontell eller finansiell karak-ett par av mera

Sålunda förvärvade Bleckvarufabrik AB,kan Ulricehamnstär noteras.
halvåretplåtemballagetillverkade för färger, 1989under andrasom

påMelleruds omsättning milj.kr och 55Plastemballage AB med 40en
Båstadanställda. början omsättning 12I 1985 köptes Plast ABav -

milj.kr. och anställda Lundbergföretagen.12 av-

2.2.2 Branschorganisationer
intresseorganisation förFöreningen Sveriges plastfabrikanter FSP är en

mindre medelstora företag 10 anställda inom svensk plast-och till 50
bearbetande industri, inte plastförpackningar.dvs. enbart tillverkare av
Föreningen branschorganisation inom industriföre-Svenskärsom en
ning har i dag 325 medlemmar.ca

Verksamheten i tillfredsställa med-första hand inriktadär att
lemsföretagens behov service information i företagar- ochochav
branschfrågor. Juridisk service ihjälp och biträde vid förhandlingar, ar-

frågor,betsrättsliga förordningarinformation lagar och samtom nya
rådgivning någraekonomisk föreningens viktigaste funktioner.är av

Cirka hälften företagen inom formsprutningFSP arbetar medav av
plast.

företagSveriges plastförbund branschorganisation för ochSPF är en
andra intressenter inom plastin-eller med anknytning till den svenska
dustrin. SPF har till uppgift främja intressen i olikabranschensatt av-

sådana uppgifter,seenden och har särskilt prioriterat vissaäven t.ex.
miljöfrågor.undervisnings- föroch verkaFörbundet skall dessutom att

bli officiellt frågor indirekterkänt remissorgan i direkt eller be-ett som

547



branschen, och i närings- frågorrör och handelspolitiska i för-att man
hand skall tillvarataga den bearbetande industrins intressen.sta

FSP och harSPF endast cirka fem Tvåmedlemmar.gemensamma av
dessa Teno AB och Trioplast småär AB. Medan FSP har och medel-

företag såmedlemmar SPF:s medlemmar ofta Somärstora större.som
exempel kan PLM medlem inämnas SPF.äratt

FSP och SPF har intimt Frågan samgåendesamarbete. harett om
diskuterats inte kunnat lösas.men

Leverantörer2.2.3
Råvaran till plastförpackningar basplaster, polymerise-utgörs ärav som
rade plaster termoplaster framställda råvaror såsompetrokemiskaav

butadien m.fl. vanligasteDe basplastema HighHDeten, ärpropen,
Density polyeten, LowLD Density polyeten, polyvinylklorid- -
PVC, polypropen PP och polystyren PS.

Den svenska tillverkningen basplaster koncentrerad till till-är treav
verkare och huvudsakligen förlagd till den petrokemiska industrin i
Stenungsund. Polyeten tillverkas det finskägda Neste Polyeten AB,av
PVC det norskägda Norsk Hydro Plast AB och polystyren Sven-av av
ska Polystyrenfabriken AB, tyska Hüls AG.ägssom av

Den svenska produktionen såledesbedrivs multinationella företagav
på världsmarknaden.som agerar

De svenska tillverkarna årlevererade 1988 40 % den svenskaca av
förbrukningen basplaster frånmedan resterande del importeradesav
framför allt Finland, Västtyskland, frånNorge och Holland ävenmen
Mellanöstern och Brasilien. försålddenAv totala volymen polyeten, ca
250 000 beräknas % förpackningsändamål.80 användas förton, ca

Basplasternas homogena lågakaraktär relativtoch transportkostna-
der de flesta tillverkaregör kan konkurrera likartadeunderatt omstän-
digheter. påPriset påbasplasterna tillgångkort sikt efter-ochstyrs av
frågan utifrånoch påprislägetsätts världsmarknaden. in-Marknaden är
ternationell och prissättningen Nivåerna påverkashelt transparent.
långsiktigt de priser råvarornagäller för nafta, eten,av som propen-
m.fl.

2.2.4 Kundstruktur
En del tillverkningen plastförpackningar beställ-utgörsstor av av av
ningsarbete. Detta sådana dånaturligt i fall förpackningstillverkningär
och grafisk utformning sker i tillverkningsprocess. Samma gällersamma
för branscher där förpackningsutformningen ingåskall viktigtettsom
element i såsomproduktionens s.k. image, inom kosmetisk och kemisk-
teknisk industri.

områdenInom andra förekommer beställningsarbeten i mindre ut-
sträckning. Detta kan gälla för plastsäckar, dunkar och vissa typer av
burkar där standardstorlekar rationell tillverkning i serier.storager en

återfinnsKöparna plastförpackningar i alla branschersnart sagtav
återspeglaroch i så-drag storleksmässigt företagsstrukturen inomstora
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väl tillverknings- distributionsområdena. årUnder harsom senare nya
köparkategorier framför allt tillkommit områdeninom tidigaresom
inte alls förpackade sina produkter. Detta har skett inom delar bygg-av
nadsmaterialindustrin eller inom branscher transporterade isom varor
bulk eller papperssäck och förpackar såsomi storsäck 0.d., göd-som nu
ningsämnen, kemikalier och fodermedel.

2.2.5 Offentliga regleringar m.m.
Det finns mycket offentliga regleringar påmed avseende plastför-
packningar. Det allmänna kan dock direkt eller indirekt förpack-styra
ningsutvecklingen så produkterna på åter-miljökrav, kravatt motsvarar
vinning Detta kan ske åtgärderpolitiskt styrda i formetc. genom av
önskemål påtryckningar påeller beslutsfattare i företag och kommuner.
Även lagstiftning eller sådanhot kan utvecklingen igenom styrasom
önskvärd riktning

Regeringen har i proposition föreslagit engångsflaskor PETatten av
skall förbjudas och med returflaska frånersättas detta materialen av
och med den juni1 1991. Vidare har överenskommits användningenatt

PVC i förpackningar tillverkade i Sverige upphör fr.0.m. juliden 1av
1990. Härigenom beräknar 70 % de förpackningarattman ca av som
innehåller PVC kommer ingår.med material där inteersättas PVCatt
PVC används för närvarande i utsträckning till askar och lock förstor
matfett, smörgåsmatglass och inslagningsfilm för kött, chark-samt som

och Vid förbränning PVC bildas dioxiner ochost. saltsyra.varor av
Denna plast alltmeraersätts PET-plast.av

år utgårSedan 1984 påskatt dryckesförpackningar. Skattebelop-en
Övriga8 för förpackningar ingårär öre i för-pet ett pantsystem.som

packningar belastas med varierande belopp 10, 15 eller 25 bero-öre-
pående förpackningens volym.

För närvarande regleras förpackningarnas utformning främst genom
internationella eller svenska standards vissa regler givna livs-samt av
medelsverket vad plastförpackningar tillåtnahögsta halteravser av-
PVC i livsmedel eller överenskomna inom för Normpacksramen-
verksamhet. Normpack frivilligär sammanslutning företagen av som
har anknytning till livsmedels- eller förpackningstillverkning.

Normpacks medlemmar måste bl.a. följa den s.k. normpacknormen
specificerar vilka krav förpackningsmaterial måsteför livsmedelsom

uppfylla. Normen säger materialet förutom kraven i livsme-svenskatt
delslagstiftning skall i tillämpliga delar uppfylla kraven i ettdera treav
utländska regelverk. Dessa från frånFDA USA,är BGd Tyskland eller

frånWarenwet Holland. Vidare samrådkrävs mellan leverantörer och
användare förpackningsmaterial för klargöra vad skallattav som
packas och vilka frågabetingelser i lagringstid, temperaturom m.m.

rådakommer för den aktuella förpackningen.attsom
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förhållandenInternationella2.2.6
plastförpack-utvecklingenvidinternationelltNågra drivkrafterna avav

vadbarriäregenskaperbättreförpackningar medbehovetningar är av
klararförpackningarvattenånga och behovetoch somt.ex. avsyreavser

för s.k.förpackningarsärskiltgällertemperaturkrav. Dettahögre senare
iantingenförpackningen,tillagas direkt iskall kunnabekvämmat, som

mikrovågsugnar.ikanske specielltellervanliga ugnar
plas-bedömerutvecklingennuvarandebakgrund den attMot manav

årligen denunder närmastemed 5 %ökaglobalt kommer attten ca
industriellti deökning skerdennaIS-årsperioden. delEn10 stor av-

förpack-på grunddeloch tillutvecklade ländernamindre attstor av
ochfrämst glasförpackningsmaterial,andraningar plast ersätter me-av

tall.
förmarknadenfyraårsperioden 1985 1988underharI Europa -

kraftigareårligen och%med 10 ännuplastförpackningar Ökat änmer
områdensärskilt vissa1990-talet. Detförutskickas under ärökningar

andra be-ET-flaskan ochbetydande volymer.medbedöms ökasom
gånger. Manfemcirkamaterial kommer ökahållare detta trorattav

i formbarriäregenskaperförbättradematerial medvissa avtyperatt av
10-årsperioden i minstdenökar underfilm och laminat närmaste
kommaPolypropylen kan ersättaPET.omfattning att po-somsamma

färdiglagadeförpackningar för rätter.tillverkningvidlystyren av
EG-markna-del kommerförpackningstillverkarnassvenskaFör de

möjlighe-innebäramiljoner konsumenter320den med dess storaattca
ochfusionerföretagsköp,branschenförutser inomMan att pro-ter.

år. Utvecklingen kommerkommandeblir vanligare underduktbyten
långtgåendetillverkningsserier,påmedföra krav längreäven spe-att en

strukturrationaliseringar.produktionslinjer ochcialisering av
förpack-plastförpackningar ochgällerutomlandsVissa regler som

Såtillverkarna.svenskaför deha betydelseningsmaterial plast kanav
frånför migrationgränsvärden ämnenvissainom EGhar t.ex. avman

inne-kanlivsmedlet. Dettaförpackadetill detförpackningsmaterialet
ochanalysermåste nödvändigautföratillverkande företagendebära att

EG-området.inomfå möjlighet levererafördessadokumentera attatt
få kost-kanproduktansvarslagari EG-ländernaVidare gäller som

deochtillverkareföljs svenskade intekonsekvenser omavomsamma
skadeståndsskyldiga.bliskulle

Konkurrensmedel2.2.7
plastförpackningsområdet kananvänds inomkonkurrensmedelDe som

för-handlardetnågot beroendei betydelsevarierasägas omom
för-utformadespecielltellerstandardutförandepackningar meraav

packningstyper.
iskullekonkurrensmedlenviktigastederangordningEn grovaav

enligt följande:drag kunna göras
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Beställningsarbeten Standard produkter
Kvalitet Kvalitet
Leveranssäkerhet Pris
Sortiment eller Leveranssäkerhet
produktionsmöjligheter Sortiment eller produktions-
Pris möjligheter

bådaSom gäller för kvalitetsfrågankategorierna bedömsattsynes
viktig medan priset har betydelse främst för standardprodukter ochsom

har dåunderordnad plats det gäller beställningsarbeten.en mera
Eftersom förpackningar i allmänhet idel integreratär produk-etten

tions- och distributionssystem det naturligtär produktutvecklingenatt
inom plastförpackningsområdet sker i anslutning härtill. Plastför-nära
packningsföretagens produktutveckling sker därför i samarbetenära
med kunderna och tillverkarna förpackningsmaskiner rå-ävenav men
varuleverantörerna kan impulser till förpackningar.ge nya

Tillverkarna förpackningsmaskiner har kontinuerlig utvecklingav en
sina maskiner och förpackningssystem för följa behovenav att av nya
förbättradeoch förpackningssystem.

Kundernainpackarna har ofta såvälsamarbetenära medett ma-
skintillverkare förpackningstillverkare påför finna lösningarattsom

förpackningsproblem.nya
Råvaruleverantörerna har alltmer påspecialiserat sig utvecklaatt

eller mindre skräddarsydda basplaster för ändamål,olika bl.a. förmer
erhållakunna högre påpriser dessaatt utvecklade produkter ochmera

ifrånkomma de kraftiga marknadssvängningarna de homogena
bulkprodukterna.

Allt fler förpackningar ingår i för återvin-returtagning ellersystem
ning. För plastförpackningar finns för närvarande inga fullt färdiga sy-

pågår åstadkommaäven för dylika.stem attom prov
Längst har påkommit dryckessidan där under periodman man en

med återvinningresultat påPET-flaskorgott Gotland. Detprovat av
pågår också forskning och utveckling åstadkommaför returflaskaatt en

plast, skall kunna jämställas såvälmed glasflaskan vad gällerav som
kvalitativa återbruksmässiga egenskaper.som

Återvinning plast i form produktionsspill i vissaoch fall ävenav av
engångscirkulerat material sker i viss omfattning företaghos arbe-som

med plaster och i tillräckligt Sådant återvunnettar volymer.storarena
material främst polyeten används i dag för tillverkning sopsäckar,av av
distansklossar för lastpallar och andra produkter ersätter trä.som

Det däremot svårareär betydligt åstadkomma återvinningatt av
nedsmutsat plastmaterial sådanteller bestårplastmaterial flerasom av
olika plastsorter, laminat. bådeDetta kräver källsortering ocht.ex. nya
tekniker för och förpackningsmaterialet.rengöraatt separera
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återvinningssystemOlika former för plastförpackningar skulle geav
så-ytterligaredessa konkurrensfördel förpackningargentemoten av

materialdana glas och metall.som

Lönsamhet2.2.8
relativtMot bakgrund det antalet företag och den betydandestoraav

mindre företagandelen och medelstora tillverkar plastförpack-som
svårt fåningar det uppfattning lönsamheten i branschenär att en om

försvåras också förhållandet mångahelhet. översiktEn det attsom av
fö-företag har blandad tillverkning varför det ofta omöjligt för dessaär

särskilja förpackningstillverkningens lönsamhet.retag att
För de företagen, Plastics Division ochPLM Tenostörreett par av

visas lönsamhetsutvecklingen iAB, tabell 2.1.

Tabell Sammanställning över PLM Plastics Divisions resultat2.1
mili.kr.1985 1989,-

985 986 988 9891 1 1987 1 1

Faktureradförsäljning 533 596 764 834 1213
Resultatföre räntor 16,5 9,2 44,4 32,440,1

påRäntabilitet
totalt kapital,% 4,55,4 2,6 9,1 9,4
Medelantalanställda 1370 1 330 502 1 486 1 9441

formblåsta,PLM Plastics Division tillverkar vakuumfor-formsprutade,
made och flexibla konsumentförpackningar för livsmedel, drycker,
kosmetika, kemisk-tekniska produkter läkemedel. Divisionen harsamt

fabriker, i Sverige, förDanmark, Tyskland och England. Resultatetsex
år år påför1989 1988 främst beroende de omstrukture-är sämre än
ringar genomförtshar under 1989 och PLM Kaku i Tysklandattsom
går förlust.med PLM Lidköping har och fortfarande bragett ett re-ger
sultat.

år påVolymökningen 1989 beror i huvudsak divisionen utökatsatt
företag,med Flexpack i England.ett
dåliga år iDen lönsamheten förklaras plastdivisionen1986 att varav

uppbyggnadsskede vissa utvecklings- omstruktureringskost-med ochett
nader.

Tabell Sammanställning över Teno AB:s resultat milj.kr.2.2 1985 1989-

19891985 1986 1987 1988

Faktureradförsäljning 915722 763 853 1 084
Resultatföre räntor 16,222,6 37,5 23,3 6,8

påRäntabilitet totalt
kapital,% 4,27,9 11,7 5,9 1,9
Medelantalanställda 9211057 1 083 1 155 1297
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Teno finska Rosenlew tillägs 100 %. Teno imoderbolagärav en
koncern med dotterbolagen Essem Plast AB, Langers Kliche Offset

ASAB, Teno Danmark, ASTeno Star Norge, Teno UK Ltd Eng-
land Teno Spin Pty Ltd Australien. såldesUnder 1989 bolagetsamt
Mediplast.

dåliga årDet resultatet förklaras1988 förändringarde storaav som
då ägde Den oktober1 1988 företaget helt Rosenlew.övertogsrum. av

verksamhetsåretUnder höjde försäljningsprisernaTeno i motsvarande
råmaterialprishöjningarna.grad som

Prisbildning2.3

En betydande tillverkningendel plastförpackningar be-utgörsav av av
ställningsarbeten. Priset därvid för varje individuellsätts beställning och
blir i samband härmed beroende sådanflera olika faktorer. En fak-av

serielängden. Varje omställningär produktionsutrustningen in-tor av
nebär kostnadsökning för företaget. påver-En ytterligare faktoren som
kar prissättningen beläggningen i produktionen.är Genom den höga
andelen beställningsarbeten och därmed mindre möjligheter till-att
verka standardprodukter för lagerhållning blir företaget känsligt för
beläggningsvariationer. Företaget kan därför i vissa situationer tvingas
godtaga order till hållalägre priser för kunna tillräckligt högt kapa-att
citetsutnyttjande personal och maskiner.av

Prissättningen påblir många gånger råvaruande-grund den högaav
len i kostnadsmixen i hög pågrad beroende prisfluktuationerna bas-av
plaster. Under delen 1980-talet hade flestade basplastersenare av en

prisuppgång.mycket kraftig I tidigare SPK-undersökning har fram-en
gått officiella prislistor inte vanliga i plastförpackningsbranschenäratt

företagenoch framhöll priserna i utsträckning efter vadatt stor sattes
tillåter,marknaden i allmänhetäven använde sig bidrags-om man av

kalkylering där påställt krav viss täckningsgrad.man upp
l samband med undersökningen framhöll företagen inteprisetatt var

det enda viktigasteeller konkurrensmedlet kvalitet, sortimentutan att
leveransförmågaoch viktigare. Dessa faktorer förmodaskanvar senare

fåttha betydelse årän större under bakgrund den lager-motsenare av
och leveransstyrning skett inom hela distributionskedjan för attsom
minimera kapitalkostnaderna.

Vid tillverkning plastförpackningar råvarans andel kostna-ärav av
derna ofta den Fråndominerande branschhållmest posten. anger man

råvarukostnaden genomsnitt för hälften deatt näraett to-som svarar av
tala kostnaderna. långaI den automatiserade och serier prägladeav
filmtillverkningen råvaranligger 50 % medan kost-dennaöversnarare
nad sådanalägre förär produkter askar, burkar, flaskor och dun-som
kar, där serielängden kortare. I dessaär arbetsintensiva till-mera
verkningar råvaru-tenderar och lönekostnaden bli ungefäratt av

storleksordning. Kostnaderna för etablering plasttillverkningsamma av
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sådan inte krä-verksamhetmåttliga, särskilt irelativtbedöms somsom
tryckningförsärskilda maskinerellerutrustning för konverteringver

många små före-relativtocksåså förekomstenfallet tydere.d. Att är av
på.plastbranscheninomtag

följerpå plastförpackningarpå hur prisutvecklingenSom exempel
femårsperio-råvarukostnadsutvecklingen visas i figur 2.1 den senaste

bärkassarLD-beläggningspolyeten ochpriserna fördens utveckling av
polyeten.av

på bârkassarLD-polyeten och 1984 1989Figur Prisutvecklingen2.1 -
1984 100.

Bärkassar130

120 -

110 -

100
lL D-po yeten

90
x j

80 z-

7° II III
198919881986 19871984 1985

kraftigt, %.stigit 45perioden 1986 1988Polyetenpriserna har under ca-
registrerasråvarupriserna sjunkande trendochUnder 1988 vände en

årliga prisutvecklingen för bär-genomsnittligaför 1989 och 1990. Den
påverkastillverkningskostnader i hög gradkassar, produkt aven vars

råvaru-i dragoch följerpolyetenpriserna, kring 6 %har legat storaca
kostnadsök-påverkas andrakostnadsutvecklingen dessutom avmen

i rela-färdigvaruprisernaeftersläpning ivissningar. Detta innebär en
råvarukostnaderna.tion till

bedömningSammanfattande2.4

marknadsförhållandenaframgått förtidigare redogörelsenSom denav
på konkurrensenindikationerför plastförpackningar finns det inga att

frånkonkurrensenpotentiellainte fungera tillfredsställande. Denskulle
intensivaimportmöjligheterna, denförpackningsmaterial,alternativa

måttliga kost-rådande överkapaciteten, denproduktutvecklingen, den
oftamånga professionella ochföretagen, denaden för nyetablering, de

förbranschen, talarsamarbetet inomdet ringaköparna attstora samt
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helhet. Förinom branschenkonkurrensfinns fungerandedet somen
stordriftsför-föreligger dock uppenbaramarknadenvissa sektorer av

fåtal tillverkare.områdennågra kännetecknasdelar och storaettav
ägarförhållanden verkakanSamtidigt finns vissa bindningar somgenom

riktning.negativi för konkurrensenen
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ALUMINIUMBURKAR3

Produkten och marknaden3.1

3.1 Produkten
Den heldragna aluminiumburken för öl och läsk introducerades i USA

Användningen1963. denna burktyp har alltsedan dess ökat stadigtav
och aluminiumburken den enskilda aluminiumprodukten iär störstanu
världen.

stålplåtFöre 1963 förtent det burkmaterialet.enda Burkarnavar var
tredelstyp med mantel, botten och lock, hopfogade lödning.av genom

För burken krävdes särskilt verktyg.öppnaatt ett
Med den heldragningstekniken kunde botten och mantel fram-nya

någonställas i fog.stycke Tekniken till början använd-ett utan var en
bar endast för aluminium, vid 1970-talets början kunde börjadenmen

stål.tillämpas för förtentäven
För lock utvecklades under 1960-talet easy-open-tekniken som

Ävengjorde öppningsverktyget överflödigt. här det i aluminium ut-var
vecklingsarbetet bedrevs något stållockoch finns inte lättöpp-ännu av

pånjngstyp marknaden.
I Sverige började bryggerierna importera aluminiumburkar i slutet

År1970-talet. började1981 den heldragna aluminiumburken tillver-av
kas i dåSverige PLM i företagetsAB nyuppförda fabrik i Fosie utan-av
för Malmö. bleckplåt-Denna burk har helt de tidigareersattnumera
burkarna för öl och läskedrycker.

Förutsättningen för aluminiumburken iskulle kunna användasatt
skala i Sverige fungerande riksdags-Genomstor ett retursystem.var

beslut i maj fick näringslivet1982 i uppdrag införa administreraochatt
sådant ändamålet årFör det bildades SvenskaABett system. samma

Returpack bryggeriindustrin, handeln och PLM AB. Ettägssom av
för påöl- och läskburkar aluminium infördespantsystem av prov

framgångGotland i maj Resultatet1983. blev klar och i 1984en mars
började för aluminiumburken tillämpas i hela Sverige.pantsystemet att

dåPanten 25 burk höjdes i 1987 till 50 Efteröre öre.som var per mars
återvinningsandelenpanthöjningen har Mål-legat 80 % och däröver.

sättningen i dag 90 %. Burkarna smälts Finspong Aluminiumär ner av
Finspång råvaraAB i bliroch för burkar.nya

Substitut till aluminiumburken dryckesförpackning för öl ochsom
läsk glasflaskor och plastflaskor, PET-flaskor. PET-flaskanär s.k.stora

gjord polyetylentereftalat,är därav namnet.av
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Marknaden3.1 .2
752uppgick till 4i Sverige 1989konsumtionen dryckertotalaDen av

år. denoch559 liter Avvilketmiljoner liter, motsvarar personca per
öl,år bryggerivaror, dvs.utgjordedryckeskonsumtionentotala samma

liter,miljonerstilldrinkar, 040mineralvatten och 1läskedrycker, var-ca
försälj-Bryggerivarornas totalamiljoner liter.497maltdrycker caav

miljarder kronor.uppgick 1989 till 15i konsumentledetningsvärde ca
på bryggerivarorförmarknadenförpackningstypernas rollolikaDe

returglas dominerarvanligast medan burkenfatöl klass Iväxlar. För är
vanligastereturglaset denkolsyrad läskoch III. Förför öl klass är

på tredje platsPET-flaskan och förstdärefter kommerförpackningen,
aluminiumburken.

FörpackningsandelariFörpackningsutvecklingTabell 1985 1989.3.1 -
försåld volym i liter.procent av

detaljhandels-AndelarAndelar total avav
%försáld% volymkonsumtion

9891987 1989 19851985 1987 1

Öl klass I
8 7Burk 85 6 4

93Returglas fat 92 9294 9695+

klass
9694Burk 9383 86 89
3Engångsglas 33 22
1fat 5 3Returglas 11 815+

Öl klass
8081Burk 56 49 8160

Engångsglas 6 45 45 6
16fat 15 13Returglas 38 4635+

Kolsyrad läsk
21Burk 21 2116 1616

Engångsglas 65 5 3 63
25 39PET-flaskor 35 1511 22

34Fleturglas 61 4857 4470

CanKälla:PLMBeverage Division.

tillver-aluminiumburkenbörjade heldragnaSom tidigare dennämnts
planenligEfteri Fosie utanför Malmö.kas i Sverige 1981 PLM enav

nådde Fosiefabriken underinkörning och 1982under 1981 sommaren
målsatta effektivitetsnivån. Effektiviteten hartill1982 den senareupp

totalmaskinlinjer medFosiefabriken i dag fyraytterligare ökats. har en
År produceradespå 1989miljarder burkar.produktionskapacitet 1,4

exporterades,miljoneromkring miljarder burkar, 5001,3 varav ca
Beneluxländerna.ochfrämst till övriga nordiska länder, Västtyskland

på svenskaför läsk denKonsumtionen aluminiumburkar ochav
År 1982med 46 %.under perioden 1982 1989 Ökatmarknaden har ca-
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uppgick konsumtionen till 573 miljoner burkar och 1989 till 836ca ca
miljoner burkar. påFörsäljningsvärdet den svenska marknaden 1989
uppgick till ungefär milj.kr.625 Importens andel konsumtionen ärav

Årlåg. 1989 importerades 20 miljoner burkar, vilkettommaca motsva-
rade ungefär % konsumtionen.2 Importen från tvåkommer tillverk-av

i Storbritannien, Continental Can och National Can, vilka deärare
enda konkurrenterna på den svenska marknaden till PLM, ärsom en-

tillverkare aluminiumburkar i Sverige.sam av
År 1989 svarade PLM för 98 % tillförseln till den svenskaca av

marknaden, dvs. 820 miljoner burkar. dessaAv direktlevereradesca ca
Återstoden,790 miljoner till den svenska bryggeriindustrin. omkring 30

miljoner, utgjordes fyllda importerade burkar, vilka tidigareav exporte-
PLM. Importen fyllda burkarrats kommertomma huvudsakligenav av

från Danmark Faxe Bryggerier från Nederländernaäven ochmen
Västtyskland.

Konkurrensförhållanden3.2

3.2.1 Företagsstruktur
PLM AB, Sveriges helt dominerande tillverkare och leverantör av
dryckesförpackningar till bryggeriindustrin, de ledande för-är ett av
packningsföretagen i Europa. Tillverkning förpackningar glas,av av me-
tall och plast sker i 18 fabriker belägna i Sverige, Danmark, Norge, Ne-
derländerna, Storbritannien och Västtyskland. Försäljning tillsker mer

25 länder. årsskiftetän Omkring 1988-1989 förvärvades förpackningfö-
Gerro-Reynolds Dosenwerkretagen GmbH i Västtyskland, Moss

AGlassverk S i Norge och Redfearn plc i Storbritannien.
såldesUnder 1989 PLM Sellbergs, arbetar med avfallshanteringsom

återvinning,och till det amerikanska börsnoterade avfallshanterings-
bolaget Waste Management Inc. och PLM Materialhantering i Lysekil,

tillverkar materialhanteringsutrustning, till Uddevalla Invest AB.som
såldesDessutom PLM Strongpac i Holland och PLM Redfearn Plas-

tics i England till det holländska bolaget Desmacon Holding. Redfearn
Plastics tillverkar PET-flaskor för drycker.stora

I såldesbörjan 1990 kakburksfabrikenäven Hüttel i Hedenstad,av
Danmark, till det danska företaget Glud Marstrand.

Alla dessa förändringar innebär PLM renodlat konsu-äratt ettnu
mentförpackningsföretag organiserat i fyra divisioner arbetar medsom

sitt materialslag:var

PLM Beverage Can stålburkaraluminium- och för öl och läsk
PLM Food Can övriga metallförpackningar
PLM Glass flaskor och andra glasförpackningar
PLM Plastics flaskor och andra plastförpackningar.
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3.2.2 PLM Beverage Can Division
PLM Beverage Can Division, tidigare PLM tillverkarPac, burkar för öl

läskedryckeroch vid fabriker: i Fosie utanför Malmö, i Västberlintre
och i Recklinghausen Ruhrområdet.i Skandinavien, Västtyskland och
Benelux PLM Beverage Divisionsär Can marknader. Stor för-största

ocksåsäljning sker i Storbritannien, Frankrike och Sydeuropa. SverigeI
har PLM 98 % ioch Västtyskland 30 % marknaden. PLM do-ca ca av
minerar marknaderna i Danmark, ocksåNorge och Island och iär stort
Nederländerna och Storbritannien, de marknaderärsom en av som

allra snabbast. Marknadsandelen iväxer Europa 16 % och PLMär ca
Beverage Can Divisions påstrategi bygger etablering i södra Eu-en

kraftigdär marknadstillväxt väntas.ropa, en
PLM Beverage Cans fakturerade försäljning 1989 uppgick till 1,9ca

miljarder kronor jämfört föregåendemed 1,4 miljarder år,kronor en
ökning med 37 %. Medelantalet anställda uppgick 1989 till 1 362 per-
soner.

Fabriken i Fosie den fabriken iär Europa för tillverkningstörsta av
heldragna aluminiumburkar.

Fabriken i Västberlin tidigareägdes till hälften Ball Corporation,av
USA. årsskiftetBalls förvärvadesandel vid 1987-1988. I Berlinfabriken
produceras miljoner900 burkar stål. Stålburkenenbart ärca av
fortfarande den helt dominerande burktypen i Västtyskland och har där

påmarknadsandel 95 %.en ca
Företaget Gerro-Reynolds Dosenwerk GmbH i Recklinghausen för-

värvades PLM den oktober1 1988. Företaget samägdes tidigareav av
det tyska glasföretaget Gerresheimer och det amerikanska företaget
Reynolds Aluminium. I Recklinghausen tillverkas i likhet med Fosie
enbart aluminiumburkar. Sortimentet skiljer frånsig delvis tvåde andra
fabrikernas. Vid sidan det ordinarie sortimentet småburkartillverkasav
avsedda för kiosker, gatukök, storkök och flygbolag. Produktionen i

uppgårRecklinghausen till 850 miljoner burkar %70 exporte-ca varav
vilket innebär PLM blir betydligt starkare i Benelux, Frankrike,attras,

England och Sydeuropa. påFör fotfäste den mycket expansivaatt
marknaden i Sydeuropa projekteras fabrik i södra Frankrike.en

årFör fem sedan divisionen relativt litet företag medettvar en pro-
duktion 750 miljoner burkar. Genom förvärven har PLM blivitav ca nu

betydande tillverkare i Nordeuropa. Den sammanlagda kapaciteten ien
Fosie, Västberlin och Recklinghausen, miljarder3,1 förpackningar,ca

PLM Beverage Can tillgör Europas fyra tillverkarestörstaen av av
dryckesförpackningar metall och den tillverkarenstörsta alumini-av av
umburkar.
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förFörsäljning, PLM Beverageresultat, kapitalTabell 1984 19893.2 m.m. -
Can Division.

1988 19891986 19871984 1965

försäljning,Fakturerad
934,6769,7 731,7 1 402,4 1milj.kr. 707,0 732,7

Resultatföre räntor
134,8 160,7miIj.kr. 65,8 58,2 81,661

exkl. förvärvInvesteringar
80,0 60,0milj.kr. 26,0 48,4 109,38.2

Genomsnittligt kapital
078 1340milj.kr. 382 394 441 544 1

kapital 12,5 12,1Räntabilitet 76 13,3 15,016,1 16,7tot.
Medelantal

362anställda 698 749 1 100 1702 692

årsredovisningKälla:PLM:s 1984 1989.-

förpackningsindustrin ihar koncentrationen inomUnder 1988 och 1989
gått sammanslagningar ochsnabbt fleramycketEuropa storagenom

dryckesburkssidan kan-inte barauppköp företag. Det berör ärmenav
tidigare funnits överskottdär. Det harske ettaccentueratmest av

till prisfall markna-i Europa och tendenserdryckesburkar men genom
rationella fabri-samtidiga utslagningen mindretillväxt och dendens av

fortfarandekommit i balans. Konkurrensenhar marknaden ärker nu
tillvisat tendens ök-priserna har stabiliserats ochintensiv en svagmen

ning.
till kunden,förutom pris kvalitet, närhetKonkurrensmedel ochär,

-service dekormöjligheter.leveranssäkerhet och samt

Koncernstruktur3.2.3
till Indu-dotterbolag ABsedan december 1988 helägtPLM AB är ett

investmentbolag, dvs.Industrivärden blandatstrivärden. AB är ett mo-
både rörelsedrivandetillgångar börsaktier ochderbolagets utgörs av

dotterbolag.
områden:omfattar olikaIndustrivärdenkoncernens verksamhet tre

industrirörelse fastighetsförvaltning.börsaktieportfölj, och
tillgångar.IndustrivärdensBörsaktieportföljen den viktigasteär av

aktier iårsskiftet utgjordes börsportföljen innehavVid 1989-1990 av av
m.fl.Ericssonföretag, AGA, Volvo, Handelsbanken,tio bl.a. SCA,

två ochPLMIndustrirörelsen omfattar för närvarande koncerner,
omsättningenrörelseinriktning delolika ochDacke, med storen av

utanför Sverige.
marknadsför konsument-utvecklar, tillverkar ochPLM-koncernen

förpackningar.
fyraindustrirörelse inombedriver handels- ochDackekoncernen

verksamhetsområden: Hydrau-Plastmaskiner,olika Industriell Handel,
ingår iFörpackningarTransportsystem. sedan 1987 In-Dackelik och

dustrivärdenkoncernen.
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3.2.4 Integration
AB Svenska Returpack PLM 49 %,ägs AB bryg-gemensamtsom av
geriindustrin 49 % och handeln 2 % bildades 1982 för omhän-att
derha riksomfattande återvinningssystem för huvudsakligen begag-ett
nade öl- och läskedrycksförpackningar aluminium. Verksamhetenav

tillståndbedrivs frånmed regeringen påbaserat särskild lag SFSen
1982:349.

PLM har slutit avtal med Returpack innebär bl.a. för PLMrättsom
disponera det Returpack insamladeöver aluminiurnskrotet.att Skro-av
smälts Finspong Aluminium Finspång.AB,tet ner av

3.2.5 Leverantörs- och kundstruktur
Vid tillverkning heldragen ingåraluminiumburk delar, självatreav en
burken, locket och dragringen, ställer olika krav det materialsom

skall användas. Finspong FinspångAluminium i levererar 40 %som ca
Återstodenaluminiumplåten till burkstommen, s.k. canstock. leve-av

Pechiney i Frankrike och VAW i LockplåtenVästtyskland.reras av
endstock dragringsplåtenoch tabstock levereras Alcoa i Storbri-av
tannien och Alcan i Västtyskland.

Försäljningen aluminiumburkar sker direkt till bryggerierna. PLMav
har leveransavtal med samtliga svenska bryggerier och täcker 98 %ca

den svenska burkmarknaden.av

3.2.6 Konkurrensbegränsningar
En avgift, s.k. burkavgift, fr.o.m. februariden 1 1984 vid införseltas ut

returburkar aluminium. Avgiften 3,5är burk. Avgiftensöreav av per
storlek faställs jordbruksnämnd efter samråd med kommers-statensav
kollegium och AB Svenska Returpack. Avgiften tullverket. In-tas ut av
flutna avgiftsmedel överförs jordbruksnämnd till AB Svenskastatensav
Returpack, efter utveckling introduktionoch försom pantsystemetav
aluminiumburkar har till uppgift administrera och kontrolleraatt pen-
ningflödet avseende Härtill kommer påskatt förpackningarpant. en av
glas, metall och plast avsedda för konsumtionsfärdig pådryck, dock inte
förpackningar Skatten 8är returburk. till-öre Dessutomav papp. per
kommer administrationsavgift på går5 returburk tillöre ABen per som
Svenska Returpack 40 returburk exkl.öresamt panten per moms.

För tillverka aluminiumburkar i tillstånd frånSverige krävsatt
koncessionsnämnden för miljöskydd. För övrigt finns inga formella hin-
der. Etableringströskeln emellertidär hög det gäller tillverkningnär av

pådryckesburkar grund de investeringar krävs och detstoraav som
finns fåtalendast påaktörer marknaden.ett

PLM AB har sedan 1983 avtal med Gränges Aluminiumettmars
iAB, januari 1989 namnändrat till Gränges AB, med bl.a. exklusivbe-

frågastämmelser i visst aluminiumskrot. innebärAvtalet bl.a. attom
Gränges berett förär utökad del PLM:s behovatt svara en av av can-

plåtstock till burkstommen, under förutsättning Gränges medatt en-
får omhänderta församrätt omarbetning till canstock dels PLM:s pro-
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från used be-skrotaluminiurnskrot UBC-skrot, dvs.delscesskrot,
försorg.på Returpacksmarknaden insamlascans, genomsomverage

såvida förpliktelseruppfyller sinaå förbinder sig, Grängessin sidaPLM
avtalsti-undertillsammans medinte självt ellerenligt avtalet, att annan

aluminiumskrot. PLM haromsmältningden garanteratstarta avegen
sådan omsmältning.Returpackinte heller startaratt egen

haft le-Bryggerier har sedan 1979Prippsoch ABPLM AB ettmars
metallburkar. Avtaletavseende heldragnasamarbetsavtalochverans-

gälla denförlängdes 1989februari 1987 ochförnyades den 3 att t.o.m.
betydelseingå långtidsavtal varitharkunnadecember 1994. Att31 av

sittkunnat leveransersåväl Pripps. Pripps harför PLM trygga avsom
Fosie. Samarbeteti sin burkfabrik ibeläggningenPLMburkbehov och

tekniskt ochbedrivaskalloch Prippsinnebär PLM ettgemensamtatt
positionfrämja burkensförkommersiellt utvecklingsarbete att

dryckesförpackning.användningöka dessmarknaden och som
BCME, i Bryssel,medEurope ärMakers säteBeverage Can en

dryckesburktillverkare. Det hu-europeiskasamarbetsorganisation för
på återvinningssystem förgår utvecklavudsakliga samarbetet ut att

också tekniskt samarbeteomfattandePLM AB hardryckesburkar. ett
svarade förBallCorporation. DetUSA-företaget Ballmed somvar

iigångkörning anläggningenintrimrnningmaskininstallationer, och av
Fosie.

Prisbildning3.3

Prissättning3.3.1
i individu-från bryggeri fastställspå till kundPriset burk PLM resp.

fleråriga. Från 1988 tillämpasallmänhetleveransavtal. Avtalen iella är
kunder, dvs. detgenomgående nettoprissättning allagentemoten ren

utgått. Prisernaersättningar haroch andratidigare med bonussystemet
tillfaktisk fraktkostnadfabrik i Fosie ochfritt lastat PLM:s resp.anges

kund faktureras separat.
på 33, 45 eller 50storlektill kund beroendePriset burk ärresp.per

betalningsvillkortotala kvantiteter,cl, upplagestorlekar, m.m.
Påfrån kostnadsanpassad. grund denbörjanPrissättningen avvar

på europeiska marknaden, harhårda framför allt denkonkurrensen,
slagit igenom,prissättningemellertid marknadsanpassad sommeren

efterfrågeförhållandena.påverkas utbuds- ochav
vidinnehåller utlösesmetallprisklausulAlla leveransavtal somen

kilo metall, förut-anskaffningskostnadensänkninghöjning eller perav
fö-minst % sedanmetallkostnaden ändrats med 1hela närmastsatt att

regående metallkostnadsändring.prisjustering till följd av
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3.3.2 Prisutveckling
frånTabell visar prisutvecklingen för aluminiumburkar3.3 PLM AB

jämfört med konsumentprisindex KPI.

påTabell för prisutvecklingen Sverige.Index aluminiumburkar i Netto-3.3
1984 100.priser ex-works, kr. burkar1 ooo 1984 1989per -

19891984 1985 1986 1987 1988

33cI 93100 103 103 91 92
45cl 100 105 109109 106 107
50cl 100 104 108 103 104 106
KPI 100 107 112 131117 123

Källa:SCB SPK.och

framgår påSom tabellen har realpriset aluminiumburkar sjunkitav
kraftigt årenunder perioden. Sänkningarna kraftigaspecielltvar

då på1986 1987 priserna aluminiumburkar sjönk ochmed mellan 3-
på% medan med11 KPI drygt 4 %. Prissänkningen aluminium-steg

långtidsavtalenburkar förklaras PLM förnyade med de störreattav
svenska kunderna i slutet 1980-talet. Dessutom börjadeav man an-

plåt övergåvända till burkarna och började till burkartunnare man
med mindre lockdiameter s.k. 206-utförande. Under februari april-
1988 övergick flestade bryggerierna till 206-burken. En orsak tillannan

hårdade reala prissänkningarna under perioden 1984 1989 denär-
från såväl plåtburkarkonkurrensen tillverkareandra andraav som-

material priserna.pressatsom-

Sammanfattande bedömning3.4
PLM DivisionBeverage Can Europas och Sveriges till-endaär största
verkare aluminiumburkar för gälleroch läskedrycker. När detav

ståldryckesburkar aluminium och divisionen fyraEuropasärav en av
tillverkare. Den sammanlagda produktionskapaciteten vidstörsta de tre

fabrikerna miljarder året.drygt 3 burkar iMarknadsandelen Eu-är om
16 %.ärropa ca

Sverige påI har divisionen marknadsandel 98 %. Importensen ca
Årlåg.andel konsumtionen 1989 importerades miljoner20ärav ca

burkar, vilket ungefär % konsumtionen.2 Impor-tomma motsvarar av
från tvåkommer tillverkare i Storbritannien, Continental Can ochten

National Can, vilka de enda konkurrenterna till PLM den svenskaär
marknaden.

Tillverkning plåt,förpackningar i singlas och plast tillärstyvav na-
mycket lokal verksamhet. Det gäller ha tillverkning orttur atten

och ställe. Transportkostnader och risken för skador förpackning-
begränsar exportmöjligheterna. En konkurrensfaktor storarna annan av

betydelse leveransservice och -säkerhet dekormöjligheter, vilketär samt
förhållandeiPLM till utländska konkurrenter.gynnar
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Etablering fabriker i Sverige för tillverkning dryckesburkarav nya av
för närvarandeär knappast tillstånd fråntänkbar. Dels krävs konces-

sionsnämnden för miljöskydd, dels har PLM produktionskapacitet ien
anläggningen påi Fosie miljarder1,4 burkar vilket väl täckeränca mer
efterfrågan i Sverige. PLM Beverage Can Division exporterade 1989 ca
500 miljoner aluminiumburkar från fabriken i Fosie, huvudsakligen till
de övriga skandinaviska länderna.
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TRÄFÖRPACKNINGSBRANSCHEN4

Produkten och4.1 marknaden

4.1.1 Produkten
iTrä används dag framför allt till förpackningar. finnsDetgrövre en

rad olika huvudtyper träförpackningar olikaEUR-pallar, last-av som
lådor,pallar, häckar, kabeltrummor och olika slags plywoodemballage.

Den förekommande träförpackningstypen sti-lastpallen,ärmest vars
efterfrågangande sammanhänger stigandemed de itransportvolymerna

samhället. Figur illustrerar4.1 träförpackningarnas huvudtyper.

Figur Huvudtyper förpackningar.4.1 av

mEUR-pall
Inicmpall
EngångspallE

E Pallkragar
E Ládor
[EHacka

Kabellrummor
E]Plywoodemballagc

SvenskaKälla: förpackningsföreningen.

Trä och träbaserade skivmaterial plywood lämpar sig väl attsom an-
tålvändas förpackningar. Trä starkt, finns i olika dimen-är stötar,som

sioner och kan bearbetas sammanfogasoch efter önske-användarens
mål. Trä lämpligt kombinera återan-med andra material,är det kanatt
vändas och lågrelativt lätt destruera. Plywood har vikt och högär att
styrka vilket frånviktigt transportsynpunkt. Träförpackningarna be-är
räknas för 6 förpackningskonsumtionen% i landet vilket in-svara ca av

Ävennebär förpackningsslag fråndet används minst.trä är nästatt som
produktionssynpunkt någothamnar sist dess andelträet näst ärmen
högre drygt 8,5 % den förpackningsproduktionen.svenska Dessaav-

ärandelstal dock inteär helt rättvisande eftersom framför alltträ ett
transportförpackningsmaterial medan övriga material Wellpapp iutom
huvudsak används till konsumentförpackningar. tillsammansTrä är
med wellpapp de viktigaste transportförpackningsslagen.
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4.1.2 Marknaden
ungefär hälften för bygg-trävaruproduktionen användsden samladeAv

förpackningsändamål, någotnadsändamål, mindre %för 1223 % änca
något mindre 5 %möbeltillverkningen användertryckimpregneras, än

ändamål. Träförpackningsin-slutligen används för övrigaoch 10 %ca
enligt CCC-nomenklaturensinkl. lastpallar tulltaxandustrins saluvärde

till44.28.900:7 uppgick 198744.21, 44.22 46.039 samtvarugrupper , på drygt 555jämfört med värdet 1980milj.kr. ökning med 56 %866 en-
på inte heltäck-definierad angivnaStatistiken dockmilj.kr. sättär ovan

årsförbrukning mil-4för träförpackningsbranschen.ande Av caen om
m3m3 förpackningsändamål. påRäknatmiljon förjoner används 1ca

m3 skulle för-pris kr.genomsnittligt 1988 1 000 ä 1 200ett perom ca
uppgåttsågade året mil-till â 1,2brukningsvärdet det ha 1trävarorav

för-Härtill skall läggasträförpackningsbranschen.jarder kronor inom
förpackningsföreningenssågade Svenskaädlingen de trävarorna.av

årlig på och förbru-omsättning miljoner kr.medlemmar har 600caen
m3 såg-årsförbrukningentredjedel ellerkar knappt 300 000 avaven ca

förpackningsändamål. på tordeRäknat dettaade för sätt trä-trävaror
i storleks-sannolikt ha varitförpackningsmarknadens värde 1988-1989

till de relativt starkaordningen till miljarder kronor. Med hänsyn1,5 1,7
träförpack-förevarit se figur och 4.4 tordeprisökningar 1990 4.3som

miljarder kronor.ningsmarknaden i sannolikt 2dag större änvara

saluvärdeTrälörpackningar och kabeltrummor.inkl. lastpallarTabell 4.1
företag anställda milj.kr.med minst1980 1987 5-

År 19871985 19861981 1982 1983 19841980

Milj.kr. 827,9 826,2 914,1603,4 659.8 776,1583,4 601

påårsSCB:s kunnat fram grundKälla: industristatistik.Anm.1988 värdenhar tas avny
varunomanklatur.

1980-talet;trälörpackningsmaterial underoch importTabell Export4.2 av
SITC 635.2.milj.kr. 635.1 +

ExportImport
milj.kr.milj.kr. tonton

8 77312,7 3 949 36,81980
9 712443 42,91982 12,9 1

478828 56,1 111984 10,2
08366,7 111986 5,6 674
766160.5 3840,7 7261988 12

35196167,11989 37,4 11 136

SCB:sKälla: utrikeshandelsstatistik.

jämförasmilj.kr.för 167Träförpackningsmaterial exporterades 1989 att
37 13milj.kr. Motsvarande tal 1980import 37med resp.varen

1980 ochsedanfyrdubblatsmilj.kr. har 1989I volymtermer exporten
importen tredubblats.



sågadeI för årMarknaden i Sverige tillträvaror 2000rapporten
Anders Baudin, SLU 34; 1990-03-14 har prognoskalkyluppsats en
gjort vad gäller framtidaden förbrukningen träförpackningar. Analy-av

visar kostnadsfaktorer bestämmer hur träförpackningama kanattsen
hävda sin marknadsandel. Genom prognostisera prisutvecklingen föratt

och konkurrerande materialträ har i gjorts förrapporten en prognos
marknadsandelen för träförpackningar. Den sjunkande tendens fö-som
relegat historiskt för träförpackningar förväntas bestå årfram till 2000.
Enligt modellen beror utvecklingen i förpackningsbranschen på vad

händer i påtillverkningsindustrin, kostnadsutvecklingen påochsom en
trendfaktor. Den prognostiserade ökningen år2 % för tillverk-om per
ningsindustrin till ökningleder år1,5 % i förpackningsin-en om per

Ökningendustrin. det totala behovet förpackningar uppvägerav av
nedgångdock den i marknadsandelen för träförpackningar för-som

Slutresultatet blir prognostiserad årlig minskning %utses. 1en om ca
vad gäller den kvantitativa förbrukningen för förpackningar.träav

Figur Marknadsandel trâ förpackningar4.2 i 36.

15

HCG
PPOGNOS
MEDEL

Låt..........Zxisiz ......

OBSi

H70 1975 1980 1985 1790 1995 C000
:fw

Källa:AndersBaudin.SLU:Marknaden sågadeför Sverige årträvarori till 2000.

Varans4.1 .3 vikt
Träförpackningar århar för 1990 vikten 0,1 i% SCB:s producentprisin-
dex, 0,11 % i prisindex för inhemsk tillgång och 0,16 % i hemmamark-
nadsprisindex.

Konkurrensförhållanden4.2

4.2.1 Företagsstruktur
NEFAB Plywoodemballage iAB Alfta och iNIAB Hestra fleramed
hundra anställda PLYFA Emballagefabrik AB i Malmö medsamt
mindre hundraän anställda de träförpackningsföretagen.är största
NEFAB i internationaliseratdagär tillverkningmed förutom Sverigei i
England, Frankrike, Spanien och USA försäljningskontor i niosamt
andra länder i Västeuropa, Nordamerika och Asien. I övrigt träför-är
packningsbranschen småföretagsbransch.typisk Ofta föreligger näraen
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band mellan träförpackningsbranschen sågverksföretagoch iblandoch
sågverksföretagenbedriver själva viss träförpackningsproduktion.en

Träförpackningsindustrins konjunktur sammanhänger framför allt
med den svenska verkstadsindustrins efterfrågan påutveckling. När
svenska industriprodukter också efterfrågangod blir påär bl.a. träför-
packningar god. Den omväxlande och relativt konjunkturstarkasvaga

sågverkende svenska haft under återspeglats1980-talet har inte isom
utvecklingen för träförpackningsbranschen under 1980-talet ut-som

ivecklats takt med den goda industrikonjunkturen. Träförpacknings-
branschen såsomkan betraktas bestående två delar dels deav rena-
träförpackningsföretagen någrai fall har 200-300 anställdasom men
vanligtvis har färre hundra småän anställda, dels de verkligt företagen
med ofta inte fyra-fem anställda. ändåän De förmer senare svarar en
inte oansenlig andel den svenska produktionen träförpackningar.av av
Liksom vad ofta gäller för andra branscher producerar bearbetadesom

inte heller träförpackningsbranschenär enda marknadvaror utanen
beståkan påsägas rad delmarknader beroende vad produce-av en som

Tabell 4.5 redovisar de viktigaste produkterna medlemmarna iras. som
Svenska förpackningsföreningen tillverkar.

Från konkurrenssynpunkt inom branschen vissa problem före-anses
ligga med marknadsföring plagiat ickeoch standarduppfyllande last-av
pallar Euro-typ lastpallar vilka ofta importerade.ärav -

4.2.2 Branschorganisationer
Svenska förpackningsföreningen sammanslutning tillverkareär en av av
träförpackningar sågverks-inom Svenska och trävaruexportföreningen.
Föreningen har 20 medlemmar tillverkar och säljer förpack-ca som
ningar motsvarande värde cirka år.halv miljard kronorett av en per
Till föreningen ocksåhör tiotal intressentföretag levererarett som ma-
skiner och förpackningsutrustning. Föreningen sysslar huvudsakligen

frågor långsiktigmed rörande forskning frågoroch utveckling medsamt
rörande och standards. Den forskningen och utvecklingennormer rena
sker vid TräteknikCentrum, den träbearbetande industrins insti-ärsom

för kollektiv forskning. förpackningsföreningenSvenska medlem itut är
motsvarande europeiska organisation för träförpackningar. Där be-
handlas bl.a. kvalitetsnormer och kvalitetsmärkning emballage.av

Lönsamhet4.2.3.
Svenska förpackningsföreningen har praktiskt alla de viktigastetaget
träförpackningsföretagen årsförbrukningmedlemmar. iAv Sve-som en

m3rige i storleksordningen sågademilj.1 för förpackningsän-trävaror
damål medlemmarna i Svenska förpackningsföreningen försvarar en
årsförbrukning på m3.300 000 Denna relation antydanca ger omen
omfattningen enskildas småoch de företagens produktion inom trä-av
förpackningsbranschen. Medianvärdet vad gäller avkastningen totalt
kapital 1988 för företag med minst 20 anställda %. fjärdedel6 Envar av
företagen hade avkastning år.högre 14,5 % dettaänen som var
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Tabell Vissa4.3 uppgifter svenska trälörpackningstöretag med minstom
anställda20 1988.

ÖKUK M

Antal anställda 20 34 67
Omsättning, kr.0001 10329 16997 53 647
Avkastning på kapital,eget 96 7.5 18,2 56,4

påAvkastning totalt kapital. 96 3.3 6,0 14,5
Skuldsättningsgrad 8,0 3.5 1,7
Rörelseresultatomsättning, % 3.2 7,0 10,6
Vinstprocent 1.3 3,7 9,4
Nettoresultatomsättning, % 1,0 2,5 8.2
Omsättning anställd Kkr 413per 618 684

ÖK ÖvreAnm.UK Undrekvartil,M Median, kvartil.
Källa:SCB.

Prisutvecklingen4.3.

Prisutvecklingen för olika träförpackningar följs Svenska förpack-av
ningsföreningen. I tabell 4.4 redovisas prisutvecklingen under 1980-talet
för träförpackningar tvåsamlat för träförpackningsslag.samt

Tabell Prisindex4.4. tör träförpackningsslag.1980 1989 olika-

Emballage- Europall- Index för emballageav
index index komb.trä boardm.

1980 100 100 100
1981 97 86 91
1982 109 106 107
1983 125 128 130
1984 130 126 130
1985 131 123 132
1986 138 132 141
1987 144 138 146
1988 551 154 160
1989 171 175 187

Källa:Svenskalörpackningsföreningen.

Prissättningen på träförpackningar branschens företrädareuppges av
kostnadsbaserad. Prisutvecklingen för träförpackningarvara samman-

hänger med prisutvecklingennära för sågade furu.ochträvaror av gran
I figurerna 4.3 och 4.4 visas prisutvecklingen för furu och jämförtgran
med konsumentprisutvecklingen.

Sammanfattning4.4

Träförpackningsbranschen småföretagsindustritypiskär någrameden
medelstora företag många små tillverkare. Tillverkning träför-samt av
packningar mångasker hållandra inom träförpackningsföre-än rena
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skogs-sågverken, verkstadsföretag,vidsåsom viddirekt stora avtag -
vad gällerbl.a.förekommer,Importkonkurrensbönderägande etc.

lågprisimport last-besvärandeBranschen uppleverlastpallar. avsom
ilönsamhetenproduktkrav.stipuleradeuppfyllerpallar som

etableringshinderNågralåg. formellafårbranschen kännetecknas som
förekommer

jämfört med KPIlör 1980-PrlsutvecklingenTrivarupriser.Figur 4.3 gran
1980:100.1990
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jämfört medförTrivarupriser. Prisutvecklingen furu 19801990Figur 4.4
1930: 100.KPI
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WELLPAPPINDUSTRIN5

Produkten5.1. och marknaden

5.1.1 Produkten
mittenI 1800-talet började i England experimentera medav attman

vågformakorrugera under Korrugeratvärme. använ-papper papper- -
des förpackningsmaterial för gångenförsta i iUSA början 1870-som av
talet. Wellpapp vanligtvis tvåuppbyggdär eller flera skikt planpap-av

vågformatmed däremellan. Enwell korrugeratper papper papper som-
på båda sidorna täckts med planpapper förekom för gångenförsta i-
mitten 1870-talet. Den första wellpappen uppbyggd olika skiktav treav
patenterades 1879.

Råvarorna vid wellpapptillverkning för planskiktutgörs resp.
vågskikt olika papperskvaliteter.av

Planskikten den s.k. linern tvåfinns i kvaliteter: kraftliner och- -
testliner. I Sverige tillverkas framför allt kraftliner. Kraftliner tillverkas
till huvuddelen oblekt kemisk sulfatmassa och till mindre delav en av
returwell. Linern kan tillverkasäven med vit utsida varigenom den blir
lämplig underlag för olika På årtryck. har använd-sorterssom senare
ningen förtryckt liner Ökat.av

Vågskiktet flutings.k. tillverkas halvkemisk från björk-av massa- -
cellulosa. Tillverkningsprocessen, neutralsulfitkokning, bryter inte ner
veden helt, vilket resultat viss styvhet och formbeständighetger som en

Vågskiktet.hos
Fluting och liner för de kostnadsposternastörsta vid tillverk-svarar

ning wellpapp och tillsammansutgör hälften tillverk-av uppemot av
ningskostnaderna. Liner i olika kvaliteter tillverkas fem före-svenskaav

SCA, Billerud,ASSI, Korsnäs ochtag MoDo flutingoch produceras- -
företag i Sverige Billerud AB, Holmenstre Bruk AB och Munksjöav -

AB. Importen fluting huvudsakligen frånkommer Norge ochav som-
Finland förhållandevis liten.är Den ligger volymmässigt i storleksord--
ningen 9 000 vilket 9 % den svenska förbrukningen.ton motsvarar av

såvälVid tillverkning fluting kraftliner ökar inslaget returfi-av som av
brer.

En wellpappmaskin lång100är nära och har banbreddmeter en
m2till 2,5 En wellpappmaskin kan producera 30 000 ark imeter.upp ca

timmen.
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beståndsdelar användningsområden.Tabell Wellpappens och dess5.1.

Användningsområde RåvarorKvalitet

Brun kraftliner Planskikt i wellpapp Barrvedsmassaoch
returwell

returwellTestliner Planskikti Wellpapp Mest

Oblekt barrveds-Ytvit liner Planskikt i wellpapp brun
blektasamtmassa

vita fibrer

Vågsklkt BjörkvedsmassaochFluting i wel|papp
retunovell

VágskiktWellenstoff i wel|papp Returwell

framför förpackningsmaterial inomWellpapp används allt tran-som
sportnäringen och industrin. Wellpappen konverteras viks, limmas osv.-

wellpapplådor,framför kar-och används allt emballage,yttre t.ex.som-
tråg och omslag. förekommer används iDet wellpappäventonger, att

andra sammanhang, skyltställ inom Wellpappens vik-handeln.t.ex. som
hållatigaste uppgifter skydda, marknadsföra.ochär att samman

Wellpapp har mycket goda skyddande egenskaper och konkur-nära
renskraftiga substitut saknas. Substituten glas,produkterutgörs somav
aluminium, plast, kartong, och cellplast.papper

Ofta wellpappförpackning materialkan kombineras med annaten
till kraftfulltmycket skyddande hölje, wellpappkartong medett t.ex. en

innerhölje cellplast för elektronikprodukter ellerett transportav av en
plastpåsewellpappförpackning invändigmed för vätskor.transport av

Wellpapplådor återanvändaskan i vissa fall ytterförpackningar. Ensom
går råvaraandel wellpappförpackningarna istor returav numera som

Återvinningsgradentill pappersindustrin. för i Sverigewellpapp är
mycket hög kring 80-85 %.-

dominerandeDen helt wellpapp enwell förärtypen av som svarar
tvåwellfyra femtedelar produktionen. förekommerDärnästänmer av

består två vågskikt. Någonplanskikt och produk-tre procentsom av av
Ävenvågskikttionen ensidigtrewell och fyra planskikt.utgörs treav -

består vågskikt påwellpapp sidanbara belagtsettsom av som ena-
planskikt litenmed andel produktionen.utgörett en av-

Wellpapp vanligaste förpackningsmaterialen. normal-de Enär ett av
livsmedelsaffär olikamängder wellpapp-stor t.ex. typerrymmer av av

långtförpackningar och varje svensk förbrukar statistiskt hundraöver
år.wellpappförpackningar per

5.1.2. Marknaden
påProduktionen wellpapp ganska liten i Sverige ända in 1950-av var

talet de flesta i dag verksamma wellpappfabriker byggdestrots att re-
pådan 1930-talet. Under 1950- och wellpap-1960-talen ökade däremot

årtionden lågproduktionen snabbt.mycket Volymökningen under dessa
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i storleksordningen år.5-10 % Sedan wellpappefterfrågandess har iper
volym ökat i ungefär takt BNP-tillväxten. Konsumtionensamma som av
wellpapp i Sverige 1989 i genomsnitt 39 kg Mot-var ca per person.
svarande värde 1975 26,5 jämförelseSom kan näm-var per person.

wcllpappkonsumtionen årcapita ioch USA i70 kg, Japanatt ärnas per
drygt 61 kg och i Västtyskland 41,5 kg.

Tabell Fakturering5.2 Wellpapp avseende företagen l Svenskaav
wellpapptöreningen SWIF.

Hemmamarknad
År Fakturering Utlastade

milj.kr. 1000 ton

1975 623 761
1980 1 012 206
1985 1 630 221
1986 1 780 228
1987 1900 239
1988 2 060 265
1989 2 215 262

Källa:Svenskawellpappföreningen.

Wellpapp produceras vid femton fabriker i Sverige. Den svenska pro-
duktionen wellpapp uppgick 1989 till drygt 286 00 ochtonav
branschen har 3 500 anställda. Den allra delen produktio-störstaca av

eller omkring 98 % den svenskaavsätts marknaden. Exportennen
uppgår till %. något2 Importen ligger på nivånär och i volymstörreca

År7 500 8 000 fakturerade1989 wellpappindustrin för drygt 2,2ton.-
miljarder kronor och förexporterade milj.kr.42 totalexportenAvca
svarade enbart Danmark för drygt milj.kr.25

Wellpappindustrin typisk hemmamarknadsindustriär i betydelsenen
den helt övervägande delen den inhemska produktionenatt iavsättsav

det producerande landet. månBranschen ihar viss internationaliserats
årunder moderbolagen köpt producerande anlägg-attsenare genom

ningar i andra länder alltjämt huvuddelen produktio-avsättsmen av-
i de länder där wellpappen produceras.nen

Exporten importenoch förhållandeviswellpapp liten.är Deav ovan
redovisade siffrorna för endast företagde med-ärexporten avser som
lemmar i Svenska wellpappföreningen. Därutöver sker utrikeshandel
med wellpapp dels del mindre företag, dels i form inomkon-av en av
cernhandel ingårdet gäller företag inär koncern med interna-som en
tionell utbredning SCA Emballage SCA Packaging och Före-t.ex.-
nade Well ASSI.
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Tabell Export5.3 och Import l wellpappindustrin hela riket.-

Export Import Netto
År milj.kr. milj.krton milj.kr.ton ton

1983 76,1 11 847 42,2 6 225 33,9 +5 647
1984 77,9 10295 55,5 7 566 22,4 695+2
1985 97,3 12 114 71,9 9 205 25,4 +2 755
1986 103,4 12670 72,2 5418 31,2 +4129
1987 99,8 11 833 91,1 10845 8,6 976+
1988 107,7 10906 101,7 11091 6,3 -174
1989 126,0 11 039 129,9 14322 3,9 -3 283

Källa:SCB.

Exportvolymen årenunder de påligger nivåungefär oförändradsenare
eller möjligen sjunkandeär medan importen förefaller Ökasvagt suc-

år fråncessivt år. förhållandeDetta kan möjligen antyda den starktatt
hemmamarknadsorienterade wellpappbranschen årunder intesenare
klarat fullt den inhemska efterfrågan.möta Detta i sinatt ut tur sam-
manhänger troligen med branschen inte byggt kapaciteten. Vissatt ut
flexibilitet föreligger dock möjligheterna Öka utnyttjandegra-attgenom
den i den befintliga maskinparken förbättrad inmatning, effekti-genom

kringutrustning skiftgång.och ökadvare
Nedgången den svenska under andra hälften 1980-exportenav av

talet sammanhänger till ocksådel med utvecklingen inom Wellpapp-en
industrin Påi Finland. då pågåendegrund marknadskrig i Fin-ettav
land sjönk påpriserna Wellpapp i storleksordningen 15 % varvid de
kom hamna under motsvarande svenskaatt priser. Detta i sin hadetur
till följd den finländska wellpappindustrin återerövralyckadesatt den
åländska marknaden i inte oväsentlig utsträckning använder well-som
lådor i jordbruksnäringen.

Den svenska wellpappindustrin har sedan flera år arbetat under
praktiskt fullt kapacitetsutnyttjande. Den industrinstaget svenska well-
pappförbrukning ökade 1988 för sjunde året i följd. Under perioden
1983 1988 har den svenska industrins förbrukning wellpapp ökatav-

m2med 88 miljoner vilket två wellpappmaskiners produk-motsvarar
tion. Den efterfråganökade har kunnat ökat kapacitets-mötas genom
utnyttjande och ökad produktivitet. Under 1988 samlades 272 000 ton

återanvändesreturwell in i pappersproduktionen. Branschensom pap-
och pappindustri i vilken bransch wellpappindustrin ingår harpers- - -

haft ökat kapacitetsutnyttjande årvarje under periodenett 1983 1988.-Året 1988 kapacitetsutnyttjande 97 % i och pappindustrinvar pappers-
och förefaller1989 kapacitetsutnyttjandet påha legat ungefäratt

nivå.samma
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ton.1Norden 000Wellpapp l 1981-1saaTotala leveranserTabell 5.4 av

FinlandDanmarkSverige Norge

146,7154,9200,9 69.61981
120,6,5 167,9207,51982
125,9179,7237,4 70,61983
128,579,4 194,9255,01984
125,8199,9258,3 80,41985
119,7205,3269,2 84,31986
120,0°213,0280,0 89,01987
124,9218,4284,0 86,41988

3Uppskattadsiffra.
Ondulé.Européenne CanonFédération desFabricantsdeFEFCO,Källa:

tillförsel wellpapp 1980-1987,import ochProduktion,Tabell export,5.5 av
milj.kr.

TillförselExport ImportProduktion

1 10260 411 1211980
1 12151 401 1321981
125444278 681982 1

36342 1761983 1397
66156 17816831984
81372 19718381985
01672 21032 0471986
16091 21002 1691987

3 approximeradmedsaluvärde.härProduktion
KäIla:SCB.

Tam-ingår koncernen Oyi finskaEsselte Well AB den1989Fr.o.m.
i bl.a. skogs-med tillverkningindustrikonglomeratpella Ab är ettsom
såväl flutingtillverkarmaskinindustri. Tampellakraft- ochindustri och

industridepartementetsig i juli 1988 till överSPK yttradewellpapp.som
bl.a. ettSPK framhöllförvärva Esselte Well.ansökanTampellas attatt

såväl råvarafrån tillverkningnordiskt företag medförvärv ett somav
på i dekonkurrensenmedföra positiva effekterkanwellpapprodukter
bedömning dettasammanfattandeSPK:solika produktionsleden. av

koncentrationnågon ytterligaretilldet inte skulle ledaförvärv attvar
wellpappindustrin.inom den svenska

vikt5.1.3 Varans
iårs 0,47 %prisinsamling,% i PPI enligt 1990vägde 0,52Wellpappen

ITPIvikt ii importprisindex. Wellpappens%exportprisindex och 0,03
hemmamarknadsprisindex.i% och 0,56 %för närvarande 0,36är
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Konkurrensförhållanden5.2

Företagsstruktur5.2.1
Fyra företag sammanlagt för %96 den svenska marknaden.svarar ca av
Dessa fyra företag också deär enda medlemmarna i branschorganisa-
tionen Svenska wellpappföreningen. Störst SCA Emballageär med
drygt 30 % marknaden följt Tambox f.d.AB Esselte Well ABav av
med cirka fjärdedel marknaden. Förenade Well AB, ären ettav som
dotterbolag till AB Statens Skogsindustrier ASSI, har marknads-en

påandel drygt %20 och Munksjö Kraftemballage AB slutligen har
också drygt %20 marknaden. Utanför Svenska wellpappföreningenav
står någraDalwell småföretagAB och för resterande %4som svarar ca

den svenska marknaden.av

Tabell Den5.6 svenska wellpappindustrin ungefärliga marknadsandelar-
och se.1935 1939

SCA Tambox AB Förenade Munksjö DalwellAB
Embal- Well AB Kraftem-

lage ASSI ballageAB

1985 28 27 23 21 1
1989 31 25 22 20 4

Anm:Marknadsandelarna intealltidtill på100beroende avrundningar.summerar
Källor: årsrapporterFöretagens SFK-beräkningar.och

Tabell sysselsättningen5.7 inom den svenska wellpappindustrin antal-anställda 1989.

SCAEmballage Tambox AB Förenade Munksjö DalwellAB
Well AB Kraftem-

ballageAB

880 840 625 800 100

Källor: årsrapportenFöretagens

Förenade Well har produktionsanläggningar i BrännögårdEslöv, och
Gävle med sammanlagd påkapacitet drygt 70 000 Munksjö haren ton.
produktionsanläggningar i Timsfors, Nybro och Norrköping med en
sammanlagd kapacitet på 55 000 SCA Emballage har produk-ton.ca
tionsanläggningar i Värnamo, Järfälla, Göteborg och Mariestad med en
sammanlagd kapacitet 98 000 Tambox har produktionsan-ton.om ca

Örebro,läggningar i Jönköping, Skene och Vikingstad med en sam-
manlagd kapacitet på 80 000 Dalwell AB har sin wellpapproduk-ton.ca
tion i Bäckefors. Produktionskapaciteten ligger i storleksordningen
13 000 Dalwell 12 %ton. sin tillwellpapp Norge. Videxporterar ca av
årsskiftet 1989-1990 övergick Dalwell i norsk i och medägo Saug-att
brugsforeningen i Halden köpte huvuddelen aktierna i Lee Bruk ABav
i Ed den tidigare tillägaren Dalwell. Dalwells omsättningsom var upp-
gick 1989 till drygt 100 milj.kr. Därutöver finns det antal wellpap-ett
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Expowell ABsåsomsmåföretag Interwell AB,producerande -
Interwell medEmballage AB.ForsellMunksjö AB och Bröderna en

ja-årsskiftet till detsåldes 1989-1990på vidn1ilj.kr.omsättning 10ca
well-vanligvidarebearbetarInterwellDanboru.företaget Ioypanska

därigenomhårdhärdade wellförpackningar och kantillverkarochpapp
förpackningarträförpackningar, bl.a.vissapriskonkurrera medaktivt av

Sverigeochproduktion i JapanInterwellnärvarande harplywood. För
hållpå olika i Västeu-verksamhetenbyggaplanerar att utmen man

Asien.Nordamerika ochropa,
Sverigei konverterarföretagwellpapproducerandeSamtliga stora

förpackningsproblem kanråd lösningvad gällerwellpapp, samtavger
låtaförefintliga ellerockså företag levererasamverkandevia elleregna

iwellföretagendeförpackningsmaskiner. Flerakonstruera storaavnya
såsomföretag,också wellpappkonverterandeSverige har exem-egna

Enköping,konverteringsfabriker iASSI harpelvis Förenade Well som
Arlöv.Bräcke och

kraftigtökadepå wellpappmarknadensvenskaKoncentrationen den
början 1980-talet. Företagensoch iunder 1970-taletfusioner avgenom

Höstenoförändrade.varit ihar sedan dessmarknadsandelar settstort
EsselteTampella Abfinska industrikoncernen Oyförvärvade den1988

ÅrSverige. 1988iwellpapptillverkarenAB denWell störstanäst av-
betydligtvärdetill000 wellpapplevererade företaget 71 ettton avca

produktionföretagetsOmkring 95 %miljard kronor.halvöver aven
de fyradet endavid förvärvetEsselte Well ABsäljs i Sverige. avvar

wellpappföreningen,inom Svenskawellpapptillverkande företagen som
inom Es-Antalet anställdaskogsindustrikoncern.ingick iinte störreen

åren storleksordningen 900. FöretagetsilegatWell har deselte senaste
år till 586 milj.kr.omsättning uppgick 1988

råder starkrelativtwellpappindustrintillleverantörernaBland en
till wellpappbran-fåtal insatsvarorföretag levererarkoncentration. Ett
vit ASSI,ASSI och SCA,kraftliner tillverkasschen. Oblekt topp avav

och flu-kraftliner MoDooch helblektABBillerud AB och Korsnäs av
tillverkar iMunksjöBruk AB.och HolmensBillerud ABting endast av

Ungefär fyrafluting.linerTimsfors returfiberbaserad ochfabriken i
wellråvarorproduktionenden svenskafemtedelar exporterasavav

företagen.wellpapproducerandesvenskasäljs till demedan resten

Utvecklingstendenser5.2.2
många distri-branschersigrundelementWellpappen kan sägas ettvara

hanteringssys-består lagrings- ochbutionsekonomi transport-,som av
hantering vid för-rationellförpackningsekonomi kräverModerntem.

finnsfrån kund. Numerafabrik till slutligochpackning transport ma-
wellpappförpackningslinjer däringår helautomatiskaiskinsystem som

wellfö-svenskaförpackningar. Detill olikaformas och limmas typer av
distributionslösningar.fram totalaofta tillmedverkar att taretagen

rationali-möjligheterfinnsdetbranschenInom attstoratror attman
framtida behovbetydainpackningen, vilket skullesjälva stora avsera
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påutveckling frånförpackningsmaskinsidan. Utvecklingen well-rena
pappstillverkande företag till företag fungerar tillverkaresom som av

åttotala distributionssystem kunderna har skett under 1970- och 1980-
talen. Denna utveckling har manifesterats i de wellpapptillver-t.ex. att
kande företagen i allt högre grad sig i wellpappkonvertering,engagerat
i maskintillverkning friståendeeller i utvecklad samverkan medegen en
maskintillverkare för wellpappkonvertering. I dag kundspecifikatas
resnings- inpackningsmaskineroch fram kunderna kan köpa ellersom
hyra och wellpappföretagen och konverteringsföretagen fungerar i

rådgivareökande utsträckning och konsulter kunderna. Kund-som
också påkraven påökar bättre och exklusivare tryck wellpappförpack-

ningarna efterfrågan påvilket inneburit ökad bl.a. förtryckt liner och
intresseökat för Frånden generationens tryckpressar. konkurrens-nya

årtiondenasynpunkt kan utvecklingen desäga underatt senasteman
inneburit konkurrensen i ökad utsträckning tagit sig iuttryckatt en
ökad vertikal integration i syfte därigenom kunna tävla kun-att om
derna, traditionell konkurrens iän marknadsandelar hori-snarare om
sontalledet. dag samtligaI svenska wellföretag verksamma vadär stora
gäller framtagning förpackningslinjer och förpackningssystem.av

5.2.3 Branschorganisationer
Svenska wellpappföreningen SWIF bildades 1954 som en samman-
slutning de wellpapptillverkande företagen i Sverige. Föreningensav
uppgift hjälpaatt medlemmarna informationmed olikauppges vara av
slag, statistik, konjunkturöversikter och internationella kontakter.
Inom Svenska wellpappföreningen också kvalitetsfrågor,behandlas
forskning, produktionsproblem utbildningsfrågor.och Föreningen vi-är

språkrördare för branschen myndigheter, organisationer,ett gentemot
massmedia och förmedlar information upplysningaroch well-m.m. om
pappindustrin. Hösten 1982 startade företaget Dalwell AB wellpapptill-
verkning. Dalwell AB har %4 den svenska wellpappmarkna-som ca av

ståttden har hela tiden utanför wellpappindustrins branschorganisation.
Dalwell AB har dock kontakter med Svenska wellpappföreningen och

frånenligt uppgift företaget söka medlemskap iöverväger attman
branschorganisationen på sikt.

På nivånordisk finns Skandiawell för diskussionergemensamma om
branschens situation och framtidsutsikter. I Skandiawell företag18är

frånrepresenterande fabriker33 Sverige, Finland, Danmark och Norge
medlemmar. Den nordiska föreningen har sekretariatett gemensamt
med Svenska wellpappföreningen års-i Jönköping.med Förutomsäte

ordnas regelbundet frågormöten konferenser tekniska rörandeom
branschen.

På nivåeuropeisk finns organisationen FEFCO Fédération Euro--
péenne des Fabricants de Carton Ondulé. Organisationen har som
medlemmar nationella branschorganisationer i europeiska16 länder

företag korresponderande medlemmar i sju länder sak-samt som som
nationella branschorganisationer.nar
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Följande branschföreningar iländers medlemmar FEFCO:är
Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Storbritan-Danmark,
nien, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal,Norge, Spa-
nien, Sverige och Schweiz. Företag korresponderande medlemmarsom
finns i följande länder: Cypern, Tjeckoslovakien, Ungern, Island, Jugo-
slavien, Malta och Turkiet.

FEFCO för in i fabriker i med-räknade 1988 78 768 anställda 593
årlemsländerna medlemsföretagen för samladoch svarade detta en

m2wellpapproduktion miljoner motsvarande miljarder12 21,2tonom
wellpapp. sitt sekretariat i Paris semina-FEFCO harsom arrangerar- -

branschfrå-rier marknadsföring och produktion, olika tekniskaom om
och har regelbundet kongresser. grundades 1952 ochFEFCOgor man

har sedan dess haft kongresser. FEFCO:s ekonomiska kommitté20 ut-
arbetar statistikregelbundet rörande pappersprisernas utveckling, om
wellpappmarknadens utveckling och intresse förandra parametrar av
branschen.

FEFCO medlem i världsorganisationen InternationalICCA Cor-är -
rugated Case Association har kontor i Paris och Chicago. ICCAsom-
har följande övriga medlemsländer: Argentina, Australien, Brasilien,
Kanada, Indien, Japan, Mexico, Sydafrika, ochNya Zeeland, USA
Venezuela.

5.2.4 Konkurrenssituationen
Wellpapp erhållahomogen produkt i betydelsen iär kund kanatten en

likvärdiga frånwellpapprodukter samtliga tillverkare i landet.stort sett
påOfta har dock köparen krav emballagekonstruktion förutsättersom

särskilt framtagen förpackningsmaskin. iAlla wellföretag kanstoraen
dag leverera förpackningsmaskiner. kan innebära in-Detta köparenatt
direkt knyts till leverantören.

Några frånsubstitut till varförwellpapp saknas konkurrensennära
andra förpackningsmaterial liten.är

Wellpappindustrins kostnader domineras de rörliga kostnaderna.av
Papperskostnaden ungefär hälften försäljningsvärdet.motsvarar av

lågFörädlingsgraden relativt jämfört med tillverkningsindustrinär som
helhet. Kapitalintensiteten relativt lägre i egentligahög denär änmen
pappersindustrin.

såStordriftsfördelar föreligger till vida maskinernaomställningatt av
för order ofta förkostnader. För köparen kan kostnadernastoranya ger

konstruera och fram wellpappemballage höga.att ta ett nytt vara
Genom successiva företagsförvärv blivithar wellpappbranschen

beståralltmer oligopoliserad. I dag den i princip fyra företag medav
påmarknadsandelar mellan Vid mitten 1980-20 och 30 % vardera. av

talet tillkom femte företag Dalwell i dag har %AB 4ett som ca av- -
wellpappmarknaden. Samtliga wellföretag till koncer-knutnaär stora

mång-och vertikala integrationen företag bedriverden hög. Allaärner
sidig pappersindu-emballageverksamhet och har relationer tillnära
stnn.
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Den höga oligopolgraden, den höga varuhomogeniteten, den verti-
kala integrationen och knytningen till storföretag skapar marknaden
där det inbördes beroendet mellan fåde företagen blir Företags-stort.
ledningarna har god kunskap förhållandenvarandras ochen om age-
randen. Varje säljare medveten riskernaär priskonkur-attom genom

Övertagandetförsöka öka marknadsandelen. konkurrentsrens av en
kunder kan inte döljas och det torde omedelbart resultera i denatt
förlorande försöker vinna kund med metod.parten en annan samma
Resultatet blir minskad lönsamhet bådaför företagen. Oligopol-
marknader kännetecknas därför försiktig och undvikande attitydav en
till priskonkurrens. Detta gäller framför vidallt högt kapacitetsutnytt-
jande i branschen. lågkonjunkturVid sannolikheten förär ökad pris-
konkurrens Däremot förekommerstörre. inom wellpappbranschen en
stark konkurrens med andra medel priset.än

Wellpappindustrin har vid tillfällenupprepade varit för nä-utsatt
ringsfrihetsombudsmannens intresse. Redan i slutet 1960-talet hem-av
ställde NO SPK skulle vissa utredningar konkurrensförhål-göraatt om
landena inom wellpappindustrin. Utredningsverksamheten resulterade i

frågan hemmamarknadsskyddsavtal på nivånordiskatt inom well-om
pappindustrin uppmärksammades. NO avskrev dock 1972 ärendet se-
dan överenskommelsen hemmamarknadsskydd mellan svenska ochom
finska wellpapptillverkare och deras branschorganisationer upphört att
gälla. Vidare uppmärksammades de svenska wellpappföretagen till-att
lämpade listpriser förfarande företagen enligtettgemensamma som-

upphörde med 1974. Med anledning uppgifterutsago in-egen av som
kom till NO i juni 1977 wellpappföretagen överenskommitatt attom
inte kunder från ånyovarandra hemställde NO tillta SPK utredaatt om
det förekom konkurrensbegränsande samarbete inom branschen. SPK
tillskrev företagen svarade det inte förekom något konkurrens-attsom
begränsande samarbete. NO:s fortsatta utredning visade dock detatt
fanns slags överenskommelse mellan företagen innebördett tyst attav

inte skulle frånkunder varandra det gällde andrata när änman varor
standardprodukter.

I december 1979 fattade NO beslut rörande samarbete mellanett
wellpapptillverkare vari det framhölls samförståndatt iäven ett tyst
tillämpat förfarande sådankunde medföra skadlig verkangemensamt

konkurrensbegränsning avsågs i lagen. NO utgick emellertidav som
från företagen inte varit medvetna deras i samförståndatt att tystom
tillämpade förfarande kunde komma i konflikt KBLmer
konkurrensbegränsningslagen. frånNO utgick därefter företagen iatt
fortsättningen medskulle konkurrera varandra sigkännautan att
bundna någon överenskommelse fråninte kundertystav att taom var-
andra. Efter det ånyouppgifter inkommit samarbete mellan deatt om
wellpapptillverkande företagen tillskrev SPK 1982 wellpapptillverkarna
med anmodan förekommande konkurrensbegrän-att rapporteraen
sande avtal. Företagen några sådana.svarade det inte förekom Dåatt
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återigen framför-samverkanpåståendena konkurrensbegränsandeom
anmaningsskrivelse till företagendärpååret förnyadsände SPKdes en

några konkurrensbegrän-förekomdet inteupprepade sitt attsvarsom
sande avtal.

på well-priskonkurrensenstudieredovisade SPKapril 1983I aven
någonansågs visamaterial inhämtatspappmarknaden där det som

Uppgiftersamverkan.konkurrensbegränsandeorganiserad samar-om
konkurre-förelåg ochemellertid kunderhoskundskyddbete ettom

ingående förnekadeföretagenWellpappföreningenföretag. irande De
kundskydd. Inågon Överenskommelseformtillämpatdock deatt omav

ingåendeWellpappföreningenivid vite defebruari förbjöd NO1984
Kraftemballage,MunksjöFörenade Well,Well,företagen Esselte-
marknadsföring,gälldesamverka vadSkarwellEmballage ochSCA att-

prissättning m.m.
NOår Cellulosa ABmeddelade SvenskaSenare att man persamma

Skarwelllåta förvärvaavsåg ABhalvårsskiftet SCA Emballage1984 att
tillframfrån detta förvärv och kornNO granskadeFiskeby AB.AB att
påuppnå marknadsandelförvärvet skulleEmballage efterSCA caen

rådande företagsstruktur och kon-bakgrund härav,27 % och motatt
sig för-anledningkurrensförhållanden inte fannsi övrigt det motsätta

enligt § konkur-Någon undersökning förvärvet 20fördjupadvärvet. av
ansågs motiverad.renslagen

heltexisterar dendeni alla länder därWellpappindustrin avsätter
Dettahemmamarknaden.sin produktion förövervägande delen av

skrymmande och kostsamtdelvis med Wellpappsammanhänger äratt
starkt behovföreliggerdelvis med detoch ettattatt transportera av

önskemåltillgodose kundernaskundkontakter för kunnanära att om
distributionslösningar.omfattandemer

Över går hemmamarknaden.tillproduktionensvenska95 % denav
000000 å 11i storleksordningen 10ligger i dagsvenskaDen exporten
000270260 000 äinhemska marknadenjämföras med denton att

bestående ökningtrendmässig ochföreliggerwellpapp. Däremotton en
well-Importvolymenunder hela 80-talet.importen wellpapp avav av

varför handels-någotåren överstiger exportvolymende senastepapp
ökandenegativt Dennauppvisarför i dagbalansen wellpapp netto.ett

godabranschenssannolikt medsammanhängerimportkonkurrens
fortgående ökningstabil ochresursutnyttjandekonjunktur ochhögt en-

sannoliktefterfrågan år år. kommerefter Importkonkurrensen motav -
efterfrågeutvecklingen ökaförväntadebakgrund den allmänt attav -

nå-dåtidpunkteventuellaår år fram till densuccessivt efter framöver
produk-varvid den inhemskainvesteringproducentinhemsk gör engon

wellpappim-delsannolikt heltionsvolymen ökar och tränger ut aven
porten.

år sigtagitunderwellpappindustrin harinomKonkurrensen senare
kundenmarknaden. Dennaintegrationvertikaluttryck i ökad mot

verksamhetsinbreddatföretageninneburit deharkonkurrens att stora
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i riktning produktion totala förpackningssystemmot medan konkur-av
på det horisontella planet verkar mindre framträdande.rensen vara

Detta kan sammanhänga dels med branschen många årsedan haftatt
högt kapacitetsutnyttjande med begränsadeett möjligheter för de stora

företagen någoni utsträckningstörre sig kunder,att dels medta an nya
marknadens oligopolistiska karaktär med priskonkurrens. Densvag
Ökade efterfrågan har därför kommit till iuttryck form stigande im-av
portvolymer vilket kan förväntas bestå till dess den svenska produk-
tionskapaciteten höjts drastiskt nyinvesteringar.genom

Wellpappmarknaden i Sverige liksom i övriga västeuropeiska länder
domineras fåtal företag, dvs. marknadernaett oligopolise-stora ärav
rade. Detta sammanhänger med de ñnansierings- investeringskravoch

wellindustrin relativt kapitalintensiv processindustri ställer.som en- -
Branschen kännetecknas hög grad vertikal integration. Produ-av en av

råvaror till wellindustri har oftacenter dotterföretag i well-av egna
pappbranschen varigenom avsättningen wellråvarorna delvis kanav

Det framför allt kraftlinertillverkandeärtryggas. företag integreratsom
framåt delvis kanske till följd kvantiteter linerstörre flutingatt änav-
används vid wellpappframställning. Flertalet svenska moderbolag har
omfattande investeringar i wellpappbranschen i olika västeuropeiska
länder.

Etableringshinder inom wellpappbranschen föreligger i form av
regleringar påeller Tillkomstensätt. wellpappföretagetannat av
Dalwell i mitten 1980-talet visar det möjligt för nytillträdandeärattav

påkomma in wellpappmarknaden.att Indirekt kan de relativt höga in-
vesteringskostnaderna inom wellindustrin däremot slagsettses som
etableringshinder detta följdär produktionstekniska ochmen en av va-
ruanknutna faktorer. Det dock möjligtär och bedriva well-att starta
papptillverkning i liten Påskala. handelsområdet råder i dag tullfrihet
för wellpapp inom för Sveriges frihandelsavtal med EG.ramen

Eftertrågans5.2.5 struktur
På tid har den svenska branschföreningen börjat sammanställasenare
statistik avseende vilka användningsområden den svenska wellpap-som
produktionen går till. Detta också uppfattning vilkenger en om sam-
mansättning branschens kundkrets har. I tabell 5.8 redovisas vilkasom
branscheranvändningsområden efterfrågat den svenska wellpap-som
produktionen 1988 och 1989. Livsmedelsindustrin i de flestaär länder
den dominerande användaren wellpappförpackningar. Enav storannan
användarbransch verkstads-är och metallindustrin.
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Elterlrågestrukturen på andelar iWellpapp ochTabell 1988 19895.8
produktlonsvolym.procent av

Bransch 1988 1989

Livsmedelinkl. njutnmedel 25,125,9
Jordbruksprodukter 4,5 4,62.

4,6Drycker 5,13.
2,9Textil och läder 2,94.

och trälndustrl 8,2Möbler 7,25.
och grafisk Industri 12,4Papper 11.86.

Kemisk industri 8,0 7,17.
glasindustri 1.6Jord-, och 1.68. sten-

Eiektronikprodukter 3,54,09.
handel,offentlig förv. 6,0Postorder, 5,910.

10,5Metall-och transportind. 10,311.Grossister 8,38,112. m.m.
Övrigt 4,7 5,213.

100,0Totalt 100,0

förSvenskaweilpapptöreningen 96%Tabellensdata medlemmarnaiAnm. somsvarar caavser
svenskamarknaden.denav

Svenskawellpapptöreningen.Källa:

årPå nivå sammanställningar delsedan flerainternationell övergörs en
Branschindelningen ipublikationer.medlemsländerna i FEFCO:sav

från den svenska,tabell 5.9 skiljer sig delsammanställningen var-en
redovisade bransch-branschindelningar gjorts. Deför urval likaett av

redo-områdena olikheter mellan deuppfattning likheter ochomger en
efterfrågan wellpapp 1988.visade länderna avseende

Några wellpappeiterlrågan andelar iländers procentTabell 19885.9 av
värdet.

SchweizHollandV-tyskland Belgien FinlandBransch

tobak 18,6Livsmedel 34,8 21,5 34,616,7
Jordbruksprodukter. 15,2 8,93,9 1,5 25,7
Textil läder 2,6 6,53,2 4,0 5,5

1,6Möbler 1,7 1,2trävaror 2,8 1,2
tryck 7,0 6,5Papper 5,0 4,06,8

8.0Kemisk industri 8,4 4,68,0 9,1
5,0Metallindustri 3,5 3,77,4 4,5

Elektroniskaprodukter 2,6 4,26,7 5,5 7,3

FEFCO.Källa:

förhållandenInternationella5.2.6
Danmarkföretag i Finland,Norden finns wellpapptillverkande Norge,I

företagen Sarpsborg Pap, Norpapp,Sverige. Norge detoch I är
PapirfabrikkRanheimGrenland Pappemballage ochGlomma Papp,

företa-i Finland dettillverkar wellpapp och wellpapprodukter, ärsom
Enso-Gutzeit, Yhtyneet, RouvedenTampella, Walki Pakkausgen

företagwellpapproducerandefinns femPakkaus Metsä-Serla. Detsamt
Emba,DanapakEmballage, Colon Emballage,i Danmark ASSI-
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Dansk Kraftemballage ASSI och Sverige de wellpapptill-Neopac. I är
verkande företagen Förenade Well AB, Munksjö AB, SCA Emballage
AB, som ingårTambox AB sedan 1988 i den finska koncernen Oy
Tampella Ab småföretag.Dalwell ytterligare någraAB ochsamt

SCA 1990 Västeuropas ledande producent well-är Wellpapp ochav
pappförpackningar. Denna position uppnåttshar delvis förvärvgenom

wellpappföretag i andra länder. förpackningsföretagSCA:s SCAav
Packaging AB köpte den juli Italiens för-1 1988 störstat.ex. ettper av
packningsföretag Italcarta halvåretunder andra 1988 hadesom en- -

anställdapåomsättning wellsidan med 392 milj.kr. ioch 400 wellrör-ca
elsen. Italcartra vid uppköpstillfället imarknadsledande Italien medvar

15 % wellpappmarknaden och företaget anläggningar ihade femca av
påItalien med kapacitet årston årston300 000 wellpapp och 270 00en

returfiberbaserade för wellpapptillverkning. SCA Packaging be-papper
står i dag tiotalet företag åttamed trettiofemtalet fabriker iav euro-
peiska länder det helägda företag i Sverige, Frankrike, Italien, Ne-är-
derländerna, Storbritannien, Irland och Belgien och delägt företag iett
Danmark. Företagsgruppens totala omsättning 1989 6 miljardervar ca
kronor och dess marknadsandel i Västeuropa i dag kring 10 %.är

Tabell SCA5.10 Packagings internationella produktion 1989.

Produktion i Antal anställdaton

Frankrike 104890 711
Italien 265 461 552
Belgien 80 717 583
Danmark 73 532 972
Storbritannien 202317 395
Irland 39 851 1 913

SCAKälla: Packaging.

Näst SCA ASSI AB Statens Skogsindustrierär den svenska koncern- -
har internationaliserat sin wellpapptillverkning. dag ASSII ärmestsom

årsproduktionmed i storleksordningen 400 000 Europastonen en av
ledande tillverkare wellpapp efter SCA och amerikanska Internatio-av

tvånal Paper. tvåASSI har wellpappfabriker i Danmark och förpack-
ningsföretag i England med sammanlagt sju wellpappfabriker. ASSI har
också tillverkning wellpapp i fabriker i Tyskland, Schweiz och iav egna

delägt företag i Holland. Nyligen Övertagit italienskahar ASSI detett
wellpappföretaget årlig påImballaggi Nottoli med omsättning 325en

årligmilj.kr. och produktion årUngefär65 000 wellpapp.ton etten
tidigare köpte ASSI det belgiska wellföretaget Belgica. ASSI:s totaltAv
7 200 anställda arbetar 4 200 inom förpackningsföretagen. ASSI:s well-
papptillverkning i för hälftendag omsättningASSI:s totalasvarar av
och 80 % de anställda inom wellpapptillverkningen arbetar utom-av
lands.
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Lönsamhet5.2.7 m.m.
årSCA Emballage 775 milj.kr. och hade rörelseresul-1988omsatte ett

m2på året73 milj.kr. Produktionen uppgick det till 158 milj. well-tat
och marknadsandelen %. Munksjö Kraftemballage hade31papp var ca

198889 fakturerad påförsäljning milj.kr. rörelseresultatet625,9 ochen
påuppgick till milj.kr. Avkastningen kapital och68,9 totalt 16,6 %var

marknadsandelen 20 %.var ca

Tabell Finanestatistlk avseende svenska wellpappindustrin5.11 1988.

ÖKUK M

ra

Avkastning
på kapital % 21,8 172,3eget 50,2
Avkastning%totalt ka 10,4 14,2 17,4
Skuldsä nings-
araad 27,8 4,1 0,7

orelseresultat
%omsättning 6,4 15.512,7

Vlnstprocent 4,3 9.8 13,2
Nettoresultat

bomsättning 2.3 9,1 12,1
Omsattmngperanställd 698 784 970

ÖK ÖvreAnm UK Undrakvartil.M Median. kvartil.
Anm2:Fmansstatistikeni tabellen SCAomfattarföljandeföretag: EmballageAB,FörenadeWellAB,
MunksjöKraftemballageAB,DalwellABochTamboxAB.
Källa:SCB.

Från årsrapporterföretagens för 1989 kan följande uppgifter utläsas:
SCA Emballage AB: Koncernens föreresultat extraordinära pos-

bokslutsdispositioner och skatter med till MSEK.10 % 77,3ter, steg
någotRäntabiliteten sjönk medan rörelsemarginalen förbättrades rela-

tivt 1988 19,2 % respektive 13,0 %.-

Tabell SCA Emballage5.12 AB.

Räntabilitet Rörelsemarginal
% %

1985 15,2 9,4
1986 22,9 12,4
1987 22,4 12,5
1988 20,1 12,5
1989 19,2 13,0

Förenade Well ASSI:KoncernenAB visar räntabiliteten
18,3 året% Förenade Well AB genomförde omfattandeunder ett
marknadsprogram inriktat bl.a. produkter barriäregenskapermed
och produkter årsmed avancerad dekor. efter finansiella1989 resultat
intäkter och kostnader uppgick till 57,3 MSEK vilket 1,8 MSEK lägreär
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1988. Avyttringen aktierna i Modefa förän har Förenade Well ABav
inneburit påextraordinär kostnad 7,7 MSEK.en

Munksjö Kraftemballage Produktions-AB: och arbetskraftskapa-
citeten vid anläggningarna verksamhetsåretutnyttjades väl under Re-
sultatet helhet förbättrades med % och blev bolagets hittills11som ca

månadbästa maj fattadesI beslut inköp förtryckningsma-om av en
skin. Maskinen, blir förstaden i sitt slag i Sverige, kommer attsom
kunna trycka i färger plus lack. Den totala investeringskost-papper sex

uppgårnaden till 40 Mkr. Uppstart den maskinen, place-ca av somnya
i Nybro, kommer ske hösten 1990.rats att

Tabell Munksjö Kraftemballage AB.5.13

198687 198788 198889

Fakturerad
försäljning milj.kr. 507,8 542,6 625,9

Rörelseresultatmilj.kr. 55,7 62.2 68.9

påAvkastning totalt
%kapital 16,4 16,5 16,6

Tambox f.d. Well:AB Esselte Tambox AB sedanär
1988-01-01 helägt dotterbolag till Tampella Sweden Holding AB,ett
vilket i sin helägt dotterbolag till Oy Tampella, Tammerfors,ärtur ett
Finland. Verksamheten har fram till och med 1987 drivits i kommission
för Esselte varför jämförelsesiffrorAB, för redovisas1987 i resultat-
räkningen. uppgåttTotala faktureringen har till 584,9 Mkr. Bolaget re-
dovisar resultat före bokslutsdispositioner påskatteroch 14,3 Mkr.ett

Dalwell AB: Resultat före förhållandeavskrivningar i till omsätt-
ningen genomgåtthar under 1988 förbättringavsevärd jämfört meden

år.tidigare Rörelseresultatet efter finansnetto har ökat med 2,7 Mkr
uppgår åroch i till 19872,0 Mkr Mkr...0,7-

Rörelseresultatet före förhållandeavskrivningar i till omsättningen
genomgåtthar under 1989 mindre förbättring jämfört med tidigareen

år medan resultatet efter nå-avskrivningar och finansnetto försämrats
till följd påökade avskrivningar bl.a. nyanskaffad produktions-got av

utrustning.

Tabell Dalwell5.14 AB.

1985 1986 1987 1988 1989

Omsättning miIj.kr. 70,6 80.0 77,9 89,3 102,2
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Prisbildning5.3

Prissättning och prlsutveckllng5.3.1
på såväl kraftliner medhöjdes priserna oblekt blektI april 1988 som

storleksordningen 3vilket motsvarade prishöjning i125 kr. ton enper -
på nivånlåg kraftliner drygtVid priset för oblekt4 %. slutet 1988av

på ånyohöjdes priset kraftlinerI början 19893 500 kr. ton.per av -
gång mellan och 7,5 %.denna med 6,5

fluting harinsatsvaran vid tillverkning WellpappDen andra av - -
ocksånågra priserna i april 1988i Sverige. höjdetillverkare Dessa

påfrämst%. Prishöjningen beroddemed kr. eller 3 4100 110 tonper- -
fluting stigit ivid tillverkningbjörkmassaveden användsatt som av --

utgången lågtvå föregående åren. flutingpri-Vid 1988pris under de av
på nivån Fluting och liner de kostnads-900 kr.2 är störstaton.set per

förwellpapptillverkning och tillsammansvid närmareposterna svarar
hälften tillverkningskostnaderna.av

wellföretag dotterbolag till papperskon-flesta svenskaDe är stora
papperspris-Wellföretagen förhandlar med pappersbruken omcerner.

årför iutveckling i allmänhet prisernaoch gör taget.ettupp omernas
På rådande inomvertikal integrationgrund den höga graden avav

påtagligtmindreofta wellföretagen ellerwellpappbranschen är mer
frånwellråvarorna given producent.hänvisade till köpaatt en

wellråvarorna oblekt kraftliner ochPrisfluktuationerna förär större
returfiberbaseradefluting för slutproduktionen Wellpapp. Deän mate-

år påverkat prisernakvalitet förbättrats under vilketrialens har senare
på fluting kraftliner.halvkemisk och oblekt

på höjs i allmänhetPriserna wellpapp och wellpappförpackningar en
gång året, ungefär ök-vid ungefär tidpunkt och med sammaom samma

wellpappin-ningstal för samtliga fem tillverkare i Sverige. Den svenska
beteenden före-dustrin typisk oligopolbransch. Wellföretagensär en

så-också ekonomiska teorin för oligopolföretagfaller med denstämma
attsom

sådan vidmakt-föra prispolitikoligopolföretag tenderar att en som-
jämvikts-håller dvs. företagen iden marknadsandelen att ettegna

mycket;priser samtidigt och likaändra sinaläge tenderar att
priset;andra medeloligopolföretag tenderar konkurrera med änatt-

uppnå vinstmaximering;oligopolföretag tenderar sökaatt gemensam-
kostnadsändringar.uppvisar prisstelhet vidoligopolföretag-
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på ochWellpapp,PrisutvecklingenTabell 5.15 pappersmassa resp. papper
prlslörändring I procent.papp;

PapperochWellpapp Pappersmassa papp
året PPI,dec.-dec.under PPI,dec.-dec.

14,511,27.51980
6.320.0 1111981
8,56,06,01982
8,110,95,01983

22,8 12,08,01984
-2,26,0 -26,21985
5,35.0 22,69861
4,74.0 111987
7,717,54,01988
4.07,0 8.81989

SFK sos.Källa: och

Sammanfattning5.4

oligopolbransch. Fyrawellpappindustrin typisksvenskaDen är storaen
uppvisarPrissättningen95 % marknaden.företag behärskar änmer av

syftaockså prispolitik förefalleroligopolistiska inslag. Företagensklara
konkurren-behålla i första hand ochmarknadsandelentill denatt egna

servicegrad,medel priset,bedrivas med andratenderar än t.ex.attsen
kunderna,förmåga förpackningslösningarkomplettapresenteraatt

marknadernavertikala integrationenöka dentendens motatt m.m.
relativt in-Några föreligger de högaformella etableringshinder men

naturligtviswellpapproduktion kanvesteringskostnaderna för startaatt
Samtidigtpå producenter.eventuella nytillträdandeverka hämmande

blandnykomling dyktunder 1980-talet harkan konstateras att uppen
i harlilla företaget Dalwell dagnämligen detwellproducenterna som-

någon påsåindikation god% marknaden. Detta4 är attsomenca av
slå oligopoliserade wellbranschen.inte omöjligt sig in i dendet är att
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KARTONGFÖRPACKNINGARs

Produkten6.1 och marknaden

6.1.1 Produkten
Kartongförpackningar tillverkas kartongbaserade förpackningsäm-av

s.k. utfördakapslar dels i kartong, dels i laminerad kartong. La-nen - -
minatskikten tillför kartongen specifika barriäregenskaper detsom rena
cellulosamaterialet saknar, fuktstabilitet,bl.a. täthet, fett- ochannars
syraresistens m.m.

Konverteringen kartongmaterialet utförs i varierande grad hosav
kartongproducenten, förpackningstillverkaren och förpackaren. I regel
lamineras, trycks och bigas förses vikveckmed förpackningsmateriaiet

Ävenförpackningstillverkaren.hos utstansningen styckvisa förpack-av
ningsämnen sker i de flesta förpackningskoncept hos förpackningstill-
verkaren. utgår ifrånEndast Tetra idén i förpackningsmaskinen hosatt
förpackaren forma fråntub kartongrulle och därefter stansa uten en
den ifyllda förpackningen. Förpackningsämnen kan levereras plana cl-
ler förlimmade, beroende förpackarens maskinval.

påSkilda krav förpackningsprocesser medger olika förpackningsgnd
produkten, där kartongförpackningen mestadels el-mellanutgörav en

ler slutförpackning. En mellanförpackning innehållakan i sin tur ett an-
tal slutförpackningar, ifyllda papperspåsar.laminerade flestaDet.ex.
kartongförpackningar så-avsedda förär konsumentbruk tillverkasoch
ledes olika slags finkartonger.av

Kartongproducenterna förpackningskartongen huvud-igrupperar
sakligen affärsområden. Dessa tobaksförpackningar, 0:hfood-ärtre
non-food-förpackningar. Gruppen non-food-förpackningar indelas vt-
terligare i läkemedelsförpackningar, kemisk-tekniska förpackningar

verkstadsförpackningar.samt
Kartongförpackningar kan med plast- och i vissa fall glasfir-ersättas

månpackningar, i den kartongens speciellt såsomgoda egenskaper seg-
het och tryckbarhet inte återai-avgörande. Plasterär och glas utgör
vändningsbara material, återvinnsdelvis de svenska företagensom av
Teno Plast AB PLM. Till skillnad specifika returförpacc-motresp.
ningar glas och plast kartongförpackningar engångs-är utpräglatav av

Cellulosafibrer i livsmedelsförpackningar får påkartong grundnatur. av
Öz-föroreningen kontamineringen betraktas slutförbrukade.av som

riga kartongförpackningar ingåkan däremot i returpappersinsamlingei.
Forskningsinsatser i världen befrämjar utveckling bi-runt om av

nedbrytbara framtagna råvarorplaster, naturliga exempelvis pon-av
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tisstärkelse, efter förbrukningen kan komposteras. Utvecklingensom
i dag återvinning,är starkt orienterad däribland annorlundamot av-

fallshantering, påinriktad såsomolika plåt,material plast,att separera
glas och kompost. När väl dessa olika teknologier blirpapper, sam-

stämda, kommer den bionedbrytbara plasten bli allvarlig konkur-att en
inte bara till kartongförpackningar också till andrarent traditio-utan

nella plastförpackningar.
Pappers- och pappförpackningar kapslar, påsar,papperssäckar, bär-

kassar och förpackningskartonger följandehar promillevikter i SCB:s
prisindexar i producent- importled:och

produktion PPI 3,6-
inhemsk tillgång ITPI 3,1-

Förpackningskartongen indelas i olika kategorier:tre
falskartong-
homogenkartong-
White Lined Chipboard WLC.-

Falskartongen uppbyggd flera bestårär skikt både mekaniskav som av
och kemisk jungfrulig påBeroende slutanvändningsområde väl-massa.
jer kartongproducenterna olika vid framställningen fals-massatyper av
kartongen. Olika sammansättningar blekta och oblekta skikt användsav
specifikt skilda leverantörer beroende på marknadsönskemål. Denav
traditionella falskartongen har ytskikt blekt sulfatmassa och mellan-av
skikt mekanisk Falskartongen används främst till förpackningav massa.

livsmedel, cigarretter och kosmetika.av
Den ordinära falskartongen, GC2, har gul baksida bestårtyp en som

skikt oblekt kemisk termomekanisk årligaett CT MP-massa. Denav
konsumtionen i Västeuropa uppskattas till 950 000 med till-tonca en

på årväxt 65 000 1989.ton
Den exklusiva falskartongen, GCI, har vit baksidatypmer en som

består klorblekt kemisk sulfatmassa. årligaDess konsumtion i Väst-av
uppskattas till 300 000 påmed tillväxt år35 000europa ton tonca en

1989.
Utvecklingen naturvänliga produkter bidrar fortlöpandemot tillmer

minskningen andelen klorblekt i falskartongen. En s.k. klor-av massa
snål falskartong innehåller mindre 25 % klorblektän Dock finnsmassa.
det fortfarande flera skäl till kartongens inreoch skikt klor-att äryttre
blekta. Dels kan bättre tryckpresentation vit delsman en yta,en

konsumenten uppfatta den vita insidan förpackningenanses av som ren
och I takt med ökat miljömedvetande hos konsumenterna kansnygg.

förhållandeäven detta komma ändras. Ett alternativ till klorblek-att
ning kartongmaterialet, bibehållandemed vit och jämn tryckyta,av av

clay-coat-metoden,är ytbehandling med kaolin mycketären som en
lera. Det vit påutsida förpackningen förutomren ger en attsom vara

miljöneutral lämpar sigäven för rotogravyrtryck. Bland före-avancerat
tillverkar falskartong i Sverigetag kan Kopparfors AB,nämnassom

Fridafors Bruk AB och Djupafors AB.
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falskartongområdet vätske-inomspecialproduktEn representeras av
Speciellaflytande livsmedel.förpackninganvänds tillkartongen avsom

måste vidbeaktasfråga slitstyrka, styvhet och seghetiegenskaper om
aseptiskvidKemiskavätskekartongen.tillverkningen processerav

åt-förberedandelivsmedel kräverförpackning flytandebakteriefri av
vätskekar-kartongframställning. Tillverkarnasamband medgärder i av

ABKorsnäsFrövifors Bruk AB,Board AB,Billerudi Norden ärtong
i den totalavätskekartongEnso-Gutzeit AndelenOy.och finska sven-

600533år %, vilket1989 46kartongproduktionenska motsvarar cavar
cirkaökar meddryckerkonsumtionen förpackadeMedan enton. av

medvätskekartongförpackningarnaår ökari Västeuropa,procent per
kar-år, 000-50000vilket 30femomkring tonmotsvararprocent per
förförbrukning vätskekartong,samladetongråvara. världensAv somav

fjärdedel itvå tillverkasuppgår miljonertill drygtnärvarande ton, en
Sverige.

jungfrulig sul-kemiskuteslutandetillverkasHomogenkanongen av
från Frövi-såväl kartongennaturbrunaden oblektagällerfatmassa. Det

från Paperboard AB.vita Iggesundklorblektadenfors Bruk AB som
förspeciellt lämpadkvalitetsproduktHomogenkartongen är avance-en

livsmedeltill förpackningi dagbearbetning. Den användsgrafiskrad av
choklad. Andramikromat ochdjupfrystsåsom vätskor,flytande an-

farma-parfym, cigarrettervändningsområden förpackningär samtav
ihomogenkartongårliga förbrukningenDenceutiska produkter. av

påtillväxt 10 000medtill 325 000uppskattasVästeuropa tonton enca
år 1989.

returfibrer, därav desstillverkasChipboard, WLC,LinedWhite av
tilloch användsvit tryckytagråa förses oftast medfärg. Den mesten

såsom kemisk-tekniska produkterförpackningarbilligareochenklare
livsmedel, leksakertillverkstadsprodukter,och även torra m.m.men

Årsförbrukningen tilluppskattasiWLC-kartong Västeuropaav
år Tillverkningskapa-på 1989.000tillväxt 35med700 0001 tonton en

milj.uppgår närvarande till drygt 2föriciteten Västeuropa ton, varav
EnWLC-producent.Sveriges endeFiskeby Board AB,100 000 hoston

efterfrågan WLC-kar-krympandetill relativtorsak denbidragande
användningsområden tid hartraditionelladessär senaretongen att

Även efterförpackningsproducenternas strävantillväxt.haft en svag
till-önskankartongproducenternasmedkvalitetsförbättringar, attparat
därkonsumtionsmönster,skaparväxande kraven,godose de annatett

Iför WLC-kartong hartillväxtenhittillsvarande motsattden mattats.
prishöj-kraftigadefördel verkartill WLC-kartongensriktning och

genomförtkartongbruken harpå homogenkartongfals- ochningar som
WLC-kar-användningenår. faktor vidhindrandeunder En avsenare

bl.a.okända haltenlivsmedelsförpackning dentill är tungme-avtong
dockproblem kanDessabakterieflora iochtaller returpappret. sanno-

tillverk-returfibrer, renandelämplig källsorteringlikt lösas avgenom
laminering WLC-kartongen.ningsprocess samt av
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utförs vidLaminering kartongen kartongbruken kon-separataav av
påverteringsenheter. Plastlaminering medelst eller flera varandraett

fastsvetsade plastskikt befunnits ef-har den ekonomiska ochmestvara
fektiva tekniken förser kartongen med olika barriäregenskaper. Sy-som

uppnås sårabeständigheten länge enbart med aluminiumskikt.ännu
Aluminium används i aseptiska förpackningar föräven stängaatt aro-

inne och och ljus. i granulat-Plasten levererasutestängamen syre som
påform, med avseende kemisk renhet och molekylviktsfördel-testas

ning. Förändringar plastmaterialets egenskaper kan därmed förutsesav
jämförasoch med överenskommen materialspecifikation.

kartongens framsidaBestrykning med olika former kemiskaav av
blandningar avsedd skapa jämn och ljus tryckyta.är att en

därefterKartongen konfektioneras i ark rullar efter standard-resp.
Åkerlundmått leverantörsönskemål.eller andra Till PakTetra och

kartongråvaran frånRausing levereras stordriftrulle, där den i rulleper
till rulle förädlas vidare till förpackningsmaterial.

Grafiska metoder
ändamålFörpackningskartongens väl lämpad för grafiska ochäryta an-

såvälvänds förpackande företag i informativt säljande syfte. Deav som
påallmänna krav kartongmaterialet förpackningstillver-ställssom av

kare framför allt jämn och balanserad fuktighet.är Dessaytaen egen-
skaper ökar tryckkvaliteten och körbarheten. Trenden kortare till-mot
verkningsserier och snabbare omställningstider olikamellan beställ-
ningar förutsätter materialutveckling befrämjar snabbareäven en som
färgtorkning.

Särskilda krav gäller vid tryckning livsmedelsförpackningarsom av
innehålletriktas hälsofarliga grundämnen i färger och lacker.mot av

Färger används i huvudsak innehållervattenbaserade,är dvs.som mer
lösningsmedel. lösningsmedelDeän används skall lätt-vatten som vara

flyktiga.
De tryckmetoder flexografi högtryck,utvecklats ärtre rotogra-som
djuptryck plantryck.och offsetvyr

Flexografi högtrycksförfarande med plastiska klichéer,är ett en upp-
sättning klichéer för varje färg. Färgerna i hela fält. Däreftertrycks tas
färgen vals färgbad överförs via tilloch valsettupp av en ur en annan
tryckvalsen, där gummiklichéerna fästa. De upphöjda partiernaär tar

färgen och överför den till löpande pappersbana. Flexografinemot en
ekonomisk småtryckmetodär lämpar sig för tryckävenen som av

ocksåupplagor. Den lämplig för ojämnär med yta.papper
Rotogravyr djuptrycksmetod med graverade kopparcylindrar,är en

nedre del ligger i färgkaret. När cylindrarna blir helaroterar ytanvars
infärgad. Därefter frånskrapas färgen bort den ograverade ochytan
färgen dåligger ibara kvar de tryckande fördjupningarna. Sedan pres-

pappersbanan cylindern, färg till Djup-mot pappret.sas som avger
trycket började Utgångs-användas illustrationer.sätt göraett attsom
materialet tecknat fotografiskteller original. Rotogravyrär ärett en
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högkvalitativ tryckmetod används främst till cigarrettförpackningaroch
och andra exklusiva förpackningar.

frånplantrycksmetod indirekt överföring färgen,Offset medär en av
tryckmedium via gummivals till Denna tryckmetod do-ett pappret.en

minerar inom förpackningsbranschen. Offset ekonomisklängevar en
årti-inte högklassig metod. Resultatet har först under de senastemen

sådant,blivit jämföras djuptrycket.ondena det kan med Man använ-att
alurniniumplåt,sig feta tryckfärgen bortder etsad där den stötsav en

från plåtytomafuktade feta och bild-de absorberas de text-avmen
två-,Offsettryckning vanligtvis i fyra- femfärgskompo-sker ellerytorna.

Tryckplåtarnasition. för offset billigare för djuptrycket. Man kanär än
använda kraftigare inte ha slätabehöveräven ett papper, som samma

för rotogravyrtrycket. Ständig utveckling offsetteknikenyta som av pa-
ekonomiska fördelar förutses till domine-med dess dengörarat en

rande tryckmetod i framtiden.även

Övrig konvertering
Till övrig konvertering förpackningskartong olika mekaniskahörav ar-

såsombetsmoment och efter fastställdaveckning, falsning bigning mön-
ster.

förpackningsämnen utförs, i Brik-fallet,Stansning Tetrautomav av
förpackningstillverkaren efter Förpackningsäm-bestämt mönster.ett

design skyddas i förekommande fall eller mönsterskydd.nets patentav
åtnjuterSpecifika förpackningstyper mångai fall varumärkes-även ett

skydd. tillhöra antingen förpackningstillverkaren för-Dessa kan eller
packaren.

uppstårMaterialspillet vid stansningen förpackningsämnensom av
påtill olika del den utsepareradc fiberfraktionenEnsätt.tas vara av

återanvänds vid framställningpappersbruken, bl.a. WLC-kartong.av av
ingår,Det sammanblandade materialet, där och aluminiumplastäven

såvälutformas däremot till bränslepellets andra produkter.som
Exklusiva förpackningskartonger till exempelvis choklad och kosme-

tika kan förses med präglade och figurer.även mönster
Limning förpackningsämnen medelst sammansmältning plast-av av

kallvarm påeller lim beroende förpackningskoncept,görs,ytor an-
tingen förpackningstillverkarenhos eller i förpackningsögonblicket hos
förpackaren. förlimning utförs förpackningstillverkarenDen hossom

förpackningens Förpackningsämnetsluter enbart sidor. kansamman
pådärefter för manuelloch medelsttransport nyttsammanpressas resas

automatisk insats innan ifyllningeneller sker.
Vaxning förpackningsämnen utefter bigar specialuppgiftharav som

såsomskydda fuktupptagande hygroskopiska produkter socker-att
fuktintrångprodukter i den förseglade förpackningen.motm.m.

6.1.2 Marknaden
pappför-I tabell 6.1 visas produktion, utrikeshandel och tillförsel av

såsom lådorpackningar exkl. Wellpapp askar, kartonger för för-och
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packningsändamål solid och för perioden 1980-1988,av ut-annan papp
tryckt i miljoner kronor.

Tabell Produktion, Utrikeshandel6.1 och tillförsel papplörpackningarav
mlILkr.1980 1988,-

År 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Produktion 667 706 881 878 959 1045 101 1 1 143 ..Export 137 230 308 362 365 417 484 496 442
Import 26 25 28 34 39 47 56 70 78
Tillförsel 556 501 601 550 633 675 682 717 ..
aTlllproducentpris.
Källa:SCB,industri-ochuuikoshandolsstatistikCCC4846191och199.

l tabell visas6.2 utrikeshandeln med årenpappförpackningar 1980-1989,
uttryckt i tusen ton.

Tabell Utrikeshandel för papptörpackningar6.2 1980 1989, tusen ton.-
År 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 19881989

Export 18.3 30.9 39.0 41,9 37,9 39,3 44,1 41,4 34,6 32,3
Import 3,0 2,4 2,5 2,6 2,8 3,1 3,5 4,1 5,7 11,5

Källa:UtrikeshandelsstatistikCCC48.16.191och199.

framgårSom tabellen skedde påtaglig ökning den dittills rela-av en av
tivt blygsamma importen under 1989 och stadig minskningen av expor-

under 1980-talet. Importens fördubbling årenten mellan 1988 och 1989
föranleddes enligt köparna tvåde årens kraftiga prishöj-senasteav

påningar kartongråvara.svensk

Tabell Import pappförpackningar,6.3 ländervis 1988-1989,ton.av

År 1988 Volymförändring,1939 %

Norge 1 177 3 876 229,30+
Danmark 1 108 2918 163,36+
Finland 8971 1886 0.58-Västtyskland 689 2751 85,05+
Holland 475 856 80,21+Österrike 29 296 920.69+
Storbritannien 197 193 2.03-
Summa av imp. % 97,9tot. 5572 98,6 99,311 300 102,80+

Övriga 2,1122 1,4 0,7165 35,25+
Tot. import 5 694 11 465 101,35+

Källa:UtrikeshandelsstatistikCCC48.16.191och199.

I tabell visas6.3 importen pappförpackningar uppdelad export-av
land volymförändringen årenmellan 1988 och 1989, uttryckt isamt ton
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från vilka den importe-länderStatistiken enbartprocent. avserresp.
år 1989.100rade volymen översteg ton

då förpacknings-från de nordiska länderna,ökadeImporten mest
Fraktavstånden tillhemmamarknadsorienterad.marknaden starktär

avstånden inom Sverigegenomsnittimarknadenden svenska motsvarar
importenFöljaktligentill kundföretag.från förpackningsleverantör är

mindre.betydligtoch Holland,från förutom Västtysklandövriga länder,
såväl kartong,Finland producerasNorge ochI pappersmassa som

bakomliggandemed deintegreradkonverteringsindustrinoch näraär
från övriga Nordenimporterar kartongenDanmarkproducentleden.

form.den i förädladoch reexporterar

Konkurrensförhållanden6.2

Allmänt6.2.1
tvåiSverige kan indelaskartongförpackningar iförMarknaden seg-
förpack-råder europeiskaför samtligafridär konkurrensment: ett

för i huvudsakkonkurrensbegränsatningstillverkare och ett annat sven-
på två skildaindelning grundasförpackningstillverkare. Dennaska ty-

förpackningskoncept.per av
bl.a.kartoneringsmaskinen, därfallet konstruerasdetI mate-enena

medföl-förpackningenhörande tillstansmatrisrialspecifikation och en
förpack-valfrihetutrustningen. Förpackaren harjer vid köp attav

fristående Därmedföretag.utformad ärningens grafiska layout hos ett
egendom.förpackningen förpackarensoriginalrättigheter tillsamtliga

obetyd-utgångsläge möjlighetförpackarenMed detta har motatt enen
tidsåtgång förpackningsleverantör.bytalig omläggningskostnad och

materialbeställningen mellanönskemål tudelningFörpackarens avom
kan tillgodoses.flera leverantörer

förpack-kartoneringsmaskinen ochfallet konstruerasdet andraI
till för-stansmatris utlämnasmaterialspecifikation ellerningen utan att

egendomleverantörensdet s.k. förpackningssystemetpackaren. Hela är
hyresavtalet sti-förpackaren. Ihuvudsakligen enbart hyrasoch kan av

fråninköpasförpackningsmaterial skalltillhörandepuleras att en av
i deutförförpackningstillverkare. Denneutseddsystemleverantören

följaktligenoriginallayoutarbetet,fall det grafiskaflesta ut-även vars
materialinköp be-valfrihet vad gällerFörpackarenshans egendom.gör

Förpack-materialklausul.pågående hyrestid gällandeundergränsas av
betydandefrån systemleverantörenlösgöra sigkan inte heller utanaren

grafiskaförpackningenssåväl kartoneringsmaskinförkostnader somny
layout.

lång livscykel,medproduktersäljer ochDe förpackare storasom
sofistike-investerar iglödlamporkaffe, tvättmedel och stora,typ egna

Tysk-Schweiz ochifrämst tillverkaskartoneringsmaskinerrade som
konkurrensförpackningsmaterialet i friDessa företag köperland.
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beställningsvolymerfrämst den skandinaviska marknaden. Deras stora
för kartongförpackningsbranschen.dessa order attraktiva helagör

livs-Förpackningar till 80 % inomoch kartong användsav papper
medelsindustrin och % till delen inom den ke-resterande 20 största

industrin. Koncentrationen inom nämnda köparkatego-misk-tekniska
påfallanderier i Sverige.högär

Företagsstruktur6.2.2
för kartongförpackningar flytande livsmedelspro-Marknaden avseende

domineras Elopak ABdukter helt AB Tetra. Andra leverantörer ärav
kartongförpackningar skeroch PKL, Tyskland. Tillverkning övrigaav

Åkerlund Esonframför allt hos AB Rausing, Sprinter Emballage AB,
Borås KartongindustriTryckeriPac AB, Torsten Jeppsson AB, AB

på fördominerande företaget marknaden kartong-och Cerbo AB. Det
Åkerlundförpackningar fasta Rausing medavseende livsmedel är

hälften marknaden.nära av
förhållanden. Ut-Tillverkningskapaciteten välutbyggd för svenskaär

för närvarandebudet, inberäknat den tilltagande importen, överstiger
efterfrågan % medför ledig kapacitet. Importen be-med 20 ochca
främjas i Sverige.etableringar utländska försäljningsbolaggenom av

finska WalkiHär kan danska Schurpac och Ahlströms nämnas.samt
inom främst den inve-Etableringshindren branschen utgörs storaav

initi-steringskostnaden i maskiner, där det för konverteringsrörelseen
Äventvåalt krävs tryckpressar, stansmaskin limningsutrustning.ochen

nyetablering.know-how mycket viktig förutsättning för lyckadär en en
fåtalfinns, förutom konverteringsrörelser, företag medDet ett stora sex

ochanställda, 30 medelstora företag med 20-99 anställda 19100änmer
små företag med färre anställda.20än

Både påhorisontell och vertikal integration förekommer marknaden
på hori-för kartongförpackningar. uppmärksammadSom exempel en

Åkerlundsontell integration kan sammanslagningen ABnämnas av
årRausing och inom Swedish Match-koncernen.Esseltepac AB 1984

exempelVidare kan Storas förvärv Swedish Match betraktas ettav som
på vertikal integration, där den svenska producentenstörsta pappers-av

Åkerlundprodukter Stora förvärvade konverteringsföretaget Rau-
dåsing. förvärvet BonnierföretagenDet skedde hösten 1989,senaste

Sprinter PackAB den förlustbringande konverteringsrörelsenavyttrade
tillikatill Saugbrugsforeningen massafabriker,AB norska med egna

dotterbolag till Norges skogsindustri Norske Skog.största
olikheter mellan före-Lönsamheten inom branschen präglas storaav

ägarförhållanden, administrativai FoU-andel ochmed huvudsaktagen,
däribland Tetra,kostnader skiljelinje. De familjeägda företagen,som

Jeppsson har de kon-och Eson Pac, uppvisar god lönsamhet. Omvänt
Åkerlund f.d.företagen Sprinter Emballagecernägda Rausing och

Bådeåren.Sprinter Pack AB gjort förluster under de senastestora
Åkerlund på utvecklingsprojektTetras och Rausings satsningar nya

fårsamtidigt administrativa kostnadernabetydande, deär ansessom
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Åkerlundhöga i bägge fallen. Rausing omstrukturerar rationali-och
för närvarande sin verksamhet.serar

De kartongproducenterna, förpackningstillverkarna för-större och
påpackarna marknaden för kartongförpackningar imedlemmarär

Packforsk Institutet för förpackning och distribution Svenskaresp.-
kartongförpackningsföreningen sågverks-inom Svenska och trävaruex-
portföreningen.

6.2.3 Historik
frånFörpackningsmarknaden i Sverige och i övriga västvärlden har för-

början i huvudsak varit inriktad livsmedelsprodukter. förstaDesta
maskinpatenten förpackningsområdetinom publicerades i börjansom

i såväl1900-talet USA gällde förpackning flytande fasta livs-av av som
områdenamedel. Den tekniska utvecklingen förpackningsmaski-inom

förpackningsmaterial speciellt i början 1900-talet starktner resp. var av
integrerad. Förpackningsfunktionen krävde ofta ömsesidigen anpass-

såvälning maskinutrustningen insatsvaran avsedd för själva för-av som
packningen.

Kompletta förpackningslösningar kom offereras förpack-att som
ningssystem, ofta under varumärkesskydd. Kunden fick i regelett en-
dast hyra maskinen förutsättningunder förpackningsmaterialalltatt av-

begagnas frånvid maskinens utnyttjande inköptessett att en av sys-
temleverantören anlitad förpackningstillverkare. Materialklausulen
gällde under hela hyrestiden och hyresavtalets hörnpelare.var en av
Systemleverantörens ansvarsåtagande för driften och fortlöpande mate-
rialleveranser kunden trygghet samtidigt givna produktions-gav en som

pålitligvolymer skapade verksamhetsbas förpackningstillverka-hosen
ren.

Inköpsbindningar6.2.4
påDe företagen förstörre marknaden förpackningsmaskiner därtilloch

Åkerlundsåsomhörande förpackningsmaterial AB Tetra, AB Rau-
sing ABSprinteroch Sprinter System Emballage iAB hyr allmänhet ut
sina förpackningsmaskiner till kunderna. I hyresavtalet stipuleras att
kunden skall köpa sitt frånhela behov förpackningsmaterialetav ma-
skinuthyraren. Dessa materialklausuler, nedan kallade inköpsbind-
ningar, kan ha konkurrensbegränsande effekter andra leve-attgenom

förpackningsmaterial förhindrasrantörer komma in markna-attav
den.

I skrivelse till SPK i juni 1988 hemställde NO SPK skulle göraatten
marknadsöversikt förpackning fasta livsmedel beskrivaochöveren av

påden inverkan marknaden sker inköpsbindning vid köpsom genom av
förpackningsmaterial i förhyrningsamband med förpackningsmaski-av

Vidare önskade NO översiktlig belysning motsvarandener. en mera av
förhållanden vad gäller förpackning flytande livsmedel.av

Förpackningsmaskiner marknadsförs formi avtalsbunden enligt sys-
temuthyrnings- systemförsäljningsprincipen.eller bägge fallen förbin-I
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der sig kunden inköpa hela sin förbrukning förpackningsmateri-att av
frånalet leverantören förpackningsmaskinen förstaunder den avtals-av

perioden två år.löper inledningsvis under till sjusom
Systemuthymingsprincipen innebär hyresmannen avbetalar maski-att

fram till den första avtalsperiodens slut. förekommande fallI be-ärnen
talningstyngdpunkten förlagd till tiden för maskinleveransen. Det van-
liga dock, avbetalningsplanen frånfördelas jämnt tidenär överatt av-
talets utgångenundertecknande. Vid den första avtalsperioden kanav
avtalet antingen förlängas eller Vid förlängningavtalets kansägas upp.
hyresmannen iendast mycket speciella fall förhandla fram s.k. bru-ett

avtal partiellmedger materialklausul, samtidigt inne-tet som men som
bär indragning ansvarsåtagandeleverantörens för driften. Vanligtvisav
förlängs ettårsperioderavtalet fortlöpande i bibehållandemed full-av
ständig inköpsbindning under den resterande avtalstiden. Under denna
tid betalar kunden årshyraendast symbolisk för maskinen.en

Systemförsâljningsprincipen innebär köparen erlägger fastatt en
köpeskilling i samband med maskinleveransen. Försäljningen maski-av

sker i regel uteslutande innehål-undertecknande avtalmot ettnen av
lande återköpsgaranti,materialklausul och syfte förhindraär attvars
uppkomsten andrahandsmarknad för maskinmärket. Systemför-av en
säljningsprincipen fungerar dåi erhållerde fall, köparenäven vä-en
sentlig reducering köpeskillingen undertecknande avtalmot ettav av
innehållande materialklausul. Avtalet upphör gälla efter den förstaatt
avtalsperioden, varefter köparen oftast fri inköpa förpacknings-är att
materialet den marknaden,öppna i vissa fall gäller inköps-detmen
bindande såavtalet länge maskinen begagnas kunden. Därvidlagav
förlängs fortlöpande ettårsperioder.avtalet i

6.2.5 SPK:s kartellregister
I SPK:s kartellregister finns avtal avseende inköpsbindningarsex av
förpackningsmaterial. Fyra förpackning tvåfasta produkter ochavser av

förpackning flytande livsmedel. De registrerade avtalavser av som om-
Åkerlundfattar fasta produkter gäller leverantörerna AB Rausing,

Esseltepac AB, Sprinter Pack AB Eson förPac AB. Avtalen fly-samt
livsmedeltande gäller leverantörerna AB Tetra och Elopak AB.

Dessa leverantörer hade enligt frånuppgifter februari 1990 aktiva
innehållandeavtal materialklausuler med totalt omkring 550 kundföre-

tag.

6.2.6 Handelshinder
Förpackningstillverkare, producenter importörer inom särskiltsamt
känsliga produktområden såsom livsmedel, läkemedel och leksaker har
i Sverige beakta dels de generella bestämmelserna reglerade iatt
svensk lagstiftning och de riktlinjer antagits förgrund natio-som som
nella bestämmelser, dels branschorganisationernas överenskomnaegna

för produkthantering förpackningsmaterialetsoch beskaffenhet.normer
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juliDen svenska produktsäkerhetslagen, trädde i kraft den 1nya som
innehåller förebyggande direktiv syfte förhindra1989, har till attsom

påegendomsskador farliga elleroch uppkomna grundperson- varorav
fråntjänster. I första hand gäller det frivilliga insatseratt, samt-genom

liga säljled, undanröja eventuella skaderisker riktade främst detmot
slutliga fortlöpande produktenskonsumentledet. Lagen gäller under

från råvara åtföljandelivscykel vidhela till avfall. Det produktansvaret
skadeståndsreglerna.regleras allmännauppkommen skada deav

produktområdenUtöver produktsäkerhetslagen regleras dessa av
specifika riktlinjer utarbetade övervakande myndighet.av resp.

Livsmedel
Livsmedel regleras enligt den svenska livsmedelslagstiftningen med sta-

livsmedelsverk tillsynsmyndighet. Lagstiftningen omfattar itens som
får påverkashuvudsak generella regler livsmedelendast attom men-

ligt utrustning, material för förpackning finns inte hellerDetav m.m.
några påkrav förhandsgodkännande material kommer i kontaktav som
med livsmedel.

bådefinns i livsmedelslagen där 5 §De generella bestämmelserna
§§ livsmedelsbeskaffenhet i i livsmedels-och 9-10 berör allmänhet samt

förordningen och 15 §§ direkt föreskriver förpackningsmate-7 attsom
får sådanrial användninginte ha beskaffenhet derasatt0. genom

fara förorenasuppkommer för livsmedlet tillföres främmande ämne,att
eller blir otjänligt till människoföda. Vidare kan livsmedelsverket, om

sådanapåkallat fråndet hälsosynpunkt, förbjuda användningenär av
material vid hantering livsmedel. formu-Med stöd dessa allmäntav av

såledeslerade regler kan livsmedelsverket föreskriva villkor för eller
förbjuda användningen viss utrustning material.ellerav

några också fåtalI verkets kungörelser finns detaljerade före-ettav
skrifter. I 3 kap. allmänna tillämpningskungörelsen föreskrivs bl.a. stör-

tillåtna från avseddamängd utlösbar bly och kadium kärl e.d.sta att
komma i kontakt med livsmedel. Vidare finns bestämmelser högstaom

vinylklorid,halt och bly i livsmedel. Om dessa överskridsgränsertenn
får saluhållas.blir livsmedlet otjänligt människoföda och därmedsom

Livsmedelslagen fastställes riksdagen, livsmedelsförordningenav av
regeringen livsmedelsverket.och kungörelserna utfärdas För närva-av
rande gäller i livsmedelslagstiftningenbestämmelserna den yrkesmäs-
siga användningen material för förpackning hantering livs-ochav av

hushållet.medel inte i enskildadetmen
Den centrala kontrollen utförs livsmedelsverket medan den lokalaav

kontrollen i varje kommun utförs miljö- och hälsoskyddsnämnden.av
någonSverige förekommer inte laboratoriekontrollI regelbunden av

förpackningsmaterial. Livsmedelsverkets toxikologiska laboratorium ut-
utlå-för toxikologisk bedömning förpackningsmaterialet och ettav ger

användning.tande det materialet lämpligt för avseddom anser vara
ett åvilar enligtför materials alltid förpackarenAnsvaret användbarhet

laboratorieområdet förutomgällande bestämmelser. Inom arbetar,
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livsmedelsverket, Packforsk branschorganisationär för förpack-som en
ningsindustrin måni viss institutetSIK för livsmedelsforskning.samt -

PackforskInom har drygt hundra företag träffat frivillig överens-en
angåendekommelse svensk materialnorm för livsmedelsförpackningar

Normpack. Målsättningen med denna anslutna företag,är attnorm
genomgångnaefter erhåller Normpackcertifikat gällande förtester, ett

såväl förpackningsmaterial förpackade livsmedel. utfö-Tester kansom
någotalternativt i enlighet frånmed regelverken länderna USA,ras av

Tyskland och Holland. två år måsteNormpackcertifikatet gäller i och
förnyas.

Leksaker
Leksaker omfattas svensk SIS-standard SS-EN 71-1 motsvarande denav
europeiska standardiseringsorganisationens CEN-standarder och det
från den januari1 1990 gällande EG-direktivet. kemiskaDen delstan-

innehållerdarden bara krav för tungmetaller i leksaker, där för-även
packningsmaterialet betraktaär del leksaken. Avsikten äratt som en av

tillförseln till kroppen dag hälsofarliga såsomgrundämnen,att per av
antimon, arsenik, barium, kadmium, krom, bly, kvicksilver och selen,

användning leksaker inte skall överstiga angivna gränsvärden.genom av
Dessa gränsvärden har bestämts för minska barns exponering föratt
hälsofarliga grundämnen också säkerställa lämpliga vär-attmen avser
den med hänsyn till möjlig noggranhet vid analys under tillverk-gängse
ningsförhållanden. Metoder för identifiering och migrationsanalys av

ingårdessa ocksåämnen del den europeiska standarden.som en av
Förpackningsmaterialet skall dessutom fylla påkraven hygien och ren-
het för undvika all risk för infektion, sjukdom smitta.elleratt

l konsumentverkets ingåruppgifter utarbeta riktlinjer för leksa-att
utifrånker marknadsföringslagen och produktsäkerhetslagen efter

överenskommelse med näringslivet, däribland Sveriges leksakshandla-
riksförbund.res

Läkemedel
Läkemedel regleras påmed avseende märkning Nordiska riktlinjerav
för märkning farmaceutiska specialiteter, 1977antagna gemensamtav

de nordiska ländernas läkemedelsorgan. Nordiska riktlinjer förav
märkning har för så långtutarbetats industrin, möjligt,det skalläratt
kunna använda märkning i alla nordiska länder. Dessa riktlinjersamma
berör kartongförpackningar i design- och tryckningsfasen. I Övrigt anges
från socialstyrelsen kartongen enbart ytterförpackning ochutgöratt en
således inte omfattas lagstiftningen för material i kontakt med läke-av
medel.

Branschorganisationen för svensk läkemedelsindustri, Läkemedels-
industriföreningen, tillhandahåller sedan 1981 kvalitets och leverans-
specifikationer för förpackningsmaterial. Denna frivilliga tilläm-norm

medlemsföretagen AB Ferring Kabi,Astra, AB, Pharmacia ABpas av
m.fl. i kontakterna med förpackningsleverantörer och kunder.
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Miljökrav
i% deponeras% avfallet, 35Sverige förbränns 55 osorteratI av caca

förpackningarförbrukadeAndelenoch % komposteras.skick 10 avca
%.och 40mellan 30avfall för närvarandemängdenden totala utgör

börjanpresenterades iavfallsprogram,Svenska regeringens avsom
Måletavfallshantering.innehåller för kommunal ärreglerskärpta1990,

upphöra föreavfall skalldeponeringförbränning ochall osorteratatt av
föreslåsekonomiska styrmedelutgången Avfallsavgifter och1993.av

avfallsmängderna.för minskaatt
återvin-återanvändning ochFörpackningsalternativ byggersom

engångsför-på bekostnadning materialen kommer att avgynnasav
miljöntillfull hänsynförpackningsalternativ,packningar. Nya tarsom

råvarafrån avfall, behöver utvecklas.till
styrmedelekonomiska och andrautformningenFörslag till av-av

utarbetande.förpackningar underseende är
utarbetasavfallshanteringenförändringar iförslag tillKommunala
Måletkommuner. ärVaxholms och Ekeröför närvarande bl.a. Täby,av

frånsepareradehålla plåt, och kompostframtiden plast,iatt papper
återvinningssyfte.hushållssopor i

förhållandenInternationella6.2.6

EG-direktiv
för-pågår harmoniseringkontinuerligtEG-kommissionenInom aven

materialområden. regelverk byg-olika Dettapackningsregler avseende
produktansvarslagpå produktsäkerhets- ochförsta hand deni somger

ramdirektivdeti andra handträdde i kraft 1988, och antagna
specifikt inommaterialtest89 och109 reglerar produktsäkerhetsom

livsmedelsförpackningsområdet.
påverka EG-direk-i förberedande skedeSverige har möjlighet ettatt

vidresolutionsutformningen Europa-itiven, främst deltagandegenom
Europarådet,rådet. vid ochnärvarande utarbetasFör expert-av en

livsmedel,medkomma i kontaktkommitté för material avsedda ettatt
bedrivsArbetetoch kartong.till resolution avseendeförslag papper
HealthPublicin the Social andPartialinom för The Agreementramen

intressemyndigheter i de länder harförField representanter avsomav
till utvecklingenbidragabevaka och gemensamt normsystem,ettatt av

Sverige.däribland
medår huvudsakligentillbakaExpertkommittén sedan 16arbetar

ingårpappersområdet fleraområden,två Inomplaster och papper.
för-lista,positiv dvs.processkemikalier i förslag till s.k.hundra ett en

framställning cellulo-vidkan användasteckning substanseröver avsom
migra-på tolerablaförpackningsmaterial, krav renhet, störstasabaserat

tion, analysmetoder etc.
någonipå hittills inte avhandlatskartong harochKrav an-papper

meddelatEG-kommissionen harorganisation.internationell attnan
regleri framtidavid arbete ochvikt dettalägger attstor manman
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kommer innehållethänsyn till i den utfärdade resolutionen. För-att ta
slaget till resolution bli klart 1991 och skall godkännasväntas över-av
ordnade kommittéer innan det kan officiell Europa-antagas som en
rådsresolution. fårDenna resolution endast betraktas rekommen-som
dation till medlemsländerna och ligga till förgrund EG-kom-antas
missionens vidare arbete bindande EG-direktiv. fördelEn imot ett
detta arbete frånmyndighetsrepresentanterär EG-ländernaatt samma

Europarådetsdeltar i expertkommitté, i regel fortsätter arbetaattsom
frågormed inom s.k. myndighetskommitté underställd EG-samma

komrnissionen. Ytterligare experthjälp tillkommer i egenskap till-av en
fällig, ingårvetenskaplig kommitté. I arbetsgruppen industrirepre-även

från EG-länderna. Myndighetskomrnittén slutligen be-ägersentanter
frågaslutanderätten i förslag till subdirektiv för EG-kommissionensom

räkning.
beslutsgångliknandeI upprättades positiv lista substanseröveren en

får användas vid framställning förpackningsmaterial i plast. Ex-som av
pertkommitténs sakbedömning i början 1980-talet tilltorde ha legatav

förgrund det slutliga plastdirektivet inom [SG-kommissio-antogssom
i februari 1990.nen

Amerikansk lagstiftning
Det amerikanska regelverket tillämpas tillsynsmyndighetensom av
Food and Drug Administration, såvälFDA, omfattar produktsäkerhets-

produktansvarslag, enligt vilka såsomprodukten definieras livs-som
medel och dess förpackning. Ett produktgodkännande kräver varjeatt
indirekt och direkt livsmedelstillsats utifrånskall bedömd toxiko-vara
logiska, biologiska och medicinska aspekter. indirektMed livsmedels-
tillsats här de kemikalier finnsäven i förpackningsmateri-menas som
alet och vid given livsmedelstyp med hjälp omgivningen temperatur,av
fuktighet, ljus m.m. kontaminerar livsmedlet.

Materialkraven hänsyn till miljöaspekter och skiljer sigäven medtar
påavseende förpackningens såsom engångs- åter-varaktighet, till eller

återvinning.bruk, alternativt

västtyska normer
Det västtyska regelverket, BGA, påbygger inte produktsäkerhets- eller
produktansvarslagen, baseras allmänt formulerade paragrafer iutan
livsmedelslagen. En beståendearbetsgrupp förrepresentanterav myn-
digheter, högskolor och industri, Kunststoffkommission des Bundesge-
sundheitsamtes, utfärdar positivlistor vilka substanseröver man re-som
kommenderar använda vid framställning olika förpack-att typerav av
ningsmaterial. Utifrån tillåtnahögsta varje vidmängd substansav pro-
duktionstillfället fastställs tillåtnaden globala migrationsgränsen för
samtliga substanser kan kontaminera livsmedlet. För del sub-som en

har funnit ocksådet nödvändigt i de västtyska rekommen-stanser man
dationerna införa för fårhur specifikagränser den migrationenatt stor
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utvärderingen omfattar därvidlag enbart detanalytiskaDen mate-vara.
står livsmedel.rialskikt i kontakt medsom

Holländska normer
omfattar allanederländska regelverket, Warenwet,Det mate-typer av

bygger, ii kontakt med livsmedel. Bestämmelsernarial kan kommasom
på vilkarekommendationerna, positivlistorlikhet med de västtyska över

får visst förpack-vid framställninganvändassubstanser ettavsom
förrnigrationsgränsernaningsmaterial. specifika testmetoderna ochDe

måsteingående. färdiga produktenrespektive substans behandlas Den
på positiva lis-också migration finns i lagen. Deuppfylla de krav som

med in-myndigheterna i samarbetei Nederländerna upprättastorna av
dustrirepresentanter.

angåendeExpertkommitténs förslagsarbete och kartong ba-papper
identifiering ochutsträckning nederländska metoder föri likaseras

för migrering inhäm-specifika substanser globalanalys normenav som
från västtyska regelverket.tad det

Anpassning i Sverige
försöker, i egenskap betydandeSvenska kartongproducenter av expor-

uppfyllaförpackningskartong, detörer accepterasnormer som avav
material kontaktEftersom lagstiftningen rörande imottagarland.resp.

i Västtyskland, Nederländerna och USAmed livsmedel ävenaccepteras
isvenska kartongproducenterna beställa analyseri Sverige, väljer de att

något spridda i Europa ochdessa länder. Tyska BGA-normer välärav
expertkommitténs förbere-i övrigt särskild tyngd vad gällertillmäts en

på områdetdande normarbete och kartong.papper
utförs för varje specifik kartongkvalitetErforderliga materialanalyser

förpackningsändamål, livsmedel. Glo-till avsedd i kontakt medatt vara
säkerställamigrationstester har till uppgift kar-bala och specifika att

användningsområde liggatjänlighet för givettongmaterialets samtett
giltigt i Sverige.Normpackcertifikat eller normbevistill grund för annat

fortsatt kvalitetssäkring de fastslagnaytterligare bevisSom ett av
internationellt kvalitets-produktionsbestämmelserna kantekniska ett

Standardiseringskommissionen icertifikat enligt SS-ISO 9001 sökas hos
Sådana Korsnäsinnehas redan Kopparfors AB ochSverige. certifikat av

AB.
pågår vidstudierbranschgemensammaKartongproducenternas

Verpackung,Lebensmitteltechnologie undFrauenhofer Institut für
produktsäkerhetsfrågor uti-Tyskland. Arbetsgruppen kartläggaavses

Målet kartongprodu-från förseEG-lagstiftningen.den aktuella är att
detaljeradeförpackare medförpackningstillverkare ochcenterna, an-

säljled arbeta.inom vilkas börsvarsnormer, ram resp.
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Prisbildning6.3

Prissättning6.3.1
på förpackningsmaterialet indexba-Prissättningen det systembundna är

månpå kartongråvaran, löner och i vissoch följer prishöjningarserad
övrigt följer pris-frakter. Prissättningen i marknadsbaserad ochär en

pånivå kon-bildats den nordiska hemmamarknaden. Företagensom
påkvaliteten förpackningsmaterialetmed priset ochkurrerar samt ser-

Prisnivån på förpackningsmaterialet lig-det systembundnavicegraden.
i fallet med fritt förpack-i genomsnitt mellan 20 och 25 % högre änger

Åkerlund företa-ningsmaterial. Sverige Rausing det prisledandeI är
kartongförpackningar.vad gällerget

År genomsnitt enligtsig produktionskostnadema ifördelade1989
%produktionsomkostnader inkl. löner 20följande: material 75 %, samt

%.frakter 5m.m.
påpriser systembun-förpackande företag förhandlarFör de som om

råvarorpåvid prishöjningar och löner kan detförpackningsmaterialdet
lågkonjunkturersvårt tillgodogöra sig effekter tillfälligaattvara av

många falliinom förpackningsbranschen. Det skulle enligt förpackarna
of-priserna kunde förhandla fritt ochkunna att om manpressa ner

Å då bereddsidan skulle förpackare tvingasandratare. varaman som
fria förpackningsmaterialet vid högkonjunkturbetala för detatt enmer

då efterfrågan rationalise-Inte hellereller högsäsong, är störst.som
förpackningsmaterialsystembundetringseffekterna hos leverantören av

till behöver intekommer förpackaren helt godo. Dessa leverantörer an-
eftersom deras le-vända rationaliseringarna konkurrensmedel,ettsom

säkrade inköpsbindningar.ärveranser genom

6.3.2 Prisutveckling
år,gånghöjer i priserna underKartongproducenterna regel an-peren

vår- i formtingen höstperioden. Prishöjningen fastställseller ett ge-av
tvåkronpåslag kartongsortimentet. Denerellt och gäller hela senaste

påefterfrågeutvecklingårens bidragitkonjunktur har till starkgoda en
höja priserna of-vilket branschen anledningkartongprodukter, attgav

såväl våren avi-början 1990under hösten 1988 och 1989. Itare, avsom
förbehållfrån producenthåll permanentning dubb-serades ett om aven

la prishöjningstillfällen.
väljer höja sina priser vid ungefärKartongproducenterna att samma

kronpåslag. för polye-tidpunkter identiska Prisutvecklingenmed nästan
pris-tenbelagda kartonger följer, förutom de nämnda allmännaovan

påpå kartongområdet, LD-polyeten.prisutvecklingenhöjningarna även
medpristillägg i sambandkommer till uttryck i formDetta ett extraav

något påde ordinarie prishöjningstillfällena kartonger.av
månadsvis. PrisetKartongindustrin LD- beläggningspolyetenköper

på väl och bero-polyeten i Sverige följer världsmarknaden är ytterst
tilloch framkonjunkturen. Under hela 1985ende den allmännaav

såväl Därefter skapade detprisernamitten gick1986 som ner.av upp
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goda konjunkturläget efterfrågan på polyeten med stigande pri-storen
följd. alltförEn snabb anpassning i så små-utbudet resulteradeser som

ningom i omfattande Överproduktion med växande lager i samtligaen
led. I samband med lagerutförsäljningen aprilmellan och augusti 1989

pånoterades därför markant prisfall frånpolyeten, 7:65 till 5:00 kr.ett
kg.per

Prisutvecklingen för specifik återspeglarkartongförpackning fak-en
tiska prisförändringar endast förpackningens materialspecifikationom
förblir oförändrad. Sett i tidsperspektiv undergårlängre de flestaett
produkterna, och speciellt förpackningarna, betydande förändringar.
Till frånde stabila och förpackningssynpunkt betydelsefullamest pro-
dukterna hör konsumentmjölken. Utvecklingen förpackningsmateri-av

till pågåralet mjölkförpackning alltjämt och framför rationali-alltavses
materialåtgången.sera

I tabell 6.4 visas prisutvecklingen för konsumentmjölken 1-litersoch
mjölkförpackningar utförda i polyetenbelagd ytvit tryckt kartong för pe-
rioden 1981-1990, uttryckt i 1981:100. Prisutvecklingen jäm-procent
förs med prisindex för tillgånginhemsk ITPI gällande pappförpack-
ningar.

Tabell påProcentuell6.4 utveckling priset konsumentmjölk och 1-litersav
mjölktörpackning, 1981-1990.

År 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 19903

Konsument
mjölk 100 117 124 137 148 156 162 174 185 190
Mjölktör-
packning 100 113 133 154 159 168 170 179 195 204
inhemsk
tillgångs-
prisindex 100 113 124 136 145 152 157 166 180 191

aFörstahalvåret.
SCBKälla: SPK.och

Sammanfattning6.4

På den svenska marknaden för råderkartongförpackningar stark fö-en
retagsdominans och heterogen konkurrenssituation betingasen som av
företagens patentinnehav och den befintliga konkurrenslagstiftningen.
Innehav täckande helt förpackningssystem inkl. maskin-patent ettav
utrustning förpackningsmaterialoch medger kontinuerliga leveranser

förpackningsmaterialet under maskinens fulla livslängd. Värdemäs-av
sigt det försäljningenär kartongförpackningar och integenom av ma-
skiner leverantören vinster. påUnder maskinens livstidtar utsom
mellan år10 och förbrukas15 material motsvarande minst det tiodubb-

maskinvärdet.
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Inköpsbindningarnas funktion ytterligare förstärka förbe-detär att
håll exklusiv leverans förpackningsmaterialet naturligtom av som upp-
står vid patentinnehav gällande förpackningssystemet.alla delar Närav

fortsätterinköpsbindning har den gällaupprättats ävenatten om pa-
gått Givetvis försökertenttiden företaget kontinuerligtut. att generera

på befintliga systemlösningar. Det förefallerpatentnya vara mera en
regel undantag beviljas, fömyelsemas margi-än ett att patent trotsnya

Därigenom förhindrasnella karaktär. eventuell uppbrytning denen av
rådandeinom systemmarknaden starkt patenthegemonin. Ett strängare

prövningsförfarande vid patentförnyelsen beträffande gamla systemlös-
ningar skulle i stället befrämja risktagande utveckling för-och av nya
packningslösningar och därmed ökad konkurrens.

frånInköpsbindningar kunderna kvarleva 1950- ochanses av vara en
då1960-talet, kartongmaterialet ojämn kvalitet. Vid eventuellavar av

driftstopp oftahos kunden uppstod tvist huruvida felet beroddeom
så-materialet eller maskinen. Inköpsbindningen undanröjde effektivt

tvistefrågor framgång på-dana och kunde därför med användas ettsom
tryckningsargument i marknadsföringen.

Kartongmaterialet klassificerad kvalitetsprövadochär numera en
råvara. Kunskapsnivån inom förpackningstillverkarledet beträffande
kartongkonverteringen har överlag höjts. finns iDet dag rad kompe-en

konkurrenter inom Norden skulle tillverkakunna kartong-tenta som
förpackningar till andras systemlösningar, inte inköpsbindningarnaom
stod hindrande i vägen.

Inköpsbindningar vanliga i Norden, tillämpas iär sällan övrigamen
frånEuropa, bortsett Tetra Pak-gruppens konsekventa marknadsfö-

ringsbeteende föremål för EG-kommissionens specifikaärsom nu
granskning. Skillnaderna inhemskmellan och utländsk marknadsföring
beträffande inköpsbindningar kan hänföras till olikheterna i tillämpad
konkurrenslagstiftning.

Från köparhåll önskemålstarkt förändradett attanges vara genom
lagstiftning hållethelt och förbjuda inköpsbindningar i Sverige. För
närvarande tycks dock denna marknadsföringsprincip sprida sig till and-

inom förpackningsbranschen i Sverige, där detsegment senastera ex-
frånemplet tubflasksystemet Export ABär Norden, Kalmar.
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AVSLUTNING

storleksordningen miljarder kro-i 15Förpackningsbranschen omsätter
ochglas, plastår konsumentförpackningsslagen papper,per varavnor

transportförpackningsslagen well-% ochför 75aluminium svarar ca
konsumentförpackningsmarknadenför 25 %.och Avträ svararpapp ca

förmiljarder, glasförpackningarför 6plast och uppemot ca enpapper
aluminiumburkar för 0,75 miljarder.miljard ochhalv ca

uppgår träför-ochtill 2,5 miljarder kronorWellpappmarknaden ca
förpack-Härtill kommerför drygt 2 miljarder.packningarna ensvarar

kronor.miljarderningsmaskinmarknad omsätter ett parsom
för-liksom olikaframöver dekommer utvecklasHur branschen att

mångfaldpå fak-marknadsandelar berorpackningsslagens inbördes en
prisutvecklingensåsom konjunktumtvecklingen,den allmännatorer

förpackningsråvarorna aluminium Föränd-olika plast,de osv.papper,
små förstförpackningsmaterial med och kanskerringar stegmot nya

då kapitalinvesteringar iperspektivet betydandeskönjas i det längre
återhållande fak-förpackningsmaskiner starktspecialiserade utgör en

poli-beskattningen och deningrediens i sammanhangetviktigEn ärtor.
åstadkomma sammanhängandevillstyrning statsmakternatiska som

målsättningar. tio-Under denmiljöhänsyn och andramed bl.a. senaste
återvinningssystem för aluminiumburkar,årsperioden utvecklatshar

går iAluminiumburkar och Wellpappglasförpackningar och wellpapp.
produktionen liksomutsträckning tillbaka ii mycket högdag storen

återanvänds också omfatt-i icke obetydligGlasflaskorandel glaset.av
ning.

för-tidningen Packmarknadensförpackningsbranschen iInom t.ex.-
år 1988i Skandinavientill förpackningssakkunnigapackningsenkät 64

glas tillhör förlorarna1988 räknar medPackmarknaden 9 attmannr -
två tredje-gjordes ibedömningenkommande utvecklingen. Deni den

plastför-olikabedömdeenkätsvaren medandelar att typer avmanav
Påvinnarna. dettillhörapackningar PET-flaskan kommer atttyp- -

åtgärderemellertid olikapolitiska förberedsplanet mottyper en-av
utred-års aviseradesgångsförpackningar. budgetpropositionI 1990 en

förpackningsområdetinomförslag till styrmedelning skall lämnasom -
missgynnavill främja ochskallstyrmedel retursystem en-som man
energihushåll-gångsförpackningar i riktning förbättradoch leda mot

vi-budgetpropositionenmiljövänliga materialslag. I sägsning och mer
avveckladPET-engångsflaskan börför bryggeriprodukterdare att vara

återanvänd-juli och i stället medden 19911 ett retursystemsenast en
åtagit sigPET-flaska utvecklas. Bryggeribranschen harningsbar ut-att

genomförtPET-flaskan skall heltförveckla ett retursystem varasom
pågår förutgången retur-PET-flaskamedvid 1991. Försöksenast enav

inärvarande Västeuropa.
Återtagningsgraden dryckesförpack-gällerför vadretursystemen

höjas till %.budgetpropositionen böra 90ningar isägs
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år påSedan finnsantal lag skatt vissa dryckesförpack-ett en om
ningar. Alltsedan lagens tillkomst har varit för varje1984 skatten 8 öre
pantförpackning för övriga förpackningaroch mellan och be-10 25 öre

påroende fyllnadsvolym. I det hösten offentliggjorda1990 delbetän-
Översyn påkandet skatten dryckesförpackningar SOU 1990:85av

från föreslåsförpackningsutredningen på engångsför-bl.a. skattenatt
frånpackningar höjs nuvarande 10-25 förpackning till mellan 65öre per

på påoch 175 beroende volym. Grundskatten returförpackningaröre
föreslås också från påbli höjd tillnuvarande 8 12 och skattenöre öre

föreslås återinfördpappförpackningar då uppgåbli och till 12 öre.
i olika förpackningsbranschernaStrukturen de olika. Glasganskaär

förpackningsbranschen liksom aluminiumburkindustrin domineras av
tillverkande företag i Sverige PLM. Viss importkonkurrens före-ett -

på månkommer glasmarknaden och i viss aluminiumburkar.vad gäller
Träförpackningsbranschen småföretagsbransch någ-typisk medär en

många småmedelstora företag tillverkare. Importkonkurrenssamtra
förekommer.

Wellindustrin oligopoliserad domineras fyraoch företagär storaav
behärskar 95 % marknaden. Därutöver finns liten till-översom av en

verkare kommit in i år.branschen under Importkonkurren-som senare
inom wellbranschen liten. Därutöver kan finnsär detnämnas attsen en

hel del enbart wellpappkonverterande företag.
består någraPlastförpackningsbranschen få påföretagstoraav som

vissa områden dominerar delmarknaderna därutöversamt ett stort an-
småtal företag. flertalEtt faktorer talar för väl fungerande konkur-en

inom branschen.rens
På kartongförpackningsmarknaden fåtalförekommer företagett som

dominerar delmarknaderna. Därutöver finns litet antal medelstoraett
företag. lmportkonkurrens förekommer på vissa delmarknader men

vad gäller förpackningssystemmarknaden pådär SPK uppdragt.ex. av
NO utreder omfattningen inköpsbindningar inom branschen och de-av

på konkurrensförhållandena.verkningarras
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VI

MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRIN





INLEDNING

Den svenska skogsindustrin våra viktigasteär basnäringar. Skogs-en av
industriprodukter också iär Sveriges SverigesAvtung post export.en
bruttoexport 1989 stod skogsindustriprodukter för knappt 20 %. Till

frånskillnad verkstadsindustrin vår exportbranscht.ex. är störstasom- -
har skogsindustrin mindre andel importerade insatsvaror. Handels-en
balansöverskottet för skogsindustriprodukter uppgick till 52 miljar-ca
der kronor.

1980-talet har för skogsindustrins del präglats stark tillväxt ochav en
snabb strukturomvandling. Den kapitalkrävande ochen massa- pap-

persindustrin domineras fåtal Ocksåmycket företag. inomett storaav
sågverksindustrin har strukturomvandling skett under 1980-talet,en
dock inte i omfattning. Detta förklaras bl.a. stordriftsför-samma attav
delarna inte lika sågverksindustrinmarkerade iär i ochsom massa-
pappersindustrin.

Svensk skogsindustri världensär tredje såvälstörsta exportör av
Årskapacitetensågadeoch trävaror. för i Sve-massa papper som massa

rige 11,0 milj.är och för milj.8,9 Utomlands främst iton ton.papper -
Europa är motsvarande kapacitet för 0,5 milj. förochtonmassa pap--

4,6 milj. för de svenska skogsföretagen. Skogsindustrinton sysselsät-per
direkt 135 000 i Sverige och utomlandster finns 55 000personer an-

ställda.
Den svenska skogen och hög kvalitet. Det finnsger massa papper av

vedråvara i den svenska skogen någonsin tidigare.än Använd-mer
ningen ökar. Konkurrenskraften har blivitreturpapper alltmer avgö-av

framgångenrande för hos skogsindustriföretag. Förutom blirett massa
allt fler bulkprodukter och därmed för internatio-papperssorter utsätts
nell konkurrens, samtidigt skillnader i teknologi och skalekonomisom
utjämnas mellan olika tillverkare och regioner.

tidigareDet förutspeglade papperslösa samhället infriades inte, utan
pappersefterfrågan har kontinuerligt ökat. Massa- och pappersindustrin

mycketär förbrukare elkraft, vilket dem känsliga förstora görav ener-
gipolitikens framtida utformning. frånSkadliga måsteutsläpp industrin
elimineras samtidigt kravet miljövänliga produkter ökar.som

Avsättning och prissättning svenska skogsindustriprodukter be-ärav
roende internationella konjunkturer och valutarörelser. Prisernaav
den internationella marknaden och i första hand den västeuropeiska
påverkar påpriserna den svenska marknaden för tillpappersmassa men
viss del även marknaden för tidnings- journalpapper.och Branschen le-

i starkt cyklisk marknad med utomordentligt god lönsamhet vissaver en
år och väsentligt år.andrasämre

613



från europeisksvenska skogsindustrin domineras deDen tre syn-av
företagpunkt mycket företagen MoDo, SCA och Stora. Dessa ärstora

skogsindustripro-internationellt inriktade olikamed brett utbudett av
på i fleraolika förädlingsstadier med verksamhet länderdukter och -

iföretag inom allafrämst i Västeuropa. Dessa har verksamhet tretre
fördenna avdelning behandlade svenska marknaderna pappersmassa,

förfogar varderatidnings- och journalpapper. MoDo, SCA och Stora
kraftproduktion.skogsarealer och betydandeöver stora en egenegna

Några ochmedelstora och mindre företagen Södra, Korsnäs Gra-deav
ninge skogsarealer. Korsnäshar eller ägarna storagenom egnaegna

Graninge kraftproducenter. Södra och Rottneros,och betydandeär
räknas till de medelstora mindre företagen, mycketär storasom resp.

för sina produktspecialiteter sulfatmassahemmamarknaden resp.
mekanisk massa.

för endast tjugondelHemmamarknaden utgör avpappersmassa en
femte-andeltotalproduktionen. För tidningspapper motsvarandeär en

förvertikala integrationendel och för journalpapper fjärdedel. Denen
två tredjedelar produceradbetydandeär att avpappersmassa genom

industrin. Tid-vidareförädlas i inom denpappersmassa processer egna
nings- journalpapper framställs direkt för behov.och avnämarnas

På marknaden finns säljarkartell för tidningsbruken,den svenska en
tidningsföretagen,ägda MoDo, SCA och Stora, medan köparna, re-av

priser and-förhandlingsorganisation för avtal ochpresenteras av en om
villkor.ra

viktigasteavdelning skogsindustrinsI denna behandlas tre av
för tid-marknader, nämligen den svenska marknaden pappersmassa,

ningspapper och journalpapper.
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PAPPERSMASSA1

och marknadenProdukten1

1.1 Produkten
meka-löwed användsbarrved ellerframställaFör att avpappersmassa

kemiska metoder.niska eller
malningslipmassa ellerslipningMekanisk framställs genommassa

Termomekaniskveden.raffinörmassa. 95-98 %Utbytet är massaav
kemitermomekaniskraffinörmassa, medanTMP formär massaen av

MP utveckling TMP.CT är aven
sulfat- sulfitproces-kokning i ellerKemisk framställs genommassa

% veden.Utbytet 30-60är avser.
76-86 %.mellanform med utbyteHalvkemisk är ett avmassa en

85-95 %.Kemimekanisk utbyteett avmassa ger
emellertid blekasligninföreningar. Den kanMassan gulbrunär av

vit.
bokbjörkgran fibrer löwed ochBarrved tall och har längre än

fiber-har olikaEftersom olikaoch starkare.är typer pappersmassaav
olikaskilda Vanligtegenskaper de med egenskaper. är attger papper

pånå slutprodukten,för vill hablandas de egenskaperatt manmassor
färdigadet pappret.

råvara föranvänds i ställetReturpapper är pappers-annan somen
råvaran för papperstillverkning i SverigeAv pappersmas-massa. svarar

% för %.för 89 och 11returpappret casan ca

1.1.2 Marknaden
iproduktionen kemisk mekanisktotala 1989 ochDen pappersmassaav

från %.med 0,6Sverige 10 000 Produktionen ökade 1988338 ton.var
%sulfatmassa sulfitmassa, mekanisk 3% och 7 % 29 %61 samtvar

låg genomsnitt 94%.halvkemisk Kapacitetsutnyttjandet imassa.
mil-Massaindustrin ingick förädlingsvärde 1989 6,5i BNP med ett om

jarder kronor.
Två tredjedelar producerade integreras i denden egnaav massan

vidareförädling. Produktionen för avsalutillverkningsprocessen för -
på förtillgänglig för marknaden ellerleverans svenska exportmassa -

från% 1988. Leve-uppgick till ökning med 0,21989 3 669 000 ton, en
548 0001989 för avsalu till den svenska marknaden ton,var enranserna

frånfrån minskadeökning med %. för1988 2,2 Avsalumassa export
produktion förtill Skillnaden i1988 till 1989 med 6,6 % 2 979 000 ton.

lagerdifferenser. svenska leveran-avsalu och leveranser avspeglar De
totalproduktionen.uppgick till % och till 29 %1989 5 exporten avserna
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Leveranserna avsalumassa till den svenska marknaden har underav
1980-talet legat år.mellan 467 000 och 576 000 Hemmamark-ton per
nadsleveranserna avsalumassa uppgick till1989 16 % de totala.av av
1989 % sulfatmassa70 och % sulfitmassa12 18 % mekanisksamtvar

Exporten utgjorde 84 % de totala avsaluleveranserna 1989.massa. av
Till 76 % kemisk och mekanisk inom EG-avsattes exporten av massa
länderna.

Tabell Leveranser1.1 mekanisk och kemisk avsalumassa för svenskaav
marknaden 1980-1989,tusen ton.

1000ton 1980 1982 1984 19889186 1989

Pappersmassa
Mekanisk 83 67 69 56 98 96
Halvkemisk 1 - - - - -Blekt sulfit 110 76 79 75 57 60
Oblekt sulfit 11 10 14 10 8 8
Blekt sulfat 210 241 330 341 339 338
Oblekt sulfat 37 53 66 25 26 40

Annan massa
Dlssolving 39 20 18 8 - -Special sulfat 16 8 6- - -utbruten blekt sulfatur

Total 491 467 576 531 536 548massa

Index 100 95 117 108 109 112

Källa:Skogsindustriema.

Den mekaniska på beståravsalumassan hemmamarknaden av
TMPCTMP-massa till 78 % och slipmassa till %. Bland leverantö-21

kan Graningeverken,nämnas M0D0, Rottneros, Stora och Wag-rerna
geryd. Sulfitmassan till 88 % blekt sulfit och till %utgörs 12av av
oblekt. Leverantörer Graningeverken, Klippan ochär Lessebo, M0D0

påStora. Den produkten avsalumarknaden sulfatmassa.största Avär
denna 93 % blekt sulfatmassautgörs och 7 % oblekt. Viktigasteav av
leverantörer ASSI, MOD0, Munksjö, SCA, och Södraär Stora Skogs-
agarna.
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Tabell 1.2 Hemmamarknadsleverantörer 1989.av pappersmassa

Företag Slip-TMP Flaffinör- Blekt Oblekt Blekt Oblekt Special
CTMP sulfit sulfit sulfat sulfat sulfatmassa massa

ASSI X
Bäckhammar X
Eds Bruk X
Graninge X X
Klippan
Lessebo X
Korsnäs X
MoDo X X X X3 X X
Munksjö X X
NCB X3 X
Rottneros X X X
SCA X3 X
Sofiehem X5
Stora X X X X X
Södra X
Waggeryd X

3mindreän1000ton.
Källa:Skogsindustrierna

Massaimporten från 1988 till 1989 %med 3 till 154 000 ochsteg ton
tilltorde del koncernintern import.utgöra Därav 51 000 sul-en tonvar

fatmassa och 53000 sulfitmassa. Större delen sulfatmassan,ton av
40000 blekt lövmassa. frånDärav korn 33 % Brasilienton, ochvar

från32 % Norge. Större delen sulfitmassan, 31000 blektton,av var
barrmassa, från39 % kom Kanada frånoch 29 % Norge. Impor-varav

uppgick till 22 % de påtotala leveransernaten den svenskaca av
marknaden.

Den svenska 3 miljoner 1989exporten tonav pappersmassa om ca
fördelar påsig följande marknader. Västtyskland med 28 %,är störst
Frankrike 12%, Italien 12%, Storbritannien 11% och övriga EG

Övriga13 %. länder %24 den svenskatar massaexporten.av

Konkurrensförhållanden1.2

1.2.1 Företagsstruktur
Sjutton svenska företag producerar Cascades Dju-pappersmassa, varav
pafors AB, Cascadesägs Inc., Kanada och Fridafors Bruk AB,som av

Klippanintressenterägs AB, tillverkar slipmassa endast försom av eget
behov. De femton företag levererar den svenskasom pappersmassa
marknaden omsättningsmässigtär varierande storlek. Företagen kanav
indelas i fyra storlekskategorier efter totalomsättningen. Totalomsätt-
ningen någotinte mått påär leveranserna påavsalumassa denav sven-
ska marknaden eftersom företagen har varierande integration och vida-
reförädling sin massaproduktion olika exportandelar.samtav
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skogsin-internationelltOmsättningsmässigt de mycketstörst är stora
produktionsenheterdustrikoncernerna MoDo, SCA och Stora med

utanför Sverige.även
Örnsköldsvik,Cellkraft, inom Domsjö AB,MoDo enhet M0 ochen

sulfit-sulfat-, ochtillverkar för hemmamarknaden typpappersmassa av
sulfatfabrik,slipmassa ProduktionsenheternaCIMP. Husumsärsamt

träsliperifabriker förDomsjö sulfit- och CTMP-massa, Bure samt
BrukSkärblacka Bruk för sulfatmassa. Bruk och IggesundsHolmens

påförvärvades MoDo 1988. MoDo den leverantörenär näst störstaav
såväl mekanisk kemiskhemmamarknaden med leveranser somav

massa.
aktieägarna i januari 1990 Kempe-De MoDo den 20större ärper

närstående stiftelser % aktier ochCarlgren med och bolag med 20,5 av
aktier och39,5 % L E Lundbergföretagen AB med 26,1 %röster,av av
aktier23,3 % Tidnings Marieberg med % ochAB 21,4röster samtav av

in-18,7 % Lundbergföretagen ökade under augusti 1990 sittröster.av
tillnehav 30,3 % aktier och 25,0 % röster.

SCA Pulp AB Svenska Cellulosa AB SCA, Sundsvall, ochägs pro-av
Östrandsducerar sulfatmassa för vid sulfatfabrik. levereraravsalu SCA

påendast mindre kvantiteter kemisk hemmamarknaden. Företa-massa
nettoköpareärget av massa.

De aktieägarna i IndustrivärdenSCA den 14 1990största ärper mars
med % aktier ak-AB 10,0 och 24,5 % och AB Custos med 9,5 %röster

tier och 18,9 % röster.
ingårStora Cell i Stora Kopparbergs och till-Bergslags AB, Falun,

förverkar avsalu. Stora Cell har anläggningar förpappersmassa pro-
duktion sulfatmassa i Skutskär och Sandarne. Stora Cell har ävenav re-
sultatansvaret för MP-tillverkningen anläggningar iCT vid Billeruds

frånSkoghall. Stora Cell köper och vidaresäljer produktionenhalva
Norrsundet hälftenägt Feldmühle.vardera Stora och Papyrus-av
Nymölla sulfitmassaproducerar för avsalu. Billerud och förvär-Papyrus
vades Stora 1984 1986. Stora den tredje leverantörenär störstaav resp.

påavsalumassa den svenska marknaden.av
Största i Stora i februari %1990 AB Investor med 12,0ägare ärvar

aktier och % Providentia %14,3 och Förvaltnings AB med 8,5röster
aktier och 10,2 % röster.

Cellulosadivisionen inom Växjö,Södra Skogsägarna AB, har tre pro-
Mönsterås,duktionsenheter för sulfatmassa för iavsalu, nämligen Mör-

och Värö. Södra Södra Skogsägarna ekonomisk föreningägsrum av
stårvilkenbakom 27 000 enskilda Södra till-skogsägare. Skogsägarna

hör de omsättningsmässigt medelstora skogsföretagen den stör-ärmen
leverantören kemisk hemmamarknaden. Frövifors Bruksta av massa

AB, dotterbolag till till-AB Statens Skogsindustrier ASSI, Stockholm,
verkar sulfatmassa för den svenska marknaden. Korsnäs Board Paper
Pulp enhet inom Korsnäs tillverkar specialsulfat-AB, Gävle, ochär en

förför svenska marknaden. NCB AB, Väja, tillverkar sulfatmassamassa
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tillhör omsättningsmässigti Vallvik. Korsnäs och NCBavsalu samma
små kemiskrelativt leverantörerSödra och ASSI är avsom mengrupp

massa.
% do-till 75 och till 25Aktierna i ASSI % svenskaägs staten avav

Industriförvaltnings ABmänverket. De aktieägarna i Korsnäs ärstörsta
aktierna 51,4 %Kinnevik dotterbolag med 44,5 % ochmed rös-avav

aktierna %Patricia AB med % och 15,312,8 rösterna.samtterna avav
aktieägaren 50,9 % ak-NCB svenska den medI är störstastaten av

konsortium med skogs-tierna %och 62,4 dessutomrösterna, äger ettav
Förenings-Mellanskog m.fl. skogsägareföreningar, LRF,ägarintressen

Länsförsäkringsbolagen aktierna och 12,3 %banken 10,0 %och avav
rösterna.

Stock-Utansjö dotterbolag till Graningeverkens AB,Bruk AB är ett
såväl Munksjötillverkar sulfit- mekanisk AB,holm, och som massa.

tillverkar sul-Jönköping, Bruk och Billingsfors Pappersbrukmed Aspa
tillverkar slipmassafatmassa för avsalu. Rottneros Bruk AB, Rottneros,

såvälioch i medan tillverkas RottnerosTMP Rottneros, CTMP-massa
för avsalu. de mindre skogsindustrierna Rott-Rockhammar Av ärsom

Graningeverken le-betydande leverantör mekaniskneros en av massa.
såväl mekanisk Munksjö enbart le-kemisk medanvererar som massa,
kemiskvererar massa.

aktieägarna i Graningeverken Skanska med %,De 29 ätt-största är
Munksjölingar till Versteegh med % med 10 %. IA N 22 MoDosamt

i aktieägarna Munksjö ABseptember 1989 de Intressenterstörstavar
HoldingAritmos, Beijer företagsledningen medCapital, och Nyckeln

% med %25,3 aktierna och 25,7 % Trelleborg 10,1rösterna samtav av
aktierna och % Munksjö beslöt den 2110,3 Intressenterrösterna.av av

överlåtaaugusti erbjuda sina aktier1990 aktieägarna i Munksjöatt att
blitill Munksjö Intressenter. Huvudägare i Munksjö Intressenter skulle

Beijer Capi-Trelleborg, Custodia, Beijer Capital och företagsledningen.
såltdärefter sitt innehav till Trelle-tal har hela i Munksjö Intressenter

borg och Custodia. De aktieägarna i C J Wetter-Rottnerosstörsta är
lantbrukskooperationenskogsägarrörel-inkl. stiftelse med 37,5 %,gren

med 10,4 % Trefond Invest med 9,8 %.samtsen
omsättningsmässigt minsta AB,De företagen Bäckhammars Bruk

Kristinehamn, saluför relativt begränsadeoch Eds Bruk AB, Edsbruk,
påkvantiteter kemisk Klippans Finpap-hemmamarknaden. ABmassa

Växjö, sulñtmassapersbruk, tidigare dotterbolag till Södra, tillverkar
vid på Undersulfitfabrik marknaden.Lessebo för avsalu den svenska

nämligen1989 tillkom mekanisk CT MPproducenten ny av massa
Waggeryd Sofiehem Pulp AB,Cell AB, Vaggeryd. Slutligen levererar
Umeå, små slipmassa.enbart kvantiteter mekanisk massa

Bäckhammars HoldingBruk AB Initia, Eds Bruk Bylockägs av av
UmeåAB, Sofiehem Balticgruppen i Cell ATA-och Waggerydav av

sågverk.Timber treAB Klippans Finpappersbruk förvärvades 1989
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från Klippanintressenter AB huvudsakligen företagsled-Södra av
ningen.

strukturomvandling ihar snabb och omfattandeUnder 1980-talet en
massaindustrin inneburit sammanslagningar företag och anlägg-av

någraningar i fall nedläggningar. För klara de mycketatt storasamt
nyinvesteringskostnaderna för framtiden torde komma krävasdet att en

på speciella produktom-viss produktionsanläggningen inom detstorlek
rådet.

Massaindustrlns horisontella och vertikala Integration1.2.2
integrationen generelltDen vertikala betydande hos skogsbolagenär
två tredjedelar massaproduktionen i Sverige vidare-sett attgenom av

förädlas.
De omsättningsmässigt företagen MoDo, SCA och Storastörstatre

såvälproduktion mekanisk kemiskhar alla mycket stor somen av
företagen. säljerAndelen avsalumassa skiljer sig mellan SCAmassa.

förhållandevis små påkvantiteter ochhemmamarknaden. SCA Stora
BÅKABförfogar elkraftresurser MoDoöver större än resp.genom

frånKraft. anskaffar sin Skog för-Stora MoDo ved MoDo-Skog. SCA
virkesråvara från utifrån.sörjer sinSCA med skog och Stora köperegen

från Holmen kvantiteterved Stora Skog. MoDo köper betydande ke-
från frånvissmisk främst Södra Skogsägarna till del ävenmassa men

Munksjö.
Självförsörjningsgraden för för för elkraftMoDo ved 20 % ochär ca

för30 %, för SCA ved 60 % och för elkraft 100 % för Storasamtca ca
för ved % och för elkraft 50 %.30ca ca

påföretaget förDet avsalumassa svenska marknadenstörsta som
tillhör de omsättningsmässigt medelstora, Skogsägarna, vidare-Södra
förädlar inte sin till uppgiftproducerade kemiska Södra har bl.a.massa.

virke för enskildaavsättningen sina 27 000 skogs-ägare,att trygga av
öka sin produktionFöretaget har planeratägare. att pappersmassaav

Mönsterås ikraftig utbyggnad anläggningen i börjangenom en av av
självförsörjande gäller elkraft. Vid1990-talet. Företaget normalt vadär

från företagenbehov köps elkraft Sydkraft. de övriga medelstoraAv
ASSI, NCB har ASSI Korsnäs förädlingsgradKorsnäs och och högre än

Kraft.NCB. Korsnäs förfogar elkraft Korsnäs ASSIöver egen genom
frånKarlsborg Frövifors Bruk försörjs huvudsakligen elkraftoch med

frånVattenfall sin elkraft olika kraftleverantörer. ASSIoch NCB köper
fråninförskaffar sin huvudsakligen och Korsnäs harved domänverket

skogsdivision, Korsnäs Skog. NCB sitt virkesbehovtäcker genomegen
fleråriga virkesavtal skogsägareföreningarna och Norr-med Mellanskog
skog.

Karlsborg förSjälvförsörjningsgraden för ASSI Frövi och Assi är
för elkraft Frövi Karlsborg, förved 0 % och 45 % och 20 %ca ca

ochKorsnäs för ved 50 % och för elkraft 100 %. NCB köper all vedca
utifrån.elkraft
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Inom Munksjö har Billingsfors högre förädlingsgrad den tillver-av
kade sulfatmassan Graningeverken Utansjö Bruk litenAspa. harän

vidareförädlingeller ingen producerad slip- sulfitmassa.eller oblektav
Detsamma gäller Rottneroskoncernens produktion slip- ochCI MP-,av

Asparaffinörmassa. Munksjö och Billingsfors elkraft tillköper över-
utifrån Vattenfall. frånvägande del anskaffar sin SydvedAspa ved där

frånMunksjö delägare, och Billingsfors Graninge-olika leverantörer.är
har kraftproduktion elkraft.verken och nettoleverantöräregen av

från frånköper elkraftRottneros dels Uddeholm, dels Vattenfall. Gra-
skogstillgångar,ningeverken förfogar hälftentäckeröver överegna som

råvarubehovden industrins ved. köper praktisktRottnerosav egna av
utifrån.all vedtaget

Bäckhammars Bruk vidareförädlar delen den oblekta sul-största av
från Gullspångfatmassan. Elkraft från utomståendeköps och leve-ved

Eds Bruk och Sofiehem ingen vidareförädlingrantörer. Pulp har av
utifrån.producerad oblekt sulfat- slipmassa. och elkraft köpsVedresp.

Klippan Lessebo har hög förädlingsgrad sulfitmassa.produceradav
utifrån.Ved och elkraft köps Waggeryd produktionenCell startade av

Såg-CI MP-massa under 1989. Massan tillverkas enbart för avsalu.
tillhandahålls sågverken utifrån.verksflis de och elkraft köpsav egna

tvåSlutligen finns ytterligare producenter slipmassa, Cascadesav
Djupafors och Fridafors Bruk, enbart vidareförädlar den tillver-som

utifrån,kade Cascades Djupafors köper ved och elkraft medanmassan.
utifrånFridafors köper ved och självförsörjande beträffande elkraft.är

massaindustrin påSkogsbolagen visst virkes-har inköpssamarbete
marknaden för den vedanskaffningen. Detta samarbete bedrivsexterna
i regionala inköpsbolag i Sverige Sydved,södra och mellersta Västved
och Industriskog medan det i Sverige formen inköps-harnorra av en

Nordsverigeskartell Virkesköpare. pris-Samarbetet omfattar bl.a.
sågtimmer sågverksflisöverenskommelser massaved, och ochom sam-

ordning virkesråvara.skogsbolagens transporterav av
Sydved MoDo, Munksjö och Stora. Västved bildades 1986ägs av av

Sydved och Billerud Virke Stora Industriskog Kors-ägssamt som av
MoDo och Stora. Medlemmar i Nordsverigesnäs, Virkesköpare är

ASSI, MoDo, SCA och Sofiehem.
förAvtalet Sydved ingicksAB 1978 och registrerades hos SPK 1979.

års1978 frånavtal har för Industri-avtal 1984. Avtaletersatts nyttav
år.skog trädde i kraft 1976 och registrerades hos AvtaletSPK samma

för Nordsveriges Virkesköpare trädde i kraft 1979 och registrerades hos
påSPK 1980. NO initiativhar tagit förnyad granskningeget upp en av

inköpssamarbetet. föredragningspromemoriaEn har tillställts berörda
skogsföretag pågårför yttrande. Utvärdering hos NO.av svaren

1.2.3 Branschorganisation
Skogsindustrierna f.d. Svenska cellulosa- och pappersbruksföreningen-

sammanslutning svenska tillverkare ochär en av massa, papperav-
ändamåloch tillhar tillvarata och främja medlemmarnasattpapp ge-
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frågorinte rörandeintressen. Föreningen handlägger dockmensamma
för-relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare. Till medlem av

varje företag, tillverkar ellereningen kan antas som massa, papper
pappersindustrinsSkogsindustrierna skall ochpapp. som massa-

branschorganisation förutsättningarna för medlemsföretagens in-stärka
konkurrenskraft strategiska position. Aktuella huvud-ternationella och

skogsindustrin blir fullvär-uppgifter verka för Sverige ochär att att en
tillgång till energi ochdig deltagare i EG-samarbetet, branschen haratt

återstå-råvaror till konkurrenskraftiga priser och branschen löseratt
ende miljöproblem.

Kundstrukturen1.2.4
tidningspapper,Köpare i Sverige tillverkareärav pappersmassa av

Någrajournalpapper, finpapper, kartong vissa specialpapper.samt pap-
fristående.ingårpersbruk i skogskoncerner, medan andrastörre är

kvalite-Skogsföretagen köper varandra i viss utsträckning speciellaav
ingårinte i det produktsortimentet. Ofta vill köparna hater, som egna

tvåminst förleverantörer typsamma av massa.
ökad integration förädlingsgrad inomEn och produkterna ettav

skogsindustriföretag syfta till utjämning konjunkturertorde bättreen av
och massaprissvängningar. Skogsföretag medoberoendestörreett av

produktområdentillverkning flera utsträckninginom konkurrerar i viss
sinamed massaköpare.egna

fleraGenom den strukturomvandling skett under 1980-talet harsom
bibehållituppgåpappersbruk kommit i skogskoncerner,störreatt men

Äventidigare tidigareleverantörer massaproducenterav massa. som
pappersbruk fortsätter med leveranser till tidigare kunder.ägt

1.2.5 Etableringshinder
genomgåttSvensk skogsindustri har under drastisk struk-1980-talet en

turomvandling till färre slagkraftigare. Efter-enheter ochär störresom
lång någrainvesteringskostnaderna med off-tid ochpayär storasom

de svenska företagen multinationella skogskoncerner investe-ärav som
tillgången råvara,i flera länder kommer, förutom arbetskostna-rar

den, energikostnaden miljökrav spela roll. Närheten tillsamt att stor
också betydelse. Svensk skogsindustri förfogarmarknaden har över ett

kan tillämpas i länder.betydande know-how, andraävensom
En massafabrik innebär investering 4-5 miljarder kronor.ny en

sådan måsteinvestering företagetFör klara mycket stortatt en vara
Tvåinom sin speciella produktnisch. tredjedelar i Sverige produce-av

rad vidareförädlas i vertikalt integrerade processer.pappersmassa
Mindre nischföretag torde med hänsyn till erforderliga ekonomiskade

på inombli koncentrera sig fortsatt utbyggnadtvungna attresurserna
produktområdet.det egna

hälften massafabriker byggtsUnder 1980-talet har ingasenare av nya
i Sverige industrin investerat beträffarbetydande belopp. Vadäven om
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påmassatillverkningen har investeringarna främst inriktats tekniktrim-
ning för möjliggöra ökad produktion.att

mätningar Sveriges skogstillgångarNya avverkningsbara visar attav
det finnas långt påkommer betydande expansionsutrymme inatt ett

sekel.nästa
tillåtlighetsprövningerfordrarEtt pappersmassabruk regeringen.av

Bedömningar sker enligt plan- och bygglagen, miljöskyddslagenäven
vattenlagen. Vidare regeringen in faktorer sysselsätt-vägersamt som
råvarutillgångning, energihushållning. Tillståndoch förbruka träfib-att

träfiberråvaraenligt lagen erforderligt. för-Lagen ochär ävenrer om
träfiberråvaraordningen skall skallArbetet avslutatöver.om ses vara

den Möjligheterna såväl15 november 1990. för svenska utländskasom
företag förvärva skogsegendom begränsad.äratt

våren tillståndSödra Skogsägarna har för1989 beslutat ansöka om
Mönsteråsmassalinje vid Bruk. Avsikten utbyggnadenär atten ny av

bruket frånskall klar 1995. Med utbyggnaden kapacitetenökarvara
335 000 till 800000 Utbyggnaden beräknad kosta 3,5ärton ton. att

prisnivå.miljarder ikronor dagens Beslutet utbyggnad följdesom av en
ansökan prövning enligt naturresurslagen bostadsdepartementet.om av

vedråvaraDen Ökade användningen enligt träfiberlagenprövasav av
industridepartementet. Sedan skall ärendet enligt miljöskyddsla-prövas

koncessionsnämnden för miljöskydd, inhämtar yttrandengen av som
Ävenfrån naturvårdsverket, länsstyrelsen och kommunen. enskilda

sakägare har sig.rätt att yttra

förhållanden1.2.6 Internationella
Av världsmarknadsproduktionen avsalumassa 1989 stod Kanada ochav
USA för miljoner14,6 Finland, Norge och Sverige för miljoner5,8ton,

medan övriga världen stod för miljoner8,4 uppgickTotaltton, ton.
världsmarknadsproduktionen till Efterfrågan28,8 miljoner ochton.
handel årmed avsalumassa 28,0 miljoner Västeuropaton.samma var
efterfrågade 11,7 miljoner Nordamerika miljoner6,4 Japan 3,6ton, ton,
miljoner Skandinavien miljoner1,2 och övriga världen mil-5,1ton, ton
joner ton.

tillgängligaDen kapaciteten i världen för tillverkning kemiska ochav
mekaniska föravsalumassor har 1989 beräknats till 30,7 miljoner ton.
Sovjet och övriga östeuropeiska länder Kina har inte medräknats.samt

långfibrigBlekt sulfatmassa den dominerande kvaliteten ochutgör sva-
för 47 % medan blekt kortfibrig sulfatmassa förnära drygtrar svarar

33 %. Mekanisk slipmassa, TMP MP föroch CT drygtmassa svarar
8 %, sulfitmassa blekt och oblekt för 6 % oblekt sulfatmassa församt
resterande 6 %.

Efterfrågan på påavsalumassa världsmarknaden har minskat med 5-
6 % under 1990. Den underliggande konsumtionen däremot intesynes

efterfråganha minskat eftersom på fortfarande relativt stark.ärpapper
Massamarknaden fungerar cykliskt. Köparna bygger sina lager närupp
priserna förväntas stiga och drar sina lager priserna förväntasnärner
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produktionsinskränk-sigMassaproducenternasjunka. anpassar genom
efterfrågan inte ytterligareoch priser förvid sjunkande utövaningar att

nedåt. på utbygg-världsmarknaden har ökatprispress Utbudet genom
i Nord- och Sydame-tillverkningskapaciteten för bl.a.naden massaav

råvara.med snabbväxandei andra länderrika, ävenmen
sjunkit iförvärldsmarknadspriserna1989 harSedan slutet massaav

på Prisetkvalitet.i svenska kronor beroendestorleksordningen 20-30 %
sänktsharpå långfibrig barrsulfatmassa, den dominerande bulkvaran,

dol-%. Genomfrån vilket 10USD 840 till USD 750, attmotsvarar ca
nedåt i lokalapåtagligt anpassningförsvagats under 1990 harlarkursen

dol-massapriset. sjunkandevilket ytterligare sänkt Denvalutor skett,
pris-massaprisetsänktaandel i det under 1990 änlarkursen har större

i dollar.sänkningen
från massatillverkarna har här-nordamerikanskaKonkurrensen de

vik-hårdnat nordiska producenternaframför allt den för deigenom
nordameri-Traditionellt har dessutom deeuropeiska marknaden.tiga

till denfraktkostnadernatillverkarna lägre vedkostnader,kanska men
nordiska produ-innebära fördelar för deeuropeiska marknaden torde

normaltNordamerika i allmänhet och Kanada i synnerhet ärcenterna.
påpå sin dominerande storlekvärldsmarknadenprisledare genom

kemiskförvunnit världsmarknadsandelar bl.a.skogsindustrin. USA har
förstaSverige förlorat dem underungefär takti samma sommassa

halvåret tredjeSverige världens1990. exportörär största pappers-av
massa.

då främstskogsindustri kraftigt i Västeuropa ochSvensk expanderar
pappersindustri.europeiskdelägarskap iköp ellerinom EG genom

företagjuni förvärvade Stora 16tiden januari 1988 fram till 1990Under
Syftet kommaunder tid företag. när-och SCA 11 ärövertog attsamma

ii grad Väst-Industrins integration sker högsin huvudmarknad.mare
uppnå avsättningför i Sverige för bl.a. ökadi stället att pap-aveuropa

sådant syfte.förvärv Feldmühle torde bl.a. haStoras ettpersmassan. av
Södra, saknarsvenska avsalumassetillverkarna,deEn största euro-av

i hög grad hautveckling fram 1992 tordepeisk integration. EG:s mot
området.påverkat skogsföretagens agerande inomde svenska

agerandeskogsföretagshaft anledning granska utländskaEG har att
EG-kommissionen bl.a.på december beslötmarknaden. Den 19 1984

i lokal EG-valutasulfatmassa framdeles skullesvensk blekt noterasatt
in-eller i stället för USDför land, i svenska kronor ECU samt attresp.

skogsföretag priser ochsvenska och finskaformationsutbyte mellan om
trädde ifick Beslutetkommersiell marknadsinformation inte ske.annan

1985.priser efter den 31för försäljning och noteringkraft all marsav
branschorganisa-skogsföretag och förutdömdes för tio svenskaBöter

agerande EG-marknaden.tionen för deras
Institute. Ut-inom European PaperStatistiskt samarbete sker EPI

branschfö-mellan de nationellastatistik förekommer dessutombyte av
reningarna.
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1.2.7 Konkurrensmedel
Pappersmassa levereras normalt flera tillverkare i kvalitetav samma

påoch till pris den svenska marknaden. Leveranskontraktensamma
sluts kvartalsvis med samtidiga prisjusteringar. förekommerDet även
ettåriga kontrakt med kvartalsvisa prisjusteringar. Relationerna mellan

långsiktiga.köpare och säljare oftaär Det vanligt harkundernaär att
leverantörän svenskaDetypmer en av samma av pappersmassa.

hemmamarknadspriserna relaterade till påmassaprisernaär den väst-
europeiska marknaden med reduktion för hanterings- och transport-
kostnader.

Mellan Holmens MoDoBruk och Södra Skogsägarna finns för le-
sulfatmassa årenavtal avseende 1990 1994. Avtalet före-ettverans av -

femtonårigtgicks årenavtal gällande 1975 1989, i vilket Holmenettav -
åtog sig inte producera Södra inte tillverkadeatt mot attpappersmassa
tidningspapper.

tekniskaDen erfarenheten hos producenten och möjligheten där-att
igenom skräddarsy massaprodukt kunden viktigt konkur-är etten

Unika kvaliteterrensmedel. kan erbjudas producenterna attav genom
inte alltid utbytbara till följdär produktionssätt ochmassorna av an-

råvara.vänd Tekniska skillnader föreligger fiberrå-variationer igenom
beroende sydlig råvara ingår.eller nordlig Gradent.ex.varan om av

miljövänlighet ökar i betydelse.
tillNärheten kunden kan utslagsgivande till följd transport-vara av

kostnaderna eftersom bulkvara. Snabba leveranserärpappersmassa en
vid akuta situationer och leveranssäkerhet konkurrensmedel bety-är av
delse. Möjligheter till transportkombinationer kan sänka transportkost-
naderna.

Eftersom massapriserna frånhar sjunkit friståendehar skogsbolagen
köpare kunnat utnyttja påmarknadsläget och köpa den s.k. spot-
marknaden erbjuder fördelaktiga priser. Här kan dock förekommasom
variationer i fiberkvalitet.

gårNär massapriserna ökar rabattgivningen samtidigt köp-ner som
har lättare för byta uppgåendeleverantörer. Vid massapriserattarna

säkrar långsiktigaleveranserna kontrakt.man genom mera
vissaI fall skogsbolagen konkurrenterär till sina massaköpare,även

eftersom iblandde har slutprodukter i sitt sortiment. Ensamma massa-
producent med enbart massaproduktion detta konkur-anser vara en
rensfördel sina kunder eftersom inte konkurrerar medgentemot man
slutprodukterna.

Lönsamhet1.2.8
Årsredovisningarnaskiljer sig mellan skogsföretagen. flestaavsevärt De

helårhar räkenskapsår, några räkenskapsår.medan har brutetsom
Vissa företag har cellulosadivisioner och redovisar nyckeltal föregna

i andra företag redovisas tillsammanspappersmassa, pappersmassan
med eller Rörelseresultatetträ. relaterat till faktu-den totalaärpapper
rerade försäljningen, såvälomfattar intern försäljning.externsom som
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redovi-går del företaginte renodla. EnhemmamarknadochExport att
under räken-produktionskapacitet och levereranserproduktion,sar

bundet kapital.på Iavkastningen sysselsattskapsåret. Vissa belyser
på syssel-avkastningenredovisas särskilt harfall därde pappersmassan

redovi-%. Däroch 49kapital 1989 legat mellan 22satt pappersmassan
såsom liggerochproduktermed andra trätillsammans av-pappersas

%.på mellan 14 och 22sysselsatt kapitalkastningen
framgår inte. analyse-normalt DäremothemmamarknadsdataRena

påEfterfråganpriserna.utvecklingenexportmarknaden med avras
åretdet1989. Underunder delenstark större togsavpappersmassa var
åretanspråk.i Mot slutetproduktionskapacitetenhelanära av av-nog

genomförde vissaefterfrågan massatillverkamaochdockmattades pro-
massalagren.undvika uppbyggnadduktionsinskränkningar i syfte att av
produktions-då skogsföretagenifrågasatte mellansamverkanNO om

tillfrågadesamtligaEftersombeträffandebegränsningar pappersmassa.
sådan anled-fann NO intesamverkanyttranden förnekatföretag i sina
åtgärdnågondå ytterligare i saken.vidtaning att

väsentligt underbliför sämreLönsamheten väntaspappersmassa
därigenomoch devikande massakonjunkturenföljd den1990 till av

aviserat ytterligaretillverkare harmassapriserna. Flerasjunkande pro-
lageruppbyggnad,undvikaförduktionsinskränkningar under 1990 att

nedåt. skogsindustriföretagprispress Fleramedföra ytterligarekansom
pånettoköpareSCAbetydande internleveranser.har är t.ex. av massa

skogsföretag torde högamarknaden. integreratsvenska Iden ett mas-
låga massapriser i stället kanvinsten i massaledet medansapriser öka

Internprissättningenpappersledet.konkurrenskraften ivinsten elleröka
marknadsmässiga priser.tillnormaltsker
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Tabell Försäljning årsredovisningar1.3 och rörelseresultat, och1989
1988.

Försäljning Rörelseresultat
m|l].kr. miI].kr.

1989 1988 1989 1988

CellkraftMODO 5 994 5 147 1409 1010
SCAPulp 1 708 1 582 . .Stora Cell 3 524 3 138 1 337 910

KarlsborgASSI 1234 1.106 109 30
ASSI Frövi° 1247 1036 72 37
Korsnäsd 2 686 2 441 . .NCBVallvlk 726 719 109 104
Södra Cellulosadlv 4 149 3 709 1311 871
Graninge Utansjö 433 413 62 52
Munksjö Aspa° 1 254 1 160 115 90
Rottneros 588 598 88 65
Bäckhammarg 761 730 98 84
Eds Bruk 65 71 -7 -7

IntressenterKlippan 844 28-- -Sofiehem 267 351 16 10
Waggerydl 58 4.
° Rörelseresultatenför1989och1988 redovisade.
b Pappersmassaochkraltpapper.
° Kartongochpappersmassa.d Fluftmassa, ochkartong,rörelseresultatet-tlör och1989 1988 redovisade.papper
° Pappersmassaoch bruteträkenskapsår.papper,l Pappersmassaochtrâ.
9 Pappersmassaoch räkenskapsår,brutet rörelseresultatet helakoncernen.papper, avserhFinpapper, kartongoch nybildatföretag ingår.variLessebo1989 sultittabrikpapp, pappersmassa.i Bruteträkenskapsår.198788 månader.omfattar16
l Nystartatföretag, räkenskapsår.brutet

1 Prisbildning.3

1.3.1 Prissättning
Prissättningen den svenska marknaden relateradärav pappersmassa
till prissättningen på den internationella marknaden och i första hand
den västeuropeiska. Priserna i USD ledande. Notering sker i lokalaär
europeiska valutor, främst DEM, eller SEK med reduktion för kostna-
der för hantering och i storleksordningen 75 kr. ton förtransport per

bestämma påpriserna den svenska marknaden.att
De nordamerikanska producenterna marknadsdominerandeär ge-

sin storlek och prisledare. Påär de svenska massaexportörernasnom
huvudmarknad, Västeuropa, uppgick de nordamerikanska tillverkarnas
sammanlagda marknadsandel 1989 till %53 medan de svenska till-ca
verkarnas motsvarande andel påverkas27 %. Prisbildningen kon-var ca
tinuerligt valutarörelserna.av

Den svenska marknaden för avsalumassa liten prisernaochär är en
funktion exportmarknadspriserna främst den västeuropeiskaren av

marknaden. svårtDet därför få framär statistik belyser denatt som
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intressedärförmarknaden. sammanhanget detsvenska I är att stu-av
på västeuropeiska marknaden.dera utvecklingen den

Prisutveckling1.3.2
kvartaletpå under fjärdesulfatmassa stoppadesMassapriset blekt upp

USDton.nivån DEMtonpå eller 840historiskt höga 6301989 den 1
750ton. I november% till USDunder 1990 med 10Priset sänktes ca

DEM Priset ilångfibrig till 150blekt sulfatmassa 11990 noterades ton.
Höj-%.början 1985 med 120oavbrutet höjts sedandollar hade caav

periodför motsvarandeenligt tabell 1.4ningen i svenska kronor cavar
följddollarkursen. Tillsuccessivt sjunkandevilket avspeglar den60 %,

påpriset denfallande dollarkursen har1990 successivtden underav
kortfibriga sul-långfibriga % medan densulfatmassan fallit med 20ca

Påslutet 1989.i kronor sedanfatmassan fallit med 30 % svenska avca
prisnivån denlåg tidigare den nordiskaeuropeiska marknaden överden

prisnivåerna Nordiski paritet.nordamerikanska, liggermen numera
utomordentligt kva-högvisserligen allmäntbarrmassa anses vara av en

köpar-prisskillnadminskar med förlitet, säljbarheten stor genommen
valmöjligheter.nas

750ton sulfat-från 840ton för blekttill USDPrissänkningen USD
europeiska valutorför prissättningen i lokalaspelar mindre rollmassa

sjunkande dollarkursen.denän
konjunktursvängningarstarka utöverMassapriserna underkastadeär

ochnedgångsfas blirabatternaVid tenderar störrevalutarörelser. atten
frånfrämstuppgångsfas kommermindre. Importkonkurrensenvid en

geografiskadenfallet Norge spelar när-Brasilien, Kanada och Norge. I
båtlastererbjudsnärvarandetill vissa pappersbruk roll. Förheten en

priser.fördelaktigatillspot-kvantiteter nordamerikanskmed massaav
siktlängresubstitut. Andelen kaninnebär redan i dagReturpapper

komma ökas.att
kraftigt under 1990alltförinte massapriserna skulleFör att pressas

produktions-finländska massaproducenternaaviserade de svenska och
nord-betydande del denEftersominskränkningar under 1990. aven

marknadeneuropeiskatill denamerikanska exporteraspappersmassan
förhållandedollarkursensskogsföretagenpriset för de svenskastyrs av
innebär läg-dollarkursytterligare lägretill europeiska valutorna. Ende

pris i svenska kronor.re
från andrakan framdeles kommaYtterligare konkurrens massaty-

användningmöjliggöra ökadtekniska utvecklingen kanDen t.ex.avper.
från denfrån Brasilienkortfibrig Konkurrensen bl.a. ävenmenmassa.

påfrån medföra prispresslångfibriga USAsödra kan pappers-massan
massan.
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Tabell Prlsutvecklingen för1.4 blekt omräknatbarrsulfatmassa SEKtill
från USD l index jämfört producentprisindexmed totalt PPI
1980-1990.

Kvartal Index PPI Kvartal Index PPI

I1980 94 96 I1985 172 153
103 98 150 155
100 100 145 154

IV 104 101 |V 135 156

I1981 110 I105 1986 131 157
118 107 146 157
127 110 153 158

|V 133 113 lV 160 159

I1982 138 118 I1987 168 161
136 120 164 161
127 122 171 163

IV 138 127 IV 180 166

I1983 136 131 I1988 182 169
142 133 193 171
149 136 202 174

IV 155 139 IV 216 177

I1984 156 143 I1989 216 183
178 146 229 187
196 148 240 188

IV 178 150 |V 240 189

I1990 227 193
224 193
204 195

Källa:Skogsindustriernaochmassaindustrin.

I tabellen jämförs med totalindex för PPI producentprisindex i stället
för med PPI för försammanvägd olikaärpappersmassa, som massa-
produkter. Prisutvecklingen för förPPI ligger närmarepappersmassa
framräknat index prisutvecklingenöver för blekt sulfatmassa.
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nordame-för barrsultatmassalagerutvecklingen blektPris- ochFigur 1.1
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2 TIDNINGS- OCH JOURNALPAPPER

2.1 Produkten och marknaden

2.1.1 Produkten

Tidningspapper
Tidningspapper definieras olimmat tryckpapper tillverkat i hu-som av
vudsak mekanisk barrmassa. Tidningspapper på den svenska markna-
den för dagspressen levereras i ytvikterna m2.g40, 45 och 48,8 Produk-

mycketär standardiserade måsteterna och fylla fastställda krav inom
snäva Tidningspappretgränser. skall ha god tryckbarhet i snabba rota-
tionspressar.

I bilagan Tidningspapperskvalitet till Tidningspappersavtalet för
åren 1989 och 1990 gällande bestämmelser riktvärden ochanges om
toleranser för kvalitetsegenskaper hos det MFstandard maskinglät-
tat m240, 45 och g48,8 tidningspapper, levereras på den svenskasom
marknaden. Definitionen på tidningspapper följer Tidningspappersav-
talet.

Tidningspapper ingår inte självständigt i KPI. Däremot ingår dags-
tidningar i KPI med vägningstalet 4,0 för lösnummer°oo och med 4,4

för prenumerationer.000 Papperskostnaden i dagstidning uppgåren
till 10- 15 % totalkostnaden, beroende kategori tidning.av av av

Journalpapper
Journalpapper tidningspapperär med närbesläktatett tryckpapper med

ytvikt normalt mellan gmz.48,8 och 70 Deten används för olikag ty-
Veckotidningar, fack- och specialpress. Journalpapperper tillverkasav

med hög halt mekanisk och med 6-30 % fyllmedel. Det kanav massa
obestruket eller bestruket. Superkalandrerat journalpapper SCvara

har högre ytglans jämnhetoch tidningspapper.än Det påtillverkas nya
journalpappersmaskiner eller ombyggda tidningspappersmaskiner. Till
journalpapper räknas MF maskinglättatäven journalpapper, ärsom

förbättrat tidningspapperett med högre ljushet och bättre änyta stan-
Ävendard tidningspapper. lättviktigt bestruket LWC-papper i ytvikter

gmtill 70 hänförs till journalpapper.upp
Journalpapper till skillnad frånär tidningspapper ingen homogen

produkt. Definitionen kan därför flytande. Tillgängliga statistiskavara
marknads- och produktionsdata för journalpapper innefattar sannolikt
pappersprodukter, används för ändamålandra förän Veckotid-som
ningar och facktidningar. De papperskvaliteter ingår torde docksom
användas för olika trycksaker.typer av
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ingåringår självständigt i vecko-Journalpapper inte KPI. Däremot
förtidningar, fack- specialpress i med vägningstalet 2,4och KPI Ooo

Papperskostnaden ilösnummer och med 1,6 för prenumerationer.°oo
uppgår till totalkostnaden bero-denna pressalster 10-20 %typ av av

pående kategori.

Marknaden2.1.2

Tidningspapper
På finns i princip köpare,den svenska tidningspappersmarknaden en

såsom iför medlemsföretagennämligen FörlagsTU:s AB representant
TU, säljare, nämligenSvenska tidningsutgivareföreningen och en

så-Tidningsbrukentidningspappersbrukens föreningSvenska u.p.a.
organisationerförsäljningsorganisation för tidningsbruken. Dessasom

årligen uppdragsgivaresförhandlar priser övriga villkor för sinaochom
två år, för 1990. Tid-räkning. avtalet gäller nämligen 1989 ochSenaste

påsamråd tidningsföreta-ningsbruken fördelar i leveransernamed TU
åtagandeAvtalet innebär ömsesidigt leverera ta emotett att resp.gen.

tidningspap-tidningspapper enligt leveranskontrakt mellanseparata
tidningsföretagen.persbruken och

402 000Tidningsbruken fakturerade till TU:s medlemmar1989 ca
från Tid-med 0,3 %.tidningspapper, vilket minskning 1988ton var en

ningsbrukens specialkvaliteter trähaltigt tryckpapperleveranser av av
tilluppgick standardpapper kretsenunder 1989 till 600 och1 tonca av

leveransvärdet den svenskautanför TU till 000 Det totala2 ton.ca
låg milj.kr.marknaden 1989 i storleksordningen 6001

tidningspapperskunder.Dagstidningsmarknaden bestod 1989 76av
medanAftonbladet i och Göteborgtrycker sina tidningar Stockholm

Nyheter Jönköpingsina i Stockholm och ochDagens Expressen trycker
såsom två hosräknas vardera kunder. Storstadstidningar trycks även

då kunder.tidningsföretag, redovisas inteandra separatasommen
SvenskaStorstadstidningarna Aftonbladet, Nyheter, Expressen,Dagens

GöteborgspostenGT, Sydsvenska DagbladetDagbladet, Arbetet och
två tidningspappersleve-dominerar starkt och tredjedelartog emot av

under 1989.ranserna



på svenskaTabell Tidningspappersleveranser iton den2.1 1980-1989
marknaden.

År 19891980 1982 1984 1988 1988

45 14740 33 809 38 887 41 702 39 257g -
345 10245 245384 243383 301 719 319 414 350 874g

08648,8 50 831 24 443 10254 4 572 13615 12g

Totalt 635 402 335297215 301 350 870 365 688 403 746
Index 135100 101 118 123 136

Källa:Tidningsbruken.

gmzTidningspapper ytvikten egentliga medmed 45 den bulkvaranär
Från% till totala leveran-86 leveranserna 1989. 1980 1989 har deav

ÖkningenÖkat med 105 000 eller 35 %. annonsvolymernatonserna av
mitten inneburit successiv ökning antaletsedan 1970-talet harav aven

sidor i tidningarna, antalet bilagor har Ökat.ävenmen
årsproduktiontidningspappersbrukens uppgick tillDe svenska 1989

års165 000 vilket 1988 produktion med 4,9 %. Exporten2 överstegton,
1989 745 % motsvarade drygt1 000 4,7 1988. Exportenänton,var mer
80 % produktionen och främst i Västeuropa. Exportenavsattesav

från till uppgick tillökade 1980 1989 med 42 %. Importen 1989 4 400
frånoch kom huvudsakligen Finland.ton

tioårsperiodenUnder den har tidningspapperskonsumtionensenaste
årspro-ökat med i genomsnitt % internationellt, vilket3 motsvararca

frånduktionen 4-5 fullstora pappersmaskiner. denUSA är största
marknaden för tidningspapper % miljonermed 38 eller 12 tonca avca
den totala konsumtionen tidningspapper miljonerdrygt 32 tonav om

miljoner1989. Europamarknaden svarade 1989 för 25 % eller 8ca ca
ef-Under ökade konsumtionen i %, medan1989 Europa med 7ton. ca

terfrågan i minskade KonsumtionstillväxtenUSA med knappt 1 %. av
tidningspapper torde fortsatt starkare i i USA. UnderEuropa änvara

produktionskapaciteten tidningspapper1988 och 1989 har för ökat glo-
efterfråganbalt. Den stigande har dock inte helt ka-kunnat motsvara

pacitetstillskotten.

Journalpapper
MoDo,De svenska journalpappersproducenterna Holmen Papertre

namnändratSCA till Ortviken och Stora News, vilkaPaper SCA även
tillverkar tidningspapper, levererade journalpapper166000 ton som

påSC MFomfattar journalpapper, journalpapper LWC-papperoch
års medhemmamarknaden under 1989, vilket 1988 leveranseröversteg

%. utgjorde drygt % totalproduktionen och3,4 Exporten 70 avsattesav
främst i journalpapperVästeuropa. Hemmamarknadsleveranserna av
från varierat mellande svenska pappersbruken har under 1980-talet

år. fri140 000 och 160 000 Journalpappersbrukenton per agerar en
någon förmarknad eftersom det inte finns motsvarighet till avtalet tid-
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framgårningspapper. betydande.Importen, nedan, dessutomärsom
någraskogsindustri ägarintressen kontinentalaSvensk har i de pap-av

persbruk, svenskalevererar speciella papperskvaliteter till densom
marknaden.

Importen trähaltigt uppgick tillobestruket tryckpapper 1989av
från000 % Finland. trähaltigt tryckpap-19 78 kom Bestruketton, varav

frånimporterades och1989 med 12 000 49 % Finlandton,per varav
från% importerades41 Västtyskland. 1989 25 000 LWC-papper,ton

från% Finland.88 Importen totalt uppgick 1989 till 56 000 tonvarav
Årpåoch utgjorde 25 % leveranserna den svenska marknaden.ca av
%.1988 importen 58 000 och importandelen motsvarade 27tonvar ca

frånImporten minskade med % till3 1988 1989.ca

frånpåTabell Journalpappersleveranser i den svenska marknaden2.2 ton
svenska pappersbruk 1980-1989.

År 1980 1982 1984 19891986 1988

Ton 161295 145525 147818 145978 160446 165912
Index 100 90 92 10391 99

Skogslndustrlerna.Källa:

Endast mindre ökning hemmamarknadsleveranserna ägdeen av rum
från till1980 1989. Däremot torde viss förskjutning leveransernaen av

förmånha MF påskett till för journalpapperLWC-papper och be-
SCkostnad journalpapper perioden.underav

från frånExporten journalpappersbrukende svenska till skillnadhar
Århemmamarknadsleveranserna frånvuxit 1980 till 1989. 1980 expor-

terades 234 000 och 1989 hade till vilketstigit 412 000ton exporten ton
innebar ökning med 178 000 huvud-eller 76 %. Exporten gicktonen
sakligen till SCVästeuropa. För obestruket journalpapper har
marknaden i visat nolltillväxt, traditio-beroende destort sett mest
nella veckotidningarnas upplageutveckling. harLWC-pappretsvaga
haft fortsatt mycket stark marknadstillväxt i Europa. Anledningenen

efterfrågantill såvälden höga i Västeuropa den starkaUSA ärsom re-
klamkonjunkturen. frånöka andelenAtt LWC-papper pappersbru-är
kens sida led i ambitionen höja förädlingsgraden inom förett att ramen

råvaruvolymtillgänglig öka energiförbrukningen. Eftersom el-utan att
kostnadens andel lägre för LWC-papper för tidnings- och SC-är än
journalpapper innebär ökad satsning LWC-papper minskningen en

exponeringen för höjda elpriser.av
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Konkurrensförhållanden2.2

Företagsstruktur2.2.1

Tidningspapper
ingår skogsindustrikoncer-De svenska tidningspappersbruken i de tre

MoDo, SCA och Stora.nerna
BravikensNorrköping, med Hallsta och Pap-Holmen Paper AB,

Domsjöförvärvet dotterbolag till M0 ochpersbruk, 1988är ettgenom
Örnsköldsvik.AB,

aktieägarna i den januari 1990 Kempe-De MoDo 20 ärstörre per
närstående ochstiftelser med 20,5 % aktierCarlgren med och bolag av

aktier ochLundbergföretagen AB med 26,1 %39,5 % L Eröster, avav
DNExpressen medTidnings Marieberg23,3 % ABröster samtav

aktier % Lundbergföretagen ökade under21,4 % och 18,7 röster.avav
augusti sitt innehav till % aktier och 25,0 %1990 30,3 röster.

Ortviken ABSvenska Cellulosa Sundsvall SCAAB SCA, äger
tidigare AB, Ortviken och Matfors.SCA Paper med pappersbruken

aktieägarna IndustrivärdenDe i SCA den 13 1990 ärstörsta per mars
med 9,5 % ak-AB med 10,0 % aktier och 24,5 % och AB Custosröster

tier %och 18,9 röster.
NewsSlutligen Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falun, Storaäger

förvärvadeAB, med pappersbruken Kvarnsveden och Hylte Bruk. Stora
75 % ägdes redanHylte Bruk köp Papyrus 1986. Hylte Brukgenom av

då till News25 % den tyska papperstillverkaren Feldmühle. I Storaav
ingår tidningspappersproduktion i Kanada.även

% aktieri februari med 12,0Största Stora 1990 AB Investorägare är
% Förvaltnings Providentia med 8,5 % aktieroch 14,3 och ABröster

och 10,2 % röster.
år i tidningspappersmaskiner.Under har Sverige byggts storasenare

gångStora Kvarnsvedens maskin Bruk körde iblev klar 1988 och Hylte
kapacitetmaskin i början Vardera pappersmaskin har1989.en ny av en

drygt 200 000 ton.om

Journapapper
nämligenDet skogsföretag tidningspapper,producerarär samma som

MoDo, och tillverkar journalpapper.SCA Stora, ävensom
MoDos företag Holmen tillverkningsenheterna HallstaPaper har

och Wargön. Bonniergruppen intressen i veckotidningsbranschenmed
% aktierna Marie-har 39 och 67 % i Tidnings ABrösternaca av ca av

DNberg Expressen, har aktieinnehav i MoDo.betydandeettsom
Matfors.SCA tillverkar journalpapper i pappersbruket iPaper

Stora News har sin journalpapperstillverkning i Kvarnsveden.
pågårVid investeringSCA:s pappersbruk i Ortviken störreen

2 miljarder kronor för produktion LWC-papper. investeringDennaav
årsskiftetberäknas avslutad vid 1990-1991.vara
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2.2.2 Horisontell och vertikal integration
Såväl tidnings- joumalpappersbruken s.k. integreradeärsom pappers-

vilket innebär den erforderliga mekaniskabruk, att termome-massan,
slipmassa, tillverkas ikanisk och till 100 % i den anläggningen,egna

vissa fall erforderlig kemisk Tillverkningen den meka-även massa. av
varie-niska mycket energikrävande. Pappersbruken försörjs iärmassan

frånrande grad med elkraft kraftenheter inom den skogskoncer-egna
nen.

frånsin elkraf-Holmen Paper köper ved MoDo-Skog och delen av
Övrigfrån frånHolmen Kraft. elkraft köps Vattenfall. Sulfatmassaten

från Södra Skogsägarna, Munksjö. Vidlevereras MoDo och Wargön
såvältillverkas sulfitmassa för behov för kunder inom ocheget som

frånden koncernen. Returpapper för Hallsta köps kommu-utom egna
PÅAB. Överblivnainköpsbolaget upplagor införskaffasnerna genom

från m.fl.Presam, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Rotogravyr
Självförsörjningsgraden för %ved 20 %, för kemisk 6är ca massa ca

för li-och el 10 %. Returpappersandelen för närvarande relativtärca
Självförsörjningsgraden för ved kemisk har sedanoch ökatten. massa

MoDo förvärvade Holmens Bruk.
frånSCASCA Paper Ortviken framställer sin mekaniska massa

ved införskaffad via SCA:s skogsavdelning. Kemisk levererasmassa
Östrand.från SCA:s anläggning i Matfors tillverkar tidningspapper en-

dast i mindre omfattning. Denna anläggning aktuell för nedläggning.är
BÅKAB.frånelkraft Självför-SCA levererar det kraftföretagetegna

sörjningsgraden för %, för kemisk % förved 55 90 ochär ca massa ca
elkraft 100 %.

frånerhållerStora News Kvarnsveden sina vedleveranser Stora
från Gruvön.Skog. Sulfatmassa levereras Skutskär och EnStora Cell

frånmindre kvantitet Sandarne Sulfatfabrik Söderhamn,köps ägssom
Stora. Kraft levererar elkraft till industrierna inom koncernen.Storaav

Självförsörjningsgraden för ved %, för kemisk % och30 100är massaca
%för elkraft 50 %. Hylte Bruk Stora 75 % och Feldmühle 25 kö-ca

frånsin 35 % beho-ved Sydved. Samordnare Stora Skog, Syd.ärper av
råvara återvunnet Ensamleverantör ILutgörs ärvet returpapper.av av

FiskebyReturpapper AB, ASSI, SCA, Stora, Hylte Bruk,ägssom av
ÖrebroBoard och Kartongfabarik. Självförsörjningsgraden för ved är

för kemisk % för elkraft % eftersom elkraften10 %, 100 och 0massaca
frånköps helt Sydkraft.

påvisst inköpssamarbete virkesmarknaden för denSkogsbolagen har
vedanskaffningen. bedrivs i regionala inköps-Detta samarbeteexterna

Sydved, Industriskog,bolag i södra och mellersta Sverige Västved och
Sverige formen inköpskartell Nordsverigesmedan det i harnorra av en

Virkesköpare. omfattarSamarbetet bl.a. prisöverenskommelser om
sågtimmer sågverksflis skogsbolagensmassaved, och och samordning av

virkesråvara.transporter av
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bildades 1986VästvedMunksjö och Stora.MoDo,Sydved ägs avav
MoDoKorsnäs,IndustriskogStora.Virke ägsBillerudochSydved av
MoDo,ASSI,VirkesköpareNordsveriges äriMedlemmaroch Stora.

Sofiehem.ochSCA
1979.hos SPKregistreradesochingicks 1978Sydved ABförAvtalet

Industri-förfrån Avtalet1984.avtalårs avtal har1978 nyttersatts av
år. AvtaletSPKregistrerades hoskraft 1976 ochiträddeskog samma

registrerades hoskraft ochi 1979träddeVirkesköpareNordsverigesför
granskningförnyadpå initiativ tagitNO harSPK 1980. aveget upp en

berördatillställtsföredragningspromemoria harEninköpssamarbetet.
pågår NO.hosUtvärderingför yttrande.skogsföretag svarenav

användningtidningspappersbrukensde svenska1970-talet harSedan
90 000tidningarFörbrukningenkraftigt. tonÖkat varreturpapper avav

Ökningen Tid-femfaldig.år 1989. änår 000och 4931975 ton mervar
behovindustrinshälftenför drygtsvarade 1989ningsbruken av re-av

Ökningen avsvärtningsanläggningar byggtspåberor bl.a. attturpapper.
iinsamlatsoch liknande,tidningartvå tidningsbruken. För somav

högrevilketåtervinningen till 60 %, avsevärtärhushållen, beräknas ca
igenomsnittet Europa.än

Branschorganisationer2.2.3

Skogsindustrierna
pappersbruksföreningenochcellulosa-f.d. SvenskaSkogsindustrierna -

ochtillverkaresammanslutning svenskaär papppappermassa,avaven
medlemmarnasändamål främjatillvarata ochtilloch har gemen-att

tidningspappersbruken,ingårföreningenintressen. I även somsamma
handläggerFöreningenjournalpappersbruken.identiska mednästanär

och arbetsta-arbetsgivaremellanfrågor relationernarörandeintedock
tillverkarvarje företag,föreningen kanmedlemTill antas somavgare.
ochskallSkogsindustriernaeller pap-massa-sompapp.pappermassa,
för med-förutsättningarnabranschorganisation stärkapersindustrins
position.strategiskakonkurrenskraft ochinternationellalemsföretagens

skogsindustrinSverige ochförverkahuvuduppgifterAktuella är attatt
tillgångbranschen harEG-samarbetet,deltagare ifullvärdigblir atten

branschenpriser ochråvaror konkurrenskraftigatillenergi ochtill att
återstående miljöproblem.löser

Tidningspapper
Sälj-säljarna köparna.Två branschorganisationer representerar resp.
tid-i Svenskamedlemmartidningspapper, ärproducenterna avarna,
AB,PaperHolmenMedlemmarförening ärningspappersbrukens u.p.a.

News AB,Bergslags AB, StoraKopparbergsDomsjö AB, StoraochMo
SCACellulosa ABSvenskaABOrtvikenSCAPaper ABSCA samt
före-Tidningspappersbrukensinsatskapitalet.ivarierande andelarmed

i Stock-försäljningskontortill syftening har gemensamtettatt genom
såvitttidningspapper,produktionsamtliga medlemmarsholm avyttra av
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den avsedd förär hemmamarknaden, den för-att genom gemensamma
säljningsorganisationen nedbringa försäljningskostnadema, samt att ge-

ordernas lämpliga fördelning minska fraktkostnadema.nom
Köparna, svensk dagspress, medlemmar iär Svenska tidningsutgiva-

reföreningen TU. TU:s Förlags AB, TU, driverägs servi-som av som
ceföretag vinstsyfte sin verksamhet i enlighet medutan särskilda med
tidningsföretagen såsom abonnenter tecknade kontrakt.

TU:s Förlags AB och Svenska tidningspappersbrukens förening
i det löpandeär tidningspappersavtaletparter 1989 och 1990.u.p.a.

Journapapper
Svenska veckopressens tidningsutgivareförening, VECTU, har till än-
damål tillvarata veckotidningarnas särskilda intressenatt befordrasamt
samverkan mellan veckotidningsutgivarna frågai redaktionella,om
ekonomiska åtgärderoch tekniska och främja förhållandeatt ett gott
till andra tidningsutgivareorganisationer. Till medlem kan tid-antas
ningsföretag arbetar med utgivning tidskrifter veckopresska-som av av
raktär. Föreningen har sju medlemmar.

factu har till uppgift hävda fackpressens ställning och verka föratt
dess sunda utveckling. Föreningen företräder medlemmarna inför myn-
digheter och organisationer verkar för ideellt, tekniskt och eko-samt
nomiskt samarbete mellan medlemmarna. Medlemskap kan vinnas iav
Sverige utgiven fackpress, förståsvarmed tidningar och tidskrifter, som
till innehållsyfte och inriktas på yrke, näringsgren,ett ämnes-etten
eller intresseområde. Föreningen består facktidskrifter.225av

2.2.4 Kundstrukturen

Tidningspapper
Tidningspappersbruken levererade under 1989 402 000 tidnings-tonca

till 76 olika tidningspapperskunder någravilka ingår i störrepapper av
tidningsföretag.

Storstadstidningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö dominerar
starkt och två1989 tredjedelar de totala tidningspappersle-tog emot av

Sex tidningskunder leveranser tidningspappertogveranserna. emot av
överstigande 25 000 70 % dagstidningarna årligaton. leve-tog emotav

understigande 3 000 1989.tonranser
Enligt Tidningsstatistik AB indelas dagspressen sedan 1983 i tre

dagspress flerdagars, kvällspress flerdagars fådagarstid-ochgrupper:
ningar. I flerdagarsstorstadspress ingår kvällstidningar och tiotre
morgontidningar.

638



Tabell Antal titlar2.3 uppdelade efter antalet utglvningsdagar.

7-dag. 7-dag. 6-dag. S-dag. 4-dag. 3-dag. 2-dag. t-dag. Totalt
kvällmorgon

10 3 75 12 7 15 8 47 177

KülazTs-boken1990.

Tabell Dagspreuens halvåret2.4 upplagor 1:a enligt Tidnings-19804989
atatlstlk AB antal exemplar vardagar l ooo-tal.1

År 1990 1982 198881994 1986 1990

Totalt 4908 4832 4809 4902 4839 4916

Index 100 98 98 100 99 100

Storstade-
region 1523 1473 1 427 1501 1435 1511

Index 100 96 93 98 94 99

5sydsvenskaDagbladetTS-redovlsadesinte1988.
Ts-BolronKilla: 1990.

Upplagesiffroma har under 1980-talet praktiskt stått såvälstill förtaget
dagstidningarna helhet för dagstidningarna inom storstadsre-som som
gionerna. Däremot har förskjutningar i upplagesiffrornaägt mellanrum
enskilda tidningar under perioden.

Tidningspappersleveransema ökade med 35 % under tidspe-samma
riod. Genom den ökade påarmonsvolymen grund högkonjunkturenav
under har sidantalet1980-talet i tidningarna ökat. Därutöver har till-
kommit bilagor med olika inriktning. Under perioden 1980-1989 ökade
årsvikten för de enskilda dagstidningarna väsentligt.
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Ökning årsvikten störstaför upplagemässigtde femTabell stor-2.5 av
två största kvällstidningarnastadsmorgontldnlngarna, de samt

frånstörsta landsortstidningarna till i kg.de fem 19891980

%Storstadstidnngar 1980 1989

DagensNyheter 38105 145 +

Göteborgs-Posten 2795 121 +

SvenskaDagbladet 4178 110 +

SydsvenskaDagbladet 5111878 +

38Arbetet 8461 +

8Expressen 61 66 +

Aftonbladet 3346 61 +

Landsortstidningar

Wermlands-Tidningen 19Nya 5143 +

Allehanda 26Nerikes 46 58 +

Östgöta Correspondenten 3549 66 +

TidningUpsalaNya 48 63 31+

BoråsTidning 52 3339 +

matrikel.Källa:TU:s

Journapapper
svenskajournalpapper 1989 denTotalt levererades 222 000 ton

uppgick tillsvenska hemmamarknadsleveransernamarknaden. De
% importen 25 %.75 och till 56 000166 000 tonton

förlag med tryckerier,olika journalpapperKöpare ärtyper avav
förlag. Under 1989 bildadesförlag tryckerier och tryckerierutan utan

består Interprint, Sörmlands Gra-tryckerigrupp, Grafon. Denna aven
Småland.Offset och Tryckeri AB Gruppenfiska, Tiba, SvenssonArne

på grundför utlandskonkurrensen ochbildats den ökandehar mötaatt
Grafon för närvarandeinvesteringskostnaderna. byggerde stora enav

lnvesteringskost-tryckerianläggning vid Kungens Kurva, Huddinge.ny
uppgå Interprints tryckeriernaden till 600 milj. kr.kommer att ca

därefterTorsgatan Barnängen ned.Solna och och Tibas läggs
Fristående tryckerier Helsingborgs Lito, Gummesson,Elanders,är t.ex.

VissaOffset, Skogs.Svenska Tryckcentralen, Dala Tryckcentra och
Norrköpings Tid-landsortstidningar har civiltryckerier VLT,t.ex.egna

ningar mil.
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producenthåll Gra-från skulle förlagen ochuppskattningEnligt en
journalpappersförbrukningenstå mellan 60 och 75 %fongruppen för av

i Sverige.
Specialtidningarförskjutning fack- ochharUnder 1980-talet moten

på populärtidningar.bekostnadskett av

halvåret enligtVECTU-tidnlngarnas upplagor 1980-1990Tabell 1:a2.6
tal.antal exemplar lTidningsstatlstlk AB 1 000

År 19901984 1986 19881980 1982

3147Totalt 3198 3248 3296 34143386
Index 97 101 9394 96100

VECTU.Källa:

Ökning upplagortactumedlemmarnas totala 1982-1989,%.Tabell 2.7 av

År 88-8984-85 85-86 86-87 87-888283 8384

+1,2+1,2 0,6 2,1 +1,7% 2,0 +1,4 + ++

Källa:factu.

underför Veckotidningar tillhörande VECTU harUpplagorna stagnerat
åren. uppla-kontinuerligtio För factumedlemmarna harde senaste en

uppgick denperioden Under 1989geökning under 1982-1989.ägt rum
miljoner.för factus medlemstidningar till 8,2sammanlagda upplagan
eftersomökning redovisas för factumedlemmarnaprocentuellEndast

år. Vår Bostad, deni absoluta tal inte jämförbar förupplagan är resp.
halvåretförstainom fackpressen med upplaga 946 000största omen

utomlands.1990, trycks numera
finns växandeVeckotidningar, fack- och specialpressUtöver en

vissjournalpapper tillför direktreklam, förbrukarmarknad mensom
svårtdettidningspapper. Marknaden heterogen ochdel äräräven att

erhålla framställningen hosVid kvaliteter skermarknadsdata. enklare
internationell mark-kvaliteter finnslokala tryckerier och vid högre en

nad.

regleringarHandelshinder och offentliga2.2.5

Handelshinder
tidningspap-eller icke-tariffära hinder för importRegleringar, tullar av

fri.ark tullsatsenföreligger inte. För tidningspapper i rullar eller ärper
Några för importregleringar eller andra icke-tariffära hinder av

obelagt och obestru-journalpapper föreligger inte. För journalpapper,
LWC-för bestruket 2 %. Förket, tullsatsen 2,2 % och belagt ellerär är

%.lättviktspapper, tullsatsen 2belagt eller bestruket ärpapper,
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Offentliga regleringar
För dagspressen förordningen 1990:524gäller presstöd. Förord-om
ningen påbygger huvudsakligen förslag i dagstidningskommitténs be-
tänkande SOU 1988:46.

Viss beredskapsplanering gäller för dagspressen. finns iDärutöver
tidningspappersavtalet regler leverans tidningspapper vid krig,om av
krigsfara statligeller ransonering.

Presstöd eller beredskapsplanering för Veckotidningar fack-eller för
och specialpressen finns inte.

tillåtlighetsprövningEtt pappersbruk erfordrar regeringen. Be-av
dömningar sker enligt plan- och bygglagen, miljöskyddslagenäven samt

Vidare rå-vattenlagen. regeringen in faktorer sysselsättning,väger som
varutillgång energihushållning. Tillståndoch förbruka träfibreratt en-

träfiberråvaraligt lagen erforderligt. Lagen förord-är även ochom
ningen träfibervara skall såvälMöjligheter för svenskaöver.om ses som

företagutländska förvärva skogsegendom begränsad.äratt

2.2.6 Etableringshinder
lnvesteringskostnaderna för långpappersmaskiner medär storanya
pay-ofF-tid. Tidnings- journalpappersbruken ingåroch i de svenska fö-

i dag multinationellaär skogskoncerner och inve-retag storasom som
i flera Tillgången på råvara,länder. arbetskostnaden, energikost-sterar

naden miljökrav kommer spela förutomroll närheten tillsamt att stor
marknaden.

De svenska pappersbruken helintegrerade för tillverkning tid-är av
nings- journalpapper.och De pappersmaskiner används bedöms hasom
uppnått optimal storlek. iBasen tidnings- och journalpappret utgörs av
mekanisk tillverkas Tillgångeni den massafabriken.massa som egna

råvaranoch närheten till därförspelar viktig roll. Returpapperen an-
Ävenförvänds tillverkning tidningspapper. integrering i skogs-av en

koncern med tillverkning erforderlig kemisk torde ha in-egen av massa
påflytande nyetablering eller utbyggnad.

Branschens cykliska innebär producenterna tenderarnatur att att
fatta investeringsbeslut dåunder perioder lönsamheten för indu-nya
strin några årgod. frånNormalt det investeringsbeslutetär tills detar

pappersmaskinerna färdiga, varför kapacitetstillskottär kannya nya
komma konjunkturnedgång.sammanfalla med Eftersom överväg-att en
ande delen, 80 %, denöver svenska tidningspappersproduktionenav

och påver-exportandelen för journalpapper drygt 70 %,ärexporteras
kas nyinvesteringar långsiktigai Sverige bedömningar hurmera av av

Ävenmarknaden utvecklas internationellt. bedömningar den relativaav
lönsamheten investering sådani Sverige i jämförelse med inomav en en

fåEG kan avgörande betydelse för investeringsbeslutet. Skill-t.ex. en
inader miljö- och energipolitik kan infly-här avgörandeutövat.ex. ett

tande.
En satsning produkter inom journalpapperssegmentet med större

lönsamhet och marknadspotential förvänta.torde attvara
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Konkurrensbegränsande2.2.7. avtal

Tidningspapper
Mellan TU:s Förlags AB för medlemsföretagen irepresentantsom
Svenska tidningsutgivareföreningen TU och Svenska tidningspappers-
brukens förening Tidningsbruken, träffades den 9 decemberu.p.a.

så1988 det kallade Tidningspappersavtalet 1989 och 1990. Till avtalet
fogades bilagan Tidningspapperskvalitet innehåller1989 och 1990, som
bestämmelser riktvärden och toleranser för kvalitetsegenskaper hosom

gmZMFstandard på40, 45 och 48,8 tidningspapper, levererassom
den svenska marknaden, jämte provtagnings- och provningsmetoder.
Tidningspappersavtalen år.träffas kontinuerligt, normalt för ett

Hos SPK finns registrerat med 461 den december 195016reg.nr. per
sammanfattning bestämmelser för tidningspappersbru-Svenskaen av

förening angåendekens försäljningssamverkan prissättningmedu.p.a.
och kvotering verksamhetsårmed tillägg. Föreningens förstasenare var
1918. Nu gällande stadgar registrerade hos länsstyrelsen i Stockholmsär
län i oktober 1989.

Mellan medlemsföretag i TidningsföretagenTU och Tid-resp.
ningsbruken påleveranskontraktupprättas grundval be-separata av
stämmelserna i avtalet. Tidningsbruken har utfäst sig under 1989att
och 1990 till Tidningsföretagen leverera Tidningsföretagenoch att mot-

det fulla såväl lagerändamål.leveransbehovet för tryckningtaga som
Leveranserna skall fullgöras fråni delposter efter vederbörandeavrop
tidningsföretag. TU:s medlemmar har härigenom förpliktat sig att ta
hela sitt frånbehov tidningspapper de svenska tidningspappersbru-av
ken.

fårTidningsbruken efter samrådgottfinnande i med TUeget men- -
fördela frånleveranserna Bravikens, Hallsta, Hylte, Kvarnsvedens eller

påOrtvikens pappersbruk Tidningsföretagen. I fall leveranser inte sker
från påtagerpappersbruk sig Tidningsbrukennärmaste gottgöraatt

skillnaden frånmellan fraktkostnaderna levererandemottagaren pap-
persbruk och innehållerpappersbruk. Avtalet vidarenärmaste bestäm-
melser betalningsföreskrifter, fakturering, förpackning,om avrop,

skatter och acciser, reklamationer, tvister, force majeur ochtransport,
prisjustering.

Tidningspapper skall levereras i tillverkarens standardkvalitet som
beskrivs i avtalshandlingen Tidningspapperskvalitet 1989 och 1990.

Tidningspappersavtalet 1989 till innebördoch 1990 har den stör-att
tidningspapper erhållersvensktavnämaren prissta ton,av samma per

fritt levererande bruk, den minsta inteoch köparna kan väljaattsom
leverantör utanför avtalet.annan

Endast säljarkartellen registrerad hos SPK. Sammanslutningenär av
köparna motiveras solidaritetenmed tidningsföretagenmellan de stora

små uppnåddaoch de eftersom priser och övriga villkor för tidnings-
i princip desamma oberoende förbrukadeär kvantiteter. Förpapper av
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kontinuerligafrämsta motivet densäljarsidan torde det avsätt-vara
förhållandevis betydande kvantitet tidningspapper.nin en av en

dåvarande Tidnings-mellan TU ochgranskade NO avtal1965
Hemmamarknadspriset för tid-anförde följande.pappersbruken och

exportpriset, tidningspap-i jämförelse medningspapper gynnsamtvar
på ställningmonopolställning säljsidan motvägdes TU:spersbrukens av

fråninnebära fördelarensamköpare och avtalet transport-syntessom
ansåg inte skäl förplaneringssynpunkt. denna bakgrund NOoch Mot yt-

åtgärder från vidare handläggning.terligare och avskrev ärendet
År förhållan-granskning och fann de1975 gjorde NO förnyad atten

låg tidigareför beslut i samband med denden till grund NO:ssom
granskningen alltjämt aktuella.syntes vara

Journapapper
organisationföreligger inte motsvarande köpareFör journalpapper av

för tidningspapper.säljare eller avtaloch som

förhållandenInternationella2.2.8
Finland harjournalpappersbruken i Sverige, och NorgeTidnings- och

brukens intressentidigare haft visst samarbete inriktat tillvarataatt
på exportmarknader. För tid-och köpare olikakonkurrentergentemot

fanns organisationen och för journalpapperningspapper Scannews
båda årsskiftetvid 1989-Nordprint. Dessa organisationer upphörde

Insti-inom för European Paper1990. Samarbetet sker numera ramen
för mark-tidningspapper finns projektgrupp, Epinews, bl.a.Förtute. en

Epimag.nadsdata och för journalpapper motsvarande
ländermellan dessa nordiskaHandeln med och tre varpapper papp

kartellregistrerade hemmamarknads-reglerad avtallänge omgenom
från till land i Norden,skydd. Avtalsparterna avstod annatexport som

papperskvaliteter.tillverkning eller liknandehade sammaegen av
i början 1970-hemmamarknadsskyddsavtal upphörde gällaDessa att av
samförstånderhållit indikationer vissttalet. Efter NO attatt om

rådde 1982hemmamarknadsskydd fortfarande hemställde han attom
i syftes.k. Scanorganisationernas verksamhetSPK skulle utreda de att

effekterkonkurrensrättslig granskning samarbetetsmöjliggöra aven
NOmarknaden. SPK överlämnade 1984den svenska rapporten som av

§ sekretessla-6i huvudsak sekretessbelades med stöd 8 kapoch SPK av
Scanorgani-anledning vidare i rörandeNO fann inte sakenattgen.

Beträffande Nordprint beslötsationerna vad gällde Nordprint.utom
samarbetsfrå-beträffande vissai särskilt ärende vidareNO 1986 att

uppgifter deframför allt viss branschstatistik därDet gällde omgor.
till samtligaolika företagens produktion och försäljning lämnats ut

branschorga-framhöll grundläggande principmedlemmar. NO attsom
his-omfatta aggregerade tal ochnisationernas statistik endast bör avse

förhållanden. NordprintEfter överläggning med förklaradetoriska NO
övergå till Iändervisa tal. NOorganisationen i sin statistik skulleatt
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områ-Någon kartell inomdå vidare i saken.inte anledningfann att
inomfinns inte registrerad SPK.det

tidningspapperoch säljarnaFinland och Norge har köparnaI or-av
lik-på Sverige. Danmark finnsliknande i Iganiserat sig sättett ensom

köperdagstidningarna,köparorganisation, representerandenande som
fråntidningspapper samtliga nordiska pappersbruk.

frågor och statligtkartellerVid svenskt närmande till EG kanett om
föremål diskussion.ekonomiskt stöd bli för

årunder köptskogsindustriföretag harSveriges störstatre senare
jour-tillverkning bl.a.delvis med omfattandepappersbruk helt eller av

MoDoHolmeninom EG eller land EG. ägernalpapper näraannat
aktiemajoritetenPapier, förvärvade 198825,1 % MD Tyskland. SCAav

Österrike. i aprilförvärvade sluteti Papierfabrik Iaakirchen, Stora av
%Providentia, 85Patricia, och1990 tillsammans med Investorägt avav

överlåtit tillsin aktiepostPatriciaFeldmühle, Tyskland. har sedan
på 97 %%efter bud resterande 15Stora, ägerett ca avnumerasom

aktierna i Feldmühle.

Konkurrensmedel2.2.9

Tidningspapper
produktområdetrått tidnings-förViss överkapacitet har under 1989

år i Sve-kapacitetsutbyggnaden underden stora senarepapper genom
viktigaflertalet länder därSverige kostnaderna stigit irige. I har änmer

därför inte varitlokaliserade. harmarknader och konkurrenter Detär
erhålla för kostnads-full kompensationmöjligt prishöjningaratt genom

ökningarna.
eko-Tidningspapperskonsumtionen beroende den allmännaär av

påverkas efterfrågan reklaminveste-nomiska utvecklingen. Särskilt av
successiv ökninginneburitringarna. Den ökade annonsvolymen har en

storlek totalti tidningarna. har upplagornasantalet sidor Däremotav
teknik antaleti ochförändrats marginellt. har investeratsDetsett ny

Ökade ljushet ochkrav har ställtsbilagor har utökats. papprets
tryckbarhet.

detTidningspappersavtalet 1989 och 1990Genom det svenska är
ef-konkurrensmedel,inte meningsfullt analysera valetnärmareatt av

säljare. Importeni princip finns köpare och ärdet endasttersom en en
omöjligt för utländskaobetydlig eftersom det i praktiken exportörerär

tid-på överskottin svenska marknaden. Skullekomma den storaatt av
konjunkturnedgånguppstå ellerningspapper internationellt ge-genom

nyinvesteringar underföljdkraftiga kapacitetsöverskott tillnom av
år få tidningsbrukentill följd de svenskatorde detta närmast attsenare

påjusterar därefter marknaden,sina priser den svenska utgör casom
% nuvarande produktion.20 av

förfinns le-MoDoMellan Holmens Bruk och Södra Skogsägarna
åren före-1990-1994. Avtaletsulfatmassa avtal avseendeettverans av

åren Holmenfemtonårigt i vilketgicks gällande 1975-1989,avtalettav
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åtog sig inte producera inte tillverkadeSödraatt mot attpappersmassa
tidningspapper.

Journalpapper
Journalpappersbruken tvåårskontraktsluter normalt sinaeller medett-

påkunder långsik-den svenska marknaden. Relationerna brukar vara
tiga och stabila. Pappersbruken erbjuder teknisk information, produkt-
utveckling och skräddarsydda relativa tillprodukter. Den närheten
Stockholm med förlag och tryckerier, varvid snabbastora transporter
med lastbil kan erbjudas, betraktas pappersbruken konkur-av som en
rensfördel. Eftersom kundens krav styrande och relativt enhetligaär

råderpriser för alla leverantörer det viktigt erbjudakunnaär att pap-
perskvaliteter med bästa möjliga tryck- ioch körbarhet tryckpressarna.

påKöparna den svenska marknaden relativt och starka medär stora
möjlighet till alternativ import. Dessutom ökar importen.

Inom VEClUzs styrelse intehar problem avseende konkurrensför-
hållandena på den svenska marknaden aktualiserats för inköp jour-av
nalpapper. factu har fråga.inställning i denna Inte hellersamma anser

någrade tryckerierna problem föreligger beträffande konkur-stora att
rensförhållandena på journalpappersmarknaden. Normalt har större

tvåtryckerier pappersleverantörer. påverkasByten leverantörerav av
erbjuden servicegrad, erbjudna kvaliteter priser.och Den relativt bety-
dande importen, visserligen kan speciella kvaliteter,ävensom avse ger
ytterligare valmöjligheter. Dessutom kan produktionen vissa tryckal-av

förläggas till utländska tryckerier.ster

Lönsamhet2.2.1O
årsrapporterI skogsbolagens tidnings- eller journalpapperär inte re-

nodlade, varför svårtdet dra slutsatser lönsamheten för dessaär att om
produkter.

Årsrapporter helårenTabell för2.8 och1989 1988.

Försäljn.mllj.kr. Rörelseresultat,
milj.kr.

1989 1988 1989 1988

Holmen Paper MoDo 4 529 4 381 619 800
SCAPaper SCA Ortvlken° 2 293 2 318 - -NewsbStora 5 220 4 635 902 921

3Avserpappersbruken Ortviken,i Matforsoch rörelseresultatenför och1989 1988 redovisade.
b inkluderarproduktionsenheteri Kanada.

Holmen Paper avkastningen sysselsatt kapital till % för16anger
1989 och till 21 % för 1988, medan Stora News motsvarande talanger
till % för17 1989 och till 20 % för 1988.
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Prisutveckling2.3

prissättningPrisutveckling och2.3.1

Tidningspapper
%med 86tidningspapper den s.k. bulkvaranPrisutvecklingen för 45 g

såväl PPI1989 följtleveranserna under har näraav
1980-taletproducentprisindex konsumentprisindex underKPIsom

enligt tabell 2.9.

för 86tör prisutvecklingen tidningspapperTabell Index %2.9 45 avg
på jämförtmarknaden med PPIleveranserna den svenska

producentprisindex, totalt och KPI, totalt.

År 19901986 19881980 1982 1934

192163 17545g 100 123 143
juniPPI 175 19e123 149 150100
juniKPI 177 20e100 122 143 160

SCB.Källa:TUoch

två för-Tidningspapperspriserna förhandlingsresultat mellanär ett
eftersomhandlingsparter och inte knutna till varken PPI och KPI,är av-

åretnormalt under hösten innan priset skall gälla.talen görs upp
itabell visas de faktiska tonpriserna för tidningspapper deI 2.10 tre

åren till avtalatsolika levererade gramvikterna under 1980 1990 som
och säljarna.mellan köparna

Tabell Tidningspapperspriser krton, svenska marknaden.2.10 1980-1990

År 19841980 1981 1981 1982 1983

286648,8g 1 941 2121 2156 2392 2676
% +7,19,0 9,3 +1,6 10,9 11,9+ + + +
45 794 3 0002 105 2 300 2 338 2 594 2g
% 7,49,0 9,3 1,6 10.9 7,7 ++ + + + +

337540g 2588 2630 2918 3143.% 7,49.3 1,6 10,9 7,7 ++ + + +.
År 1985 1989 19901986 1987 1988

749 3 85548,8 3 107 3 279 3 375 3 522 3g
% 2,88,4 5,5 2,9 4,4 6,4+ + + ++ +

4 05045 3 250 3 430 3 530 3 690 3 935g
2.9% 8,3 5,5 2,9 4,5 6,6+ + ++ + +

859 4151 4 427 4 55640 3 656 3 3 971g
% 2,98,3 5,6 2,9 4,5 6,6+ + + + ++

Källa:TU.

påHemmamarknadspriset fritt fob medelprisetbruk har legat lägre än
fin-priserna de norska ochexportmarknaden. De svenska lägreär än

ska, danska priserna i princip följer de svenska.medan de
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svårt påDet jämföra priserna för tidningspapper EG-markna-är att
den med motsvarande svenska priser, viss tilltendens närmande avmen
prisnivåerna har kunnat skönjas.

Tidningspapperspriserna påför 1989 och 1990 den svenska markna-
tvåden förhandlingsresultat mellan de TU:s Förlags ABär ett parterna

såsom för medlemsföretagen i och Svenska tidnings-TUrepresentant
ettårsavtal.pappersbrukens förening Normalt träffasu.p.a.

frånTidningspapperspriserna höjdes med 6,5 % 1988 till 1989 ochca
frånmed 3,0 % till1989 1990. Till grund för prisöverenskommelsenca

mellan TU Tidningsbruken föroch ligger bl.a. självkostnadskalkyler
tidningspappersbruken. ingårI dessa kalkyler insatsvaror, elkraft, löner,
administration, kapitalkostnader kostnadsposter.del andrasamt en
Därutöver torde bedömningar exportpriserna,utvecklingen kon-av av
sumtionen tidningspapper, kapacitetsutbyggnaden inom pappersin-av
dustrin tidigare utveckling priserna spela roll.samt av

Eftersom papperskostnaden i dagstidning varierakan mellan 10en
och 15 % påtotalkostnaden, beroende kategori tidning, dessärav av

på påinflytande priset dagstidning omfattning. Andrabegränsaden av
såsomfaktorer löner har inflytande.större

gårDet inte bedöma priserna prisutvecklingen skulleelleratt om
annorlunda vid ochellerandra köpar- säljarkonstellationer. Ge-sett ut
nuvarande prissystem köper den tidningspappersförbruka-störstanom

tidningspapper till pris fritt bruk, dennärmasteton,ren samma per som
rådandeminsta enligt solidaritetsprincip.

Journalpapper
Priserna journalpapper efter normala affärsuppgörelser mellansätts
köpare och säljare. frånKöparna har möjlighet köpa andraatt pappers-
bruk år uppnåttde svenska. Journalpappersbruken förän har 1990 en
prisökning 3 %, vilket otillfredsställandebruken bedömsom av som
med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

Kalkylerna bygger självkostnader,normalt bidragskal-ävenmen
kyler kommer till användning. Det blir fallet priserna intenärsenare
beräknas kunna full kompensation Efter-för kostnadsutvecklingen.ge

de svenska köparna kan lägga sina tryckarbeten utomlands ärutsom
beroendet den internationella prisutvecklingen journalpapperav

Några års-cirkaprislistor förekommer inte. eftersträvasNormaltstort.
flerårsavtal Sådanaavtal eller eftermed köparna. avtal sluts normalt

det tidningspappersavtalet upprättats.att
Den svenska marknaden totalproduktio-knappt 30 %motsvarar av

för de svenska journalpappersbruken.nen
Den papperskostnaden i Veckotidning, fack- eller special-rena en

tidskrift liggatorde mellan %. Procentsiffrorna högre10 -20 kan vara
vid högkvalitativa tryckalster. Papperskostnaden torde ha rela-ettmera
tivt på på påbegränsat inflytande priset tryckalstret. Olika krav tryckal-

användningsområdeoch journalpapper.spelar roll för valstret typav av
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prisutvecklingendiagram illustreratTvå i olikapappersbruk har un-
för journalpapper.1980-taletder

för trähaltigt tryckpapper.SverigePrisutveckling IFigur 2.1
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Källa:HolmenPaper.

SC och be-60för journalpapperfigur prisutvecklingenI 2.1 belyses
1980-ta-undertidningspapper 45 och KPI65 i jämförelse medstruket

Pris-gramvikter.olika papperskvaliteternalet. Siffrorna efter de avser
följtsåväl journalpapper hartidningspapper närautvecklingen för som

storkundsprisnivåer.Utgångspunkten för index varitKPI. har
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FörsäljningFigur journalpapper SverigeI2.2 1983-1989.av
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Källa:StoraNews.

SCFigur 2.2 enbart journalpapper. 1983 startadesavser en ny pap-
från påpersmaskin. Prisutvecklingen 1983 densamma figur 2.1är som

för SC journalpapper. Figur visar därutöver hemmamarknads-2.2 att
frånleveranserna inte ökat 1984 till 1989.
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BEDÖMNINGSAMMANFATTANDE

Pappersmassa
beträffandeinternationellför i hög gradMarknaden ärpappersmassa

såväl do-prissättning. nordamerikanska producenternautbud Desom
Prisbildningensin och prisledare.minerar marknaden storlek ärgenom

påverkas konjunkturer valutarörelser.ochav
Råvaran Framställningsmetodernaantingen barr- eller löwed. ärär

på användningsområden.antingen kemiska eller mekaniska beroende
råvara. Miljövänlig kommersubstitutReturpapper är attett massasom

i betydelse.öka
På sinvärldens tredjeSverige exportörär största av pappersmassa.

massaindustrin mark-huvudmarknad, Västeuropa, har den svenska en
kraftigt i%. skogsindustri expanderar Väst-nadsandel 27 Svenskom ca

köp eller delägarskap inom främst EG.europa genom
påför massa för försäljningsvenska marknaden avsalumassaDen

totalproduktio-marknaden utgjorde 1989 5 % eller 548 000 ton avca
år tillExporten uppgick 2 979 00010 338 000 tonton.nen om samma

Två tredjedelar produce-och utgjorde 29 % totalproduktionen. avca av
ingår deni integrerade för vidareförädling inomrad massa processer

hemmamark-industrin. de femton svenska producenternasAvegna
%nadsleveranser utgjorde % sulfatmassa, % sulfitmassa och 1870 12

från Brasilien, ochmekanisk kom främst KanadaImporten 1989massa.
svenska marknadenNorge. Importens andel leveranserna denav

uppgick till %.22ca
leve-de skogsindustriföretagen MoDo, SCA och StoraAv störstatre

hemmamarknaden,MoDo och de flesta kvaliteternaStorarerar
skogsindu-medan nettoköparc medelstortSCA Södra,är ettav massa.

påstriföretag, svenskaden leverantören denär största av pappersmassa
marknaden sulfatmassa. demed enbart leverans Rottneros, ett avav

TMPCTMPmindre skogsindustriföretagen, leverantörär störst som av
och slipmassa.

Några för-skogsföretag, Graninge, och Stora,MoDo, Korsnäs, SCA
tillgångar såvälfogar elkraft. Södrabetydande skogöver egna somav

enskilda självförsörjande vad gäller27 000 skogsbönder ochägs ärav
elkraft.

Skogsbolagen och meller-samarbetar inköp massaved. I södraom av
Sverige finns inköpsbolag IndustriskogSydved, Västved ochsta tre --

i Sverige Virkesköpare. Syd-inköpskartell, Nordsverigessamt norra en
ved MoDo, Munksjö bildades Sydved ochoch Stora. Västvedägs av av
Billerud Stora. Industriskog MoDo och Stora. Med-Korsnäs,ägs av

Sofie-lemmar i Nordsveriges Virkesköpare SCA ochASSI, MoDo,är
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hem. Avtalen beträffande Sydved, Industriskog Vir-och Nordsveriges
registreradekesköpare hos SPK. NO granskar för närvarande skogs-är

påbolagens inköpssamarbete effektoch dess virkesmarknaden.
Köpare i Sverige tillverkare tidningspapper,ärav pappersmassa av

journalpapper, finpapper, kartong vissa specialpapper. Skogsföre-samt
speciella kvaliteterköper varandra själva inte tillverkardetagen av som

eller inte tillverkar tillräckligt av.
Pappersmassa levereras normalt flera tillverkare i kvalitetav samma

pris.och till Kontrakten sluts kvartalsvis samtidiga prisjus-medsamma
långsiktiga.teringar. Relationerna mellan köpare och säljare oftaär

vanligt kundernaDet har leverantör. Teknisk erfaren-är änatt mer en
unika kvaliteterhet och närheten till viktigakunden konkur-ärsamt

rensmedel.
förLönsamheten pappersmassetillverkarna under 1989 mycketvar

någotgod, i fall påmed till 49 % avkastning Ef-sysselsatt kapital.upp
massapriserna sjunkit kraftigt sedan främst1989 till följd dentersom av

sänkta dollarkursen, kommer lönsamheten för massaproducentema att
försämras väsentligt under 1990.

Prissättningen på den svenska marknaden relate-ärav pappersmassa
rad till den internationella marknaden främst tilloch den västeuro-
peiska. Den svenska marknaden för avsalumassa relativt liten ochär
priserna funktion exportmarknadspriserna.en ren av

Massapriserna har höjts kontinuerligt sedan början 1985. I slutetav
låg på långfibrig1989 priset sulfatmassa barrmassa, den domine-av

pårande kvaliteten sin nivå 630tonhögsta DEM 1 eller USD
840ton. 750ton.Under 1990 sänktes priset till USD Sulfatmassan no-

150ton.terades i november till DEM 1 Sedan slutet 1989 harav mas-
sapriserna i svenska kronor sjunkit påmed 20-30 % beroende kvalite-

Prissänkningen i USD har haft mindre påinflytande pris-de sänktater.
den nedjusterade dollarkursen i lokala västeuropeiskaän valutor.erna

sjunkandeGenom den dollarkursen har den nordamerikanska kon-
påkurrensen ökat den västeuropeiska marknaden till nackdel för den

svenska massaindustrin, aviserat produktionsinskränkningar undersom
från1990. Ytterligare förväntakonkurrens andra hittills-är även änatt

varande och andra leverantörsländer, vilket kan leda tillmassatyper yt-
påterligare prispress massa.

Tidningspapper
På den tidningspappersmarknaden existerar säljarkartell,svenska en

registrerad Tid-hos SPK sedan 1950. Säljarkartellen, Svenskaärsom
ningspappersbrukens förening försäljningsorganisationäru.p.a., en
de svenska tidningspappersbruken. tidningspappersbrukenDe svenska

Någonskogsindustriföretagen MoDo, SCA och Stora.ägs motsvar-av
finnsande köparkartell inte.

TU:s Förlags AB, för medlemsföretagen i Svenskarepresentantsom
tidningsutgivareföreningen TU och tidningspappersbrukensSvenska
förening Tidningsbruken slutithar avtal, senastgemensamtu.p.a.
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imedlemsföretagMellanoch 1990.Tidningspappersavtalet 1989 resp.
på grundvalleveransavtalTidningsbrukenTU och upprättas separata

avtalet.av
gjordes 1975.TidningspappersavtaletgranskningNO:s senaste av

konkurrensbe-iskadlig verkandå inte medfördeavtaletfannNO att
mening.gränsningslagens

den avnäma-till innebörd störstahar bl.a.Tidningspappersavtalet att
denerhåller pristidningspappersvenskt ton sompersammaavren
småochdepå solidariteten mellanköparsidanminsta. Motivet är stora

konti-förintressettordeSäljarsidans motivtidningsföretagen. envara
tidnings-kvantitetförhållandevis betydandeavsättningnuerlig av en

papper.
tidningspappersäljarnaochhar köparnaFinland och NorgeI or-av

finnsDanmarkSverige.på i Iliknandesigganiserat sätt enett som
fråntidningspapperköparorganisation, köpermotsvarande samt-som

pappersbmk.nordiskaliga
och le-mekanisk barrmassai huvudsaktillverkasTidningspapper av
snabbatryckbarhet igodskall haTidningspapperi ytvikter.trevereras

råvara användesrotationspressar. Som även returpapper.
År tidningspap-till 76tidningspapper000fakturerades 4021989 ton

markna-på svenskadentidningspapperperskunder. Leveranserna av
totalproduktionen.%20från motsvarade knappttidningsbrukenden av

totala leverans-35 %. Detstigit med1980 har leveransernaSedan ca
obetydlig. Stor-milj.kr. Importenlåg storleksordningen 600 äri 1värdet

tidningspap-totalatvå detredjedelarstadstidningarna tog emot av
1980-taletunderupplagesiffror harDagspressenspersleveranserna.

dagstid-årsvikten enskildaför destått still. Däremot harpraktiskt taget
tidsperiod.väsentligt underningarna ökat samma

statliga eko-våren ändringar i det1990beslöt underRiksdagen om
från juli 1990.med den 1ochgälladagspressennomiska stödet att

beredskapslagring gäller för dagspressen.Viss
skogsbola-itidningspapperförlönsamhetenslutsatserdraAtt om

intevanligenprodukten sär-årsrapporter möjligt eftersominteärgens
redovisas.

1989% leveranserna86för 45 tidningspapperPrisutvecklingen avg
såväl produ-följt1980-taletmarknaden har under närasvenskaden

tillinte knutnaPrisernakonsumentprisindex. ärcentprisindex som
index.dessa

förhand-marknadensvenska ärTidningspapperspriserna den ett
lägrelegatHemmamarknadspriset hartvålingsresultat mellan parter.

i dags-Papperskostnadenpå exportmarknaden.fob medelprisetän en
totalkostnaden.%varierar mellan 10 och 15tidning av

tid-förprisernaellerprisutvecklingengår inte bedömaDet att om
och säljar-ellerandra köpar-annorlunda vidningspapper skulle utsett

analyserameningsfyllt närmareinte hellerkonstellationer. Det är att
imarknadensvenskadendetkonkurrensmedel, eftersomvalet av
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princip endast finns köpare och säljare tidningspapper. Dess-en en av
det i praktiken omöjligt förär utländska levererautom exportörer att

till den svenska tidningspappersmarknaden.
Tidningspappret har viktig roll inom den svenska pappersindu-en

strin. Reglerad prissättning tillämpas mellan TU:sköparna Förlags
AB tidningsföretagen och säljarkartellen Svenska tidningsbrukens fö-
rening. Säljarkartellen ensamleverantör tillär den svenska dagspres-

börSPK beskriva ochnärmare analysera tidningspappersbran-sen.
schens pris- konkurrensförhållandenoch och effekterna den svenska
marknaden. Vid svenskt såvälnärmande till EG kan säljarkartellerett

det statliga ekonomiska stödet till föremåldagspressen bli försom
granskning.

Joumalpapper
På journalpappersmarknaden finns inte motsvarigheten till säljarkar-

påtellen tidningspappersmarknaden. Någon sammanslutning kö-av
förhandlingsmotpart till säljarna eller centralt pri-avtalparna som om

och andra villkor existerar inte heller.ser
Köparna journalpapper förlag med tryckerier, förlagärav utan

tryckerier och tryckerier förlag. Joumalpapper för olikaanvändsutan
Veckotidningar, fack- och specialpress.typer Importkonkurrens före-av

ligger för journalpapper, dessutom finns möjlighet till tryckning utom-
lands.

Joumalpapper med tidningspapperär närbesläktat tryckpapperett
har högre ytvikt. Joumalpapper framställs med hög halt meka-men av

nisk fyllmedelmed och obestruket eller bestruket.är finnsDetmassa
huvudtyper.tre

De journalpappersbruken,svenska till del desammaärsom en som
Årtidningspappersbruken, MoDo, SCAägs och Stora. 1989 levere-av

rades 166 på000 journalpapper hemmamarknaden de svenskaton av
bruken. Endast mindre ökning leveranserna frånhar skett 1980en av
till 1989. Importen 1989 uppgick till 56 000 och utgjorde 25 %ton ca av

påleveranserna den svenska marknaden. Journalpappersbruken agerar
på fri marknad och hemmamarknadsleveranserna motsvarade 1989en

28 % totalproduktionen.ca av
Veckotidningarnas upplagor har årenunder de tiostagnerat senaste

medan fack- och specialpress ökat under tidsperiod.samma
Statligt presstöd eller beredskapslagring finns inte för veckotid-

ningar, fack- eller specialpress.
Journalpappersbruken sluter tvåårskontraktnormalt eller medett-

de svenska kunderna. Bruken erbjuder teknisk information, produktut-
veckling och skräddarsydda produkter.

gårDet inte dra slutsatser lönsamheten för journalpapper iatt om
årsrapporterskogsbolagens eftersom produkten inte särredovisas.

påPriset journalpapper vid normala affärsuppgörelsersätts mellan
köpare och säljare. Köparna har möjlighet frånköpa andraatt pappers-
bruk de uppnåddesvenska. Förän 1990 de svenska bruken prisök-en
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ning 3 %, vilket bruken bedöms otillfredsställande med hän-om av som
till kostnadsutvecklingen. Den papperskostnaden i Veckotid-syn rena

ningar, fack- och specialpress torde ligga mellan 10 och 20 % total-av
kostnaden. Prisutvecklingen på journalpapper har följt KPInära utan

knuten härtill.att vara
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VII

KONSUMENTVAROR





INLEDNING

Produkt och marknad
Konsumentvaror definierade dagligvaror exkl. livsmedel öv-samtsom
riga synnerligen heterogen samling endaärvaror en vars gemensamma
drag säljs ide detaljhandel och huvudsakligenär köps för privatatt

hushåll.bruk i enskilda
ingårI begreppet dagligvaror olikaexkl. livsmedel mjukpap-typer av

såsom hushållspapper, hushålls-toalett- och kemiska produkter förper
såsom tvålbruk tvättmedel, och tandkräm glödlampor, batteriersamt

hushållensVärdet inköp dessa typer motsvararm.m. av av av varor
cirka tjugofemtedel privataden totala konsumtionen.en av

ingår hushållskapitalvarorI begreppet såsomövriga personbi-varor
lar, köksmaskiner, hemelektronik radio, videoTV, m.m. och möbler.

ingårVidare hushåll,övriga till hem och och fritid To-sportvaror m.m.
talt övriga för dryg tredjedel privatadensvarar gruppen varor en av
konsumtionen.

Konkurrensförhâllanden
På konsumentvarumarknaden påfinns flesta varuområdende ett stort
antal leverantörer. frånImportkonkurrensen varierande gradär av
praktiskt pånoll marknaden för läromedel till hundra-nästantaget
procentig marknaden för kläder och skor. Utmärkande för flestade
varuområden de i detaljhandelsledet främstär säljs via special-att
iserade sådanabutiker. Exempel bilhandel, sporthandel, bok-är
handel, optiker, radioTV-handel, apotek beklädnads- och sko-samt
handel

.förhållandenInstitutionella sigi kan handelshindrandeverka fö-som
pårekommer marknaden för läkemedel för vilka finns omfattandeett

regelverk innanbeakta de kan börja saluföras. Visst regelverk finnsatt
sådanaföräven personbilar, hemelektronik och s.k. vitavaror som va-

Reglerna för dessa huvudsakligen miljö-är och skyddska-ror. varor av
t.ex.raktär avgasrening, trafiksäkerhetsaspekter och skydd elek-mot

trisk spänning. För vissa beklädnadsvaror finns skydd för inhem-som-
ska tillverkare volymmässiga importrestriktioner. Enligt beslut i riks--
dagen skall dessa avskaffade till den juli31 1991.vara

Varu- och tjänsteförsäljningen inom personbilsmarknadens olika
handelsled utmärkes antal konkurrensbegränsningar,ett stortav som
motverkar effektiv och tjänstedistribution. I importledet gälleren varu-
det främst tekniska försvårarhandelshinder direkt- eller parallell-som
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bilpriser igenomsnittligt högrebidragit tillbilar. Det harimport av
konkurrensbegränsningväsentligSverige i EG-länderna. Enän annan

bilimportörernasgeneralagenternas och avtal, s.k. exklu-samarbeteär
områdesindelning, med utvaldamarknadsdelning ellersivavtal med

märkessektorn.återförsäljare den s.k.och verkstäderauktoriserade
för märkesanknutnainnebärdessa avtal ensamrättEffekterna av som-

blivit märkesverk-bl.a.utföra garantireparationer haroch attattvaror -
bilreparations-dominerande ställningsuccessivt sinstäderna stärkt

försvagat konkur-reservdelar. Det harförsäljninginkl.marknaden av
bil-prishöjningar denna delkraftigabidragit tilloch avrensen

marknaden.

Prisbildning
leverantörsledet leverantörenprissättning ivanlig form ärEn attav

det s.k. rekommende-skall betala,vilket pris konsumentensomanger
inköpspri-Utifrån detaljhandelnsdet priset beräknasrade cirkapriset.

återförsäljarrabatter. Vanligt förekommandeangivande avser genom
cirkaprislistorockså branschorganisationerolikaär utatt somger

varuområden. Följsamheten inomsortimentet inom olikahelatäcker
vanligtvis relativt hög.prislistordetaljhandeln till dessa centrala är

sig tiotusentalssortiment det kandetaljhandel med bredaI röra om-
prissättningsservicecentralformolika artiklar torde denna varaav-

eftersombegränsning konkurrensenviktig. Samtidigt innebär det aven
återspegla effektiviteten ochprissättning aldrig helt kancentral

många fallkostnadsförhållandena detaljhandelsföretag. Ienskildahos
förhållandenapå mindrepriserna hos dede centralabaseras dessutom

marginalerkunnaför dessa skalleffektiva företagen ävenatt som
således konserverande vadverkarkostnader.täcker deras Systemet

branscher.butiksstrukturen i berördagäller
cirka-angivnatill leverantörernaFöljsamheten i detaljhandeln av

frågaockså inte.på i s.k. märkesvaror ellerpriser beror ärom varorna
varuområdena kosmetika och guld-kläder, skor,Särskilt inom

sina produkterlevereraförekommer leverantörersmedsvaror vägraratt
lågprissatsandeflestasådana inte följer cirkapriset. Detill butiker som

sitt sortiment med märkesvaror harförsöker kompletterabutiker som
med leveranser dessa.problem att av

många Märkesvaruleverantörenproblem har aspekter.Denna typ av
detaljhandlareDeinte skall uppfattas lockvara.vill att somsomvaran

lågpriskonkurrens eftersomvill inte förföljer cirkapriserna utsättas
cirkapriset. Vidare gäl-sälja tillförsämrar deras möjligheterdenna att

med märkeslösa produkter elleroftast konkurrerarler märkesvaroratt
priser. Om märkes-med lägreprodukter märke,med annat enmenav

på kon-sin marknad kan det tolkashävdar sig väl attsomvara
därvid funnitpris ochkvalitet desshar vägt attmotsumenterna varans

priset.i kundens motiverar det högrekvaliteten ögon --
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Cirkaprisangivelser med eller mindre klart uttalade hot ommer
allvarligleveransavstängning cirkapriserna inte följs är enom

bruttoprisförbudet enligtkonkurrensbegränsning. Beteendet strider mot
former handel huvud-konkurrenslagen och hindrar effektivt varsnya av

hållasakliga priser den etablerade handeln.affärsidé lägre änär att
hålla på rationella inköpMöjligheten lägre priser bygger bl.a.att mer

kostnader, främst för butiks- och lagerlokaler. Det betyderoch lägre
vanligtvis etablering. För detta krävsinköp och s.k. ettstora extern--

mångatransportmöjligheter. Om kunderantal kunder medstort egna
till oftast förutsättningskall kunna lockas externläge detärett atten

sådana efterfrågas, märkesvaror.det finns dvs. Förvetvaror som man
inköp skall ekonomiskt intressanta för kunderna krävsatt attvara

prisnivån så låg föri allmänhet det kompenserar ökadeär att
service.transportkostnader och vanligen lägre grad av- -
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KLÄDER1

och marknadenProdukten1.1

Produkten1.1.1
ekonomiska littera-i denkläder och skor betecknasBeklädnadsvaror - -

uttryckKlassificeringenoch urvalsvaror.ofta sällanköps- ärturen som
konsu-i allmänhet köps, delsför frekvens varmed kläderdels den att

från skildaköptillfälle till harsinsemellan och ett annatettmenterna
i dekläderfunktionervärderingar egenskaper ochbehov och somav

vissaochprimära skydda Avflesta fall skall fylla de värma.utöver att-
exempelvis triv-prioriteras deni vissa köpsituationerkonsumenter eller

ändamålsen-sinbärarensel, trygghet och säkerhet plaggett ger genom
fallutformning och färg. I andraliga estetiska, ofta moderiktigaeller

på särskilt högt. Detbekvämlighet vad gäller skötselvärderas kravet
också valet plaggför vilka viktigtfinns konsumenter det är att genom av

Tillgrupptillhörighet.vissidentifiera sig med viss livsstil eller markera
ocksåefterfrågan och köpbeteende hörbilden differentierad attav en

varierarekonomiska inom vilken köp skall vä-den ett rymmasramen
kravställer dettasentligt mellan olika konsumenter. Sammantaget stora

på i butikerna.urvalet modellerav
erbjuds kon-färdigkonfektionEgentliga substitut saknas till den som

beställningssyalternativi butikerna. Konsumentens är attsumenterna
dåligabåda köpsituationer sub-i de flestaeller själv plagget, ärsy men

färdigkonfektionen.stitut till
funktionssättmarknadensGenerellt företagens beteenden ochärsett

och marknadsöver-produktkännedomberoende konsumenternasav
effektivt fungerandehinder förblick. det gäller kläder detNär är ett en

förmånga tillräckliga kunskapersaknarkonkurrens konsumenter attatt
bestäm-urskilja olika egenskaper hos plagg,och värdera ärett som

gällerfungera i visst avseende. Detmande för hur bra det kommer att
nöthållfasthet sömnadskvalitetenskrynkelhärdighet ellerocht.ex. tygets

erfa-användning.efter viss tids Konsumentensoch formbeständigheten
från många gånger betydelse förunderordnadtidigare köp harrenheter

modell,kombinationereftersom modeller ellerköpbeslutet avsamma
pååterfinns fleramarknadenmaterial- sömnadskvalitet sällan sä-och

också jämförande plaggföljd. förekommeri Det tester genomavsonger
emel-testverksamhet hartidningars försorg.myndigheters eller Denna

totala utbudetomfattning. liten del detlertid ringa Bara en av
får förårligen därför direkt betydelseochmarknaden blir etttestat

testinforma-betydelse tordeantal köpbeslut. Störremycket begränsat
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förmedvetenhet dennetionen ha för dels öka konsumentensatt om
vanligensvårurskiljbara material-, sömnads- och bruksegenskaper samt

på säl-också plaggtyp, dels ökaprisvariationer förekommersom enom
jarens dessa egenskaper.uppmärksamhet

informationsstandard och beslutsun-förbättra konsumentensFör att
sådanpå in-från lämnasida krav säljarenderlag samhälletsställs att

för konsumentenssärskild betydelseformation plagget harsomom
konsumentverketmarknadsföringslagen harköpsituation. Med stöd av

på överenskommelser med leverantörs-KOV beklädnadssidan träffat
pris-förutomdetaljhandelsorganisationer plagg,och attatt varaom

Skötselråd informationochförsedda medmärkta, skall mate-omvara
i foderrial yttertyg, etc.

åtgärder från förbättra konsu-sida förTrots dessa samhällets att
betydande brister i konsumen-mentinformationen finns det i allmänhet

många valsituationer base-produkt- och marknadskännedom. Iternas
från exempelvisinformationdärför köpbeslutet andra källor somras

så-från Påinte minst säljaren.arbetskamrater, bekantskapskrets och
erfa-kanmarknader konsumenten handlar under osäkerhetdana där

bildvisst märke eller inköpsställe eller denrenheten mär-avav
ketinköpsstället säljaren lyckats hos konsumentenskapa storsom

förbetydelse köpbeslutet.
ifungerande konkurrensEtt visst hinder för totalt effektivtsetten

flera s.k.distributionsledet det för selektiv försäljningär system som
återförsäl-imärkesvaruleverantörer tillämpar för främja intressetatt

jarledet för markera dessför aktivt marknadsföra märke ochatt ett att
profil. exklusiva försäljningssystem medför säljställenDessa vägrasatt

märkesvarusorti-leveranser vissa märkesvaror eller vissa delarav av
årligenNäringsfrihetsombudsmannen NO tiotalbehandlar ettmentet.

ifrågasatt Detaljis-anmälningar märkeskläder.leveransvägranom av
försökereller detaljister motsvarande sätt attterna pro-grupper av

filera sig selektivt inköpsförfarande, ibland kombinerat medettgenom
dåvarumärke, s.k. private brand. kan leda till leveran-Dettaeget att en

får får modellerinte sälja till vissa distributörer bara sälja vissaellertör
under vissa förutsättningar till andra distributörer.

förhållanden1.1.2 institutionella
i beklädnadsbranschen de handelsrestriktionerAndra problem rör som

skyddatillämpas import kläder. För bl.a. beredskapsskälattav av
från till-den inhemska beklädnadsindustrin konkurrens utländskamot

handelspolitiskaverkare kläder har Sverige inom för denav ramen
frånpå importerasöverenskommelsen i GATT dels tull kläder som

frånflertalet länder, kvantitativa begränsningar 25-tal u-länderdels ett
och statshandelsländer eller före detta statshandelsländer. Undantagen

frånfrån såväl licenstvång importtull, kvoteringar kläderärsom av
från varitEG- och EFTA-länder. Tidigare har importen Portugal be-

fr.o.m. februari för han-gränsad den 1989 gäller regler1 sammamen
tilldeln EG-länder. Med hänvisning bl.a.med Portugal med andrasom
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tekoindu-positiva effekter för svenskarestriktionernas begränsade den
påbörjadestrin, betydande negativa effekter för konsumenterna,men

Sverige mitten restriktionerna för flertaleti 1987 avvecklingav en av
vilka Sverigeländer med har begränsningsavtal.

1988 föreslog regeringen i proposition biföllsI oktober aven som
avveck-riksdagen, resterande kvantitativa restriktioner skulleatt vara

från påbörjade gjor-juli avregleringenlade den 31 1991. Ett denavsteg
våren då återinfördeskvantitetsbegränsningar underkläderdes 1990

från på från Turkiet.Kina och Malaysia infördes underkläderresp.
på år beräknasVärdet tull kläder erlades under 1989 kandenav som

uppgått till milj.kr. vilket i konsumentledet kan beräk-ha 700närmare
milj.kr. inkl.ha fördyrat importkläderna med 1500över moms.nas

på %varierar, och 17Tullsatserna beroende plagg, mellan 13typ av
uppgår genomsnitt tilloch i 15 %.ca

skyddseffekt be-länderspecifika kvantitativa restriktionernasDe är
beklädnadsproduktionensubstitut för den inhemskaroende hur godaav

från kvantitetsbegräns-olika begränsningsländer Vidplagg är.som en
tillgångning nämligen alla företag har fri till den svenskakommer som

ochmarknaden hit hör bl.a. svenska, finska, portugisiska, spanska gre--
försäljning begränsningslän-kiska konfektionärer denöveratt ta som-

kommit för.derna skulle ha attannars svara
vissa konfektionsindustrin skyddats be-Till delar har den svenska av

såvälgränsningarna den delsvenska västeu-stormen som en av annan
ropeisk konfektion sin i högre pris- och kvalitetsklas-har tyngdpunkt de

därför i omfattning med impor-och konkurrerar bara begränsadserna
låg-från lågprisländer. Restriktionerna i hakan ställetten gynnatmera

också fram-prisproduktionen i Grekland, Spanien Portugal, vilketoch
ocksåhållits från begränsningsländernas sida. Restriktionerna gynnar

lågprisländer exempelvis Bangladesh,produktionen i oreglerade som
GATTzs s.k.vilket delvis kan ha varit intentionerna vid tillkomsten av

konkurrenskraf-multifiberavtal MFA, liksom produktionen i mindre
tiga begränsningsländer.

restriktioneri form tullar och kvantitativaFörutom gränsskydd av
erhållittrikå- visst direktkonfektionsindustrinhar den svenska och

utgått industri- eller bransch-statligt stöd. Stödet har dels direktsom
försörj-stöd, regional- arbetsmarknadspolitiskt stöddels och samt som

ningsberedskapsstöd. olika stödformerna awecklades under 1980-De
från budgetåret 197980 85till omkringtalet successivt, 500 milj.kr.ca

198990.milj.kr.

1.1.3 Marknaden
Vidomfattande inom flertalet plaggtyper.Modellurvalet mycketär ge-

nomgång beklädnadsfack-beklädnadssortimentet i varuhus ochav
återfanns våren standardiserade1989 exempelvis plagghandeln som

frånmånga i reguljära priserjeans i varianter, prisklassermärken och -
i prisklassen 100-omkring till med tyngdpunkt70-80 700-800 kr. men

något exempelvisPå utförandevarierar i200 kr. plagg somsom mera
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prisernavarieradeprisspridningenjackor ännu större, säsongär samma
frånpå vår- mockajackor underexkl. ochoch sommarjackor skinn-

100 kr. till 2 000 kr.närmare
vanligenfinnskonfektion exempelvis skjortor och blusarLättare som

fannsockså undersökningeni refererademycket urval. I denett stort
från till 000butiker, omkring 50 kr. 1dessa plagg, alla i priseröversett

så omfattandebutik emellertidkr. Ingen eller butiker har ettgrupp av
butik mel-Vanligtvis omfattade sortimentet skjortor isortiment. enav

på fanns bu-modeller, fördelat olika prisklasser, detlan 20 och 50 men
skjortor.tiker lagerförde 200 modelleröver avsom

från till dentillverkare kläderTillförseln svenska och utländska av
uppgick år miljarder17svenska marknaden 1989 till sammanlagt ca

år till 2,1i leverantörspriser. uppgickkronor räknat Exporten samma ca
tillgången tillberäknasmiljarder kronor varför den inhemska kan

handelsmargi-tillmiljarder Uppräknat med hänsynknappt 15 kronor.
ngen till konsumenti grossist- och detaljistledet kan försäljnalema

år uppgått Häravmiljarder kronor.beräknas ha till drygt 34 ut-samma
handelsmarginalen 13gjorde 6,5 och den sammanlagda camoms ca

knappt 11.miljarder kronor detaljhandelns andel utgörvarav

tillgång, kläderkonsumtionhandelsmarglnal ochFigur Inhemsk1.1 av
åren 1979-1989.

Mill-kk konsumtion
35000-

,-30000
. .........25000.

z---------20000- .._
15000
100001 ..ê

.._.._.__--
5000 import

o ,v ,
19891937 19881995 19861982 1983 19841979 1980 1981

tillgången importerad. Ikläderinhemskaallt del den ärEn större av
sjönklåg %85självförsörjningsgradenbörjan 1960-talet mencaav

självförsörjnings-1980-talet harfram till till knappt 30 %. Under1980
årtiondet till 15 %.uppgick i slutetfortsatt sjunka ochgraden att caav

frånnågot omkring 50 %olika plaggAndelen varierar mellan typer av
på bl.a. bomullsbyxor ochskyddskläder till under 5 %arbets- och

på damkonfektion.blusar även tungmen
och skinnkläder uppgickProduktionen i Sverige kläder inkl. päls-av

både Deflaterat med dentill miljarder kronor.1988 och 1989 4ca
åråret produktionen 1989 iunder sjönkgenomsnittliga prishöjningen

665



volym räknat årmed mellan 5 och %.10 Importen ökade medsamma
från5 % i år årlöpande priser 12,7 1988 till 13,4 miljarder kronorca

1989 kan med hänsyn till prishöjningarna beräknas ha minskat imen
volym lika mycket, dvs. 5 %. Den svenska produktionen säljs i huvudsak
på hemmamarknaden förhållandevis del, 35 %,stor exporte-men en ca

årAv sammanlagd miljarderkläder 1988 2,2exportras. en av om ca
utgångspunkt frånkronor kan, med SPK:s granskning inköpsfakturorav

1988 och ungefär från1989, 60 % härledas svensk produktion medan
från såvälresterande 40 % importerade kläder leve-utgör reexport av

kedje- och postorderföretag.rantörer som
frånMedan gårkläder Sverige till tilldelen destörstaexporten av

nordiska frångrannländerna kommer importen till betydande del andra
ÅrEG- och EFTA-länder, Portugal exkluderas. 1989 kornäven om

17 % den frånvärdemässiga importen nordiska ide länderna hu-av -
från frånvudsak Danmark Finlandoch och sammanlagt %32 öv-ca-

riga såledesländer inom EG och EFTA. Exkluderas Portugal kommer
ändå % från två handelsområdena.50 importen deca av

Från andra länder årmed vilka Sverige haftunder 1989 har avtal om
Årkvantitativa begränsningar ocksåimporten omfattande. 1989 komär

från30 % dessa begränsningsländer 23 från KinaHongkong,ca varav
och Sydkorea.

frånImporten andra industri- förhållande-och utvecklingsländer har
vis liten omfattning.

Förändring svensk produktion och import kläder 1979-1989av av
Mätt i löpande priser har den svenska produktionen kläder ökat medav

30 % mellan 1979 och 1989. Under tid har importen änca samma mer
tredubblats. Med hänsyn till prisändringarna under perioden denkan
svenska produktionen årberäknas ha minskat i volym med 5 %ca per

importenoch ökat lika imycket Genomsnittligt tillför-harprocent. sett
år.seln kläder ökat med 3 %överav per

ocksåUnder perioden har betydande handelsomfördelning sketten
mellan länderna tillkläder Sverige. Den finska konfek-exporterarsom
tionen har exempelvis liksom den svenska förlorat marknadsandelar
medan upprätthålladen danska lyckats frånsin andel. Importen Fin-
land i årkronor räknat lika förhållande1989 1979 istorvar som men
till den importen fråntotala sjönk andelen till %.23 8 Importandelen
från frånDanmark ökade däremot till8 9 %. Sammantaget har import-

frånandelen nordiskade länderna 10-årsperio-halverats undernästan
frånden, 32 till 17 %

Ökat kraftigt i frånhar stället importen gjort andra EG- och EFT A-
länder. frånExkl. Portugal importenökade dessa länder med 13-14 %

Ökningenår åreni löpande priser mellan 1979 och 1989. har varitper
frånkraftig flera från varifrånländer i synnerhet Italien importenmen

fyrdubblats under 1980-talet.
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Den jämförelse ökningen svarade Portugal för. Importenstörstautan
därifrån åri genomsnittökade med 20 % och sexdubbladesca per un-
der perioden. I synnerhet har ökningen varit kraftig efter 1986, vilket

fråntill möjliggjortsdel har den avreglering importen Portu-stor av av
årgenomfördesgal 1987. Sverige hade tidigare inom försom ramen

multifiberavtalet överenskommit med Portugal begränsningom en av
Sverigetill kläder. Avtalet upphörde i samband med lan-exporten av

inträde 1987 övergångsperioddets i EG och framunderersattes en
till februari 1989 konsultationsavtal med syfteett utanav samma men

nivåernaprecisering för olika plaggtyper.närmare av
Även från årandra länder med vilka Sverige hade begräns-1989 s.k.

Ökningenningsavtal importen kraftigt. genomsnitthar ökat uppgick i
årtill 11-12 % under 1980-talet. Importvärdet har under perioden iper

från ingentredubblats ökningen varierar mellan ländernastort sett men
mångdubbling frånökning alls till Kina.importen exempelvisen av som

handelsomfördelning effektDen skett kan bl.a.som ses som en av
skillnaden i produktivitet och faktorkostnader länderna emellan och av
ändrade handelsrestriktioner. Vad gäller faktorkostnaderna och i syn-
nerhet arbetskraftskostnaderna har konfektionsindustri liksomsvensk

gångernordisk konfektionsindustri högt kostnadsläge 10-20ettannan -
mångahögre i utvecklingsländerna se 1.4.2.vidare i avsnittän av

Konsumtion kläder 1979-1989av
Försäljningen kläder till inledningsviskonsument uppgickav som

årtill miljarder kronor34 inkl. 1989. Härav kan värdetnämnts ca moms
skydds- och överdragskläder beräknas till miljarder kronor.1,5-2av ca

Sett hela perioden har försäljningen till relativtöver konsument sett
påförändrats tillförseln till marknaden figur 1.1sättsamma som men

år någotkan för enskilt variera beroende bl.a. förändring lager,av
prissättning och realisationsvolym i detaljhandeln. Effekten lagerför-av

små, fårändringarna torde dock eftersom kläder i allmänhet be-vara
traktas snabbrörlig konsumtionsvara lageruppbyggnaddärsom en en
undviks ökad realisationsförsäljning.genom

l löpande priser årenökade försäljningen medmellan 1979 och 1989
år7-8 % år.i Särskilt för-volym med 3 % kraftigper men ca per var

säljnings- åren ocksåoch volymtillväxten 1985-1987 vilket medförde en
viss rekyl åtföljandeunder 1988 och 1989 realisationsvolymmed ökad

båda åren.under de
mångaInledningsvis redovisades varumärket för konsumenter haratt

såvälviktig roll vid val modell, vad stapelvaror andragälleren av som
plagg. kvantifieringEn beklädnadssortimentet efter konsumentensav
köpvanor för kläder i märkesvaror, övriga stapelvaror plaggoch andra
har emellertid inte genomförts i föreliggande undersökning. I andra

framkommitsammanhang har volymmässigtandelen stapelvaroratt
uppgåkan bedömas till högst 10-15 % och imarknadsandelen all-att

lågmänhet för sådanmärkesvaror, dvs. varumärken med speciellär
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Påpåverkas det.köpbeslutmärkespreferens konsumentensatt ex-av
förhållandevisjeanssortimentet där märkesvarusystemet ärempelvis

bedömasmärkesvarorför allmänt kändamarknadsandelenkanutbrett
På bedömsjacksortimentetuppgå volymmässigt%,till högst 30 sett.

uppgå vissa delsegment,till 15 %. Inomandel högstmotsvarande ex-
högre.säljkanal, andelenprisklass eller kanempelvis i viss vara

Konkurrensförhållanden1 .2

Koncentrationstörhållanden IeverantörsledetI1.2.1
på tillverkaresvenska marknadenkläder denleverantörerAntalet av -

Därtillomfattande. kommereller mycketimportöreroch attär-
impor-regelbundet självamånga eller mindredetaljhandelsföretag mer

svenskafrån tillverkare.utländska Deviadirekt ellerkläder agentterar
återförsäljarnatilldelen direktsäljer tilltillverkarna största utan ett

mellanled.uppsamlande
varieradbeklädnadsindustrin mycketFöretagsstrukturen inom är

vävtillverkning ochfrån helintegrerade företag medalltmed egnaegen
starkttill företagsyavdelningarmarknadsförings- och ärdesigners, som

såväl funktion med barasortimentspecialiserade vad t.ex.somavser
lönsömnadsverksamhet.marknadsföringsfunktion ellerdesign- och

åri Sverigeföretag250 plaggtillverkandeSammanlagt fanns det ca
företag medlönsömnadsföretag resterandeochdessa 901989. Av var ca

haår beräknasantalet företagJämfört med 1979 kankollektioner.egna
trikå- konfektionsin-sysselsatta i och% och antaletminskat med 40-50

år omkringfrån tillsysselsatta 197920 000dustrin halverats,nästan ca
år000 1989.11

små färre 20-30i allmänhet medtillverkarna äninhemskaDe är sys-
många in-finnssortiment. Ofta detrelativt smaltoch medselsatta ett

damkonfektion, sportklä-lätttillverkare plaggtyp,hemska t.ex. avav en
Således tillverk-finns. finns det baraundantagder eller byxor, enmen

förvärvadesdamstrumpbyxor. Under 1987Sverige och Nordeni avare
Östersund BV.i Altamonstrumpfabriken Vinetta ABden KF-ägda av

Malmököpte sedantill Triconor AB,namnändradesFöretaget, som
trikåprodu-sedan den finländskaförvärvadeStrumpfabrik. april 1989I

därige-i Triconor och blevaktiemajoritetenTricooSuomen Oycenten
förproduktionskapacitetensamladedenmajoritetsägare avnom

istrumpbyxor Norden.
med bl.a. kon-Prosparitas ABinhemska tillverkareAndra ärstora

Fabriks AB,SiR, TopecoABfektionsföretagen Ljungströmgruppen
HexagonägdaTrikå AB,ResterödsKonfektion ochABSporrong

Trikå-FixmedBatzoYrkeskläder AB, ABHejcoFristads AB med bl.a.
OscarSwegmark InvestSlitmanfabriken ABAB,fabriker AB och samt

Skjortfabrik AB.AB med StenströmsJakobsson
grossisterantalfinns dettillverkarnade svenskaFörutom ett stort

årfrån år ochtillvarierarkläder. Antaletimporteraroch agenter som
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ungefär 0001år och 000. dessatill mellan 3 000 4 Avuppgick 1989 var
lagerhållande övriga direktimporte-ochimportgrossister eller agenter

mellanvarierardirektimportendetaljhandelsföretag. Värdetrande av
30ligga mellanberäknasgenomsnittligtkanolika plaggtyper settmen

totalimporten.och 40 % av
betydligt mindreår troligenimportgrossister än1989Stora mensom

ochdet SCA-detaljhandelsföretagendirektimporterandede största var
GefaSweden AB ochLeviföretaget AB Melka, StraussMölnlyckeägda

på hosmarknadenden svenskaFörsäljningen kläderSvenska AB. av
produ-inhemskatidigare nämndahos deföretag, liksom störredessa

år milj.kr.mellan 100 och 400varierade 1989centerna
på till-företageningetspecialiseringen kanochTrots storleken av

ställning,marknadsdominerandehagrossistsidanverkar- eller sägas en
förvaruområde. Marknadsandelenenskiltellervarken totalt sett

på skydds-ochFristads yrkes-fördamstrumbyxor liksomTriconor
exempelvisandelen för% medantill högst 20kläder kan beräknas ca

för Melka Janstorppå % ochberäknas till 15bevis jeans kan resp.ca
exempelvismarknadssegment,på %. vissajackor till under 5-10 Inom

företa-marknadsledandepåkostade för demodeller, kan andelenmera
större.gen vara

beklädnadsindustrinlönsamhet iochProduktivitet1.2.2
föräd-låg beklädnadsindustrin. RäknatiArbetsproduktiviteten är som
i lön-år 000 kr.till 120sysselsatt uppgick den 1988lingsvärde caper

ihelhet ochkonfektionsindustrinisömnadsindustrin medan den som
övrig tillverk-låg kr. Itrikåindustrin 240000160000 resp. caca

år 360 000låg förädlingsvärdet sysselsattningsindustri samma caper
kr.

beklädnadsindustrinproduktiviteten iperiod harlängreSett över en
förädlings-tillverkningsindustri. Räknati övrigutvecklats änsämre som

trikå- konfek-i ochproduktivitetenpriser sysselsatt harvärde i fasta per
1979-1988periodenundervarit i oförändradtionsindustrin stort sett

år tillverk-i övrig%med 2den kan beräknas ha ökatmedan perca
ökadebeklädnadsindustriniArbetskraftskostnadernaningsindustri.

år. produktivite-i genomsnitt 8 % Attunder period med percasamma
föruttryckbeklädnadsindustrin kansvenskainte ökat i den attten vara
i dendåligt substitut för kläderlågprisimporteni första hand utgör

påfår effektbegränsaddärmedproduktion ligger ochnisch svenskdär
produktion.dennakonkurrenstrycket

i bekläd-saluvärdetDå delarbetskraftskostnaderna utgör stor aven
på be-plagg,%, beroendeoch 50nadsindustrin eller mellan 35 typ av

också bekläd-svenskautsträckning denidessa kostnaderstämmer stor
marknadensåväl inhemskadenkonkurrenskraftnadsindustrins -

liksomsvenskInternationellt harexportmarknaden. sett annansom
arbets-vad gällerkostnadslägenordisk konfektionsindustri högtett

år låg1988i Sverige 100kostnadsindexkraftskostnader. Med ett en-
konfek-index förmotsvarandeStatisticsof Laborligt U.S. Bureau
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tionsindustrin i exempelvis dåvarandeItalien, Holland, Västtyskland
påoch Danmark 75-95 medan det för låg påTaiwan och Hongkong 10-

20. Länder Indien, Pakistan och Thailand har lägre arbets-ännusom
kraftskostnader påmed motsvarande index jämförelsen5-10. I harett
ingen hänsyn tagits till produktivitetsskillnader mellan länderna.

Skillnaderna i arbetskraftskostnaderna tillsammans med den svaga
produktivitetsutvecklingen torde viktiga förklaringsfaktorer till denvara
tidigare redovisade sysselsättningsminskningen under 1980-talet i den
svenska beklädnadsindustrin. Strukturförändringen och sysselsätt-
ningsminskningen föruttryck företagär dels har awecklats, dels haratt
flyttat sådanaofta med etablerade varumärken hela eller delar av- -
den arbetskrävande delen låglönelandproduktionen till förmest ettav
lönsömnad eller isömnad regi.egen

Trots kraftiga prishöjningar på den svenska konfektionen under
1980-talet, år,10 % och statligt och kommunalt stöd har lönsam-ca per
heten i beklädnadsindustrin inte upprätthållaskunnat under perioden.
Vinstmarginalen i konfektionsindustrin fi-resultatet eftermätt som-

förhållandei till omsättningen från århar sjunkit 3,0 %nansnetto ca-
till år1979 2,5 % 1988. Förräntningen det totala kapitalet uppgickca

sistnämnda år till 6-7 %. Exkluderas det statliga och kommunala stö-ca
det redovisade företagen årunder negativ1979 vinstmarginal medanen

ården 1989 uppgick till 1,8 %. En generell tendens under periodenca
lönsamhetenär statligtäven stöd förbättrades framatt utan t.0.m.- -
såväl1986 i konfektions- trikåindustrin. Därefter sjönk den undersom

1987 och 1988 enligtoch företagens under 1989.ävenprognoser

KoncentrationstörhåIlandena1.2.3 i detaljhandelsledet
Kläder säljs till slutförbrukarnakonsumenterna antalett stortgenom

mångaföretag i olika branscher. Arbets- och skyddskläder liksom olika
uniformer, vissa sportkläder och kläder med reklam-sorters typer av

påsäljstryck ofta frånbeställning direkt tillverkaren eller grossisten till
förbrukarenkonsumenten. såvälKläder för yrkes- privatbruk säljssom
också organisationer eller sammanslutningar vissa yrkeskate-genom av
gorier exempelvis landstingsanställda, lärare, officerare, Volvoan-som
ställda Därutöver säljs underkläder och beklädnadsartiklarosv. som
morgonrockar mångaoch i alltifrånbutikstyper dagligvaru-strumpor
handel, kioskhandel och solarier till varuhus, stormarknader och den

Överklädertraditionella beklädnadsfackhandeln. lätt och tungsom
herr- och damkonfektion säljs huvudsakligen i de sistnämnda distri-tre
butionskanalerna också ambulerande handel och postor-men genom
der.

Försäljningen till konsument kläder kan tidigare be-nämntsav som
uppgåtträknas ha till miljarder år34 kronor inkl. 1989. Räk-ca moms

exkl. kan värdet beräknas till miljarder28 kronor. Fort-nat moms ca
sättningsvis redovisas i försäljningsuppgifteralla exkl.rapporten moms

inte år såldesden försäljningenAv totala 1989 kläderannatom anges.
för miljarder17 kronor eller % beklädnadsfackhandeln65ca genom

670



och för miljarder3 kronornärmare eller 15 % varuhus ellerca genom
stormarknader. Cykel- och sporthandeln och postorderhandeln kan

år såltberäknas ha kläder för 1,5-2,5 miljarder kronor varderasamma
medan dagligvaruhandeln och detaljhandel såltkan beräknas haannan
för miljarder1-2 kronor vardera tillsammansoch ha för 5-10 %svarat

försäljningen till konsument kläder.av av

Tabell Försäljning kläder exkl. år1.1 moms i olika1989av
butikskategorier och detaljhandelsbranscher.

Branschbutikskategori FörsäljningTkr

Varuhus och stormarknader 2 500 4 000-Beklädnadsfackhandel 15000 17000-Dagligvaruhandel 1 000 2 000-Cykel- och sporthandel 5001 2 500-Postorderhandel 5001 2 500-Annan detaljhandel 1 000 2 000-

Samtliga 25 000 28 000-

Flertalet säljställen i dagligvaru-, och handel mycketärsport- annan
små återförsäljare kläder. Med hänsyn till säljställenas vanligtvissom av
begränsade sortiment och med delvis inriktning påbl.a. arbets-annan -
och skyddskläder har företagen i dessa distributionskanaler inte be--

påverkadömts marknadens funktionssätt i nämnvärd utsträckning vad
gäller försäljning lätt och konfektion. Den fortsatta gransk-tungav
ningen och redovisningen konkurrensförhållandena vid detaljdistri-av
bution kläder har därför begränsats till företag kan klassificerasav som

varuhus, stormarknader eller beklädnadsfackhandel. Densom sam-
manlagda försäljningen kläder i nämnda årsäljkanaler kan 1989 be-av

uppgåtträknas ha till 20 miljarder kronor exkl. och förca moms svarar
65 % den totala klädförsäljningen. Till den del postorderföretagenca av

bedriver butiksförsäljning parallellt med postorderförsäljningen ingår
denna butiksförsäljning.även Den totala postorderförsäljningen kan

tidigare beräknas uppgåttnämnts ha till mellan 1,5 och 2,5 miljar-som
der kronor.

Även företagen i beklädnadsfackhandeln små.vanligtvis Nästanär
90 % företagen har bara butik, 2 3 sysselsätter 1-2av en av personer
och 40 % företagenöver säljer kläder för mindre år.milj.kr.än 1av per
Dessa omsättningsmässigt minsta företag århade 1989 marknadsan-en
del 5-10 %. Ungefär 80-90 % företagen årom ca omsatteav samma
kläder för mindre 5 milj.kr.än och deras sammanlagda marknadsandel
uppgick inte till 30än %.mer ca
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bruttomarginalmoms ochförsäljning kläder exkl.BeräknadTabell 1.2 av
årbeklädnadsfackhandelstormarknader och 1989.l varuhus,

Marknads- Brutto-Antal Försälj-Butikskategori
marginalandelföretag ning

Mkr % %ca

Mángfillalföretag 36300 2810 7
ochVaruhus- 36Stormarknader 200 127 3

Beklädnads-- företag
3616butiker 4 100350

Övriga 38900 46företag 3 900 11
Företag med- 4019butiker 300 5 000249

3626Enbutiksföretag 3 600 6 900-
200b 3774Samtliga 3 900 19

3 KvantumlCA:s harvarderaräknats ettOBSStormarknaderoch StormarknaderDomusFUB, som
företag.
b milj.kr.000lnkl. 26momsca

företag. Dessadomineras 8tillFörsäljningen kläder konsument avav
helamarknadsandel 50-55 %. Underår sammanlagd1989hade omen

beklädnads-pågått koncentrationsuccessivdet1980-talet har aven
företaget beräknas haför kanMarknadsandelen dethandeln. största

årårår för de 4från till % 1989 och8 % 1979 11 störstaökat resp.ca
år ytterli-koncentrationenfrån %. Under 1990 har% till 4025-30 ca

denutvecklingKoncentrationen har skett delsskärpts. avgenomgare
förvärv konkur-företag, delsmed andrarörelsen i konkurrens avegna

årföretagen 1989medfört marknadsledande ärvilket derentföretag att
årmarknadsledande 1979.företag dedelvis andra än

totaltbeklädnadsfackhandeln ochiföretaget ävenDet största sett
år Mau-M Hennes1988 och 1989 Hdistributör kläder varavsom

båda åren miljar-1,8butiksförsäljning klädermedritz AB om caaven
postorderförsäljningeninkluderasexkl.der kronor även genommoms.

på svenskadenuppgick försäljningen kläderRowells ABH M av
år vilketmiljarder kronor 1989till 2,1marknaden motsvarar enca

någotblir lägreMarknadsandelen10-11 %.marknadsandel omom ca
Sportkläderskydds ochbeklädnadsförsäljningen inkluderar bl.a. arbets-,

dotterbolagende utländskai kanaler. Inkluderassäljs andra ävensom
fö-exkl.miljarder kronorsålde Mauritz kläder för 5Hennes närmare

bl.a. i Sverige.rekommande varuskatter, moms,
också ochAhl ABKappsäljare kläder i butiksledet ärStor avsom

Åhléns Stormarknaderoch WAB BJohnson SABA ABAxel genom
år till 1,5 1,3uppgick 1989försäljning kläderAB. Företagens ca resp.av

miljarder kronor.
detalj-också ställning ikraftigt stärkt sinICA1980-talet harUnder
underLindex ochförvärvet 1982 ABför kläderhandelsledet genom av

också denGulins AB. Enbartvia LindexAB1988 Ellos samtav
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sålde företag försvenska marknaden dessa kläder sammanlagt närmare
årmiljarder Tillsammans försäljningen2,1 kronor 1989. med strum-av

såldedagligvarubutikernakalsonger och andra plagg i ICA-kon-por,
företag kläder för miljarder kronor.trollerade 2,5närmare

årförvärv koncentrationen iAndra under skärptstörre senare som
årförvärvbeklädnadshandeln KFzs 1987 Bredenberg C0 AB,är av

årJosefssons Hagenfeldt-Affärerna1988 Postorder AB och 1990av av
sålde år kläder i för 1,5AB. KF 1989 varuhus och stormarknader ca

försäljningmiljarder kronor. Inkluderas Bredenbergs och Hagenfeldts
år uppgick till miljarder kro-kläder sammanlagt 0,4som samma caav -

uppgåbutiksförsäljningen till %.kan KF:s andel komma 9attnor av-
därtill Josefssons postorder- och butiksförsäljning kläder kanLäggs av

marknadsandelen beräknas ligga omkring 10 %.
ocksåaugusti 1990 förvärvade KF AB. Genom förvärvetI Kapp Ahl

uppgå till % KF blirkan marknadsandel komma 16 ochKF:s att ca
pådistributören kläder den svenska marknaden.därmed den största av

företagsförvärven koncentrationen inom bekläd-Motiven för och
i vissa fall varit i företa-nadshandeln har lönsamheten det uppköptaatt

varit otillfredsställande, medan det i andra fall varit dvs.tvärtom, attget
utgångs-bådahaft fallendet uppköpta företaget god lönsamhet. I har

uppnåfusionerpunkten varit stordriftsfördelaratt genom som gagnar
både uppköpta och det förvärvande företaget.det

Lönsamheten bekIädnadsdetaIjhandeni
Enligt resultatredovisningföretagens uppgick bruttovinsten handels--

årmarginalen efter prisnedsättningar inkurans till %och 1989 38 av-
år årförsäljningen. någotBruttovinsten ökade jämfört med 19881989

år Dåungefär densamma 1979. basen för procentberäk-men var som
ocksåningarna försäljningen kraftigtökat under perioden har brut-- -

tovinsten i kronor kraftigt.räknat ökat
Även sådandriftskostnaderna i periodenhar ökat takt under att

vinstmarginalen, efter finansnettot iresultatet avskrivningar och rela-
tion till försäljningen lägre i i början perioden.slutet änsnarast var av
År uppgick1989 vinstmarginalen till i genomsnitt %2,3 motca ca

år år uppnådda% förränt-2,7 1979. Det 1989 resultatet motsvarade en
ning det totala kapitalet i beklädnadsdetaljhandeln balansomslut-av -

% någotningen 10-11 vilket förräntning debättreär änom ca en-
åruppnåddes%9-10 1979.som

Etableringstörhållanden1.2.4
någonMöjligheterna etablera beklädnadsbranschensrörelseatt av

får förhållandevisolika delmarknader betraktas Institutio-goda.som
hinder direktanella och andra etableringshinder saknas. Dessutom är

förhållandevispå mångakapitalbindningen i företagen delmarknader
låg. förhållandenEn effekt dessa etableringstakten i branschenär attav

också förhållan-antalet nedläggningarhög och konkurser ärär attmen
devis stort.
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lntegrationsförhållanden1.2.5
funktiontidigare finns det vissa skillnader i prestation ochSom nämnts

ocksåtillverkarna detaljhandelsföretagen. Vissamellan mellanmen
exempelvis efter beställ-tillverkare lönsömmare kläder endastsyr- -

ning utvecklar eller kollektioner ochmedan andra bara modeller even-
marknadsföringen. förekommertuellt ombesörjer I detaljhandelsledet

också beställningssys hosföretag utvecklar modellerdet att somegna
tillverkare. funktionsintegration tordeeller utländska Dennasvenska

befrämja effektivitetsutvecklingen i branschen.närmast
också ägarintressen iförekommer detaljhandelsföretag harDet att

tillverkarledet vertikala ägarintegration,och dennaomvänt sommen
effekt, förekommer inte mark-kan ha konkurrensbegränsande hos de

företagen i begränsad omfattning hos övriganadsledande och mycket
företag i beklädnadsbranschen.

organisationstillhörighetSamverkan1.2.6 och
redovisade utvecklingen under 1980-talet ökad beslutskoncen-Den mot

påtagligaretration i beklädnadsdetaljhandeln blir denännu ävenom
beaktas förekommer företagen. Genomsamverkan mellansom sam-

verkan mindre företag tillgodogöra sig vissa marknadsle-kan deav
på påstordriftsfördelardande företagens bl.a. inköpssidan ävenmen

marknadsföringssidan, exempelvis varumärke ochgemensamt gemen-
fårreklamkampanjer, säljaktiviteter 0.d. Denna samverkan delssamma

påeffekt prisbildningen sortimentet, dels indi-deten gemensamma
påverkaviduellt företagens beteende.attgenom

Samverkan mellan företag i beklädnadsbranschen och andrarörsom
förhållanden direkta affärsuppgörelser förekommer huvudsakligenän

påfackkedjorhorisontellt branschorganisationer, frivilliga ochgenom
s.k. franchisingbas.

1.2.7 Branschorganisationer
sin iI leverantörsledet företagen organiserade efter funktionär sex
i organisatio-branschorganisationer. Tillverkarna organiseradeär tre

Textilrådet TRKonfektionsindustriföreningen KiF inomdels iner,
tekoindustriförening Sveri-Sveriges industriförbund, dels i Sveriges och

inomlönsömmares riksförbund industriförening. DenSvenskges sam-
verkan förekommer i dessa organisationer huvudsakligen kon-rörsom

frågortakterna med departement och i övergripandemyndigheter samt
remissinstans i närings-, handels- marknadspolitiska ärenden.ochsom

TRKiF:sDen samverkan finns prissidan till rekom-begränsassom
påmendation prisbild-leverans- och betalningsvillkor. Effektenav

ningen denna rekommendation emellertid försumbar.ärav
ocksåFöretagen i grossistledet organiserade i organisationer.är tre

grossistfunktionImportörer med organiserade i Textilleverantörernaär
också Textil-och tillsammans med direktimporterande detaljister ibl.a.

tvåimportörerna. De organisationerna tillsammans har 150som ca
kansli. tillmedlemmar har Textilleverantörerna anslutnaärgemensamt
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Grossistförbundet Svensk Handel medan Textilimportörerna heltär en
fristående intresseorganisation. En tredje företagdeutgörgrupp -
importagenterna- i huvudsak säljer importkläder till svensk de-som
taljhandel i den utländske huvudmannens Dessa organiseradeärnamn.
i Sveriges handelsagenters förbund. De organisationerna i grossist-tre
ledet kan eller mindresägas utföra arbetsuppgiftermer samma som or-
ganisationerna i tillverkarledet. Något direkt påinflytande medlemsfö-

prissättning såledeskan organisationerna inte ha.retagens sägas
Företag i detaljhandelsledet för kläder kan organiserade i olikavara

förbund inom Sveriges köpmannaförbund påberoende huvudsaklig
verksamhets- och sortimentsinriktning. Den organisationen förstörsta
beklädnadsdetaljhandeln Sveriges textilhandlareförbund.är Organisa-
tionen utför i princip tjänster tidigare nämnda branschor-samma som
ganisationer bevakar den enskilde medlemmens intressen i försäk-samt
ringsfrågor och i tvister med leverantörer eller konsumenter reklama-
tionsfrågor. Några rekommendationer till vägledning för medlemmar-

påprissättning kläder inte Däremot rekommenderar organi-ut.nas ges
sationen priser och sybehör till vägledning för medlemsföre-garner

prissättning.tagens
Som finnsnämnts det form samverkan inom bl.a. bekläd-ovan en av

nadsdetaljhandeln kallas franchising. påSamarbetet byggersom ett av-
åtal mellan sidan franchisegivare åoch den andra antal sins-ena en ett

friståendeemellan franchisetagare bedriva viss verksamhetattom un-
der varumärke eller symbol. Lokalutformning,gemensamt namn, per-
sonalutbildning, sortiment bestäms eller i utsträckningstyrs storm.m.

franchisegivaren. Franchisegivaren kan antingen leve-av som vara en-
eller detaljistrantör och franschisetagarna har sin branschorga-en var-

nisation, Svenska franchiseföreningen Franchisetagarnas förening.resp.
Organisationernas uppgift bl.a. tillvaratagaär medlemmens intres-att

Någotavtalsparten. inflytande prissättningen klädergentemotsen
till konsument har organisationerna däremot inte.

1.2.8 Frivilliga fackkedjor
Idén med fackkedjor bl.a. skaffaär medlemmarnaatt en gemensam,
enhetlig och tydlig profil, bl.a. med stöd varumärke eller symbolav eget
butiksprofil etc.. Detta särskild vikt vid försäljningär kläder, ef-av av

påkunden i brist erfarenheter förmågaochtersom urskiljaattegna
olika plaggegenskaper inte sällan sitt köpbeslut basisgör den bildav

säljstället eller varumärket han har.av som
Enligt den detaljhandelsundersökning gjordeSPK hösten 1988som

kan drygt 500 10-15 % sammanlagt 3 900 företag i beklädnads-av ca
fackhandeln beräknas deltaga någoni form organiserad samverkanav
med andra detaljhandelsföretag. dessa företagAv hade sjuttiotalett
franchiseavtal medan övriga ingick i 10 olika fackkedjor. Denca sam-
verkan förekommer mellan medlemsföretagen i kedja omfattar,som en
förutom inköp, marknadsföring inkl. butiks- och personalutveckling

prisrekommendationer det sortimentet.samt gemensamma
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mångfilialföretagen imarknadsledandeNågon desamverkan med
skeddedennaintevaruhuskedjorna förekomfackhandeln eller utan

sammanlagda för-medelstora företag. Denmindre ellermellanfrämst
år 2,6tilluppgick 1988samverkande företagendesäljningen hos ca

inköptmiljarder kronor,hälften,knappt 1,2kronormiljarder varvarav
fackkedjorna.någon de 10av cagenom

ord-nämndifackkedjornade 10Omsättningsmässigt störst varcaav
MisterochABMQ Fashion GroupDesamAB, AB,ning JC Inköps

efterMister ävenår och ärgick DesamUnder 1990AB. samman men
Omsättningen hostvå kedjorna.de andrasammanslagningen mindre än

%60år till miljard kronoruppgick 1989 1C-butikernaJ varvarav caca
MQ-butikerna ochFörsäljningen hosJC Inköps AB.inköpt genom

miljarderår 0,6till varderaDesam Mister-butikerna uppgick casamma
fackkedjan.hälften köptsungefärkronor genomvarav

Barniebeklädnadsbranschenfackkedjor i ärbetydandeAndra mer
Mode-gruppen.och UngtInköps ABCenter

Franchisesystem.2.91
ersättningvissfranchisegivarefranchisingPrincipen för är motatt en

upplåter bedriva rö-franchisetagare rättenviss tid till fleraunder att
på franchiseta-byggerfirma. Systemetfranchisegivarensunderrelse att

skulle hafranchisegivarenpåbutikendriver sätt somsammagarna
får inte bedrivasnormaltNågon verksamhetkonkurrerandegjort. men

bindandeJudetaljreglerade.mindreelleravtalen kan av-mervara mer
upplåtaren för butiksut-på stödställskravtalen desto störreär om

vad gällerpersonalutbildningmarknadsaktiviteter, ävenformning, men
prissättning.

förAB ärfranschisegivarna Fenomeno agentDe ärstörsta som-
TwilfitABABMagasinet Polarn PyretIndiska AB,Benetton samt-,
franch-hos dessaBlå. försäljningensammanlagdaGul Denoch AB

uppgått 800-900tillhakan beräknasfranchisetagareisegivare och deras
årmi1j.kr. 1989.

före-samverkandenkonstaterasSammanfattningsvis kan att som
kon-binderbeklädnadsdetaljhandelnföretagen imellankommer upp

fåtal beslutsfat-försäljningen tillpå betydande delkurrensen ettaven
tare.

konkurrensbegränsningarAndra1.2.10
modellut-och plaggetsvarumärketinledningsvis nämndes harSom

vidkonkurrensmedelmoderiktighet betydelseformning och stor som
butikernamarknadsföreffekt häravbl.a.kläder. Somförsäljning enav

begrän-produkter. Dettadifferentieradeutsträckningsinsemellan i stor
På märkesva-avtal.konkurrensbegränsandeocksådå förintressetsar

däremotdetidentifiera, ärskall lättatill sin attnatur vararor, som
avtal. Leverantö-konkurrensbegränsandeformermed olikavanligt av

konsekventmindreofta ellertillämparmärkesvaror ge-merrerna av
också cirkaprisre-Vanligtvisförsäljning.selektivnomförd utmanger

676



till för prissättning. olikakommendationer vägledning butikernas I
följsamheten i tillsammanhang har det framkommit detaljhandelnatt

dessa rekommendationer hög. har föranlett bl.a.Detta NOär att upp-
återförsäljarejeans informera sinaleverantörerna attmana av resp. om

frånfria avvika cirkaprisrekommendationerna och självadessa äratt att
på återförsäljarepriser erinratssina märkesvarorna. Samtidigt harsätta

påverka återförsäljareinte andra tillämpa visst pris. ti-Somatt attom
uppgådigare kan andelen märkesvaror beräknas till högst 25-nämnts

%, volymmässigt30 sett.

Prisbildning1.3

pålägg på kläder1.3.1 Priser och
Som inledningsvis nämndes finns det i butikerna för varje plaggtyp av -
byxor, skjortor, tröjor, klänningar varianterantaletc. ett stort som var-
för skjortor,sig betingar olika priser. Exempelvis fanns det i butikerna

bomullslångbyxorblusar, kjolar, jeans i reguljära priser tilloch andra
frånkonsument till omkring vissa fall till högre50 000 kr. och i1 ännu

priser. i buti-Denna kraftiga prisvariation förklaras skillnader delsav
pålägg.kernas inköpspris, dels i butikernas

påläggButikernas före eventuelli den reguljära prissättningen, dvs.
från Påprisnedsättning, varierar i % till %. vissa50 200stort sett typer

inköpsförhållanden,plagg och vid speciella vid direktimport,av som
påläggkan butikernas överstiga %. Genomsnittligtväsentligt 200 upp-

påläggen år någotgick modevarie-1989 till drygt 100 %, högre för mera
någotrade plagg blusar, kjolar och klänningar föroch lägresom mera

ocksålångbyxorstandardiserade plagg jackor. finns vissaoch Detsom
påläggskillnader i genomsnittligt olika butikstyper dennamellan men

skillnad förklarar mycket liten beskrivna variationen idel denen av
pålägg. dåSkillnaden viss butikstyp.mellan företagen inomär större en

förhållande påläggSamma olika inköps-gäller detaljhandelns plagg i
påläggprisklasser. Generellt gäller butikerna tillämpar högreatt

billiga plagg dyra och vice skillnad förklarardennaän versa men
pålägg.litemycket den totala variationen iav
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Tabell Genomsnittliga inköpspriser, påläggtörsäljningspriser1.3 och
våren på vanliga plagg.1989 typer av

Plaggtyp lnköpspris Försäljningspris DetaIhandeIs-
inkl. moms lägg

kr kr %

Överrock
kappa 450 1 150 107
Kostym 750 1900 105
klänning
kjol 120 300 109
Jacka 240 600 97
Långbyxa 125 300 98
Skjortablus 98 250 108

Andra omständigheter bidrar till påläggförklara variationen iattsom
detaljhandelsföretagen vidär prismärkningen ofta tilläm-plaggetatt av

priser ligger under jämnt 10-tal kronor och detnärstrax ettpar som
gäller plagg i högre prisklasser ofta priser jämnaunder 50 ellerstrax
100 kr. åskådliggörsDetta prissättningsbeteende också bågmön-detav

framkommer vid påläggavprickning det detalj-ster som en av som
vårenhandeln 1989 tillämpade iplagg olika inköpsprisklasser

figur 1.2.
bågeVarje i diagrammet kan försäljningsprissägas representera ett

inkl. Genom följa båge kan prissättningenhur iattmoms. en man se
detaljhandeln fungerar. bågenEnligt har markerats med exempel-som
vis någon300 kr. har butik för plagg betalat 75 kr. i inköpspris Aett

påläggoch tillämpat 225 % B vilket inkl. blir pris tillett ettom moms
konsumenten 300 kr. En butik eller butik förom ca annan samma men

modell har för fårplagg konsumenten betala 300 kr.ettannan som ca
för inkl. betalat 170 kr. C i inköpspris tillämpatbaramoms ettmen
pålägg % D. pålägget40 Det sistnämnda någonkan butiksom ca vara
reguljära kalkyl också lågpris-kan exempelvis gälla plaggettmen som

dock realisationer eller prisnedsatt för lockasatts, attannan vara,
kunden till köp andra i sortimentet.av varor

tvåDe heldragna linjerna i diagrammet visar det genomsnittliga de-
taljhandelspålägget i olika inköpsprisklasser för kläder direktim-som

importerats fristående grossister. Linjernas lut-porterats resp. genom
ning påläggenvisar genomsnittligt sjunker med stigande inköps-att sett
priser. framgårVidare pålägg pådetaljhandelns högre direktim-äratt
porterade kläder, på10-15 % högre frånkläder köpts import-än som
grossist. För distributionspåläggetdet totala i det sistnämnda fal-att

måste ocksålet pålägggrossistens räknas in vilket i de flesta fall torde
överstiga nämnda %.10-15
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påpålägg kläderinköpspris procentuelltmellan ochsambandetFigur 1.2
årbutikerbeklâdnadstöretag medi 1-49 1988.

Direktimport
frånInköp

svensk
leverantör

lllvyrvluvlvvxuulr..ll1,17
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

A C

årenpåläggsutvecklingen 1979-19891.3.2 Pris- och
år prisökningstakt har denågra omkring avtagandeEfter 1980 med en

på exkl. reali-reguljärt priserna kläder till konsument dvs.tillämpade -
förhållandevis Priserna harkraftigt efter 1982.sationsplaggen- ökat

frånfrån såväl i synnerhetsvenska utländska tillverkareökat mensom
1.4. konkurrensfördelar importentabell Dede svenska gentemot som

innebar, elimine-och 1982 den svenska kronandevalveringarna 1981 av
på konfektionen redanprishöjningar den svenskarades till delstor av

på svenskaDärefter prisutvecklingen denunder 1983 och 1984. har
frånpåföljt priserna klädimporten andrakonfektionen i väst-stort sett

europeiska tillverkare.
reguljära priserna till under 1980-taletHöjningen de konsumentav

såvälpåläggockså i kronorförklaras detaljhandelns har ökat-attav
År pålägget beklädnadsdetaljhandeln föreuppgick ii 1979procent.som

mångfilialföretagennågot irealisationer till 92 %, högreeventuella ca
årTio98 % % i övriga butiker.med i genomsnitt 84mot senare,caca

påläggetår genomsnittliga till i genomsnittökat1989, hade det ca
mângfilialföretagen övriga till 100 %.till 120 och hos103 %, hos caca

pålägget mångfilialföretagen förklaras dessabl.a.Det högre hos attav
funktion i utsträck-delvis medtidigare har störrenämnts annansom en

frånimport direkt denning vamprovning, modellutformning ochegen
får inköpspris ochtillverkaren. detta företagen lägreutländske För ett -

påläggsberäkningen de har i gengäldsamtidigt bas förlägre menen -
pålägg ivilket motivera högrei rörelsen kanhögre kostnader den egna

kronor.
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påläggFörändringar iTabell i genomsnittliga priser och1.4 procent av
textila beklädnadshandelnden 1979-1988.

PåläggFörsäliningspriser i kronorInköpspriser
Svensk SvenskImp. Tot. Svensk Imp. Tot. lmp. Tot.
tillverkn. tillverkn. tillverkn.

10 8 9 9 9 7 8 81979 9
7 7 7 8 6 7 9 5 61980

1981 11 2 5 4 11 0 311 1
1982 6 6 6 8 7 7 9 8 8
1983 11 13 13 10 12 11 8 11 10

10 111984 14 7 8 15 8 9 16
10 91985 8 7 7 8 8 8 8

71986 10 4 5 10 5 6 10 6
1987 11 5 6 13 7 8 14 9 10

51988 4 4 4 6 4 5 8 4
19893 5 69 3 3 10 4 5 11

a på halvåret halvåretBaseras prisändringarmellanförsta ochförsta 1989.1988

påläggen sortimentet,I har hänsyn inte tagits till delatt caovan en av
%, säljs till pris. företagens redovisade varukost-30 nedsatt Baserat

år då uppnådda påläggetnader 1988 uppgick det till 62 %. Mellan-ca
pålägg på försälj-skillnaden mellan detta och de %103 uppmättssom

ordinarie pris, vid sidan svinn i huvudsakningen skedde till bör avsom
realisa-uttryck för de prisnedsättningar sker i samband medvara som

tioner 0.d.

bedömningSammanfattande1.4

delskonstaterade variationerna i priserna kan uttryck förDe vara
marknadens värdering olika kvalitetsegenskaper hos plagget, exem-av
pelvis moderiktighet, passform, bearbetningsgrad, materialets skrynkel-

för marknadsimperfektioner exempelvishärdighet dels att ettetc., som
från visst betingar högreplagg vissa leverantörer eller inköpsställe ett

pris andra kvalitet och utformning.plagg motsvarandeän av
måttNågot på prisvariationenexakt del den totalahur stor somav

på sig prisberor tillverkare eller marknadsförare betingar högreatt ett
på redovisas imärkesvaror eller i märkesbutiker kan inte denna rap-

för utveckling undersök-Detta kräver resursinsatsstörreport. aven
till-ningsmodeller, materialinsamling utvärdering funnitsoch än som

igänglig inom för föreliggande SPK har däremot andrauppdrag.ramen
påverkarsammanhang granskat och försökt isolera olika faktorer som

priset bl.a. inköpsstället. faktorerkläder, varumärket och Andra som
ingått främst bearbetningi analysen graden plaggetär genom-av som
gått identifiera.applikationer observatör kanoch antal tränadsom en

nöthållfasthettygmaterialets exempelvisDäremot har egenskaper som
formbeständighet inte Exempel faktoreroch skrynkel- eller beaktats.

ingått prisvariationen skjortor förutomvid analys är,t.ex. va-som av
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rumärket och butikstyp, kragens och okets utformning, antal fickor,
axelklaffar, eller dold knäppning,öppen enkel- eller dubbelsöm, ärm-
längd, enkel- eller dubbelmanschett, och mönsterpassningmönstertyp

tillverkningsland. Sammanlagt ingåtthar i analysen 20-tal olikasamt ett
kvalitets- förklaringsfaktorer.eller

den påAv totala prisvariationen skjortor kan 65 % förklaras deca av
specificerade faktorerna. Resterande 35 såle-% prisvariationen harav
des inte kunnat förklaras. Motsvarande analys andra plaggtyper harav
resulterat i förklaringsvärden i ligger mellan 50 och 70 %.stort settsom
Såväl vissa specificerade varumärken inköpsställen har i dessasom

påverkaanalyser visat sig prisvariationen. Upp till 25 % prisvariatio-av
har i vissa analyser kunnat förklaras två faktorer.dessa När detnen av

gäller exempelvis skjortor konstaterades märkesskjortorna be-att var,
påroende märket, 10-70 % dyrare andra skjortorän motsvarandeav

kvalitet och utformning enligt den specificerade modellen. Värdet av
analysen begränsas dock modellen lämnarnämntsattav som ovan ca
35 % prisvariationen oförklarad. Merpriset för märkesskjortor kanav
därför delvis föruttryck kvalitetsskillnader inte kunnat speci-vara som
ficeras och kvantifieras i modellen, exempelvis materialkvaliteten.

förhållandevisTrots många ingåttvariabler har i analysen kanatt
således del prisskillnaden mellan olika modellvarianter ochstoren av
inköpsställen ändå inte förklaras. ocksåDetta såvälbelysande förär de
problem konsumenten i köpsituationmöter denne vill göra etten om
rationellt köp med hänsyn dels till olika kvalitetsegenskaper hos en

dels till priset, för företagens situation och frihet vid prissätt-vara, som
ningen kläder.av

Prisbildningen i ocksåbransch kan utifrånbelysas konkurrens-en en
teoretisk Vad beträffar prisbildningen på kläder i leverantörsle-ansats.
det kan mångakonstateras det finns mångasäljare och köpare. Detatt
omfattande ocksåutbudet medför fördet varje finnsmodell mycketatt
närliggande Mångasubstitut. fårinköpare dessutom ha god mark-anses
nadsöverblick och produktkännedom, bl.a. gäller detta inköparna hos

distributörer, vilka oftast specialiserade fåtalär ellerstora etten
plaggtyper. Med reservation för de kvantitativa restriktioner finnssom

frånför import vissa länder år fårskall awecklas under 1991men som
prisbildningen fungera åtminstoneväl i leverantörsledet, på denanses
del sortimentet och försäljningen %70 eller inte kanav mer som an-- -

märkesvaror.utgörases
Vad beträffar prisbildningen i detaljhandelsledet kan konstateras att

såväldet finns många säljare köpare köparnaattsom men
konsumenterna i allmänhet saknar tillfredsställande produkt- och mark-
nadskännedom. Marknadsformen kan betecknasnärmast som mono-
polistisk fårkonkurrens. Priset tidigare sådana markna-nämntssom
der ofta underordnad betydelse konkurrensmedel. förhållan-Densom
devis höga beslutskoncentrationen ägande och samverkan,genom som
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nöd-karaktäriserar beklädnadsförsäljningen i detaljhandelsledet, ökar
förutsättningarna förvändigtvis inte heller konkurrens.

såväl billigakan konstateras modellurvaletVad är att somsom av
beträffar prissättningen iomfattande i detaljhandeln. Vaddyra plagg är

så tvåi eller flera Idetaljhandelsledet sker denna inte sällan steg. ett
åsätts bedömsförsta pris huvuddelen kundkretsensteg ettvaran som av

påutbud marknaden. Ivillig betala med hänsyn tillatt annat ge-vara
åsatta pris.säljas tillnomsnitt 70 % plaggen beräknas dettakan ca av

sålts i flerainte inom viss tid prissänks sedan ellerPlagg om-som en
många gångergångar ligger inköps-i sista hand till pris näraett som-

pris öka underpriset. Volymen säljs till nedsatt har tenderat attsom
hela 1980-talet i synnerhet under 1987-1989. Detta kan beromen

finnsflera faktorer, modevariabiliteten skulle ha ökat, detbl.a. att men
på bedömningeningen indikation detta. faktor kanEn attannan vara

tillmarknadsmässiga priset varit för optimistisk med hänsyndet ut-av
på prisreduktio-vilket tvingat företagen till kraftigabudet marknaden

sålda.fåför plaggenattner
påläggs-uppnådda marginal-beträffar genomsnittliga ellerVad den

nivån bruttovinsten försäljningen realisations-för den reguljära och
varit iförsäljningen denna ikan konstaterassammantaget att procent

oförändrad under perioden, de reguljärt tillämpadestort trots attsett
påläggen för-faktiskt ökat med 10 procentenheter. Räknat i procent
säljningspriset detaljhandelns marginal vid försäljning kläder iavvar

påläggbåde år årgenomsnitt % priser och38 1979 och 1989. Med deca
uppnåtts lönsamhethar flera företag kunnat redovisa godstorasom

småi företag varit mindre god. Genom-medan den andra stora som
snittligt kan lönsamheten vid detaljdistribution kläder hasägassett av
varit i oförändrad perioden.undersettstort

konkurrensbegränsningar finns i detalj-De leverantörs- ochsom
för i form selektiva säljsys-handelsledet kläder handelsrestriktioner,av

och samverkan konsumentens begränsade produkt-, pris- ochtem samt
påverkar pårimligen prisbildningmarknadskännedom till konsument

framgår också ikläder. Detta de reguljärt tillämpade priserna de-attav
förhållandevistaljhandeln till konsument ökat kraftigt under 1980-talet,

frånbl.a. inköpspriserna Ett utbudleverantörerna.än stortmer av va-
många distributörer emellertid tvingat företagen till kraftigaoch harror

på Genomsnittligtprisreduktioner allt del sortimentet.större setten av
har dock ersättningen för detaljdistribution relativt priset till konsument

något från år iinte förändrats till tillsammans med1979 1989. Detta en
förhållandevis måttlig pågenomsnitt prisökning tillkläder konsument

för ökningunder hela 1980-talet kan uttryck den koncen-tas attsom av
tration i endast haft be-och samverkan skett beklädnadshandeln,som

Enligtnegativ prisbildningen i totaltgränsad verkan branschen sett.
pris-konsumentprisindex har priserna kläder det reguljära och det-

inedsatta sortimentet mellan 1979 och 1989 ökat medsammantaget -
år.genomsnitt drygt %4 per
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GLASÖGON2

marknadenProdukten och2.1

2.1.1 Produkten
glasögonbågarpå ochHuvudprodukten denna marknad glasögonär

-linser. Kontaktlinser kan komplement.ettses som
årligen Ef-och miljoner glasögon.Sverige säljs mellan 1,2 1,3I par

behåller den gamlahar blivit allt vanligare konsumentendet atttersom
bågen % flerlinser beräknas det säljas mellan 5 och 10vid köp av nya

bågar. försälj-effekt den ökandelinser Dettaän avpar anses vara en
kontaktlinser.ningen av

glasögonbågarna existerar in-flesta importeras, detDe även enmen
glasögonbågar månproduktion. Eftersom i viss blivit modear-hemsk en

ofta i form olikatikel saluförs i otal varianter och märken,dessa ett av
Tillverkningsmaterialen huvudsakligens.k. linjer eller kollektioner. är

någon formmetall eller plast.av
två ochGlasögonlinser brukar delas in i huvudtyper, lager- recept-

Båda enstyrke-finns i olika styrkor, dioptrier. Lagerglasglas. ärtyperna
så-ytbehandlingar olika slag,glas, singlevision, där det endast sker av

bågeinslipning iantireflexbehandling, härdning och färgning, samtsom
i Sverige. finns ingen inhemsk tillverkning lagerglas. DäremotDet av
förekommer inhemsk tillverkning receptglas. innebärdet Dennaen av

bi- och trifo-dock i huvudsak olika slipningar styrkor, s.k.typer av av
utifrånprogressiva linser, importerade halvfabrikat, s.k.kala samt

Även genomgår ytbehandlingarblanks. receptglasen typ somsamma av
Såväl i mineral eller plast.lagerglasen. lager- receptglas tillverkassom

påfinns huvudsakligt substitut för optikerutpro-Det marknadenett
kraf-glasögon. färdigglasögonen för denvade Det de s.k.är som svarar

påtigaste säljs med fasta styrkorkonkurrensen. Det glasögonär som
båda bågarlinserna och i infattade i enklare För-regel är typ.som av

år.uppgårsäljningen dessa till mellan 300 000 och 400 000 par perav
promille iVarugruppen glasögon hade 1989 vikten 2,6 KPI.

2.1.2 Marknaden
årpå uppgickFörsäljningen i marknadenkonsumentledet den svenska

miljoner1989 till miljard fördelat mellan 1,2 och 1,31 kronor,ca
glasögon.

så glasögonlinsertidigare alla ochSom importerasnämnts gott som
bågar. importen glas-huvuddelen alla tabell visas värdetI 2.1 avav av

årenögonlinser dennamineral plast 1985-1989. Huvuddelenav resp. av
från dåvarandeimport Frankrike, och USA.korn Västtyskland, Japan
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år frånimporten Thailand Singapore.Under har ökat ochävensenare
påbåda framförländer har betydligt lägre genomsnittligt prisDessa ett

allt minerallinser övriga länder.än

glasögonlinser till svenskaTabell Import mineral och plast den2.1 av av
marknaden milj.kr.1985-1989,

1985 1986 1987 1988 1989

Mineral 26,6 32,4 34,1 33,1 39,6
Plast 29,4 35,1 38,2 40.3 46,4

Totalt 86,056,0 67,5 72,3 73,4

SCB.Källa:

Östernfrånminskade importen minerallinser FjärranTrots detta av
frånimportenunder 1989. Samtidigt Ökade dock plastlinser sammaav

bådeområde. framför importen, mineral- plastlinser,Det allt ochvar av
från dåvarande årkraftigast TotaltVästtyskland ökade under 1989.som

på bådaimportenökade värdemässigt linstyperna medan densett vo-
pålymmässigt minskade mineralsidan.snarare

glasögonbågar åren 1985-tabell visas värdet importenI 2.2 av av
från dåvarandeimport kom huvudsakligen Italien, Väst-1989. Denna

Österriketyskland, och Frankrike.

glasögonbågarTabell Import plast och andra material2.2 av av
milj.kr.1985-1989,

1985 1986 1987 1988 1989

Plast 52,3 75,2 79,2 72,9 67,3

Andra
material 32,9 43,0 45,5 62,0 75,1

Totalt 85,2 118,2 124,7 134,9 142,4

Källa:scs.

kraftigasteImporten uppvisar ökning under hela perioden med denen
ökningen under värdemässiga Ökning förklaras huvudsak-1986. Denna

årligen kraftigt ökande volym. Framför allt under 1989 skedde enav en
glasögonbågarkraftig förskjutning importen tillverkade andramotav av

då metallbågar.material plast, och huvudsakligenän
huvudsakli-inhemska glasögonlinser innebärDen produktionen av

vidareförädling importerade halvfabrikat. dessa s.k.Av re-gen en av
ceptglas mindre andel, tabell 2.3. Dennaäven exportexporteras en se
går främst till länder i Västeuropa Ungern.samt
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milj.kr.1985-1989,glasögonlinser,och exportProduktionTabell 2.3 av

19891988198719861985

--367.665,760,254.2Produktion

2,02,92,42,62,2Export

3 tillgängli.Uppgift
SCB.Källa:

till-produkterglasögonbågar utgörsproduktioneninhemskaDen avav
framgår tabell 2.4 storplastmaterial. Som exporterasiverkade enav

till län-skerHuvuddelenproduktionen.svenska exportendel den avav
ider Västeuropa.

milj.kr.glasögonbågar, 1985-1969,Produktion och exportTabell 2.4 av

19891988198719861985

--336.632,331,8Produktion 23,0

16,520,414,520,310,1Export

a tillgänglig.Uppgift
SCB.Källa:

kommermarknadsvensktill attglasögonlinserförTillförseluppgifter
produktionen tillinhemskaden stortill följdkraftigtöverskattas attav

endastDärför kommerimporten.vidareförädlingbestårdel avav en
redovisas.glasögonbågartillförselnavseende attuppgifter av

glasögonbågar tillsåledes tillförselnendastredovisastabell 2.5I av
marknad.svensk

marknad 19854 989,glasögonbågar svensktillTilltörselTabell 2.5 av
milj.kr.

1989198819879861985 1

--3151,1142,5Bågar 129,798,1

a saknas.på produktionsdatagrundtillgängliga attUppgifter av
SCB, beräkningar.Källa: egna

ökatmarknadensvenskatill dentillförselnkan utläsastabellenI att
%90förimportentillförselåren 1985-1988. dennakraftigt Av casvarar

för dennatalaringetfinnsredovisade perioden. Det attdenunder som
under 1989.förändratsskulle hautveckling
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Konkurrensförhållanden2.2

Leverantörsledet2.2.1
På marknaden för glasögonlinser finns det tiotal leverantörer. Om-ett

påsättningen denna marknad uppgick till milj.kr.240 1989. De treca
företagen, Optik-Qstörsta AB, Hoya-Optikslip AB och Uppsala Op-

tiska Industri ABl, svarade för knappt på75 % försäljningenav
Övrigamarknaden 1989. företag påverksammastörre dennaärsom

marknad Essilor AB Zeissär och Carl Svenska AB.
Marknaden koncentrerad till relativtär litet företag.antal Enett or-

tillsak detta kan det krävs dyrbar maskinutrustning föratt attvara en
kunna erbjuda servicenivå.hög Utöver dessa leverantörer finns deten
dessutom litet antal optiker direktimporterar frånlinser, bl.a.ett som
England.

Trots det begränsade antalet aktörer betraktas konkurrensen som
god i detta led.

Marknaden för glasögonbågar karakteriseras antal, mellanett stortav
40 och mindre45, leverantörer. Omsättningen denna marknad upp-
gick till 300 milj.kr. 1989. Huvuddelen tillförseln till denna mark-ca av

består,nad tidigare import.nämnts, importörerAv kanstörresom av
Synsam Servicenämnas AB, Nilax Optik AB, Optyl Glasögon AB, EG

Optik AB, Luxottica AB och Hoya-Optikslip AB. Den importö-största
Synsam Service bågarAB, levererar dock endast till medlemmarnaren,

i den fackhandelskedjan.egna
Det finns inhemsk plastbågar.produktionäven Den in-störstaen av

hemska producenten Skaga AB3.är Ytterligare tillverkare Polaris.ären
Detta sistnämnda företag tillverkar dock huvudsakligen s.k. garnityr,

bågardvs. där skalmen fästs direkt i glasögonlinsen. Galaxy AB tillver-
kade tidigare produkter Polaris hu-ärtypsamma av som men numera
vudsakligen leverantör bågar.importeradeav

vanligasteDet de olika leverantörernaär har svenskatt ensamrätt
något någratill bågmärkeneller och de därutöver kompletterar sittatt

någrasortiment med andra märken.
Branschorganisation i leverantörsledet Sveriges optikleverantörersär

förening, SOLF. årSOLF hade 20 medlemmar 1989. De enligtsvarar,
SOLF, för på båda70 % försäljningen de marknaderna. För bliattav
medlem i SOLF krävs villkor uppfyllda. Deär är omsätt-att tre att

måsteningen år,minst milj.kr.4 företaget varit verksamt iattvara per
branschen åri minst gårdet inte förlust.medtre samt att

Tidigare fanns det samarbetsorganisation, Syninformationleveran-en
törerna, huvudsakligen sysslade informationmed institutionellsom av

1Förvärvades Optischc1990 Werke Rodenstock,G. Tyskland.av
2Essilor bildades fusioneringAB 1989 EssilorSvenska ochAB BLgenomen av
Optiska tidigareAB, Rolf Nilssonägt AB.av
3AbstraclaHolding förvärvadeAB Skaga från1989 AB HexagonAB.
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Huvudansvaret för denna förening har dock övertagits Sveri-natur. av
legitimerade optikers riksförbund, SOR. I stället bildades Optik-ges

branschrådet medlemmarna i SOLF Sverigesoch opti-gemensamt av
kerföretags riksorganisation, RådetSOR-F. kommer drivas kom-att
mersiellt förmedlaoch bl.a. reklam i media under Optikernanamnet

erbjuda konsumentinformation.samt

2.2.2 Detaljistledet
l detaljistledet mångakarakteriseras småmarknaden enheter medav
någon några fåeller återfinnsoptiker i varje. tvåI detta led dock stora
fackhandelskedjor, Synsam bådaoch Optikertjänst. fungerarDessa som

inköps- och marknadsföringsorganisationer för de enskiltgemensamma
ägda tvåmedlemsföretagen. De kedjorna för ungefär %70svarar av

påförsäljningen marknaden.
Synsam har 125 medlemsföretag med totalt 830 anställda. Deca

finns etablerade i helaöver landet. Synsam finns oftast medstort sett en
butik i de mellanstora kommunerna, till2 3 butiker i de ochstora ett

antal i storstäderna, iännu större Stockholm finns det butiker.12t.ex.
Huvudkriteriet vid etablering det skall finnas lokalär marknad.att en

Synsam Synsam Service AB, för omfattande importsvarar, genom en
och den leverantören glasögonbågarär största i Sverige. Synsamav sva-

för ungefär 50 % medlemmarnas Någoninköp. import glas-rar av av
ögonlinser förekommer däremot inte, Synsam ramavtalupprättarutan

inhemskamed leverantörer för sina medlemmars räkning.
Synsam har betalningssystem,även organisatoriskt placerat iett

Scanoptik AB, används de enskilda medlemmarna vid in- ochsom av
utbetalningar olika leverantörer.gentemot

Optikertjänst kommersielltär drivet aktiebolag 160ett ägssom av op-
tikerföretag. Dessa företag har 184 butiker med ungefär 900 anställda.
Detta betyder Optikertjänst består butikerantalatt störreettav men

dessa mindreär vadän motsvarande enheter hos Synsam.att Syn-är
vårdsbutikerna, det marknadsnamnet för delägarna i Op-gemensamma
tikertjänst, helägt dotterbolagär verksamhet.ett utan

Syftet med Optikertjänst är ramavtal inhemskamed leve-att genom
erbjuda aktieägarnarantörer kvalitetsprodukter förmånligatill priser.

tillhandahållerDessutom Optikertjänst såsomservice till optikerna
marknadsföring och ekonomi.

frånTill skillnad Synsam importerar inte någraOptikertjänst pro-
gårdukter dessa köp marknaden verksamma producen-utan genom

grossister ellerter, agenter.
Synpunkten AB lågprisföretagutpräglat frågaär i framför alltett om

glasögonbågar. årUnder 1989 förvärvades Synpunkten Scanoptikav
ÅhlénsfrånAB AB. Trots förändrade ägarförhållanden kommer Syn-

punkten behållatills vidare lågprisprofil.sinatt
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störstaförFörsäljning marknadsandelar deochTabell 2.6
företagenfackhandelskedjorna 1989.

MarknadsandelFörsäljningFöretag
%milj.kr.

AB 37Optikertjänst 440
33SynsamAB 400

AB 2Synpunkten 25
Övriga 28335

100Totalt 2001

3 ScanoptikAB.SynpunktenABförvärvades1989av

framgår för detabell 2.6på marknadenDominansen är storavsom
Syn-förstärksbåda Optikertjänst ochkedjorna ochSynsam attgenom

på-dockSynsamföretag. Det börScanoptik,förvärvatspunkten ettav
båda sammanslutningaroptikerföretagen i dessaenskildapekas deatt

Förde-därefter.kanfungerar enskilda enheter ochallttrots agerasom
åtnjutaoptikerna kankedjormed i dennamed ärlen atttypatt avvara

inköp kanmedförmåner i ochi form rabattervissa att storam.m.av
göras.

optikerföretagåterfinns antalövriga bl.a. mindreUnder ettgruppen
lågpris-från betraktasEngland, kandirektimport, bl.a. somsom genom

företag.
riks-optikerföretagsSverigesBranschorganisation i detaljistledet är

yrkesförening,dessutomdetta led finns detorganisation, SOR-F. I en
ungefärSOR. SOR haroptikers riksförbundlegitimeradeSveriges

Sveriges95 %tillvilket SOR uppskattas400 medlemmar1 yr-avcaav
företagsbaseradlegitimerade optiker. SOR-Fkesverksamma är or-en

två tredjedelarungefärvilkethar medlemmarganisation 600 utgörsom
optikerföretag.Sverigesav

billigareförfinns växande marknadkonsumentledetI typ avenen
huvudsakligendistribuerasDessade s.k. färdigglasögonen.läsglasögon,

framför alltFörsäljningen skeroptiker.ordinarieutanför det nätet av
postorder. Fördelenpå bensinstationer och varuhus även genommen

låga lättillgänglighe-kostnadenglasögon denmed denna är samttyp av
ten.

legitimationUtbildning och2.2.3
synundersökningar. Iutfördenfinns inga formella kravDet som

och huvud-optikerdock till allra delenpraktiken utförs de största av
förhind-optiker docklegitimeradlegitimerade. En ärdelen dessa ärav

föregåendekontaktlinserellersälja glasögonrad utanatt ett synun-par
erhålla legitimation be-formella för kunnadersökning. kravetDet att

glasögonoptiker. Engenomgått förstår godkänd utbildningi haatt en
måste följa vissa regler4. Föroptikerlegitimeradsocialstyrelsen attav

4 Meddelandeförfattningssamling 1981:11.SocialstyrelsensSe
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kontaktlinserha krävs dessutom socialstyrelsenrätt utatt prova en av
föreskriven tilläggsutbildning.

2.2.4 Bidragssystem
tvåDet finns huvudsakliga bidrag. Det för det första statsbi-ärtyper av

administreradedrag, landstingen, barn och ungdom ochav som ges
med sjukliga förändringar Den andraögonen. typenpersoner av av

från frågabidrag ersättning arbetsgivare till arbetstagare iutgörs av om
terminal- och skyddsglasögon.

För den första bidrag, landstingsbidragen, det handikapp-ärtypen av
institutet rekommendationer. Rekommendationerna in-ärutsom ger

tvådelade i huvudgrupper. Den bidrag för barn och ungdomena avser
år.mellan 7 och 18 Den andra huvudgruppen bidraggäller som ges av

medicinska skäl. I denna andra bidrag tillbehandlasrent grupp som ges
år, gråbarn till sju till opererade för och tillstarrupp personer perso-

såmed det betraktas handikapp.att ettner svag syn som
Den andra huvudtypen bidrag, till skydds- terminalglasögon,ochav

har tillkommit följd uppståttbehov i samband medettsom en av som
förändrade arbetsuppgifter. Här handlar det företagsbaserade sub-om
ventioner, företagetdvs. subventionerar den anställdes inköp skydds-av

terminalglasögon.eller
Skyddsglasögonen funnits dåhar längre tid främst in-och inomen

dustrin vidskydd arbetsuppgifter. Den andratyngre typensom av ar-
betsglasögon, terminalglasögonen, fåttarbetsskyddsproduktär en som

användningallt i samband datoriseringenstörre med samhället.en av
Medan skyddsglasögon i princip tåligare alternativ till de ordina-är ett
rie glasögonen terminalglasögonen speciellaär i den meningen dessatt
fokuseringspunkt avståndetavsedd för mellan terminalär och använ-
dare.

Prisbildning2.3

Prissättning2.3.1 till detaljist
I detta led handlar idet huvudsak i Sverige verksamma leverantörerom

erbjuder fullständig service i form slipningar linser, olikasom av av
former ytbehandlingar, inslipning bågelins i finns dockDetav av m.m.

fåtal företag direktimporterar linser till lägre kostnadett som en men
då från ocksåsker servicen utlandet eller optikern själv för desvarar
arbetsmomenten.

någraHär finns inte centralt bestämda följa prissätt-att utannormer
ningen i princip kostnadsbaserad.är

Prissättning2.3.2 till konsument
En del prissättningen i detaljistledet, dvs. optiker kon-stor gentemotav

de cirkaprislistor alla leverantörer.störresument, styrs utav som ges av
årUnder Optik-Q,1990 Uppsala Optiska, ZeissHoya, Carl ochgav

sådanaBL-Essilor listor. Det tänkt dessa prislistor endast skallärut att
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prissättning tillför vid konsument.vägledning optikernafungera ensom
bland optikerna.till cirkaprisernapraktiken dock följsamhetenI är stor

på påbruttopriserflesta fall, vilket detCirkaprislistorna bygger, i de
Nivåerna på prestationsberoende.vanligtvisrabatternarabatter. ärges

någonfår form rabatt. Bonussys-oftast flesta optikerHärigenom de av
konkurrensbegränsning i den meningendock innebärakan atttemet en

för helaoch leverantörsig hänvisade tilloptikerna känner en samma
linser för inte förlora rabatt.sitt behov attav

erhålla listor används decirkapriser i dessadeFör att avsom anges
revide-Dessa kalkylnormercentralt bestämda kalkylnormerna.SOR-F

påår.gång marknadsbe-Kalkylnormerna byggervanligen perras en
dömningar gjorda SOR-F.av

lågprisimportörerfinns det misstankarBland leverantörerna attom
cirkaprisersina använda delinser rekommenderar kunder att somav

Är får följdpå detta fallet detnormala importpriserna.bygger de som
lågprisimporten optikern, i stället för konsumen-kommervinstenatt

till godo.ten,
tordebilliga läsglasögonintroducerandet deGenom typerna avav

område följd dettaskärpts. Somjust detta hakonkurrensen en av
fått tillgångglasögon,har konsumenterna, med behov denna typav av

till billigare utbud.ochstörreett

Prisutveckling2.3.3
kraftigare inom branscher därprisökningarnaDet hävdas allmänt äratt

fram-fungerar bra. Somfungerar mindre bra där denkonkurrensen än
optikområdetpågår så prisökningarna varit kraftigaretabell 2.7 harav

delen 1980-talet,för totala konsumtionen underdenän spe-senare av
år dåår slående. 1987enda undantagetciellt under 1989 detta Det ärär
påpå optik-konsumtionenprisökningarna den totala änstörrevar

någraområdet. svårt uppgifterledning dessa draDet dock medär att av
optikområdet.fungerar inomhur konkurrensenbestämda slutsatser om

på förprisökning glasögon och totalaGenomsnittlig procentuellTab. 2.7
konsumtionen, 1985-1989.

1988 19891985 1986 1987

Glasögon 14,67,2 5,3 4,18,5
Totalt 6,75,7 3,3 5,2 6,2

SCB.Källa:

Sammanfattande bedömning2.4

fåtalkarakteriseras leverantörer ochMarknaden för glasögon ettettav
med-dock antalantal detaljister. dessa sistnämndaAv är ett stortstort

tvånågon Opti-i de fackhandelskedjorna Synsam ellerlemmar storaav
påtillhandahållskertjänst. övervägande del de produkterEn somav
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marknaden importerade.är
Det finns vertikal och horisontell bindning marknaden. Denen en

vertikala bestårbindningen cirkaprislistor. Dessa deut storaav ges av
leverantörerna och skall fungera vägledning optikerna vid pris-som
sättning till konsument. Den horisontella bindningen de kalkylnor-är

konstrueras tillhandahållsoch SOR-F. Cirkaprislistorna ärmer som av
uppbyggda med hjälp dessa kalkylnormer.av

Eftersom detaljhandlarna i utsträckning följer cirkaprislistor ochstor
kalkylnormer har detta givit upphov till påprisstelhet marknaden.
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LÄKEMEDEL3

Produkten och marknaden3.1

3.1.1 Produkten
tillförasavseddabruksfärdiga beredningarLäkemedel ärär attsom

påvisa, sjukdomlindra eller botamänniskor eller djur för förebygga,att
på syfte.i liknande Läkeme-eller sjukdom eller användassymptom att

specialiteter, licenspre-i kategorier: farmaceutiskadel kan indelas tre
standardiseradespecialiteteroch Farmaceutiska ärparat tempore.ex

tillhandahållas förbrukaren i tillverkarensläkemedel avseddaär attsom
får säljasoriginalförpackning. farmaceutisk specialitet inteEn attutan

specialiteterVissa oregistreraderegistrerad hos läkemedelsverket.vara
tillståndefter särskilt läkemedelsverket. Dessakan dock användas av

iläkemedelbenämns licenspreparat. Ex ärpreparat tempore som en-
på ägda produk-skilda fall bereds apotek eller Apoteksbolagetav

tionsanläggningar.
erhållas förskrivningefterReceptbelagda läkemedel kan endast av

preventivmedel. Receptfria läke-läkare, tandläkare och barnmorska
febernedsättandeför lindringmedel medelutgörs smärta,t.ex. av av

näsdropparmedel, avsvällande medel osv.
också originalläkemedel och synonymläke-Läkemedel kan indelas i

speciali-farmaceutiskmedel eller generika. Ett originalläkemedel är en
erhållits.för sökas för kemiska sub-vilken Patent kantet, patent nya

och registreringsver-med viss uppfinningshöjd hos patent-stanser en
patentmyndigheten i München.ket i Sverige eller hos den europeiska

från då in. EttPatenttiden börjar tidpunkt ansökan lämnasräknas den
erhållatidigare inomläkemedel kan även nyttpatenterat patent ett an-

vändningsområde patentti-beredningsform, varigenomeller en ny
förförlängas förlängning endastden kan ytterligare. Dock gäller denna

användningsområde. inominella patenttidendet Denpatentetsnya
år. vanligen han-Sverige Originalpreparaten med20är ettnamnges

såvarunamn tillverkaren försöker lätt uttaladelsnamn göra attsom
ihåg intei de flesta falloch komma möjligt. Ett handelsnamn ärsom

innehåll mindre fiktivt.kopplat till produktens ellerärutan mer
stårgått fritt för vilketdetNär patenttiden för originalpreparatut ett
kopior det tidigareföretag helst tillverka och försälja exaktaatt avsom

origi-tillpatenterade Dessa kopior utgör synonympreparatpreparatet.
lik-generiskt läkemedelnalpreparaten. De benämns generika. Ett är

innehåller aktivavärdigt med originalläkemedlet endast det sammaom
såoriginalläkemedlet,formingrediens i styrka och i somsamma samma
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kvalitativa kvantitativa farmakologiskadet ochatt ger samma respons
konkurrensförmåga hållet påKopiansoriginalet. beror helt ochsom

dess möjlighet substituera originalläkemedlet terapeutiskaatt utan att
uppstår.problem Man brukar biotillgänglighet,tala ett preparatsom

måstedvs. hur läkemedlet uppvisakroppen. Ett preparatupptas av en
tillfredsställande biotillgänglighet för registreras hoskunna läkeme-att
delsverket bio-Det generiskaett synonymt preparat. preparatetssom
ekvivalens bör enligt Nordiska läkemedelsnämnden NLN inte skilja

- frånsig i genomsnitt % originalpreparatets.20än +mer
Alternativ eller komplement till operativa ingrepp,läkemedel är t.ex.

omläggning kost- och levnadsvanor, sjukgymnastik eller s.k. natur-av
medel.

3.1.2 Marknaden
inhemska årDen produktionens värde uppgick till 8,5 miljarder1988 ca

kronor. Exporten läkemedel utgjorde 4,8 miljarder kronor ochav ca
importen ovanstående2,8 miljarder kronor. Samtliga uppgifter redo-ca
visas i apotekens inköpspriser AIP.

Tabell läkemedelsiörsäljning årenTotal Sverige3.1 i 1984-1989.

År ÄndringFörsäljning från
årMkr föregående

%

1984 5 567 5+
1985 6 087 9+
1986 5706 8+
1987 7 335 12+
1988 8 280 13+
1989 8 951 8+

Den försäljningen årtotala läkemedel i Sverige uppgick 1989 tillav
8 951 milj.kr. räknat i Apotekens utförsäljningspriser AUP.

Av den totala försäljningen årläkemedel försälj-1988 svaradeav
ningen till allmänheten läkemedel för %, handköp73mot receptav -
dvs. läkemedel för 9 % och försäljningen till sjukhus förutan recept-
18 %. påFördelningen dessa kategorier har varitprocentuellt den-

tioårsperioden.under den Försäljningen harsenaste mot receptsamma
i löpande priser årökat med 12 % under 1987-1988. Antalet läke-per
medelspreparat uppgården svenska marknaden till 650 och1ca an-
talet substanser enligt apotekens läkemedelsregister 850. Totaltär ca
finns 5 500 olika förpackningar. Jämfört med andra länder har Sve-ca
rige relativt litet läkemedelssortiment.ett sett

påFörsäljningen3.1.3 vissa delmarknader
Flertalet läkemedelsföretag så-forskningsbaserade eller ombud förär
dana företag. Anknytning till forskningen medfört läkemedelsfö-har att

specialiserat sig områdenvissa inom medicinen. Konkurren-retagen
företagenmellan sker därför i huvudsak inom vissa marknadsseg-sen
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påInnovationer läkemedelsområdet kan tack patentskyddetment. vare
företag konkurrensfördelar och därmed ökade marknadsandelar.ge

Koncentrationsgraden för det undersökta blir givetvis bero-segmentet
nivående vilken väljs. Marknaden delas enligt ATC-systemetav som

Anatomical Therapeutic Chemical Classification System i huvud-14
efter eller hur läkemedel verkar. En kort redogörelse läm-grupper var
för koncentrationsförhållandenahär inom de delmarkna-störstanas

derna.
Delmarknaden årmatsmältning och ämnesomsättning svarade 1988

för 16 % den totala läkemedelsförsäljningen. Ungefär fjärde-ca av en
del diabetesmedel.utgörs Denna delmarknad omfattar vitami-ävenav

och mineralämnen. inomStörst denna delmarknad det danskaärner
företaget Novo med försäljning 117,1 milj.kr. 13 %. Därefteren om
kommer Astrakoncernen med försäljning milj.kr. 13 %,111,4en om
Glaxo med 94,7 milj.kr. 11%, Kabikoncernen med 91,1 milj.kr. och
på femte plats Pharmaciakoncernen med 67,2 milj.kr.

Området hjärta åroch kretslopp svarade 1988 för %15 den to-ca av
tala försäljningen. De fem områdeföretagen inom dettastörsta är
Hässle 20176,5 milj.kr. %, ICI med milj.kr. 17 %,154,4 medMSD

milj.kr. 1195,8 %, Bayer med milj.kr. 761,6 % och Ferrosan med
57,8 milj.kr. 6 %.

Området årcentrala svarade för1988 14 % dennervsystemet to-ca av
tala läkemedelsförsäljningen. femDe företagsgrupperna inomstörsta

områdedetta Astrakoncernen milj.kr. 25,8är 198 %, Kabikoncernen
101 milj.kr. 13,8 %, Roche 75 milj.kr. 9,8 %, CIBA-GEIGY
48 milj.kr. 6,3 % Sandoz 39 milj.kr. 5,1 %.samt

Värt i detta tvånämna sammanhang Kabi inom delom-äratt att av
rådena för den områdetmarknadsandelen, dels inomstörstasvarar
blod och blodbildande områ-med andel %, inom64 delsorgan en om
det hormoner exkl. könshormoner med andel 55 %. Ett enda lä-en om
kemedel kan påavgörande för företags ställning marknaden.ettvara

påEtt exempel detta såldadet Astra-Syntexär Naprosyn,preparatetav
vilket det värdemässigt sålda årfemte läkemedlet 1988. Dettamestvar
läkemedel för området27 % försäljningen inom rörelseappa-svarar av

och därmed Astra-Syntex tillgör den leverantören inomraten största
område.detta

Konkurrensförhållanden3.2

påAktörerna3.2.1 marknaden
årUnder 1988 fanns 174 säljande läkemedelsföretag den svenska

marknaden. dessaAv 31 svenska. Bland de utländska företagenvar var
efter moderbolagets juridiska hemvist USA-ägda,31 28 tyska, 22- -

brittiska och danska. på12 Antalet företagutländska den svenska
årenmarknaden frånhar under 1987 och 1988 ökat till127 143.
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årDe läkemedelsföretagen svarade 1989 för %största 39tre ca av
påförsäljningen den svenska marknaden. Företagen AB Astra,var

KabiVitrum AB och Pharmacia AB.

Tabell största årDe femton läkemedelstöretagen Sverige3.2 i 1989.

Företag Försäljning Marknadsandel
Mkr %

Astrakoncernen1 1 127 18,3
Kabikoncernen2 854 13,8
Pharmaciakoncernen3 430 7,0
Glaxo4 323 5,2
MSD5 254 4,1
lCI6 210 3,4
Novo-Nordisk7 183 3,0
Sandoz8 166 2,7
CIBA-GEIGY9 144 2,3
Baxter10 134 2,2
Roche11 104 1,7
Schering-Ploug12 92 1,5
Bayer13 90 1,5
Bristol Myers14 86 1,4
Pfizer15 73 1,2

aRäknati pristill AIPapotek ochinkl.medelförveterinärtbruk.

AB Astra börsnoterat företag påär med marknadsandelett straxen
under %.20 Totalomsättningen år 1989 uppgick till 7,4 miljarder kro-

exkl. avsåg83 % ingårutlandsförsäljning. I koncernennor moms, varav
Astra Läkemedel AB med inriktningen lokalbedövning, analge-smärta
tika och infektioner, DracoTIKA områdena astmaallergimed och
tarmsjukdomar Hässle Läkemedel AB med inomverksamhetsamt om-
rådena hjärtkärlsjukdomar magtarmsjukdomar.och viktigasteDe
marknaderna vad gäller läkemedel Japan, USA ochär Europa. I slutet

år förvärvade1988 japansktAstra läkemedelsföretag, Hoeiettav
Pharmaceutical C0. Ltd. Syftet med förvärvet öka det redan tidi-attvar

delägda dotterbolaget Fujisawa-Astras marknadsföringskapacitetgare
inför kommande introduktioner påforskningsprodukterAstras denav
japanska Påmarknaden. viktigaden USA-marknaden har Astra dot-ett

Årterbolag koncentrerar sin påverksamhet sjukhusmarknaden.som
1982 träffades dessutom samarbetsavtal mellan det amerikanska lä-ett
kemedelsföretaget Merck och innebar åtogAstra Merck sigatt attsom
i samarbete med Astras forskningscentrasvenska genomföra kliniska
prövningar och registreringar marknadsföra framtidaAstrassamt att
produkter i USA. första erhållerI skede licensintäkterAstra för-ett
säljningen. Om Mercks försäljning årAstraprodukter före 1994 över-av
stiger nivå,viss kan förvärvaAstra delägande 50 % i Mercksetten
verksamhet kring PåAstraprodukterna. viktigaoch marknaderstora

de sydeuropeiska har iAstra dag flera samarbetsavtal med inhem-som
ska företag. I Tyskland Astras positionär mycket stark. Astra har dot-
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marknadsförsterbolag i tjugotal länder. I de flesta andra länderett
lönsamhetprodukter via och licenstagare. FöretagetsAstras äragenter

så.förväntasmycket god och förbli
KabiVitrum till ProcordiaAB dotterbolag AB. Företagetär ett ver-

inom klinisk nutrition, tillväxtrubbningar, urininkontinens koa-kar samt
år uppgickgulations- blodproppsrelaterade sjukdomar. Under 1989och

år in-företagets totalomsättning till miljarder kronor. Under 19884,1
inriktningkorporerades bl.a. ACO Läkemedel företag medär ettsom

på försäljning basläkemedel. KabiVitrum har tillsammans med ACOav
på påKabimarknadsandel 15 % i Sverige. Norden siktarI atten ca

på egenvårdsmarknaden intaföretagende ledandeett samt attvara av
på Kabidominerande ställning svenska hemmamarknaden. hardenen

också generika-förvärvat till Genericsdet holländska Groupsrätten
dotterbolag,produkter. produkter skall marknadsförasDessa tregenom

åri Sverige, Finland. Kabi under fleraN M Pharma, Danmark och har
långsiktiga målföljt bli fram-uttalad Europastrategi. Kabis är att etten

gångsrikt på bliforskande europeiskt läkemedelsföretag. Kabi siktar att
led ide 20-25 läkemedelsföretagen i Europa. Somstörsta ettett av

årförvärvade företagetdetta Kabi 1988 majoritetsandel i det tyskaen
nutri-Pfrimmer Pfrimmers omfattar vätske- ochCo. verksamhet

ÅrIndonesien.tionsprodukter till sjukhusen i Spanien ochTyskland,
förvärvade Kabi läkemedelsföretaget Fides. Förvärvet1989 det spanska

led i bredda Kabis allmänpraktiserande lä-verksamhetett att motvar
kare i Spanien. Kabi avtal med detUnder hösten 1989 slöt dessutom ett

Hal-amerikanska företaget förvärv fabrik i norskaBaxter dessom av
den, infusions- tillverkas. Kabi har dessutom för-där och spolvätskor

Kabi Infu-Baxters andel i det företaget Baxtergemensamägdavärvat
såvälfårsion Kabi, interna-AB. Genom detta köpet Pfrimmersamt av

tionellt i Norden, dominerande position inom intravenös nä-som en
årringstillförsel. minoritets-Under 1989 förvärvade Kabi dessutom en

åri det amerikanska företaget Northfield Laboratories. Sammapost
Kabi finska Leiras.slöt samarbetsavtal med det företagetett

påår dåligKabi har efter beroende bl.a.antal med lönsamhet,ett
uppnåttindragningenden kostsamma Somatonorm,preparatet enav

lönsamhet.mycket god
offentliggjordes moderbolag Pro-I december 1989 KabiVitrumsatt

avsåg förvärva Pharmacia livsme-cordia läkemedelsföretagetatt samt
delsföretaget företag,Provendor. Pharmacia AB börsnoteratär ett vars

årtotalornsättning med1989 uppgick till 7,5 miljarder kronor ut-en
på ingår Pharmaciaslandsandel %. koncernen Ferrosan.88 I Leo och

huvudområden: bioteknik, dia-verksamhet omfattar fyra läkemedel,
områ-viktigastegnostika och oftalmologi. De för läkemedelsgmppen

ledgångsreumatism,inflammatoriskadena tarmsjukdomar, kroniskär
rökawänjning.sjukdomar i centrala och Företa-nervsystemetcancer,

årmarknadsandel i Sverige drygt % 1988. En sammanslag-8gets var
ning Pharmacia KabiVitrum innebär denoch att gemensammaav
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uppgå Pharmacia förvärvadetill 25 %.marknadsandelen kommer att ca
bioteknikföretaget LKB-år läkemedelsföretaget delsLeo AB,1986 dels

målen LKB-Produk-förvärvetde främsta medProdukter AB. Ett avav
regi,produkterna isälja strategiskt viktigastekunna deter att egenvar

år 1988 förvär-i och Japan. Underi USAinte bara Europa ävenutan
Electro-Nucleonics Inc.diagnostikaföretag i USAPharmaciavade ett -

år företag.antal delägdaUnder 1989 avyttrades ett
åren,deföretagsförvärv underPharmacia efter antalhar, senasteett

lönsamheten.haft problem med
avregi-Pharmaciaaktienförvärv Pharmacia harEfter Procordias av

Volvo,på ochProcordia, huvudägarebörsen. är statenstrerats somvars
Efterpåbörjat omstrukturering företagen.% vardera, har40äger aven

läkemedelsverksam-Pharmaciasfusionen Procordia har Kabi ochmed
affärsområde Pharmacia medan Phar-Kabiförts ihet ettsamman --

affärsområdet Pharmaciaverksamhet inordnats undermacias övriga
Biosystem.

specia-harLäkemedel AB,Läkemedelsföretaget Svenska Bota som
år 1987. Före-på bildadessig marknadsföraliserat synonympreparat,att

i ställetexpediering enstaka tabletterinförde förett nytt systemtaget av
200 tabletterstandardförpackningar 30, 40, 50, 100,för i 20, osv.om

efter-för Apoteksbolagetförpackningar medför mycket besvärBotas
förnågra passade dettaförvaringsutrymmenbolaget inte hade somsom

specialkonstru-förvaringssystemApoteksbolaget har ärettsystem. som
finns i övrigt. Botasläkemedelsförpackningardeerat att sompassa

bidra-utsträckning.säljer endast i liten Företaget attpreparat anser en
harexpeditionsavgift Apoteksbolagetgande orsak till detta denär extra

tidsåtgången förpå företagets produkter. Apoteksbolagetlagt attanser
medför delsAvgiftenexpediera produkter blir förBotas attstor.att

för Apoteks-fram prismässigtbesvärliga räknaBotas produkter är att
liknandepå andrainte finns platsbolagets personal, dels somsamma
i prislis-redovisas längst baki Apoteksbolagets prislista,produkter utan

inte medApoteksbolaget dessutomvilket medför besvär. togtan extra
etiketteringdatarutiner för prissättning ochprodukter i deBotas som

bolaget använde sig av.
tillärendetvidarebefordradeanmälde fallet till SPKBota AB som

NO, förhandlingar mednäringsfrihetsombudsmannen efter Apo-som
Vidförmådde till förnyade förhandlingar med Bota.teksbolaget detta

Apoteksbo-förhandlingar träffades överenskommelsedessa attomen
särskildaläkemedel i sitt datasystem. Denlaget skulle med Botasta av-
föremål förblev enligt överenskommelsengiften för Botas produkter

fannNOdiskussioner under hösten 1988.fortsatta mellan motparterna
någon utredning den aktu-bakgrund inte anledningdenna göraatt om
Ärendet fördärmedinte. avskrevsavgiften berättigad ellerella var

NO:s del.
våren tidsstu-resultatetredovisade under 1989Apoteksbolaget av en

ansågAB dockförpackningar. Botadie hanteringen Botasrörande av
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tidsstudien inte påhade blivit genomförd korrekt och vändeatt sättett
återigensig till påpekaSPK för ansåg extraavgiftenatt att attman var

påpekadeorättvis. Bota ingen avgift belastade utlämnandetatt extra av
salvor, ögondroppar, näsdroppar, injektionsampuller, injektionsflaskor
och kapselförsedda förpackningar flertalet dessa har hante-trots att av
ringstider enligt Apoteksbolagets överstigerpersonal demsom som
konstaterats för läkemedel i Botadossystemet. Apoteksbolaget har dock

fortsättningsvisäven uttagit den avgiften vid expediering Botasextra av
produkter.

3.2.2 Grossist- och detaljhandel
Nästan all läkemedelsförsäljning tvåsker via de grossistföretagen Kro-

Droghandel AB och ADA AB. Svenska läkemedelsföretag distri-nans
buerar via ADA medan de utländska företagen säljer antingen via Kro-

eller ADA. Försäljningen farmaceutiska frånspecialiteternan av gros-
sistföretagen till apotek utgjorde år5 646 milj.kr. 1988 iuttryckt apote-
kens inköpspriser. denna försäljningAv svarade ADA för 75 % ochca
Kronan för 25 %.ca

Distributionen till apoteken sköter ADA och Kronan idels regiegen
dels transportsamverkan inom områden.vissagenom

Apoteksbolaget har med stöd lagen detaljhandel med läke-av om
medel SFS 19702205 sedan den januari1 1971 till detalj-ensamrätt
handelsförsäljning läkemedel. Enligt fårdenna lag handeln endastav
drivas eller juridisk i vilkenstaten bestäm-ägerstatenav ettav person
mande inflytande. Regeringen bestämmer påoch vilka villkorav vem

fårhandeln bedrivas. Vissa begränsningar i Apoteksbolagets ensamrätt
finns, nämligen den försäljning bakteriologiska laborato-statenssom
rium och veterinärmedicinska anstalt har avseendestatens ochsera
vaccin.

3.2.3 Branschorganisationer
På läkemedelsområdet tvåfinns branschorganisationer, Läkemedelsin-
dustriföreningen LIF och Representantföreningen för utländska far-
maceutiska industrier RUFI. LIF och RUFI har samarbete. Denära
båda organisationerna tillsammans tvåäger företag, Läkemedelsstati-
stik AB och Läkemedelsinformation AB. Läkemedelsstatistik AB förser
LlF:s och RUFI:s medlemsföretag med marknadsinformation och
marknadsinformationssystem. Företaget statistikupprättar även över
försäljningen läkemedel i Sverige. Läkemedelsinformation ABav pro-
ducerar och distribuerar innehållandekataloger sammanställningar

olikaöver information från samtliga läkemedelsföretag ityper lan-av
det. Tillsammans bådahar de branschorganisationerna tillsatt opi-en
nionsnämnd NBL, med uppgift bedöma affärsetiska frågor rö-att
rande läkemedelsindustrins information sjukvårdentill och till kun-
denpatienten.
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på3.2.4 Begränsningar i konkurrensen marknaden
I detaljhandelsledet har Apoteksbolaget till försäljning lä-ensamrätt av
kemedel. Apoteksbolaget har dock leveransskyldighet vad gäller samt-

påliga marknaden förekommande läkemedel. Den fulla frihet självatt
sortimentsbredd 0.d.avgöra handelsföretag såle-andra har gällersom

des inte för Apoteksbolaget. Samtidigt gäller Apoteksbolagets af-att
lågfärsrisk jämfört med andra företag.är

Enligt avtal med skall grossisterna lagerföra samtliga produkt-staten
varianter deras leverantörer finner lagerhållaskäl hos dem.attsom
Lagerhållningen hos grossisterna sker dock i s.k. konsignation vilket in-

efterfrågadenebär kan någottill leverantören. Iatt returnerasvaror
fall säljer påläkemedelsföretaget fast räkning, dock har Apoteksbolaget

Äveni detta falläven rätt produkter. apoteken haratt returnera retur-
för säljbara förhållanderätt Detta innebär det endast le-ärattvaror.

riskerarverantörerna förluster vid utebliven försäljninggöraattsom av
läkemedel.

Av betydelse för läkemedelsindustrin patentskyddet. Företagstor är
utvecklat kemisk substans vilken har viss uppfinningshöjdsom en ny en

kan lämna in sin ansökan till och registreringsverket i Sverigepatent-
eller till den europeiska patentmyndigheten i München. Patenttiden
börjar frånräknas dåden tidpunkt ansökan lämnats in. nominellaDen
patenttiden i år.Sverige 20 Under fårär den tid gäller ingenett patent

patenträttshavaren tillverkaän försäljaoch det patenterade lä-annan
kemedlet. Läkemedlet frånunder denna tidär skyddat konkurrens av
kopiepreparat.

Ett standardiserat läkemedel, tillhandahållas för-är avsett attsom
brukaren i tillverkarens originalförpackning farmaceutisk specialitet,
får säljas endast det blivit godkänt och registrerat läkemedels-om av
verket. Den grundläggande förutsättningen för specialitet skallatt en
kunna registreras enligt §4 läkemedelsförordningenär, 1962:701, att
den ändamålsenlig.är Därutöver påfinns vissa krav benämning och
pris. I första hand innebär ändamålsenlighetskravet specialitetenatt
skall uppfylla grundstadgandet och ramföreskriften för varje läkeme-
delstillverkare, dvs. den fullgod beskaffenhetär och inte vidatt av nor-
mal användning medför stårskadeverkningar missförhållandei tillsom
den avsedda effekten. påKravet måsteläkemedel godkäntatt ett vara

läkemedelsverket kan konkurrensbegränsande effekt, eftersomav en
verket inte har möjlighet samtliga existerande läkemedel.att testa
Sammantaget finns i hela världen 100 000 läkemedel 2 500ca varav ca

registrerade iär Sverige.
Den medicin skrivs vårdeni den betalas patientenöppnautsom av

till kostnad står75 kr., därefter riksförsäkringsverket förupp en av
överskjutande kostnad den s.k. läkemedelsförmånen. vår-I den slutna
den betalas läkemedlen helt landstingen.av

De flesta läkemedel kan allmänheten endast köpas mot recept ut-av
färdat legitimerad läkare, tandläkare eller barnmorska preventiv-av
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får behand-lämpliguppgift till patientenmedel. Läkarens är att attse
Bedömningsgrundenförskriva läkemedel. ärling, exempelvis attgenom

bestäl-pris. Läkarendå terapeutiska effekt och inte dessläkemedlets -
således någotinte intresseinte kostnaden. Läkaren harlaren berörs av-

efterfråga Förbruka-alternativa läkemedel.första hand billigaiattav
produkterinflytande sig valetpatienten har inget över vare avren --

uppgår förpå utgiftenpriset medicinenpriset. Oberoendeeller pa-av
närvarande 75 kr.patientavgiften, förtientens del till högst den s.k. per

riksförsäkringsverket.Mellanskillnadeninköpstillfälle. betalas av
marknadsfö-vid sinlåga medför företagenprismedvetandetDet att

på effekt,läkemedletsinriktar sig priset,ring änannat t.ex. nya pro-
På pri-därinarbetande marknadduktvarianter och märkesnamn.av en

någon bety-genomslagskraft marknadsföringeninte har är storset av
lä-marknadsföringen har företagetsviktigaste funktionen idelse. Den

åker till sjukhus,kemedelskonsulenter. Konsulenterna öppen-runt
sjukvården in-vårdsläkare inom och ochandra yrkesgrupper hälso-och

inomutbildadeformerar företagets produkter. Dessa konsulenter ärom
område produk-information och s.k. mjukdatasitt för kunnaatt omge

medför deform marknadsföring dyrbar, ochDenna är att storaten. av
får företagföretagen fördelar mindre etableradeetablerade gentemot

ekonomiskamed sämre resurser.
förläkemedelsföretagen konsultuppdrag,Läkarna t.ex.engageras av

rådgivning prioriteringvidgenomförande kliniska prövningar, avav
reglerats mellanolika studier De kliniska prövningarna harm.m.

branschorganisationerna och Landstingsförbundet överens-genom en
kommelse.

förhållandenInternationella3.2.5
ungefär 80 %läkemedelsindustri omfattandeSvensk har export, aven

produktion försäljs utomlands. För-läkemedelsföretagensde svenska
åruppgick 1987 tillläkemedel i utlandetsäljningen svenska caav

intresse.Harmoniseringen till EG Ettmilj.kr.7 500 är stortstort an-av
på läkemedelskon-uppställer krav medlemsländernastal direktiv som

kontrollmyndighetVarjeantagits medlemsländerna. landstroller har av
eller inte.skall godkännasi sista avgörandet läkemedelhar hand ettom

genomskin-för ökaförslag direktivEG-kommissionen har lagt att
subventionssys-insynen olika nationella priskontrolls- ochligheten av

gäller läkemedel.detnärtem
administrativ styrningnågoninom finns formI alla länder EG avav

marknads-huvudsakligenhittills haftprissättningen. I de länder som
Danmarkdåvarande Västtyskland,prissättning eller fri konkurrens -

administrativapågår denaktiviteter för ökaoch Holland styr-att-
sig kalkylsystemanvänderningen. Italien, Spanien och Grekland av

formför olika kostnadsslag. England harmed schablonprocent aven
påprissättningfriinom dettavinstkontroll företagen, systernmenav

prisregler.uttaladeFrankrike för industrin klartprodukter. saknarnya
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från denuppgifterenligtanvänds,EG-ländernainomDagens system
försyfteprotektionistisktiflera länderläkemedelsindustrin,svenska av

bibehållen sysselsättningsgradinvesteringar,förmå tillföretagenatt
pris.acceptabelti utbyte ettmotm.m.

främstaockså deprissättningenadministrativaDen avvara enanses
i olikapå läkemedelkraftigtvarierartill prisernaorsakerna att samma
andramedtillsammansförhindrarprissättningformländer. Denna av

medlemsländer.EG:släkemedel mellanförhållanden cirkulationfri av
imomspåslaget olika,också till följd ärvarierar t.ex.Priserna attav

%.i England 0%,Danmark 22
förhopp-genomskinlighets-direktiven kommerGenomförandet av

dis-eventuellaförhindraochindustriför svenskunderlättaningsvis att
läke-svenskaskulle denDärmedåtgärder industrin.kriminerande mot

marknad.på mycketpotentialenutnyttjamedelsindustrin kunna storen
priskontrollenmåste svenskadenanpassning till EG:s reglerVid en

närvarandepågår förDiskussionereller slopas.organiseras omom
behövamonopolställning kommerApoteksbolagetshuruvida attäven

anpassning till EG.vidomprövas en

prisutvecklingPrisbildning och3.3

Prisbildning3.3.1
leverantörsledetiprisernaläkemedelsåvälPå befintliga sättsnyasom

ellertillverkareochApoteksbolagetförhandlingar mellan resp.genom
Vidare gällerApoteksbolaget.detaljhandelsledeti attimportör och av

läke-åsatt registrerasmåste pris innan dethaläkemedel ett avnyttett
prisnivånfråganintedockLäkemedelsverketmedelsverket. avgör om

harmedavtaletenligtApoteksbolaget attdet statenärutan som --
skälighetsbedömning denna.göra aven

administrativ pris-formtill liknautvecklatsharSystemet att aven
på rådande kost-baseradsådan i huvudsakstatisk ochsättning. En är

kostnadssynpunktfrånsikt hämmaoch den kannadsstruktur ra-en
effektivi-oftaErfarenhetsmässigtdistribution. ärproduktion ochtionell

kostnadsutveck-därmedochdistributionenproduktionen ochiteten
konkurrens-produktionsområde dehelt beroendelingen inom ett av

såbörråder. monopolsektorer sättasPriserna inomförhållanden som
effektivt.samhällsekonomisktbedrivsverksamhetenbidrar tillde attatt

beslutatsamhället harmonopolformellabrist vad gäller attvanligEn
tyd-det saknaspå marknaden dockfår finnas ärföretagendast attett

Därmedsida.från statsmakternasproduktivitetskravformuleradeligt
förhållandevisdetrationaliseringar, eftersom ärfå tillincitamentfinns

iviktig punktprishöjningar. Enkostnadsökningar medenkelt mötaatt
skall be-verksamhetbolagetsavtal medApoteksbolagets är attstaten

uppnå möjligalägstaförutsättningarnasådantdrivas sätt attattett
åliggerdetbl.a. innebäratordebeaktas. Dettaläkemedelskostnader att

harlläkemedelförskriver deläkareföraktivt verkabolaget att somatt
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de lägsta priserna. åliggaVidare torde det bolaget ha prissätt-att ett
ningssystem inte medverkar till prishöjningar vadstörre än ärsom som
nödvändigt inköpspriserna ökar.när

Apoteksbolagets tolkning denna punkt i innebäravtalet prisni-attav
vån i påSverige läkemedel i hållas pågenomsnitt nivåskall en som

medianvärdet i antal med Sverige jämförbara länder.motsvarar Av-ett
stämning regelbundet priserna pågörs i Sverige 120 origi-attgenom ca
nalpreparat jämförs med övriga påländers priser preparat.samma

påPriserna läkemedel fastställs tidigare inför regi-nämntsnya som
streringen hos läkemedelsverket. Vid förhandlingar mellan Apoteks-
bolaget och läkemedelsföretag Apoteksbolaget skälighets-görresp. en
bedömning priset. Det Apoteksbolaget accepterade priset be-av av

skäligt pris.nämns Systemet med skäligt pris förutsättning försom re-
gistrering unikt i måsteär världen och troligen ändras vid anpassningen
till EG:s regler. Apoteksbolaget hänsyn till läkemedlets terapeutiskatar
värde dess effekt på övriga vårdkostnader.behandlings- ochsamt Av
betydelse den bedömda försäljningsvolymenär i vissaoch fall uppgiven
produktionskostnad. Andra faktorer påbetydelse priset specialite-ärav

i tillverkningslandet påoch priset produkterten i Sverige.synonyma
ocksåApoteksbolaget internationellgör prisjämförelse det aktu-en av

ella Som monopolköpare tillämpar Apoteksbolaget princi-preparatet.
påpriset måste ligga minstatt 20-30 % lägreett synonympreparatpen

originalproduktens.än
Proceduren för prissättning inhemsk respektive utländsk läkeme-av

delsindustri har varit Frånolika. slutet år1970-talet fram till 1988av
fastställdes årligaför de prishöjningarna för de svenska företa-ramen

i leverantörsledet efter överläggningar mellan SPK och dessa leve-gen
medan derantörer, preparatsvisa prishöjningarna skedde efter över-

läggningar mellan leverantören och Apoteksbolaget. Denna rutin kom
gälla efter årdet regeringen införde1978 obligatoriskatt skyldighetatt

för företag inbegripet svenska läkemedelsföretag svenskasamt agenter
för utländska läkemedelsföretag till SPK förhandsanmäla prishöj-att
ningar. De enskilda läkemedelsföretagen såkom därefter, länge som

råddedet förhandsanmälningsskyldighet eller prisstopp, för SPKatt
kostnadskalkyler utvisade det framräknade prishöj-presentera som

ningsbehovet. Dessa kalkyler bedömdes enligt riktlinjerde gälldesom
för då rådandeden prisövervakningen. Apoteksbolaget beslutade om

.prishöjningens storlek, kunde understiga eller överstiga den fram-som
räknade prishöjningsramen. Fr.0.m. inga1989 sker överläggningar
mellan SPK och läkemedelsföretagen.

För utländsk industri har, under perioden gått sedan apoteksvä-som
förstatligades,sendet gällt företagen har fört sina förhandlingaratt om

förändringar i läkemedelspriserna direkt med Apoteksbolaget.
Skillnaden mellan apotekens inköpspriser AIP och försäljningspri-
AUP detaljistmarginalen. ingårär I AIP ersättningen tillävenser par-

tihandelsledet. Apoteksbolaget givitshar själv fastställarätten sinaatt
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marginaler. Enligt avtalet med skall verksamheten sådrivasstaten att
skälig avkastning lämnas på insatt kapital.en

3.3.2 Pris- och kostnadsutvecklingen
Apoteksbolagets försäljning läkemedel, i vilket inräknas både recept-av
fria och receptbelagda läkemedel, från årökade med år53 % 1984 till
1988. fastaI priser motsvarade det ökning med 31 %. Av den to-en ca
tala försäljningsökningen svarade ökad volym för dryg tredjedel.en en
Leverantörsprishöjningar och förskjutning försäljningen motav varor
med högre priser svarade vardera för knapp tredjedel.en

Som jämförelse kan Socialförsäkringensnämnas kostnader föratten
årenläkemedel under 1984 1988 ökade imed 52 % löpande pri-t.o.m.

ser. årEnskilda varierade ökningen mellan 9 och 14 %. I dessa kost-
nader inräknas receptbelagda läkemdel de receptfria läkemedelsamt

skrivs läkare. Dock ingår läkemedel påut används sjuk-som av som
hus.

Från konsumentens synpunkt det sig annorlunda. Patientavgiftenter
det högsta belopp den enskilde betalar för receptbelagda läkemedel
ökade under perioden från år50 kr. 1984 till år65 kr. 1988, ökningen
med för30 % närvarande uppgår patientavgiften till kr..75 I reala

uppgick ökningen till 7 %.termer Konsumenternas andel den to-ca av
tala finansieringen läkemedelskostnaderna har under perioden 1984-av
1988 legat 25 %. Av de läkemedel säljs vårdtill exkl.runt öppensom
sjukhus i handköp stod konsumenterna församt 35 % kostna-ca av
derna. Denna andel har varit relativt oförändrad under den undersökta
perioden.

Prisutvecklingen under 1980-talet för farmaceutiska specialiteter
inkl. extempore räknat i apotekens utförsäljningspriser AUP redovi-

i tabell 3.3.sas

Tabell påPrisindex3.3 läkemedel 1980-1989avseende apotekens försälj-
ning till allmänheten räknatoch i apotekens utförsäljningspriser
AUP exkI.moms.

ÖkningLäkemedelsprisindex år
dec 1979: 100 %

dec 80 108,5
dec 81 119,8 10,4
dec 82 129,4 8,0
dec 83 135.5 4,7
dec 84 141,1 4,1
dec 85 148,1 5,0
dec 86 152,8 3,2
dec 87 157,0 2,7
dec 88 161,0 2,6
dec 89 164,6 2,2
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utförsäljnings-i apotekensläkemedelsindex räknatenligtUtvecklingen
prisändringarsåväl läkemedelsföretagensAUP beaktarpriser som

marginaländringar.Apoteksbolagets
underläkemedelsindex harenligtprisökningengenomsnittligaDen

prishöj-år. period hardennauppgått Undertill 5 %1980-talet perca
år 1988.år 2,6 %från till% 1981sjunkit 10ökningstaktningarnas ca

träffardirektprisökningdock endast denLäkemedelsindex beaktar som
till 75 kr.kostarläkemedelreceptbelagdagällerpatienten, dvs. uppsom

fångar inhellerDetegenavgift receptfriapatientens samt varor.
pri-med högreläkemedelförskjutning skettberördaden motsomovan

ser.
respektivesvenskaförprisindexberäknarApoteksbolaget ut-även

svenskaleverantörsledet. Despecialiteter ifarmaceutiskaländska spe-
med iindex ökatApoteksbolagetsenligtpriser harcialiteternas ge-

år%år jämfört med 5,2periodenunder6,5 %nomsnitt percaperca
de-år svenska kronandenEndast 1982,specialiteter. närför utländska

förprisökningen högreprocentuellamed 16 %, den ut-valverades var
%.respektive 3,1svenska 14,4 %läkemedel förländska än -
tidpunktervid olikapå kan skeutländskaPrisändringar preparat un-

decemberi regel underprisändras däremotåret. Svenskader preparat
Apoteks-enligtårs innebarförhandlingarmånad. 1989Resultatet av

på denläkemedel 1höjde prisernasvenska företagendebolaget peratt
%.med 2,25december 1989

åren ökattioläkemedel under deförhar prisernaTotalt senaste
konsumentledet.% imed 65ca

bedömningSammanfattande3.4

skiljerförhållandet läkemedelsmarknaden,inomviktigasteDet som
ochdetaljhandels-ifrån detmarknader,andra ärmarknaddenna att

från kostnadssynpunkttillincitamenti saknaskonsumentledet stort ra-
tionella val.

någon anledningpatientvården läkare ellerhar varkenI den öppna
dvs.på Riksförsäkringsverketläkemedel.priserna ytterstbeaktaatt -

Apoteksbolagetpåverka produktvalet ochintekanskattebetalarna -
beställningar.gjordaeffektuerai baraskall settstort

detaljhandelsförsäljningenpåmonopolhar dessutomApoteksbolaget
rationaliseringsmål.åsattaåläggas administrativtoch kan bara

deställningskyddadiGrossisterna har utanattstort sett genomen
lagerhåller produkter.leverantörernasriskegen

specialiseringStarkantal företag.finnsleverantörsledetI ett stort
tillfå dock begräns-från några medverkarföretagdominansoch hög

ningar konkurrensen.av
så längeharbefintliga originalpreparat,kopior änGenerika, dvs. av

%genomsnitt 30priset i ärställning i Sverige,mycket atttrotssvagen
lågpris-generika inteunderstrykas ärskalloriginalens. Detlägre än att
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kopior lågpriskopiorkvalitet liknande kvalitetsämre utanav av som
originalet. Sverige har internationellt låg generika,mycket andelsetten
vilket bl.a. förklaras konkurrensförhållandena på Tillmarknaden.av
följd den ökade på-EG-harmoniseringen kommer Sverige dock attav
verkas förändringar i EG:s medlemsländer.av

Det bör därför i åtgärderSverige vilkaäven utredas för sänka lä-att
kemedelskostnaderna möjliga genomföra vilka effekterochär attsom

få.de kan tänkas Exempelvis bör effekternastuderas av om
förmånsberättigadeantalet läkemedel begränsades

ersättningsreglema begränsades till billigaste läkemedelatt avse
läkemedelskommittéemas rekommendationer tillämpadesäven

öppenvårdeninom
receptfria läkemedel finge säljas utanför apotekenäven

staten ställde tydligtägaren formulerade krav för produktivi-upp
tetsutvecklingen inom Apoteksbolaget.

åtgärdernaI andra länder har flera redan genomförts ellerav ovan
har föreslagits bli genomförda.att
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DAGSTIDNINGAR4

Produkten och marknaden4.1

4.1.1 Produkten
Det finns olika officiella definitioner begreppet dagstidning. De harav

syfte, nämligen skilja olika publikationer iett gemensamt att sorters
förmåner något Såsamband följande definitionmed slag. t.ex.av anges

på dagstidning i förordningen 1990:524 presstöd:om
En allmän nyhetstidning och publikation dagspresskaraktär medav

reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning och som
normalt kommer med minst varje veckaut ett nummer-

innehåll påhar i huvudsak skrivet svenskaärett som-
i huvudsak distribueras inom landet-

innehållutkommer under och dess redaktionellaeget ut-namn egna-
innehåll.55% dess totala redaktionellagör änmer av

något påUppgifterna dagstidningarantalet varierar beroendeom
s.k. avläggare5 och editioner6 medräknas. Räknar enbart hu-om man

uppgårvudtidningar antalet till 170.ca
Olika kategoriindelningar dagstidningar förekommer, bero-t.ex.av

pående utgivningsfrekvens vecka.per
Dagstidningar fyller flera funktioner. Främst det nyhetsförmed-är

ling, opinionsbildning nästan påalla dagstidningar ellerär ett annat
knutna till politisk eller rörelse förströelse annonsering.ochsätt annan

Alternativen för läsaren framförtorde andra medier, alltnärmast vara
radio och TV andra publikationer. När det gäller finnssamt annonser
ofta lokala annonstidningar tillgå.och olika former reklam attav

4.1.2 Marknaden
frånDagstidningsföretagens intäktertotala dagstidningsutgivning lös--

årabonnemang och uppgick 1989 till miljar-12nummer, annonser ca-
der kronor exkl. den totala omsättningen förAvmoms. svarar annonser

65 %.ca
Lösnummerförsäljningen hälftenför den totalanästansvarar av

upplagemarknaden räknat ståri värde. Kvällstidningarna för heltden
dominerande delen dagspressens lösnummerförsäljning. Av stor-av

morgontidningarsstadspressens försäljning % isker drygt 9 lösnummer.

5Med avläggare tidningar under vinjett detdärutgesavses som enegen men
redaktionellainnehållettill övervägandedelen huvudtidningens.detsammaär som
6Med edition tidningar utkommerunder vinjett huvudtidningenavses som samma som
ochdär det redaktionellainnehålleti vissutsträckningskiljer sigfrån huvudtidningens.
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Framför allt det lösnummerförsäljningenär på söndagar har bety-som
delse för morgontidningarna, beroende på bl.a. redaktionella satsningar
med utökat sidantal, bilagor Efterfrågan0.d. på tidningar hos de hus-
håll inte tillhör påverkas ocksåprenumeranterna annonsutbudetsom av
och dess utformning. För landsortstidningar lösnummerförsälj-svarar
ningen för i genomsnitt 5 % den totala tidningsförsäljningen ica av

Mångavärde. mindre tidningar betraktar sin lösnummerförsäljning mer
service allmänheten inkomstkälla.änsom en en

För dagspressen totalt årligadeär upplageförändringarna små.sett
Dagstidningarna minskade totalt med 17 800 exemplar, eller 0,4 %,ca
på vardagar mellan halvåret1:a 1989 och 1990. Den totala
söndagsupplagan minskade under period med 70 900 exemplarsamma
eller 2,6 %. Dagspressens totala upplaga halvåret1:a 1990 4,7är
miljoner påexemplar vardagar och 2,7 miljoner påexemplar söndagar.
Enligt särskild överenskommelse mellan tidningar, reklambyråeren och

redovisasannonsörer offentligt årvarje tidningarnas sålda upplagor
under halvåret1:a och efter avtalade beräkningsprinciper. Upplagorna
fastställs Tidningsstatistik AB och publiceras i TS-tidningen.av

Under 1980-talet ökade annonsvolymen markant, särskilt om man
jämför med de relativt små förändringarna i upplagor, och samtidigt
genomförde dagstidningsföretagen kraftiga prishöjningar på annonser.
Annonsvolymen i antalmätt spaltmeter har enligt frånstatistik Svenska
tidningsutgivareföreningen TU ökat med i genomsnitt år4,6 % per
under perioden. årUnder 1989 ökade annonsvolymen med 1,8 % jäm-
fört åretmed 6,4 % före. För morgontidningarna i storstadsområdena

ökningen 3,4 % och för kvällstidningarna 1,3 %. Landsortstidning-var
ökade år annonsvolymen med %.1,4arna Av den totalasamma an-

pånonsvolymen 1 076 000 spaltmeter år 1989 svarade landsortspressen
för 70 %, storstadspressens morgontidningar för 25 %ca och kvälls-ca
tidningar för 5 %.ca

Annonsförsäljningen har inte betydelse för kvällstidningarnasamma
för morgontidningarna. Medan annonsintäkternasom regelsom svarar

för hälftenän morgontidningarnas totalintäktermer är motsvarandeav
andel hos kvällstidningarna 20 30 %.-

Varugruppen dagstidningars andel i konsumentprisindex KPI upp-
går till 8,3 promille.

Konkurrensförhållanden4.2

på4.2.1 Aktörerna marknaden
Dagstidningsbranschen mångautgörs och varandra oberoendeav av
tidningsutgivare. En koncentration på marknaden inleddes i början av
1950-talet. Detta skedde dels direkta nedläggningar tidningar,genom av
dels fusioner. Resultatet koncentrationen har blivitgenom antaletav att

tvåmed eller flera dagstidningarorter har minskat. Denna utveckling
upphörde i slutet 1960-talet, bl.a. grund det statliga tillstödetav av
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sådana inomkonkurrensorterfinns 15För närvarandebranschen.
år konkurrerandefanns 50 medFör 20 sedanlandsortspressen. orterca

flerdagarstidningar.
består egentligen antaldagstidningarförMarknaden ett stort re-av

dåochstorstadstidningarvissalokala marknader. Endastgionala och
viss riksspridning. Detkvällstidningarna kan haframför allt sägas en

Dåvarande tidning-ochsärskilt Aftonbladet Expressen.gällersenare
Malmöi Göteborgmed utgivningsortKvällspostenGT och resp.arna -

Skånespridningsområde ochVästsverigehuvudsakligthade resp.som- År två tidningar, redanSverige. fusionerades dessa1990sydvästra som
medpå stärka konkurrensenmarknader, fördominerade sina attresp.

dåligkostnadsutveckling, lönsamhetoch Expressen. HögAftonbladet
efterfrågeutvecklingen viktigai framtidenbedömningar ärsamt or-om

Samgåendet. kvällstidningarnas sammanlagdafyratill desaker Av var-
Afton-halvåret för %,Expressen 48första 1989 svaradedagsupplaga

% vardera.hade 9GT och Kvällspostenbladet för 34 % medan ca
ellerantaletdagstidningsföretag ochTotalt finns drygt 130 ägare

tidninguppgår till dessa 5075. ägareAvägargrupper utger encaca
två tidningar. fyraövriga eller flera Demedan de störstavardera utger

och LOGP-koncernenBonnierkoncernen, A-Pressen,ägargrupperna -
årdagstidningsupplagan 1988. Mot-för 47 % den totalasvarade ca av-

%.74 Iförandel de tolvsvarande största ägargrupperna var ca
Indu-ingår och DagensNyheter, ExpressenBonnierkoncernen Dagens
totalamarknadsandel 21 % dagspressensstri. harKoncernen aven

socialdemokratiska partiet ochtill 51 %upplaga. A-pressen, ägs avsom
bl.a.dessutomdagstidningar. LO20-taltill 49 % LO, ägerutger ettav

totalupplagan.%och har tillsammans 19Aftonbladet. LOA-pressen av
numerakvällstidningenoch GTmed Göteborgs-PostenGP-koncernen

spridningsområde. totaladagspressensi sittIdag dominerar helt Av
år i storleks-tidningarna för 8 % 1988. Densvarade de bäggeupplaga

vilken bl.a.i Malmö,femte SDS-koncernenordningen ägargruppen är
numera Idag. SomDagbladet och KvällspostenSydsvenskautger

årtidning fr.o.m.tillgick och KvällspostenGTnämnts samman en
1990.

branschorgani-tidningsutgivareföreningen dagspressensSvenska är
frågori bety-till uppgift befordra samverkansation. TU har bl.a. att av

utåt, införföreträdaoch dessaför medlemsföretagendelse t.ex.att
iSå dagstidningsföretag medlemmarmyndigheterna. alla ärgott som

årligen tidningspappersbrukenmedförhandlar bl.a.FöreningenTU.
papperspriser.om

Begränsningar i konkurrensen4.2.2
århundradentidningar sedanMöjligheten och är ettutatt starta parge

tryckfrihetsförordningen.ibestämmelsernagaranteradytterst genom
tekniskadenrättighet, hargrundlagsregleraddet här gällerTrots att en

tid-svårare etablerautvecklingen gjort det alltekonomiskaoch att nya
nyhetsför-fortlöpandesådana utgivning ochmed dagligningar, särskilt
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medling och opinionsbildning. Annonsförsäljningens helt avgörande be-
tydelse för dagstidningsföretagens ekonomi leder till dagstid-att stora

påningar bekostnad de mindre. Denna konkurrensfördel förgynnas av
de dagstidningarna i utgivningsområde,största innebärande attresp.
annonsförsäljningen i första gårhand till hushålls-tidningar med störst
täckning, skapar i sig form påutslagningsmekanism marknaden.en av

ocksåUtvecklingen har lett till ökad regional monopolisering dags-av
Strukturförändringen har dock drabbat dagstidningarävenpressen. som

påvarit sin ort.ensamma
statsmakterna har sedan ingåendebörjan 1960-talet följt denav

strukturella och ekonomiska utvecklingen inom dagspressen. Flera
såledespressutredningar har förhållandenaundersökt och lämnat för-

åtgärder.slag till Senast i raden pressutredningar dagstidnings-ärav
kommittén, vilken presenterade sitt slutbetänkande i oktober 1988.

Det statliga årstödet, tillkom 196970 mångfaldför säkraattsom en
tidningsmarknaden och förhindra tidningsnedläggningar, ökade av-

undersevärt 1980-talets första hälft. Framför allt gällde detta det s.k.
produktionsbidraget den viktigaste stödformen fram till densom var

dåjuli1 1990 vissa förändringar det direkta presstödet genomfördes.av
Produktionsbidraget, 198990 utgick till 80-tal dagstidningar,ettsom
beviljades enligt vissa generellt verkande Bidragetsregler. storlek av-
gjordes bl.a. tidningens hushållstäckning på utgivningsorten och förav -
flerdagstidningar minst 4 vecka pappersförbrukning-nummer per av

storlek avseende redaktionell Produktionsbidraget kundetext.ens en-
erhållasdast tidningar huvudsakligen abonnerade. Kvälls-av som var

tidningarna fick någotdärför inte sådant stöd. Däremot kvällstid-är
ningarna liksom morgontidningarna frånbefriade vad gäller lös-moms

och abonnemangspriser. fårDetta indirekt statligtnummer- ettses som
stöd dagspressen. Bland övriga stödformer märktes utvecklingsbidrag
och samverkansbidrag samdistributionsrabatten Den stöd-samt senare
formen har betydelse det gäller effektivisera formernanär förstor att
utbärning morgontidningar. Samdistributionsrabatter innebär deav att

morgontidningarna fårstörre ersättning för tillsammansstaten attav
med konkurrenttidningar i samdistribution.medsvagare

Utvecklingen dock fåttha lett till rabatten allt mindreattsynes en
betydelse för de morgontidningarnastörre och detta kan medföraatt

vissa morgontidningar avstå fråneventuellt skulle kommaatt att sam-
distributionsrabatten ioch stället erbjuda de övriga tidningarna samdis-
tribution till marknadspris.

Budgetåret 198889 uppgick det direkta presstödet till milj.kr.474
ÅterståendeDärav svarade samdistributionsrabatten för 60 milj.kr.ca

belopp utgjordes främst produktionsbidrag. Utöver detta tillkommerav
värdet olika indirekta stöd till såsomdagspressen momsbefrielse,av re-
ducerad reklamskatt och täckande underskott i tid-statens postensav
ningsrörelse. Värdet befrielsen från uppgåtorde till 900av moms ca
milj.kr. svårtVärdet dock påberäknaär grund osäkerhet ef-att av om
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terfrågeutvecklingen på påtidningar efter införande dettaett av moms
område. fårDen subvention dagspressen reducerad reklamskattgenom

år uppgå tillhar dagspresskommittén teoretiskt beräknats för 1986av
milj.kr.370ca

påverkliga olika subventionerna ligger konkurrens-Det värdet deav
får förhållandeplanet. Dagspressen relativa fördelar i till konkurren-

inom andra medier.terna
Det direkta presstödet % utgivningskost-täcker 4 dagspressensca av

kategoriernader. Stora skillnader förekommer dock mellan olika av
fådagarstidningar produktionsbidragdagstidningar. För med fulltt.ex.

täcker i genomsnitt utgivningskostnaderna.presstödet 31 % Motsva-av
för flerdagarstidningar produktionsbidragrande andel med fullt är

Många får%. dagstidningar samdistribu-16 presstöd endast i form av
tionsrabatt ställtmotsvarande 2 % utgivningskostnaderna. Stödet1 av-
i relation till rörelseintäkterna uppvisar procentuellanästan samma an-

jämförelsendelar med utgivningskostnaderna.som
år genomfördesUnder 1990 vissa förändringar det direktaav press-

stödet. Systemet omfattar stödformer: driftsstöd, utvecklingsstödtrenu
och distributionsstöd. Stödreglerna förenklades. Driftsstödet för dags-

påtidningar utgivningmed 3 7 vecka baserasen av nummer per upp--
påIagestorlek inte för tidigare produktionsstödetoch gällde detsom- -

pappersåtgång. utgårdagstidningar utgivningFör med lägre veckaper
schablonbelopp. stimuleraDet utvecklingsstödet infördes för attnya
strukturrationaliseringar.

mång-De statliga stödinsatserna till syftar tilldagspressen bevaraatt
årfalden i nyhetsförmedling och opinionsbildning. harUnder 20snart

erhållittidningsföretagen i produktionsbidrag därtillbelopp ochstora
lånhaft möjlighet till för olika investeringar. statliga medlen harDe

mångamöjliggjort för tidningsföretag skaffa utrustning, vil-modernatt
ket lett till överkapacitet. överkapacitet tillDenna har sedan använts att

påkonkurrera tryckeriföreta-civiltryckmarknaden, vilket har föranlett
kritisera nedläggningarpresstödet. Stödet har inneburitatt attgen av

konkurrensförhållandenatidningar har dagstidningarstoppats, men
emellan har i sak inte förändrats. presstödet infördes har baraSedan en

ifrånflerdagarstidning arbetat sig stödberoende, nämligen Länstid-
Östersund.ningen i

Dagstidningarna samarbetar lokalt plannämnts genom sam-som
distributionen, vilket i för morgontidningarsker berörda gemensamen
organisation. Tidigare hade varje enskild tidning sina tidningsbud.egna
Ytterligare samverkan sker TU, nämligen det gällernärgenom pap-

långperspriserna. Sedan mycket tid tillbaka dagstidningarnasbestäms
papperspriser vid överläggningar tidningspappersbru-mellan TU och
ken. Dessa förhandlingar brukar normalt resultera i överenskom-en

kalenderår.förmelse Alla dagstidningar oberoende storlekett ga-av --
pådärigenom priser tidningspapper. TU medverkarranteras samma

också itillsammans med för fack- och konsumentpressrepresentanter
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distri-postverketsavgifter förårliga postverketförhandlingar med om
tidningsex-huvudsakligendistributionbution tidningar. Denna avserav

långtpå relativtpå mindre och medelstorautdelasemplar ortersom
avstånd från utgivningsorter.tidningarnas

på dagstidningsföretagexempel samarbete mellan ärEtt annat sam-
uppnå rationaliseringar. Detta ärtryckeriledet i syfteproduktion i att

delvisoch,sitt oberoendeovanligt. Tidningarna hardock värnat om
på tryckeriutrustning. Detpresstödet,hjälpmed mestsatsat egenav

båda tidningarna ikonkurrerandedefallet samarbetekända ärav
lån uppför-på hjälp statligtMedVisby trycker avsamma pressar.som

Svenskaför Aftonbladet ochockså tryckerianläggningdes en gemensam
redaktionelltockså beträffandeförekommer samarbeteDagbladet. Det

Svenskastockholmsredaktion ochExempelvismaterial. har A-pressens
får till-ingått Dagbladetinnebär SvenskaavtalDagbladet attett som

Stockholmseditionengång för sin sistaupplagatill nyheterA-pressens --
tidningar.publiceras imaterialetdag A-pressens egnasomsamma

bestämmel-På dagstidningarnaannonsmarknaden har gemensamma
Många dagstid-annonsförmedling för annonsering.för och normerser

ocksåingår samannonseringskombinationer. Enningar i olika annonsör
få till specialpris.därvid sin införd i flera tidningarkan ettannons

Sveri-Annonsörföreningen ochtidningsutgivareföreningen,Svenska
Förvaltnings AB,reklamförbund tillsammans TURATORäger somges

annonsprislis-olika tidningarnasbl.a. Svensk med deAnnonstaxautger
offentliggörreviderar ochEnligt överenskommelse mellantor. parterna

samtliga dagstidningars upplagor.TURATOR
statligasärskild myndighet, presstödsnämnden, administrerar detEn

tillhuvuduppgiften fördela stödet dagspressenpresstödet. Utöver att
åligger ekono-presstödsnämnden följa och analysera dendet bl.a. att

väsentliga för-olika tidningsgrupper övrigamiska utvecklingen för och
presstödjandeändringar inom dagspressen, utfallet derapportera om av

Årligenåtgärderna förändringar inom tidningsägandet.rapporterasamt
ekonomi. Rappor-presstödsnämnden dagspressensutger rapporten om

år sitt resul-för visar dagstidningarna totalt förbättrade1988 att settten
milj.kr.nämligen till milj.kr. jämfört med 791efter finansnetto, 1 196tat
Mångaår för olika tidningar dock mycket olika.1987. Resultaten är

dags-dagstidningsföretag uppvisar lönsamhet, medan andramycket god
årlåg hushållstäckning redovisade 1988tidningar med underskott även

sist-detefter presstödet. det gäller presspolitiska övervägandenNär är
förhållandet särskilt viktigt.nämnda

Prisbildning4.3

Prissättning4.3.1
bi-kostnadsökningar ofta vid prissättningen ochFörväntade beaktas en

tidningen ihärtill abonnemang köpdragande orsak är t.ex. att avser av
år möj-abonnemangsperiod saknastill i förväg. Under löpandeettupp
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lighet ändra priserna. måsteNär det gäller annonsprisändringaratt
dessa anmälas till tidningarnas långrelativtannonstaxagemensamma
tid i förväg. Enligt bestämmelserna bör annonsprisändringar aviseras

månaderminst före ändringsdatum. Dagstidningarna höjer vanligt-tre
gång år.vis sina priser För lösnummerpriserna innebär dettaen per

höjningar med procentuellt kraftiga tal. Bestämmande för prissätt-
ningen abonnemang såoch lösnummer undantagslöstär gottav som

påden tidningen varje utgivningsort.största Den tidningen kanstörre
successivt genomföra betydande påprishöjningar abonnemang och lös-

och därigenom stärka sin lönsamhet riskera mins-utan attnummer en
kad upplaga, eftersom konkurrenten i sitt intressevet att egetman ge-
nomför motsvarande prishöjningar. ocksåDet typiska för situationen är

tidningen med den mindre upplagan normalt angelägenatt ärsett mest
prishöjning medan tidningen med den upplagan, of-störstaom en som

faktiskthar påannonsmonopol sin kan täcka eventuellatast ett ort,
påförluster abonnemangs- frånoch lösnummersidan med intäkter an-

nonsförsäljningen. En dominerande spridningsområdetidning inom sitt
påkan, förlita sig sina annonsintäkter därigenomoch kunnaattgenom

hålla lågt abonnemangspris, successivt tvinga konkurrenternaett att
upphöra med sin påverksamhet. Ett exempel detta Göteborgs-Pos-är

kunnat skapa sig tidningsmonopol inom betydande delten, ettsom en
Västsverige.av
Dagstidningsföretagen speciellt känsliga för arbetskonflikter.är I

mångatill företag i andra branscher förekommer inga varula-motsats
såledesKonflikter drabbar tidningarna omedelbart. Utebliven för-ger.

säljning framför allt gällande kan inte kompenseras i efter-annonser- -
hand. Detta givetvis arbetstagarparten vid förhandlingar.övertagettger

ocksåLöneglidning på tidningsområdet.vanlig lågaär Den priselastici-
på abonnemangsförsäljningen möjligtdet övervältra dessateten gör att

påkostnader konsumenterna risk förnämnvärd upplage-störreutan
minskningar.

mittenI gjorde1970-talet TU presspolitiskt uttalande in-medettav
nebörden dagspressens beroende annonsintäkterna borde mins-att av
kas påökad relativ tonvikt abonnemangs- lösnummerin-ochgenom en

sådantäktema. En ändring prispolitiken skulle enligt TU leda till attav
tidningarna påverkadeblev mindre konjunktursvängningar eftersomav
upplageintäkterna varierar mindre annonsintäkterna. dagstid-Omän
ningarna successivt viljaskulle sig alltmer oberoende annonsin-göra av

måstetäkterna konsekvensen bli antingen höjda tidningspriseravsevärt
upplagenedgångmed följd eller nedbantad produkt. Annons-som en

marknaden dock fortfarandeär helt avgörande betydelse för tidning-av
ekonomi.arnas

Under 1980-talet ökade annonspriserna tidningsprisernaän to-mer -
talt 125 % för jämfört med 105 % för tidningspriserca annonser ca -
samtidigt annonsvolymen ökade kraftigt. Antalet spaltmeter ökadesom
med % från50 under perioden, 714 000 tillspaltmeter 1980ca
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1 076 000 spaltmeter 1989. En ökad rabattering vid annonsförsäljningen
har dock lett till intäkterna inte ökat proportionelltatt mot annonsvo-
lymerna.

Tidningarnas konkurrenssituation har lett till priset inte detäratt
avgörande konkurrensmedlet. I stället söker tidningsföretagen ökaatt
sin försäljning redaktionella satsningar, olika formerstörregenom av

bilagor Lyckas tidningarna öka sin upplaga och där-temanummer, osv.
nå hushållstäckningigenom blir de samtidigt intressantastörreen mer

Ett ökat antal sidor dock tidningen dyraregör attsom annonsorgan.
framställa uppstår åtminstoneoch distribuera. Därvid kortsik-även att -
tigt behov Påtäcka dessa kostnadsökningar. relativtgrund deatt av-
små påupplageförändringarna områdedetta sker kostnadsanpass-
ningen huvudsakligen påhöjda priser tidningarna. Denna ut-genom
veckling har blivit möjlig främst på låg.beroende priselasticiteten äratt
Det intedock möjligt förär andratidningen högre pris änatt ta ut ett
förstatidningen. Ett undantag Svenska Dagbladet abonnemangs-är vars
pris högreär Dagens Nyheters.än

4.3.2 Prisutvecklingen
påPrisutvecklingen dagstidningsområdet kännetecknades under 1970-

och 1980-talet kraftiga på såvälökningar tidningarav som annonser.
Under årende fem har tidningspriserna och annonsprisernasenaste
ökat med i genomsnitt år.7,5 9,4 %resp. per

Vid påanalys prisutvecklingen tidningar för längre period börav en
beakta tidningarna omfång.även ändrat utseende ochattman

Efter TU:s presspolitiska uttalande vid mitten 1970-talet, innebä-av
rande dagstidningarna borde efter minska beroendetsträvaatt att av
annonsintäkterna, dagstidningsföretagen ha inlett medve-synes en mer

Årenprispolitik. 1975 1977 ökade abonnemangspriserna med iten ge--
nomsnitt år.drygt %20 Samtidigt höjdes annonspriserna imedper ge-

Ävenår.nomsnitt %15 efter 1977 har utvecklingen uppvisatca per
årligahöga såvälökningar tidningspriserna annonspriserna.av som

Lösnummerpriserna, före 1970-talets början höjdes sällan, harsom mer
kommit årändras varjenästan och med höga procentuella tal.att

Under fördubblades såväl1980-talet priserna dagstidningar som
på och med i oförändrade Tidningarnaupplagor.stort settannonser
genomgick samtidigt förändringar i form utökat sidantal o.d. An-av
nonspriserna ökade abonnemangspriserna. Kvällstidningarnaänmer
höjde sina annonspriser genomsnittligt morgontidningarna.änmer
Bland morgontidningarna höjde landsortspressen abonnemangs- och
annonspriser storstadspressen.änmer

Praktiska skäl avseende hanteringen tidningsförsäljningen i de-av
taljhandelsledet beaktas vid påprishöjningar lösnummer. Fram till
mitten 1970-talet höjde tidningsföretagen lösnummerpriserna medav
5 gång.15 Därefter höjdes priserna gång.öre med Efter25 öreper per-
25-öringens åravskaffande 1985 höjs lösnummerpriserna med 50 1öre -

gång.kr. per
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får genomslagskraftLösnummerprishöjningar ofta attstor genom
många priser till dentidningar brukar sina lösnummer nyaanpassa
prisnivån. lösnum-flertalet dagstidningar tillämparDet stora samma

på dagstid-genomsnittliga procentuella prisökningenmerpris. Den
åren framför beroendevariera i storleksordning mellan alltningar kan

på inte. Detta fram-kvällstidningarna höjer lösnummerpriset ellerom
årgår och Expressentydligt i tabell Under höjde Aftonbladet4.1. 1984

år dåfrån pri-höjning ägde 1986vardagspriset 2:50 till kr. Nästa3 rum
år 1988 och till 4:50till 3:50 kr. höjning till kr. skeddeökade En 4set

kr. under hösten 1989.

påGenomsnittlig prisökning lösnummer, abonne-Tabell procentuell4.1
tidenoch avseende dagspress 1985-1989.annonsermang

19891987 19881985 1986

Lösnummer 10,73,9 13,6 0.6 15,4
Abonnemang 7,85.0 6,76,8 6,4
Vägt genomsnitt 9,22,8 11,05,3 9,8

Annonser 4.4 8.610,0 9.8 13,5

bedömningSammanfattande4.4

selektivabetrakta offentlig reglering. VarkenPresstödet är att som en
för viss konkurrensneutrala.stöd eller generella bransch kan varaen

effek-missgynnar effektiva tidningsföretagen och därmedPresstödet de
förmåner enligttiviteten i hela branschen. Regelsystem innebärsom

vissa kriterier blir för uppbär dessastyrande beteendet hos dem som
uppehållandeförmåner. Presstödet huvudsakligen karaktär. Detär av

inteförslag dagspresskommittén torde enligt SPKpresenteratnya som
påförhållandenkomma ändra dessa sikt.nämnvärt att ens

mångfaldMångfaldsbegreppet ihittills kommit gällahar att yttre
målegentligasjälvständiga tidningsföretag. Stödetsbemärkelsen antal

etableringdärför varit hindra nedläggningar medverka tillhar ochatt
dagstidningar.av

mångfalden avskaf-för bli följdenKonsekvenserna skulle ettsom av
fande minskande inte deneller presstödet har berörts senasteavav

förmodligen leda tillpressutredningen. En snabb avveckling skulle
förnedläggning vissa tidningar och minskad utgivningstäthet andra.av
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UKPAPPERMJ5

marknadProdukt och5.1

Produkt5.1.1
vävnad,på tissuegrundmaterialetbaseradeMjukpappersprodukter är

vävnadsliknandeharproduktertextur. begreppI detta som enryms
råvara för produk-hushållspapper. dessaSomtoalett- ochstruktur, t.ex.

tilliutsträckningi görsanvänds returpapper,storter omsom processen
råvaraockså i andraanvändssulfatmassa. Returpapper sorterssom

pappersmassa.
också hygienproduktervissainräknasmjukpappersbegreppetI som

produkter hörfluffmassa. Till dessacellulosavadd s.k.baseradeär -
intemensskydd. Tampongerinkontinensprodukter och ärblöjor,t.ex.

på Till fluffmassabomull.eftersom de baserasmjukpappersprodukter,
innebärjungfrufibrer, vilkets.k.endastanvänds inte returpapper utan

stordrifts-från produktionen finnsråvaran direkt skogen. Inomatt tas
fördelar.

nämligentvåi undergrupperkan uppdelasMjukpappersprodukterna
absorbtionsprodukter.avtorkningsprodukter och

ipå uppdelastissue, kanbaserasAvtorkningsproduktema, ensom
be-Storförbrukarprodukternakonsumentdel.storförbrukardel och en

toalettpap-står pappershanddukar,industritorkpapper,framför allt av
olika slag.institutionerinom industrier ochanvändso.d. avper som

returfiber.cellulosafiber ellertillverkasProdukterna av ren
konsumentområdet och toalettpapper.säljs främst köksrullarInom

hushållsprodukter ochreturfiber. Förtillverkas bl.a.Dessa produkter av
någon utsträckning kanifinns inga produktertoalettrullar störresom

gårhushållspapper och toalettpappersubstitut.användas För ut-som
från till oblekt.blektvecklingen enklare produkter,mot papper

månpå i visskanfluffmassa,baserasAbsorbtionsproduktema, som
storförbrukar-konsumtionsdel.storförbrukardel ochuppdelas i enen

blöjor.ochbestår inkontinensprodukterframförprodukterna allt av
Blöjorbestår mensskydd.främst blöjor ochKonsumentprodukterna av

medanvändsblöjorindelas olika varianter. Rektangulärai tre som
allt-i-ett-blöjanspeciellT-blöjan med byxasnibb, används samtsom en

resårbyxasnibb ellermedför varkenA-I-E, tejpas ihop, vilket attsom
åren mil-hardeblöjtyp utvecklas Underbehövs. Denna senastemest.
intensiva de-påverkat Efter denförsäljningen blöjor.jöaspekterna av

klorfriakrävtskadlighet konsumenternaklorblekningens harbatten om
underengångsblöjorna tygblöjornaalternativ tillprodukter. Ett är som
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år i användning. Tygblöjornas blöjmarknadenökat andel ärsenare av
dock mycket liten.

Mensskydd och inkontinensprodukter produkter förabsorberandeär
intimhygien. iFör mensskydd baserade fluffmassa finns substitut

påform inkontinensproduk-baseras bomull. Förtampongerav som
finns inga likvärdiga substitut. Tillgängliga alternativ medicine-ärterna

ring eller operativa ingrepp.
mjukpappersområdetInom förekommer ofta privates.k. brands som

försäljsprodukter under detaljistens distributörensellerär egetsom va-
blåvitrumärke. Konsum har blöja för blöjamedan ICAt.ex. en egenen

frågaunder ICA-handlarnas blöja. Detaljisten i skriver kontraktnamnet
med producent tillverkning design ochdessa produkteren om av vars
förpackningsutseende utformas enligt detaljistensden aktuella önske-
mål. form mån månDenna produktion sker i viss i vissSverige och iav
utomlands, i England och Danmark.t.ex.

5.1.2 Marknad
tissueområdet påProdukterna inom skrymmande. Samtidigt prisetär är

lågt. Pårelativtprodukterna grund de höga transportkostnadernaav
har därför dessa produkters marknad traditionellt varit lokal karak-av

Ett bruk har försett närmarknad. förekommer visstär. Docken en ex-
och import se påtabell 5.1. fluff-För produkter baserasport- som
har importoch varit importerarbetydelse. Bl.a.störreexportmassa av

Procter frånGamble sina blöjor VissaTyskland. s.k. private brands
tillverkas dessutom utländska producenter.av

Tabell årExport import5.1 och mjukpappersvaror 1988.av

Export Import
milj.kr. milj.kr.1 000 0001

ton ton

Toalettpapper 36,3 302,9 8,9 66,6
Hushållspapper 11,7 109.1 3,9 33,5
Näsdukaro.d. 16,0 189,4 3.4 34,6
Borddukar 8,4 189,3 3.2 46,2
Blöjor 23,0 301,2 5.9 115,3
Bindor 5,7 140,9 2,6 69.2

SCB.Källa:

För mjukpappersområdet två frånprodukter inom finns varandra helt
fristående delmarknader, nämligen konsumentmarknaden storför-och

bestårbrukarmarknaden. Konsumentmarknaden enskilda konsu-av
bestårinköp i dagligvaruhandeln. Storförbrukarnagörmenter som av

storhushåll,industrier, mångaoffentliga institutioner fallietc. som ge-
frånnomför upphandlingar direkt tillverkaren. Mindre företag inom

storförbrukarkundkretsen köper i huvudsak grossist. denAv to-genom
tala stårmjukpappersförsäljningen i Sverige storförbrukarmarknaden
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två går konsumentmarkna-tredjedelar tilltredjedel, medanför cirka en
den.

de-hushålls- under denför harMarknaden och toalettpapper senare
försäljnings-uppgickkonsumentledet1980-talet varit ökande. Ilen av

i löpande priser,till % räknatperioden 1986-1989 12ökningen under ca
volymmässiga ökningenfrån milj.kr.250 milj.kr. till 400 Den11 caca

årens har orsakatmiljödebattuppgick till drygt 2 %. De senaste en
förskjutning försäljning oblektmot papper.av

milj.kr. i kon-till 800för uppgick under 1989Marknaden blöjor ca
åren påvuxit grundMarknaden har under desumentledet. senaste av

s.k. allt-i-ett-barnafödande. Samtidigt har försäljningenökatett av
på blöjorna.traditionella rektangulära Ge-blöjor bekostnad deökat av

förväsentligt högrenomsnittspriset för allt-i-ett-blöjorna tidigare änvar
påår allt-i-ett-blöjornaprisetblöjorna. Under 1990 harde rektangulära

påpå grundpriset snibblöjan. Dettalegat obetydligt högre än ettattav
År allt-i-svaradetillverkarna. 1987priskrig brutit mellan de ledandeut

på imarknadenför % försäljningen den svenskaett-blöjorna 17 avca
Motsvarandeförsäljningsvärdet.räknat och för 30 %volym nära av

%. Efterblöjor 56 % 39för rektanguläraandelar envar resp.
förväntashårdlansering A-l-E-blöjornaunder perioden 1989-1990 av

årblöjor under 1990.sin till % marknaden fördessa öka andel 85ca av
från för-T-blöjan. T-blöjanfrämst marknadsandelarA-l-E-blöjorna tar

får nå-snibblöjanfå obetydlig försäljning under 1990, medanväntas en
på markna-intensiv priskonkurrensminskad försäljning. Det ärgot en

rabatterbjudanden.den med mängden
årbabyblöjor relativt kort, 2,5period familj använderDen är caen

bytsvilket innebär konsumenterna regelbundetbarn, ut motatt nya.per
behålla marknads-ständigt budskap förDetta kräver ett upprepat att

går inomsnabbt. Företagenandelarna, särskilt produktförnyelsennär
område på dedärför reklam. Dettadetta satsar stora gynnarsummor
tillverkarna.större

inräknastampongertotala marknaden för bindor och trosskyddDen
milj.kr. i konsument-inte mjukpappersbegreppet uppgick till 330i ca

årifrågavarandeår för haApotekens försäljning beräknasledet 1989.
uppgått Den s.k.milj.kr. ökande.till 50 Marknaden är svagtca

några årför sedan har med-tampongsjukan uppmärksammadessom
fört försäljningen trosskydd ökat.haratt av

någonområdet forminom mensskydd använderKonsumenten av
år.månad visarKundernamensskydd 4-5 dagar under 35 storcaper

mycketFörändringar i förbrukningsmönstret sker normaltköptrohet.
långsamt.

tredje-ungefärMarknaden för produkter storförbrukareför utgör en
produkter märksmjukpappersmarknaden. Bland dessadel den totalaav

marknad. Marknadeninkontinensprodukterna, växandeutgörsom en
uppgår milj.kr.till 425för inkontinensprodukter för närvarande
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Konkurrensförhållanden5.2

påAktörer marknaden5.2.1
fåtalMjukpappersbranschen bestod i slutet 1980-talet fö-ett storaav av

fö-med hög marknadsnärvaro, antal nischproduceranderetag samt ett
främst inom tillverkare blöjor. vissmensskydd och lokala Enretag

import förekommer, framför finnsallt blöj- mensskydd. Det ettav resp.
hushålls- påöverutbud och toalettpapper den svenska marknaden,av

svårt fåvilket medför fördet dessa företag god lönsamhet.äratt att en
hälftenUnder 1980-talet har antal förvärv företagett storasenare av av

Dåliggenomförts i Sverige. lönsamhet har bidragit till dennaatt om-
måstegång.strukturering har kommit i företagen bliDe svenska större

för mjukpappersföretag Följandekunna tävla med övriga i världen.att
förvärv inom mjukpappersbranschen hälftenhar skett under andra av

i Sverige.1980-talet

årenTabell Företagstörvârv Sverigeinom mjukpappersbranschen i5.2
1986-1990.

År Köpare rörelseUppköpt företag

Holmens Bruk1986 Fiskeby
Mölnlycke SCA1986 AB Edet AB
Holmens BrukAB AB1987 MoDo Konsumentprodukter
MoDo AB Holmens1988 Bruk AB
SCA Frankrike1988 Peaudouce
Metsä-SerlaAB Holmen HygieneAB1989
Activate-Gruppen f.d. Holmen HygieneAB1989

mensskydd, sanitets-
skydd blöjoroch

198990 Sundland NorgeMunksjö AB Ekers
Mölnlycke AB Metsä-Serlasproduktion1990

i mensskyddFinland av
och blöjor

ASHV Jensen1990
KM Mahnke Assort Hygiene

År förvärvade1986 Holmens Bruk Fiskeby.AB KF:s produktionsenhet
Året därefter köpte Holmens divisionenBruk MoDo Konsumentpro-

fråndukter MoDo. Därmed blev Holmens mjukpappersdivision Hol-
påHygiene företagende ledande mjukpappersmarknaden.ettmen av

å genomförde årMoDo sin sida följande de sammanslag-störreen av
årningarna inom svensk skogsindustri, företaget 1988 förvärvade denär

båda skogsföretagen Iggesund varioch Holmens Bruk, Holmen
dåligHygiene ingick. Eftersom Holmen Hygiene hade lönsamhet avytt-

rade MoDo i 1989 denna till finska företagetdel det Metsä-Serla,mars
hade mindre tillverkning Finland.mjukpappersprodukter isom en av

behålla hushållspapperstill-Metsä-Serla beslöt toalett- ochatt
sålde halvårverkningen industripapper efteroch den delsamt ett av

Holmen Hygiene blöjorproducerade mensskydd, sanitetsskydd ochsom
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till det svenska företaget Activate-Gruppen. företag hade dittillsDetta
endast haft lokal tillverkning blöjor. Activate-Gruppens mjukpapp-av

fördes företagersprodukter i fick Assortett namnetsamman som
Hygiene. oktober begärdes Hygiene i konkurs.I 1990 Assort Företaget

AS m.fl.sedermera det danska HV Jensenövertogs av
på hushålls-De tillverkande företagen marknaden för ochstora toa-

efter HygieneMetsä-Serla uppköpet f.d. ochlettpapper Holmenär av
stårMölnlycke Dessa företag för mellan och % markna-AB. 80 90 av

tredje företaget sinden. Som det har Munksjö dock ökat andelstörsta
åren uppgårunder de och har marknadsandel tillsenaste nu en som

lågprisimport från%. Viss och Jugoslavien.7 sker Norge, Danmarkca
På dominerande företagen varitblöjmarknaden har de Mölnlycke

efter blöj-och Hygiene uppköpet Holmen Hygienes ochAssort av
mensskyddsdel med sammanlagd marknadsandel 70-80 %.en om

frånårMölnlyckes marknadsandel sjönk till %dock under 1989 47
året år nedgångenföre.53 % Under 1990 har fortsatt. Mölnlyckes an-

del blöjmarknaden %. för den41 Företagetär störstaav nu svarar an-
tilldelen leveranser den s.k. privata handeln. Hygiene harAssort settav

från år årsin marknadsandel krympa % till %30 1988 17 1990.ca ca
bestårImporten framför allt allt-i-ett-blöjor.dyrare Under 16-av en

månaders frånperiod ökade Procter Gamble sin 5 %marknadsandel
till 31 %, för därefter ytterligare öka sin tillmarknadsandel drygtatt
35 %.

På marknaden för Hygienemensskydd Mölnlycke och deär Assort
dominerande företagen med sammanlagd marknadsandelen om ca

%. familjeägt70 Kronosept AB företag, i första säljerhandär ett som
sina via stårmensskydd Apoteksbolaget. %Företaget för 9 avca
marknaden. amerikanska företagetDet Johnson Johnson försvarar

%7 marknaden.ca av

MöInlyckeAB
Mölnlycke internationellt företag med brett sortiment. Möln-är ett ett
lycke bl.a. Europas tillverkare fluffprodukter. Blöjor, in-är största av

hushålls-kontinensprodukter, föroch toalettpapper torkproduktersamt
industrin för 85 % totalförsäljningen. Sedan 1975 Möln-ärsvarar ca av

lycke helägt dotterbolag till SCA.Svenska Cellulosa Aktiebolagetett
förvärvade1986 Mölnlycke mjukpappersföretaget Edet AB. Edet

främst hushålls-producerar huvudsakligen föroch toalettpapper,nu
konsumentområdet, ingåroch i divisionen Tissue. di-Mölnlycke Denna
vision, hushålls-exkl. Edet, producerar och toalettpapper och andra
tissuebaserade produkter för storförbrukares räkning. Mölnlycke äger

företag hushålls-dessutom för produktion i Frank-och toalettpapperav
rike, Holland 2 st har företag i USA.gemensamägtsamt ett

Metsä-Serla
ÅrMetsä-Serla finskt företag, etablerat sig i Sverige. 1989är ett som

från åretförvärvade f.d.Metsä-Serla Holmen Hygiene förMoDo, att
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blöjor, inkon-gälldeHygienef.d. Holmenden delefter avyttra somav
Activate-Gruppen.nämndamensskydd till nedantinensprodukter och

toalettpapperstillverkningenhushålls- ochdäremotMetsä-Serla behöll
områdeområde. Metsä-på dettaInom ärsig dettaför koncentreraatt

marknadsledande.Serla

HygieneAsson
f.d.delardei FalkenbergActivate-Gruppenköptenovember 1989I av

frånvårdhygien det fin-ochomfattar dam-, barn-HygieneHolmen som
dittills endasthade ägtActivate-GruppenMetsä-Serla.företagetska

bil-Efter förvärvetIndustrier i Hova.blöjfabriken Wibergslokaladen
både denHygiene, i vilketmoderbolag med Assortdades namnetett

ingår.företaget Assorttidigare ägdadivisionen detnyförvärvade samt
hygien-producentSkandinaviensmed köpet störstai och nästblev av
höstengick i konkursmensskydd. Företagetblöjor ochprodukter

A från Danmark.HV Jensen Ssedermeraoch1990 övertogs av

ABMunksjö
mjukpappersom-Sverige inomfrån iövriga tillverkarnaskillnad deTill

på fluffmassa.några baseradeMunksjö inte produkterrådet tillverkar
pappershanddu-hushålls- toalettpapper,ochmärksBland produkterna

användning sjukhus.pappersunderlakan förtorkrullar ochkar,
påpå för storkonsumenter änmarknadendärförMunksjö störreär

samarbetsavtal medtidigareMunksjö hadekonsumentmarknaden. ett
produkterföretagetsinnebarKonsumentprodukter,MoDo attsom

Konsumentprodukter.detaljhandeln MoDomarknadsfördes till av
regi.iproduktermarknadsför sinaMunksjö AB egennumera

somABMunksjö Intressenteraktieägarna i Munksjö ärDe största
Munksjö ABchefer vidBeijer Capital AB, högreAritmos,ABägs av

medTrelleborgröstetalet,AB 25 %Holding medNyckelnsamt av
röstetalet.%Aritmos med knappt 4och AB% röstetalet10 avav

mjukpappersföreta-årsskiftet inlemmades det norska1989-1990Vid
hy-Munksjökoncernensverksamhet.i MunksjösEkersSundlandget

milj.kr.omsättning 400affären haeftergiensida kommer att caen
Jönköping och Drammen.produktion imed

GambleProcter
inrik-första handi äramerikanskt företagGambleProcter är ett som

kemtekniskaochhygienprodukteroch försäljningproduktiontat av
årantalUnderblöjor i Tyskland.tillverkar sinaGprodukter. P ett

fåttblöjmarknaden,svenskain denförsökt kommaP Ghar men
före-år dock1989 harmarknadsandel. Undermindresig mednöja en

bl.a.allt-i-ett-blöjorna,hårdlansering dyrade genomtaget avgenom
sin andelökatpå starkthård provutskick och TV-reklam,satsning av

marknaden.
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Kronosept
Kronosept AB svenskt familjeägt företagär med verksamhet inomett
mensskydd. Företaget har koncentrerat påsin produktion bindor och

Visstrosskydd. produktion maskiner för framställning mensskyddav av
ingår i verksamheten. Kronosept tillverkar i utsträckning s.k.stor
private brands, produkter specialdesignas för olika företag isom
detaljistledet och marknadsförs under detaljistens märke.eget

tillverkarKronosept private brands för bl.a. Apoteksbolagets räkning.
Företagets totalomsättning uppgår till 20 milj.kr.ca

Övriga företag
Ett antal utländska företag visar intresse för den svenska mjukpappers-
marknaden. Bland dessa märks det finska företaget Kotka Paper som

United Paper Mills,ägs det norska Sundland Ekers ägsav som av
Munksjö, det danska företaget Dannkrepp ingårdär Storakoncernen

delägare, det holländska Celtona River,James detägssom som av
jugoslaviska Paloma det amerikanska Kimberley Clark.samt

5.2.2 Konkurrensmedel
Marknaderna för blöjor och mensskydd branscher, vilket in-är mogna
nebär antalet konsumenter dessa enligt företagensatt av varor progno-

inte kommer Öka åren.under de Det medförnärmasteattser att pro-
duktutveckling har blivit viktig konkurrensfaktor. Under de senasteen
åren har intensiv debatt förts skadligheten med den klorblekningen om

förekommer inom mjukpappersområdet. Framför allt har debattensom
kretsat kring klorblekningens skadlighet vid tillverkningen blöjor.av
Mölnlycke tidigt med sina klorfria försprångblöjor fickutesom ettvar

konkurrenterna. De flesta konkurrenterna, Assortgentemot t.ex.som
Hygien och Procter Gamble, använder klorfritt material tillnumera
sina blöjor. HygienAssort utnyttjar peroxid för blekning och Mölnlycke
använder sig dessutom mekanisk bearbetning, i stället för attav an-
vända kemikalier. Metoden s.k. CT MP-massa.ger

påDe ökade kraven hög hygien och ekonomiska hosstörre resurser
konsumenterna medför företagen på produktut-att att satsagenom
veckling marknadsför dyrare produkter. Procter Gamble och Möln-
lycke har för sig utvecklat kompakt variant den s.k. allt-i-t.ex.var en av
ett-blöjan. Blöjpaketets volym har därmed minskat till hälften, vilket är

frånpositivt transportsynpunkt. Genom produkterna har blivit mind-att
skrymmande har transportkostnaden producerad sjunkit.enhetre per

Det har medfört den geografiska marknaden för produkten har bli-att
Ävenvit kundernasstörre. underlättas den volym-transport genom

minskning allt-i-ett-blöjan ocksåskett. Blöjan har blivit säkrareav som
läckage eftersom företagen har s.k. insprängdasuperabsorbers imot

fluffen, små klumpar åt sig ocksåvätska gel. finnsDetsom suger spe-
ciella blöjor för pojkar flickor. Blöjproduktionen har under deresp. sen-

åren utvecklats till sig den processindustrin.närma Enaste att rena
maskin för produktion blöjor kostar 25 milj.kr. och denav nu ca perso-
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arbetskraftkvalificeradmaskindennaskall sköta är t.ex.nal somsom
svårtdettillverkare kaningenjörer. För lokalaochtekniker attvara

förkrävspersonal. Dekvalificeradehitta attdenna stora somresurser
på harmarknadenföretagmedför antaletprodukterutveckla attnya

tillverkarnalokalt förankrademindre,Framför allt det deminskat. är
från marknaden.försvinnersom

produktut-konkurrensmedellika viktigtMarknadsföring är ett som
betydelse.återkommande reklamkampanjer harPeriodvisveckling. stor

på direkta reklam-i formreklamläggerFöretagen stora avresurserner
TV-reklam,produkter,provutskickerbjudanden, kuponger, annonse-av

ring osv.
ocksåtoalettpappersområdet,hushålls-Försäljningen ochinom som

billigare produk-enklare ochutvecklatsbransch, harär moten mogen
påskyndats denblöjområdet. Utvecklingen hartilli t.ex.motsats avter

oblektpåverkat köpakonsumenternamiljödebattenintensiva attsom
påbaserashushålls- och toalettpapper returpapper.som

förhållandenInternationella5.2.3
omstrukturering iunderår mjukpappersbranschenSedan ärett par

hård medför närvarande mycketKonkurrenssituationen ärVästeuropa.
koncen-tillverkningsledetImarknadsandelarna. ärintensiv kamp om

år denpåtagliga antal kommeroch inomstarkttrationstendenserna ett
nått grad koncen-tissueindustrin sannolikt haeuropeiska att avsamma

ifåtal, företagmycketmednordamerikanskatration den storaettsom
fortsattuppvisartissuemarknadeneuropeiskaproduktionsledet. Den en

olikaår. konsumtion myckettillväxten ipå Dock%tillväxt 2-4 ärperca
se 5.3.tabelli olika länder
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påtillväxt mjukpappersmarknadenTabell Förbrukning och 1984-19885.3
land.per

Genomsn.
Kg tillväxtper
capita 1984-1988

år% per

Sverige 1,818,7
Norge 13,7 3,5
Danmark 2,013,1
Finland 12,2 2,0

Norden totalt 2,114,2

Storbritannien 3,79,2
Irland 4,2 0,8
Nederländerna 9,6 4,4
Belgien 7,7 3,8
Västtyskland 4,211,5
Österrike 9,2 5,0
Schweiz 1,511,2
Frankrike 7,7 5,8
Spanien 8,54,6
Portugal 3,8 10,0
Italien 8,4 6,0
Grekland 7,5 1,0

Västeuropatotalt 4,58,8

USA ca 2,820,0

SvenskKälla: Papperstidning|8.l989.nr

För närvarande försöker amerikanska företag in mjukpap-komma
persmarknaden i betydligt.Västeuropa. Detta har skärpt konkurrensen

amerikanskt FeruzziDe företagen Nokia, James River ochtre
åritalienskt mjukpappersföretag.bildade 1989 Om-gemensamägtett
uppgårsättningen miljarder kro-i bolaget enligt beräkningar till 7,5ca

mjukpapper ioch det blir därmed den producentennäst störstanor av
Metsä-Serla.Europa. Företaget blir ochdärmed Mölnlyckestörre än

svårare uppköpskandidater och där-Det blir dock allt finna lämpligaatt
för samarbetsformer.företag inom branschen olikaprövar storanu

uppgå milj.Förbrukningen tissue i Europa beräknas till 3 tonav ca
år. går % tilldetta till konsumentmarknaden och 30Av 70 %per ca

storförbrukarsektorn.

Prisbildning5.3

varitKonjunkturcykeln inom mjukpappersindustrin traditionellthar
inom ofta haromvänd cykeln pappersmasseindustrin. Eftersom det va-

pappersmasseindustrierrit till mjukpappersindustrier ochägaresamma
effekt förkonjunkturcyltlerna medfört utjämnandehar de omvända en
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gåttföretagen. dåligtNär mjukpappersproduktionenhar kunnatmassan
positivt tillskott till framtidenresultatet och I kommertvärtom.ettge

förmodligen denna trend brytas framför allt för företag med hus-att
hålls- råvaranoch toalettpappersproduktion eftersom för denna typ av

Tillgångenproduktion i allt utsträckningstörre utgörs returpapper.av
på råvaranvarierar inte lika mycket den traditionellareturpapper som

faktumskog. Det den utjämnande effekten till del uteblir haratt stor
bidragit till flera sålt sina mjuk-pappersmasseproducenter haratt stora

och hygienrörelser.pappers-
Mjukpapper fråntillverkas, till skillnad flertalet inomvarugrupper

pappersindustrin, påfrämst inriktning inom Sverige.med försäljning De
höga transportkostnaderna bidragande orsak till detta. Produk-är en

långautrymmeskrävande och alltför litet bidrag förärterna attger
mjukpappersområdetskall löna sig. Varje inomprodukttransporter

förväntas bära sina kostnader.egna
Prissättningen traditionellt påhar varit baserad företagens kostnads-

Påsituation. konsumentmarknaden igenomförs vanligen prishöjningar
året.början av

Mjukpappersprodukter till försäljs för-konsument via antalett stort
säljningskanaler, dagligvaruhandeln, kiosker, bensinstationer ocht.ex.
apotek.

Mjukpappersprodukter vanliga i detalj-mycket lockvarorär som
handeln. framförDet varumärkenaallt de marknadsledandeär stora

lågaanvänds i syfte.detta Det priset för locka kunder tillsätts attsom
affären. Detta mycket vanligt framför blöjor ochallt det gällerär när
toalettpapper. Vid denna form rabattförsäljning vanligtdetär attav
samtliga aktörer bekostar rabatten ochgemensamt att targenom var en

pålägre marginal Oftadessa det dock leverantörenärut en varor. som
för de minskade marginaler medför. Vissaprisnedsättningensvarar som

tvåproducerande företag säljer cirka sin produktion tilltredjedelar av
extrapriser. vissa fallI genomför detaljhandelskedjorna kampan-egna
jer. ICA brukar redovisa för de tillverkande företagen vilka kam-t.ex.

hushålls-panjveckor förväntar sig kampanjer för och toalett-attman
skall fårgenomföras och därefter mjukpappersföretagen tecknapapper

sig för kampanjer försälj-de företagen vill Detaljhandelnsmedverka
ningsmetoder hushålls-medför framför toalettpappersför-allt ochatt

påsäljningen blir säsongvariationermycket ryckig grund de storaav
uppstår. Stora utleveranser sker januari-februari och eftersom somma-

pågår.kampanjveckor inte sinFöretagen kan docknärren anpassa
åretefter måste pågåproduktion detta i jämn takt heladenmönster,

påverkarVariationerna i försäljningen därför mjukpapperspro-derunt.
ducerande företagens behov vilket i sin medförlagerutrymmen, turav
ökade kostnader för företaget.

På storförbrukarsidan förekommer anbudsförfarande. Kunderna
storförbrukarområdetinom institutionerindustrier, statligautgörs av

myndigheter, landsting Anbudsförfarandet före-och och kommuner.
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kommer dock främst inom den offentliga sektorn. Mjukpappersföreta-
levererar via grossist till mindrede kunderna och direkt till degen

kunderna. Kontraktenstörre med exempelvis landsting statligaoch
uppköpare gäller för tvåperiod år.elleretten av

När offert lämnas inberäknas i denna samtliga kostnadsökningaren
föregåendesedan kontraktskrivningstillfälle. Då de olika köparna krä-

in offerter vid olika året,tidpunkter under finns prishöjningsbe-ettver
hov åretsunder samtliga månader.tolv

Inom institutionelladen sektorn storförbrukare finns för-10 000ca
brukare i industri, serviceföretag och inom offentligaden sektorn. De
nås främst via grossister Pappersgruppen.som

Prisutvecklingen för konsumentprodukterna hushållspapper och toa-
lettpapper har under perioden 1985-89 varit enligt30 % KPI.ca

På blöjsidan pågåtthar under 1990 intensivt priskrig, vilket detett
amerikanska företaget Procter Gamble initierat. Mölnlycke har, för

kunna bibehålla sina påmarknadsandelar, prisetsänkt sina blöjor.att
Näringsfrihetsombudsmannen NO erhållit frånhar anmälanen

Vetlanda kommun underprissättning blöjor. NO behandlar förom av
närvarande anmälanäven anbudssamverkan inom mjukpappers-en om
området.

SPK har i samband därmed genomfört utredning gällande miss-en
tänkt anbudskartell inom storförbrukarsektorn. SPK har inte fun-dock
nit belägg för sådan kartell existerar.att en

Sammanfattande5.4 bedömning

Mjukpappersprodukterna skrymmande, vilket,är kombinerat med ett
lågt värde producerad enhet, innebär transportkostnadernaattper ut-
gör del kostnaden för produkterna. Detta medförstoren attav

frånmarknaden geografisk synpunkt har varit relativt begränsad. Tradi-
detomkringliggandetionellt har bruk försett landet med produkter.ett

Tillverkningen signärmar processindustrin. När det gäller vissanu
mjukpappersprodukter, blöjor och bindor, har tidigaredet varitt.ex. re-
lativt enkelt och billigt litet företag försörjthar lo-att starta ett som en
kal marknad. Med förbättrade produktionsmöjligheter kan tillverkning
ske i skalastörre tidigare. fåän För styckkostnaden krävsatt attner
långa serier produkt kan köras. I USA tillverkningärt.ex.av en av
mjukpappersprodukter processindustri. medförDet dock atten ren
igångsättningskostnaderna har stigit brant. Nu krävs maskin 25âen
milj.kr. välutbildad personal för konkurrenskraftigt kunna till-samt att
verka mjukpapper. Med denna tillverkningsmetod kan tillverknings-
kostnaden sänkas drastiskt. Detta har medfört mindre fö-mängdatt en

frånhar försvunnit marknaden.retag
Ytterligare konkurrenshämmande faktor kända märkesva-är atten
subventioneras företag i detaljhandelsledet då mjukpapperspro-ror av

dukter ofta används lockprisvaror. Det innebär kända varumär-attsom

725



tillför locka kunderprisperioder säljs till rabatteratunder vissaken att
vissaskeende. Fördetaljhandelskedjorna dettaolikabutiken. De styr

dis-samtligaförsäljningmjukpappersprodukter sker denna attgenom
Ibland detpå priset.för det nedsatta ärtributionsled delar kostnaden

drasin marginal föraffärskedjan själv sänkerspecielladen attsom
tillverkarnaförfarande bidrar till deaffär.kunder till sin Detta att stora

fårintemindre tillverkarnasina produkter medan desäljer ännu mer av
tillgång säljhjälp.till denna

bådefåtal företag. Det gällerdominerasMarknaden ett storaav
storförbrukarområdetPå finnsstorförbrukarområdet.konsument- och

Marknaden för hus-fåtal sina tjänster.företag erbjuderendast ett som
två företaghålls- tissue dominerasoch toalettpapper sam-somav

Metsä-Serla.står Mölnlycke ochför 80-90 % marknadenmanlagt av
stårPå för % den totalaföretag 90 omsätt-blöjmarknaden tre ca av

står två denPå för 70 %för mensskydd företagningen. marknaden avca
totala försäljningen.

Överproduktion såvälråder i Nor-mjukpapperstillverkningen,inom
på-omstruktureringtill harden övriga Europa, vilket lett att ensom

börjats.
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LÄROMEDELTRYCKTAe

marknadenochProdukten6.1

Produkten6.1.1
80Lgrför grundskolan ärenligt läroplanLäromedelsbegreppet ett

sådant och eleverläraredefinierasvitt begrepp ochmycket somsom
mål.nå Lärome-uppställdaföranvändakommer överens attattom

såledesläroböckertraditionella äveninnefattardelsbegreppet utöver
tidningar, broschy-andradagstidningar ochetermedier,information via

innebärläromedelsbegreppetDet nuvarandestudiebesök attetc.rer,
aktiviteter.och andrafår materialkonkurrera medläroböckerna annat

ochinstruktions- öv-läromedel här läroböcker,Med trycka avses
materialtrycktochlärarhandledningarkartböcker,ningsmateriel, annat

gymnasieskolan.i grundskolan ochför användningär avsettsom
årligenläromedelsregisterså heltäckandeI utgottett gessomsom

sammanlagtFSL finnsläromedelsproducenterFöreningen Svenskaav
läromedel.huvuddelen trycktaartiklar,18 000 avservaravca

antal läro-likställas meddock inteartiklar i katalogen kanAntalet
frånbestå bok tillendaallteftersom läromedel kanmedel, ett enenav

Mångaarbetshäftenlärarhandledning,inkl.hel serie böcker etc. ar-av
i grund-för användasframställdainte direkttiklar i katalogen är att

bredvidläsningslittera-användsgymnasieskolanskolan eller utan som
tur.

från många andraläromedlen skiljer sigtrycktaDe attvaror genom
såledeslärobokimmateriella rättigheter. Entill ärkopplade upp-vara
förbehållenså utgivningtillhovsrättsligt skyddad ärrättensätt att

därför inte pla-någon fysisk företag kanviss juridisk eller Ettperson.
bästsäljare.konkurrerande företagsgiera ett

Marknaden6.1.2
tryckta lärome-försäljningen marknadenden svenskaDen totala av
år tilluppgick 1989gymnasieskolaför grundskola ochdel avsedda ca

Över avsåg tryckta lä-försäljningenhälftenmilj.kr. exkl.660 avmoms.
År totalahälften denför grundskolan. 1989 beräknasromedel nära av

gått via bok-till haläromedel kommunernaförsäljningen trycktaav
Övrig gårförsäljning direkt till kommunerna.handeln.

för varjebestår delmarknader,antal ämneMarknaden ett stort enav
egentliga sker.konkurrensenstadium, där denresp.

Någon importkonkur-omfattning.ringaoch importenExporten är av
produk-starkt nationellaeftersom läromedelförekommer inte, ärrens

och dessmåste svenska skolsystemetanpassade efter detter som vara
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språket. gårläroplaner givetvis i inteDet regel köpa läro-samt att ett
från språkböckermedel land med för vissaundantag eller lä-ett annat

romedel avsedda för universitets- eller högskolestudier.
Efterfrågan på tryckta läromedel i hög grad beroende deär av ramar

läromedelsområdetdet allmänna har för i form förord-lagar,satt av
ningar, läroplaner inteoch minst läromedelsanslagens storlek.etc. av

Efterfrågevolymen på fårberor bl.a. elevantalet, eleverna be-om
hålla lånaeller bara läroböckerna och omfattningen skolornas ko-av
piering tryckta läromedel. Lärarnas preferenser och förlagens mark-av

efterfrågan pånadsföring har betydelse för enskilda förlags produk-stor
ter.

finns statligtDet stöd till produktion läromedel inom s.k. bristom-av
råden. bristområdenTill räknas specialundervisning, undervisningdvs.
för elever olikamed handikapp, minoritets- och invandrarundervisning,

hemspråkfrämst i undervisning i gymnasieskolans specialkursersamt
få årselever. Budgetåret 198889med utbetalades sammanlagt 4,7

sådantmilj.kr. i stöd.

Konkurrensförhållanden6.2

6.2.1 Producenterna
Antalet år såldeproducenter under 1989 tryckta läromedelsom av-
sedda för användning i grund- och gymnasieskolan uppgick till 111.

Bland producenterna finns förlag med läromedelsproduktionstora
huvudinriktning och utgivningmed de flestaspänner översom en som

ämnesområden, också mindre förlag specialiserade inomärmen som
olika läromedelssektorer. också många småföretag,Det finns ibland
enmansföretag, med utgivning Påenstaka titlar. finnsmarknadenav

organisationer i opinionsbildandeäven syfte material,trycktutsom ger
vilket ibland för skolbruk.är avsett

Flera myndigheter, socialstyrelsen och konsumentverket, mark-t.ex.
nadsför till skolorna sådana frågortryckt material, kan behandlasom

narkotika, hushållskostnader.alkohol, kost, bosättning och Iblandsom
materialet gratis.är
Cirka %40 läromedelsproducenterna försäljningenhar startatav av

årtryckta läromedel 1980 eller Bland de kanstörre nämnassenare.
Bonnier Läromedel AB, Ekelunds UtbildningslitteraturFörlag AB och

årVarje någraAB. tillkommer förlag samtidigt försvin-ett par nya som
ner.

företagsförvärven påDe läromedelsmarknaden ägdestörsta rum un-
då årder 1970-talet Esseltekoncernen Bonniers i1972 andelövertog

det ägda AB Läromedelsförlagen sammanslag-ochgemensamt genom
ning Läromedelsförlagen med andra företag inom bil-koncernenav
dade Esselte årStudium. Esselte förvärvade 1973 Almqvist Wik-
sell AB och därvid skapades särskild läromedelsdivision inom kon-en
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Esselte Läromedel i vilken Almqvist Wiksell Läromedelcernen - -
och Esselte Studium sidoordnade verksamhetsgrenar.var

Under 1980-talet märks bl.a. Skeab Förvaltnings AB:s förvärv ABav
årFörlagshuset Gothia 1985 och Sparfrämjandets Förlags AB:s förvärv

årSkolförlaget Gävle AB 1987.av
Från ingården januari1 1990 LT:s Förlag AB i Natur och Kultur-

Den januari1 1990 inordnades Esselte Studium i Alm-gruppen.
qvist Wiksell Läromedel. I juli 1990 förvärvades Almqvist Wiksell
Läromedel Liber i mittenAB och oktober offentliggjordes Nyaattav av
Liber säljer den i Malmö belägna förlagsdelen för humaniora och na-

tillturvetenskap Verbum seAB avsnitt 6.2.2.
flestaDe företagen privatpersoner. Ett 20-tal företagägs heltägsav

eller delvis företag. Cirka hälften ägarföretagen har sin hu-annatav av
vudsakliga verksamhet inom förlags- eller mediabranschen. Bland öv-
riga finns organisationerägare och föreningar, företag verksamma inom
industrisektorn företagoch med diversifierad verksamhet.en mera

fåtalEtt företag för huvudparten försäljningen. I tabell 6.1svarar av
åttaredovisas de förlagens andelarstörsta den totala försäljningen.av

åttaTabell De största läromedelstöretagens6.1 tör-andelar den totalaav
säljningen läromedeltryckta avsedda för grundskola ochav

årgymnasieskola 1989.

Företag Marknadsandel Ackumulerat
%1989, %

Almqvist Wiksell Läromedel 25 25

Liber 23 48

EsselteStudium 16 64

Natur och Kultur 15 79

Biblioteksförlaget 4 83

Skolförlaget Gävle 3 86

Corona 2 88

Sparfrämjandet 1 89

Störst Almqvist Wiksell med 25 % marknaden, följttättvar ca av av
Liber tvåmed 23 %. alltsåDe svarade för hälftenstörsta närmareca av
försäljningen. fyra åttaDe och destörsta svarade förstörsta 80närmare

90 %.resp.
Om hänsyn till koncernförhållanden blir koncentrationentas ännu

tydlig.mer
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totalaandelar denstörsta löretagenskoncernernasTabell De fyra6.2 av
för ochläromedel avsedda grundskolaförsäljningen trycktaav

årgymnasieskola 1989.

AckumuleratMarknadsandelKoncern
%961989,

41Esselte 41

64Liber 23

83Natur och Kultur-gruppen 19

87Läromedelsgruppen 4

år in-1989Wiksell Läromedel,Studium AlmqvistEsselte och som
januarifr.o.m. den 1i slogs tidigaregick Esseltekoncernen, nämntssom

LäromedelAlmqvist Wiksellihop till företag under1990 namnetett
Procordiastatligaår tillLiber helägt dotterbolagAB. AB 1989 ettvar

Legenda ABBiblioteksförlaget AB,Bokförlaget och Kultur,AB. Natur
år Kultur-ingick 1989 i Natur ochBokförlaget Teknik Data ABoch

upphördeTeknik ABVerksamheten i Bokförlaget Datagruppen.
Sparfrämjan-år inomförsta Förlagsavdelningenunder kvartalet 1990.
from. den 1Skolförlaget Gävle AB slogsdet AB och dotterbolaget

ihop bildade Läromedelsgruppen AB.1990 ochmars
år förframgår svarade drygtEsseltekoncernen 1989tabell 6.2Av att

för-% den totalamed Liber för 6540 % och tillsammans närmare av
uppgick till 83 %.andelsäljningen. De största ägargruppernastre

SPK:s Bokserieläromedeli Marknaden för trycktaSPK har
koncentrationentillgången på1990:3 tryckta läromedel ochundersökt

på följande delmarknader.

Lâgstadiet
språksom förstaSvenska

Matematik inkl. tabeller
Orienteringsämnen
Mellanstadiet

språksom förstaSvenska
Engelska

tabellerMatematik inkl.
Orienteringsämnen

Högstadiet
språksom förstaSvenska

Engelska
tabellerMatematik inkl.

Samhällsorienterande ämnen
matematikexkl.Naturorienterande ämnen

Gymnasieskolan
språkförstasomSvenska

Engelska
tabellerMatematik inkl.
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Samhällskunskap
Företagsekonomi
Teknologi
Vårdkunskap
El-teleteknik
Verkstadsteknik

föravseddafrämstläromedeltrycktaförsäljningentotalaDen ovan-av
ellermilj.kr.år 489tilluppgick 1989stadierstående och caämnen ca

grundskolaförläromedeltrycktaförsäljningentotaladen74 % avav
gymnasieskola.och

undersökta ärinom de ämnenapå läromedel stor,Tillgången tryckta
000lågstadiet 1på finns närmaresvenskaartiklar. Iantalmätt t.ex.som

700finnsgymnasieskolanpå högstadieti engelskaartiklar, ar-caresp.
orienteringsäm-artiklarantalmed ärAndra t.ex.tiklar. ämnen stortett

på högstadiet.naturorienterandepå mellanstadiet och ämnennen
väsentligatäckersådana läromedelbasläromedel, dvs.Antalet som

betyd-läroplan,gällande ärenligtkursmomentellerdelar ämneettav
Detändå ganskaartiklarantalettotala är stort.mindreligt än men

särskildfastställsBasläromedelbasläromedel.500totalt 2finns enavca
SIL.läromedelförinstitutmyndighet, statens

del-på undersöktademånga producenterdetfinnsTotalt sett
i grund-förbasläromedel ämnenproducenterAntaletmarknaderna. av

deFörundersöktatolv i de ämnena.ochvarierar mellanskolan un-sex
basläro-producenterantaletgymnasieskolanidersökta ämnena avvar

två ochmedel mellan sex.
försälj-starktdomineradeWiksellAlmqvistEsselteföretaget

undersöktamellanstadiet i de ämnena.lågstadietpå ochningsmässigt
Esselte,mellanstadietlågstadiet ochkoncernernaDe största vartre

på mellan-orienteringsämnenLiber. IochKultur-gruppenochNatur
påi engelskaochGothia bland dedock störstastadiet fanns sammatre

Läromedelsgruppen.stadium
iställningstarkoch Kultur-gruppenPå hade Naturhögstadiet en
iEsseltemedan stortSamhällsorienterande ämnen,svenska och var

samhälls-iEndastnaturorienterandematematik och ämnen.engelska,
förlagandra änfinnernaturorienterandeoch ämnenorienterande man

sålunda DialogosåterfannsSamhällsorienterande ämnenIde stora.tre
TEFY.naturorienterandepå itredje ochplats

iDenågot splittrad. störstabildengymnasieskolan treI meravar
och Es-Liberoch Kultur-gruppen,Naturmatematikochsvenska var

fanns Coronasamhällskunskapochi engelskaBland deselte. störstatre
åter-el-teleteknikochföretagsekonomiILäromedelsgruppen.resp.

Kompendieut-teknologiibland deStudentlitteratur största,fanns tre
Läromedel.Verkstadsteknik ITKivårdkunskap Gothia ochigivningen,

fö-detfallen störstai flestasvarade deundersöktaI de ämnena ovan
i ämneförsäljningenhälften ellerretagetkoncernen för resp.mer av

för 90 %.och de överstörstatre
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Inom läromedelsbranschen utvecklingsarbetet efter-vikt,är storav
kvaliteten det främsta konkurrensmedlet.är Utvecklingsarbetetsom

består bl.a. i informera sig forsknings- och utvecklingsprojekt hosatt om
skolöverstyrelsen, pålärarhögskolan och universiteten. innefattarDet
kartläggningar framtida påden marknaden med avseende antalt.ex.av
elever, kommunernas ekonomi, konkurrenssituation framtag-etc. samt
ning kravanalys för det planerade läromedlet. Utvecklingsarbetetav

pågåkan i flera år påoch kan innebära investeringar flera miljoner
för beståendekronor läromedel många komponenter.ett av

För kunna kvalitetsmässigt påbra böcker antalatt äm-ut ett stortge
nesområden krävs finansiella möjligt företadetgör attresurser som
omfattande investeringar och binda till sig författare.bra Utveck-att
lingskostnaderna tidigare betydandeär storlek och arbe-nämntssom av

årmed bok kan flera före utgivningen. Därtill kommertet ta atten man
årsförst efter försäljning fåkan räkna med överskott. Baraett attpar

mindre antal företag har de finansiella krävs. Nya läro-ett resurser som
planer ställer påkrav företagens Stora företag har bättreextra resurser.
förutsättningar sådana påfrestningar.klara Små nåföretag kan likvälatt
framgångar då gäller det ämnesområdenenstaka eller titlar.men

Utsikterna öka konkurrensen nyetableringar fler läro-att genom av
måstemedelsföretag bedömas små på mycket begränsadeänannatsom

områden.
Eftersom läroboken komplicerad produkt,är kvalitet har storen vars

betydelse, påställs krav marknadsföringen. De väljer läro-stora som
måsteböcker tillfälle få boken, vad gäller uppläggning, inne-attges se

håll för därefter kunna välja. De förlagen har huvudsakli-att storaosv.,
på läromedelskonsulenter besöker skolornasatsat och berättargen som

läromedlen. Denna personliga kontakt med lärarna dessa förlagom ger
betydande konkurrensfördel. Som komplement till dessa utsändsen ett

antal friexemplar till pålärarna för dem möjligheterstort att attge egen
hand närmare granska läromedlet. Antalet skolor och lärare är stort,
vilket dessagör marknadsföringsinsatser blikan betydande. Deatt
mindre läromedelsförlagen kan därför bara i mycket begränsad ut-
sträckning siganvända fårdessa metoder och i stället förlita sig tillav
reklam olika slag.av

Föreningen Svenska läromedelsproducenter årFSL bildades 1973
och sammanslutningär svenska läromedelsproducenter och leve-en av

till utbildningssektorn.rantörer FSL skall tillvaratabl.a. medlemmarnas
intressen i såvälkontakter med myndigheter och organi-gemensamma

sationer allmänhet och massmedia och remissinstans i bl.a. lä-ärsom
romedelsfrågor.

Föreningen har 40 medlemmar, 30-tal med utgivningettca varav av
tryckta läromedel, AV-läromedel eller datamjukvara.

årSedan 1978 FSL läromedelsregister, FSL-registret. En-ut ettger
ligt ramavtal läromedelsinformation mellan FSL och harett statenom
registerverksamheten utvidgats åroch FSL fr.o.m. 1982 katalogerutger
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läromedel, tryckta läromedel,över AV-läromedel, strukturellt materiel
laborativtoch material. Skälet till ståndramavtalet kommit till äratt

få såönskan någotheltäckande förteckning möjligt,statens att en som
tillmätts särskild betydelse med tanke det vidgade läromedels-som

årbegreppet. innehållerKatalogen för 1990 18 000 artiklar,ca varav
huvuddelen tryckta läromedel. såvälKatalogen för alla,är öppenavser
läromedelsförlag, intresseorganisationer myndigheter, önskarsom som

sitt läromedel i stårregistret. De deltagande producenternaupptaget
för finansieringen registret.av

förvärv6.2.2 Libers förlagEsseltesav
Som förvärvade Liber i julinämnts AB 1990 delar Esseltesovan av
förlagsdivision. förvärvetI ingick bl.a. läromedelsförlaget Almqvist
Wiksell Läromedel.

Samtidigt med förvärvet förändrades iägarbilden Liber attgenom
Procordia minskade sitt frånägande 100 % till %. blev25 Nya ägare
försäkringsbolaget Skandia och Skandinaviskt Förvärvskapital med var-
dera %,20 Spira Invest, Fjärde AP-fonden Custodiaoch med 10 % var-
dera, den koncernens ledning med 5 %.samt nya

Förvärvet förväntas enligt köparen leda till samordningsvinster vad
gäller bl.a. administration, marknadsföring och distribution. Genom
förvärvet ocksåförväntas företagets möjligheter konkurreraatt at-om
traktiva titlarutländska öka.

På läromedelssidan innebar förvärvet stark dominans för Liber,en
vilket föranledde NO granska affären för bedöma förvärvetatt att om
kunde medföra skadlig verkan enligt konkurrenslagen.

NO i augusti preliminärt klartecken för affären under förut-ettgav
sättning Nya Liber förband sig viss omstruktureringgöraatt att en av
verksamheten. Definitivt besked skulle lämnas den oktober.20senast

dåOm Nya Liber hade inlett de överenskomna omstruktureringarna
skulle NO avskriva ärendet.

I mitten oktober offentliggjordes Liber säljer iNya den Malmöattav
belägna förlagsdelen för humaniora och naturvetenskap till Verbum
AB. Affären innebär enligt LiberNya förlaget minskar sin andelatt
från till64 % drygt hälften marknaden för tryckta läromedel avseddaav
för grund- gymnasieskola.och Verbumkoncernen förlagetmed Glee-

och Förlagshuset påGothia kommer hamna tredje plats,attrups en
dvs. efter Natur och Kultur-gruppen, med marknadsandel överen en
tiondel. De får därmed tillsammansstörsta ägargrupperna närmaretre
85 % den försäljningen påtotala marknaden.av

På koncentrerad marknad den för tryckta läromedel utanen som- -
importkonkurrens, med bristande förutsättningar för anbudsförfaran-
den obenägenhet hos köparna byta läromedel, i kombinationsamt att

lågmed priskänslighet, erhålls prisnivå.jämförelsevisregel högsom en
marknadsförhållandenDessa rådde redan före den förvärvet.aktuella

Genom den dominans fårNya Liber läromedelsmarknadensom
minskar tidigarede redan begränsade förutsättningarna för effektiven
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samordningsvinsternaalltså garanti förfinns ingenprisbildning. Det att
WiksellAlmqvistuppstå förvärvi med Liberskan samband avsom

till del.Läromedel skulle komma köparna

Köparsidan6.2.3
många varandra obe-finns ochkännetecknas detKöparsidan att avav

skol-Läsåret 198889 4 600fanns det sammanlagt överroende köpare.
rektorsområden,på ochfördelade 1400i grundskolan,enheter caca

gymnasieskolor.480
Skolstyrelsenförfattningar och läroplaner detEnligt gällande är som

Skolsty-läromedelsanslag.fördelarekonomiska ochdesätter ramarna
gåvoläromedel.förbeslutar principerbasläromedel ochrelsen antar om

får först efter deti samhällsorienterandeBasläromedel ämnen attantas
läromedelsnämndenstagit deloch skolstyrelseelever, lärare, rektor av

objektivitetsgranskning.
basläromedelinköp. Förslagbeslutar och delegerarRektor omom

samråd elever. Lärare,efter med lärare ochtill skolstyrelsenlämnas
frånutgångspunktskolledning fram arbetsplaner medelever och tar

in. Sam-vilka bör köpasdiskuterar böckermedelsbudgeten och som
önskemålen tillsynslä-del oftasker för skolenhetensordning enavav

läromedelscentralmånga kommunalkommuner finnsI somenrare.
inköpen.samordnar

mål, kursplanerutgångspunkt från riktlinjer ochMed läroplanernas
vil-undervisningen ochskall användas iväljer vilka metoder somman

innehåll därefter aktuelltFörst detundervisningen skall ha.ket är att
ochekonomiska och gällande läro-välja läromedel. Inom givna ramar

vilkafrihet väljatillsammans med elevernakursplaner har lärarna att
läromedel de önskar.

vilkeni första kvalitetenVid läromedel det hand avgörval är somav
fåttförst i andra hand, harin. Priset kommerbok skall köpas mensom

försämrade ekonomi.betydelse till följd kommunernasallt större av
ochläromedelsutbudsig informationMöjligheterna skaffaatt om

utställ-läromedelscentraler medvissa finnspriser flera. I kommunerär
FSL-regist-finns inte där. Iförlags böcker dockning läromedel. Allaav

stadium ochfinns ifinns uppgift vilka läromedelret resp.om som
innehåll inte.Någon beskrivning böckernas lämnas däremotämne. av

får det härbetraktas och splittrad,Köparsidan trots attsom svag
inflytandetavgörandeinstitutionella köpare. Lärarna har detgäller som

pedago-Denläromedel främst till undervisningens behov.vid val serav
efterfrågan, tillsammansvariation i vilkentillgiska friheten leder en

inom kommunantalet klasser och skolenheter görmed det stora resp.
leveransadresserbeställningar och fleradistributionen Mindrekostsam.

mellan kom-rationell läromedelshantering. Samarbetemotverkar en
svårt åstadkomma ochför inköp läromedel är motver-attavmunerna

någotinterabattskalorrekommenderade ärkas bl.a. branschensattav
inköpenSamordningsamordningincitament till volymer.större avav

finnsi Deti viss utsträckning redan dag.förekommerinom kommunen
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organi-på Centraltsamordning mellan olika kommuner.exempel även
många intekommuner har dock lyckatsserad samordning mellan av

flera orsaker.

Begränsningar l konkurrensen6.2.4
branschorganisationens rekommenderadeFSL-registret finnsI även

tvååtergivna. olika rabatt-villkor bl.a.försäljningsvillkor Dessa upptar
på utgå% vid ordervärdebaserade ordervärdet. Högst 7 kanskalor ett

rabattskalanpå företagen använder25 000 35 000 kr. De störreresp.
fåför enhetligaför högsta rabatt. Initiativetmed den högre gränsen att

från början 1970-inköpsvillkor köparsidan, dvs. kommunerna. Ikom av
kommunförbundetSvenska och FSLtalet diskuterade gemensamt ut-

Vid tid ökade inköpsvoly-dessa rabattskalor. dennaformningen av
på tidigare för grundskolanberoende effekten läroplanbl.a. avmerna,

från säljarsidanfanns intresse ochLgr 69, samtidigt det köpar-ettsom
småorder. rabattvillkorsyfteundvika Ett medannatatt gemensamma

fåsmå Försäljnings-kommuner skulle villkor.ochatt stora sammavar
också frågor kredittid rekom-villkoren reglerar och Dereturer.om

med-tillämpas för närvarande 20 26menderade rabattskalorna av av
förförsäljning tryckta läromedel grundskolalemsföretag i FSL med av

återfinns företag.gymnasieskola. Bland dessa alla Flertaletoch större
inte tillämpar ingen rabatt alls. Ett 20-de rabattskalorna gerav sex som

också rekommenderade rabat-tal företag utanför FSL tillämpar de
terna.

sådankonkurrensbegränsning.rabattskala EnEn ärgemensam en
återspeglarabattskala kan inte alltid ekonomiskt rättvisande sättett

prestation vid enskilt köptillfälle företagens olikaköpares elleretten
kostnadsförhållanden, olika rabattutrymmen.som ger

47683NO tidigare dnr ochNäringsfrihetsombudsmannen har
49985 utgångspunktförsäljningsvillkor i 2§ kon-FSL:s medprövat

ansåg dåKL. NO inte villkoren innebär konkurrens-kurrenslagen att
frånbegränsningar skadlig synpunkt. Försäljnings-med verkan allmän

Pånr 4091. för-villkoren finns registrerade i kartellregisterSPK:s en
årfrågan från sektion1986 har samtliga medlemsföretag i FSL:sSPK

ingåttuppgivit kon-för tryckta läromedel och AV-läromedel de inteatt
företag produ-kurrensbegränsande överenskommelser med andra som

såldeocheller i utredning lä-cerade läromedel. Ingen de SPK:sav om
nå-våren ingåenderomedelsmarknaden företagen sig1990 hauppger

form samarbetsavtal med läromedelsproducent.gon av annan
anbudsförfarandeUpphandling ovanlig, eftersommycketärgenom
påverka på Enligtinte kunnat pris eller rabatter dettaköparna har sätt.

småläromedelsföretagen inköpsvolymerna för föranledaförär ettatt
från försök till genomfördesgällande rabatter. Ett anbudstävlanavsteg

år skolförvaltning. offererade böck-1989 Stockholms Anbudsgivarnaav
till villkor. har förordinarie NO granskat ärendet utrönaatt omerna

Ärendetanbudskartellförbudet förekommit. dockbrott avskrevsmot av
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på faktisktframkommit anbudsgivarnaeftersom inget tyderNO attsom
samförstånd vid avgivandet sina anbud.handlat ihar av

fråntill begränsatDistribution läromedel landets alla skolor ettav
året tål inteunder relativt kort tid underantal leverantörer stora av-en

från läro-rutiner. beroende deKommunerna störreärgängsesteg av
inteläromedelsförsörjningenmedelsföretagen det gällernär manom

anledning tillundervisningen ivill skolan. Detta kanäventyra vara en
varit ovanligt och kommu-försök upphandling läromedelmed attatt av

få rabattvillkor.kraftfullare för bättreinte attreageratnerna
pågårDiskussioner mellan Kommunförbundet och representanter

övriga försäljningsvillkor.för förlagen beträffande rabattskalor och
läromedelsinköpen inomsyfte stimulera till ökad samordningI att av

Kommunförbundet anordnakommunerna ut-att gemensammaavser
för skolförvaltningar ochbildningsinsatser personal inom kommunernas

inköpsavdelningar.
också ekonomiska skäl.Möjligheten byta läromedel begränsasatt av

Även kvalitetsmässigt billigare läromedel hittas, in-bättre ochettom
inköp ekonomiskt fördelaktigt. Ett byte kannebär inte detta äratt ett

måstelånesystem klassuppsättninginnebära helmed nuvarande att en
jämfört kompletteringar det gamla läromedletköpas med endast om

behålles. svårtSamtidigt in med produktdet komma ärär attsom en ny
hålla sig för förlag böcker redan används.det lättare kvar detatt vars

alltsåLånesystemet riktning.verkar i konserverande
ocksåläromedel kan troligenEn viss tröghet det gäller bytenär av
måsteinnebäraförekomma det skälet byte kan lärarenattatt ettav

undervisning. införandet läroplanerlägga sin I samband med av nyaom
nödvändigt.och kursplaner kan byte läromedelett varaav

i undervis-Bestämmelser s.k. basläromedel, utgör stommenom som
efterfrågeinriktningenmedfört viss styrningningen, har attgenomen av

SFS ändr. föreskrivsi grundskoleförordningen 1988:655 meddet att
väsentligavissa basläromedel och hjälpmedeleleverna skall som

gåva.

Prisbildningen6.3

Prissättning6.3.1
kommersiell ba-läromedelsföretag läromedelAlla trycktautgersom

frånskiljer sig härtillämpar marknadsprissättning. Prissättningensis
syftettillämpas organisationer myndigheter för vilkaden och ärsom av

målgrupperfrågorinformation isprida vissa bestämda till berördaatt
omfatt-försäljningen i mindreoch där läromedel endast ellerav mer

läromedelsfö-ning täcka utgivningskostnaderna. egentligaskall För de
marknadfrämst skaffa sig uppfattninggäller det attretagen en om resp.

frånockså läromedeldärvid beaktas gällande priser alternativaoch
Ävenfråga. till kon-konkurrenter marknaden i hänsynstörre tasom

tåla prisdifferenserpriser tämligenkurrenternas marknaden storasynes
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mellan alternativa läromedel. Detta har sin orsak i kvalitetsaspekteratt
har betydelse vid lärarnas val läromedel. Enligt företagen fram-stor av
ställs ofta alternativa läromedel just för tillgodose olika undervis-att
ningsbehov. Prisbilden dockär komplicerad påberoende bl.a. läro-
medlens olika komponenter, vilket försvårar relevanta prisjämförelser
för klassuppsättningen e.d.

Priskänsligheten hos köparna bland läromedelsföretagenanses vara
det gäller grundskoleböcker.störst när Antalet konkurrerande företag

relativt fåroch lärarna hålletär inte helt och bestämmastort vilken bok
vill ha. Inköpsansvariga i grundskolan de s.k. tillsynslärarna.ärman

Samtidigt grundskolcböckernaär illustrerade påkostadeoch imer mer
utförande jämfört med gymnasieböcker. Detta har pedagogiska orsaker.
Gymnasielärarna såbehöver inte mycket till bokens utseendese som
grundskolelärarna. Allmänt gäller dock enligt företagen lärarna bli-att
vit prismedvetna prisfråganoch får betydelse i framtiden.störreattmer

Bonnier Läromedel tillämpar också marknadsprissättning, harmen
vid sin uttalat hålla låg prisnivå påstart att läromedel.attman avser en
Företaget hållasig minstsäger 25 % lägre priser och vissa serier 50-
60 % lägre motsvarande läromedel frånän konkurrenterna. Bonnier
Läromedel prisjämförelsergör och använder sig dessa i mark-egna av
nadsföringen. För Bonnier Läromedel spelar konkurrenternas priser

roll vid prissättningen.stor
Många läromedel säljs i årskursböckerserier, olika it.ex. ett sta-

dium, eller tillsammans Ävenmed andra delar i läromedelspaket.ett
kalkyler för varjegörs enskild komponent företagen till helhetenom ser

vid prissättningen. Marknadsbedömningar såledesgörs i dessa fall.även
inteDet ovanligt prisetär varierar mellan böckernaatt det viset
delar i serien dyrareär seriensatt än första del. Lärome-senare t.ex.

delsföretagen hållakan lågt påpris den första boken förett sedanatt -
köparen intenär olägenheter kan byta läromedelutan högreta ut ett-
påpris den sista boken i serien. Prissättningen såkan utformas kö-att

blir bundna till fortsatta inköp böcker i serien. Företagenparna av upp-
inte gårmedvetet in lågtmed påatt pris första serieboken,ger man ett

för sedan successivt höja priset. Böckernas omfångatt kan variera och
böckerna kan vid olika tillfällen, vilket innebärakan olikaut priserges
för böckerna i serien. påPriset tryckta delar blir påhögre grundsenare

kostnadsökningar för sättning, tryckning Omfånget ocksåav sägsetc.
omfattande årskurser.i högre En förklaring fram-vara mer annan man

för årskursbokär 1 serie oftare gåvoläromedel.att är Detta inne-av en
bär de höga fasta kostnaderna vid bokutgivningen slåsatt påkan ut en

upplagastörre och styckkostnaden därmed minskar. I princip kan man
ha påhögt pris första boken förett alla böcker i serien fåskallatt

pris.samma
Prisnedsättningar i form eller utförsäljning sällsynta ochärav rea-

kan enligt vissa läromedelsföretag innebära risker för bad will. Det gäl-
ler vid prissättningenäven helt läromedel. Bokens kvalitet,av nya me-
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Sådan prissättninglågt.förprisetifrågasättas sättsskulle omman,nar
bristande konkurrens.medmarknaderförtypiskär

iartiklarna18 000deminst 95 %uppgiftenligtMerparten caav--
utgivitsböckerbacklist, dvs.läromedelsregister utgörsFSL:s somav

på lärome-dessaprisernaregelhöjerår. Företagentidigareunder som
Även skerprisändringarår. dessavarjeoktoberseptemberunderdel -

företagensbakgrundfrämstochmarknadsbedömningar motefter av
variatio-prishöjningstillfälle. Storaföregåendesedankostnadsökningar

enskilda titlar.mellanförekommadärvidkanner

Prisutvecklingen6.3.2
ökat1980-taletunderpå läromedeltrycktaprisernagenomsnitt harI

1980-taletsunderminskatår. Prisökningstakten har%9med perca
itillprisökningarnauppgick1980-1984periodenUnderhälft.senare

1985-1989periodengenomsnittet förår medan%genomsnitt 10 perca
år.%utgjorde 7 perca

KPI harkonsumentprisindexenligtprisutvecklingenallmännaDen
1980-1984periodenår. Under%varit 81980-taletunder upp-perca

år och%genomsnitt 10itillenligt KPIprisökningarnagick un-perca
år.%till 5,61985-1989periodender perca

allmänlittera-i KPI ochingår delindexBokprisindex avsersomsom-
Gra-år 1980-talet.under%genomsnitt 9,6imedökathar pertur ca-

material förexkl. sätt-kostnadsindexolikaindustriförbundetsfiska
periodunderharbokbinderiarbetentryckning,ning, sammarepro- resp.

år.%8genomsnittimed närmareökat per
huvudsakligenprishöjningarnaårligaredovisas detabell 6.3I

gymnasieskola underochgrundskolaföravseddaläromedeltryckta
under-degenomsnitt, dvs.Uppgifterna vägtåren 1980-1989. ettavser

företagsmedprisändringar har vägtsläromedelsföretagenssökta resp.
från företag,fempå uppgifterRedovisningen byggerförsäljningsvärden.

Li-AB,StudiumEsselteLäromedel AB,WiksellAlmqvistnämligen
Gävle ABSkolförlagetKulturochNaturBokförlagetber AB, samt

företag1988.fr.0.rn. DessaABBiblioteksförlaget1987 ocht.o.m.
tryckta lä-försäljningen%85förår totalt1989 närmaresvarade avav

på svenskadengymnasieskolaochför grundskolaavseddaromedel
marknaden.

procent.läromedeltryckta 1980-1989,PrisutvecklingenTabell 6.3

År 80818283848586878889

Total genom-
pris-snittlig

5,9 5,69,3 6,08,59,2 7,211,5 12,8höjningi 9,9
procent

ytterligaremed1986den1a genomsnitt 96samtmedi 5,5två hösten1985i marsPrishöjning etapper:genomsnitt3,636i
b medytterligareden 1988genomsnitt 96 1i 3,0 samtå medhösten1987 marsPrishöjningi tv etapper:
genomsnitt2,8%i
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Företagen ändrar prisernaregel under september oktober varjesom -
år. Priserna redovisas isedan den för branschen katalo-gemensamma

utkommer månad.i december Huvuddelen eller omkring 70 %gen som
årligaden försäljningen åretläromedel sker under maj augustiav av -

därpå. Prishöjningen således1989 hänför sig i första hand till försälj-
vårenningen och 1990 och främst förläromedel läs-sommaren avser

året 199091.
årUnder samtliga under 1980-talet har prishöjningarna varitnästan

betydande. SPK har vid flertal tillfällen informerat regeringenett om
prishöjningarnas storlek.

De redovisade siffrorna tabell 6.3 genomsnittliga prisändringar.avser
Stora variationer således påkan förekomma mellan prisändringar en-
skilda titlar.

Sammanfattningsvis kan konstateras prishöjningarna under 1980-att
talet kostnadsökningar dåligmotiverats med lönsamhet, min-utöver- -
skade försäljningsvolymer på främstgrund kommunernas minskadeav
anslag till återanvändningläromedelsinköp, ökad läromedel samtav
kopieringsverksamheten i skolorna. För klara den krympandeatt
marknaden företagen ocksåhar sänkt sina kostnader minskaattgenom
antalet anställda.

Sammanfattande6.4 bedömning

råder påDen obalans åläromedelsmarknaden sidanmed 2-3som ena
företag bådehelt dominerar försäljningen i olikatotalt ochsettsom

å andra sidanämnen antal köpare spridda hela lan-översamt ett stort
det, sina beställningargör anbudsförfarande och vanligenutansom

samordning, innebär betydande för säljarsidan. Kon-övertagutan ett
påcentrationen säljarsidan har Libers förvärv Almqvistgenom av

Wiksell Läromedel ökat ytterligare. Beställningarna sker under kort
försvårartidsperiod vilket efterfrågansamordning, och i förstastyrs

hand lärarnas preferenser. frihetDen lärarna har välja läromedelattav
leder till efterfråganvariation i och därmed mindre beställningaren
vilket motverkar rationell upphandling.en

Läromedelsföretagen har under 1980-talet kunnat sigkompensera
för intäktsbortfall påberoende efterfråganden vikande höjaattgenom
priserna. Samtidigt har sänkt kostnaderna bl.a. minskaattman genom
antalet anställda. företagInget har sinasökt öka marknadsandelar ge-

prissänkningar. företagen påAtt kunnat höja priserna beror attnom
köparna varit beredda betala pris kvalitetsmässigahögre skälatt ett av
och eller påverkatsbenägenheten byta läromedel ekonomiskaatt att av
eller andra lånesystemorsaker. Nuvarande i skolorna innebär byteatt

läromedel kostar endast kompletteringsköp. delän För lärarnasav mer
innebär Svårigheten fåbyte omställning. överblick detöverett atten en
totala utbudet och läromedlens kvalitet har bidragit till företagenatt
kunnat genomföra nämnda prishöjningar. ytterligare orsakEn är att
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kommunernas inköp decentraliseradläromedel sker upp-av genom
fåhandling. kommunerna försök inte bättre villkorAtt lyckatstrots- -

de exempelrekommenderade rabatternaän ännuär ettgemensamma
på brister i marknadens funktionssätt.

Almqvist Wiksell Läro-Som kan Libers förvärvnämnts ovan av
medel innebära ökad risk för prishöjningar.

Kommunernas ekonomi under 1990-talet generelltkommer sett att
påfrestningar. På skolområdetför beror det bl.a. deutsättas stora

åtminstoneläroplanerna, ökat elevantal i grundskolan upprust-nya --
ning lokaler samtidigt öka för-De läroplanerna kommeretc. attav nya
lagens kostnader för i innebär höjda priser,utveckling, vilket sin tur om

Fråganinte volymerna ökar. därför vilka möjligheter finnsgäller som
förbättra villkoren för kommunernas läromedelsinköp och därmedatt

dämpa kostnadsutvecklingen.
Utsikterna nyetableringar läro-öka konkurrensenatt genom av

måstemedelsföretag småbedömas begränsademycketänannatsom
områden. Besparingar förbilliga mindreläromedlen, t.ex.attgenom
färgtryck, blienklare bindning och standardiserat utförande,mer synes

Sådana ocksåmarginella. förändringar tillkan enligt företagen leda
Ökadeoönskade pedagogiska effekter. titelförsäljningsvolymer hosper

på inlånings-företagen grund minskad tillämpning medsystemetav av
böcker i skolorna sikt priser. berorskulle kunna leda till lägre Detta
på slås på såfastade höga kostnaderna kan upplagastörreatt ut atten
styckkostnaderna därmed minskar.

uppnåKommunerna skulle sannolikt kunna besparingar attgenom
inköpensamordna läromedel i vissa inom främststora ämnenav

något pågrundskolan och inom gymnasieskolan.eventuellt Deämne
nuvarande rabattskalorna inget incitament tilldock köp överutgör
35 000 kr. order. För exakt kunna bedöma omfattningen ochattper

påstorleken denna samordningspotential erfordras systematisk ut-en
påredning förutsättningarna olika delmarknader.av

påverkaEn ökad centralisering inköpen kan den frihet vid valetav
klassnivåläromedel och pedagogisk uppläggning delegeratsav som

sålärareskolor.till En samordning inköpen bör dock utformas attav
mångfald valfrihetoch i möjliga utsträckning bevaras.största

på svårt förMed tanke utbudets omfattning flera skäl lä-detär enav
få i sitt ochtotal Överblick hela läromedelsutbudet ämneattrare en av
prisjämförelser. Rationella överblick ochinköp förutsätter godgöraatt

kunskap för alternativen. Vid bedömningenkostnaden de olikaom
svåraockså ingå,kommer naturliga skälkvalitetsaspekter vilka äratt av

objektivt bedöma.att
nedanstående uppfattasI punkter sammanfattas vad pro-som som

påblem köparsidan, vilka möjlighetervad detta bl.a. beror ochav som
kan finnas för förbättra situationen för köparna.att
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Problem

Skolorna fåtthar vidkännas prishöjningar på läromedel, som upp--
levts samtidigt kommunerna påställt kravstora, skolornasom som

genomföra besparingar. Företagen haratt under 1980-talet höjt pri-
på läroböcker imed genomsnitt år.9 %serna ca per

Orsaker till pnlshöjningama

Kostnadsökningar för förlagen.-

påKrav kompensation hos förlagen för intäktsbortfall på grund av-
minskade försäljningsvolymer, beroende påbl.a. återanvänd-Ökad
ning läromedel och kopieringsverksamhet i skolorna.av

Lönsamhetsskäl.-

Förhållanden möjliggjon prishöjningarsom

Den pedagogiska friheten läraren möjlighet välja den läro-attger-
bok läraren bäst. Kvaliteten vanligen i främstasättsanser rummet
och priskänsligheten blir låg.därigenom

Obalansen marknaden hög påkoncentration säljarsidangenom-
och köparsida får betraktas har inneburit före-en som attsom svag

kunnat genomföratagen nämnda prishöjningar. Köparna har inte
kunnat förhandla sig till bättre villkor de företagen tilläm-än av
pade vid inköp tryckta läromedel.av

Samordning inköp ovanlig eftersomär branschens rekommende-av-
rade rabattskala någotinte incitament sådan.till Förutsätt-ger
ningar för anbudsförfarande föreligger inte eftersom säljarna hänvi-

till gällande rabattvillkor och följsamheten till de rekommende-sar
rade villkoren är Prishöjningarna har därför inte kunnatstor. redu-

ökade rabatter.ceras genom

Svårigheten överblick det totalaatt över utbudet och läro-en-
medlens kvalitet och prisjämförelsergöra har bidragit till fö-att att

kunnat genomföra prishöjningar.retagen
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situationenMöjligheter förbättraatt

kommunerna förbättras.skolornaUpphandlingsförfarandet i-

konkurrensbe-rabattskalorrekommenderade utgörBranschens en-
bättreförsäljningsvillkor ärrabatt- ochgränsning och anpas-som

därförköptillfälle börenskiltvidprestationtill köparenssade ett
utvcrkas.

samordninguppnåssannolikt kunnaskulleBesparingar avgenom-
försäljningsvillkor,rabatt- ochläromedel bättreinköp somomav

erhållas. Enanbudsförfarande, kaninköp ochtillstimulerar större
mångfaldså och val-utformassådan samordning inköpen bör attav

utsträckning bevaras.möjligaifrihet största
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HUSHÅLLSAPPARATERELEKTRISKA7

Produkten och marknaden7.1

7.1 Produkterna
hushållsapparaterElektriska delas vanligen i och lättaretyngreupp

apparater.
Till hushålletshör stationäratyngre apparatergruppen mer appara-
såsom frys,kyl, disk-, och torkmaskiner spisar, mikro-tvätt-ter samt

vågsugnar spisfläktar.och
Till lättare räknas dammsugare, symaskiner,apparatergruppen

Strykjärn, köksmaskiner, kaffebryggare, övrigarakapparater samt
lättare apparater.

Produktområdet utmärks det hela tiden tillförs produkter.attav nya
Under 1970- och 1980-talet har exempelvis torktumlare, diskmaskiner

mikrovågsugnaroch lanserats påeller stabilt kommit in markna-mer
den. En del de har blivit storsäljare under sä-apparaternaav nya en

och därefter försvunnit helt fråneller helt marknadennästansong
på sådanaexempel produkter glassmaskiner och bakmaskiner.är
småDet skillnader mellan hushållsapparaterär de elektriska som

säljs i påSverige och den internationella påmarknaden. Som exempel
skillnader kylskåpkan lite olikanämnas utrustade i olika länder,äratt
diskmaskinerna i Sverige körs i allmänhet med till skillnadvarmvatten

i andra länder där vanligtvis använder kallvatten. 70 bredamot man cm
spisar vanliga i Sverige ovanliga iär andra länder.men

råderIbland det tveksamhet huruvida de produkterna ärom nya
hushållsapparaterelektriska trots hushållende används i drivsochatt

med elkraft eller de skall någoträknas till område exempelannatom
på sådana produkter solarier svårighe-är och infravärmare. Detta visar

på entydigt hushålls-sätt marknaden för elektriskaavgränsaten att ett
apparater. -

Många inom produktområdet föremål för intensivärapparaternaav
produktutveckling. Tekniken med utveckla olika drivkällor i fulläratt
gång. härpåExempel uppladdningsbaraär och batteriberoende appara-

Det finns vidare exempel bådedrivs medter. nät-apparater som
och batterier.ström Ett resultat detta blikan det i framtiden blirattav

svårt produkt hushållsapparatavgöra elektrisk nå-är elleratt om en en
got annat.

påYtterligare exempel områdetproduktutveckling inom till-är att
verkarna hushållsapparaterelektriska efter minskasträvar attav ener-
giförbrukningen. Exempel produkter utvecklats i riktningdennasom

diskmaskiner.ochär tvätt-
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Konsumentverket har utarbetat riktlinjer för hur leverantörerna av
hushållsapparater energiåtgången.elektriska bör deklarera För närva-

sådanasommaren 1990 finns riktlinjer för kyl, frys ochrande ugnar.
Riktlinjerna liknar EG:s.

påårfreon fr.0.m. har inneburitFörbudet använda 1995att en press
frysskåp ersättningsmaterial ochtillverkarna kyl- och hinna hittaattav

produktionsprocessen.utvecklaatt
århushållsapparatersElektriska konsumentprisindex 1990andel av

promille. KPI-vikten mark-7,3 inte hela produktgruppensär motsvarar
och tillnadsvärde eftersom de produkter säljs till byggmarknadensom

ingårinkl. fritidshusägare inte i beräkningsunderlagetegnahemsägare
årför KPI. För 1989 beräknas ha omfattat 50 % det totalaKPI ca av

på mi1j.kr. inkl.marknadsvärdet 7 621 moms.

7.1.2 Marknaden
efterfrågan elektriskaGrundläggande marknadsförutsättningar för av

hushållsapparater bl.a.är
hushållantalet inkl. fritidsbostäder-

hushållens storlek-
graden förvärvsarbeteav-
hushållens ekonomi-
antalet nybyggda bostäder-

bostadsbeståndutbytesfrekvens i befintligt-
för utrustningsstandard lägenheter.normer av-

hushållsapparaterför elektriska vanligen i denMarknaden delas upp
vitvarumarknadens.k. och marknaden för lättare apparater.

säljs delas iDe vitvarumarknaden. Dennatyngre apparaterna upp
anbuds- ca % ca %.bygg- marknaden 25 och styckmarknaden 75

på bostadsbyggandetAnbudsmarknaden beroende storlekenär samtav
på marknadreparationer och ombyggnader. Konkurrensen denna

påverkas både ekonomiska politiskaoch beslut.av
påsäljs delmarknad.De lättare apparaterna en egen

År hushållsapparatersålde milj. elektriska1989 leverantörerna 6,2
på framgårtabell antaletden svenska marknaden. 7.1Av apparater som

årentillförts den svenska marknaden 1988 och 1989 leveransgenom
från inhemska direkt import.leverantörer och genom

hushållsapparatertillförsel tillTabell inhemsk och import elektriska7.1 av
årensvenska marknaden Antal iden 1988-1989. tusen.

1988 1989

inhemsk tillförsel 1300 1300
Import 4 500 4 900
Tillförsel 5 800 6 200

framgår hushållsapparatertabell importen elektriskaAv 7.1 äratt av
både %.Importandelen och 1989 80betydande. 1988 cavar
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År 1989 bestod importen värdemässigt till 75 % tyngreca av
och till 25 % lättare årExperten bestod 1989apparater apparater.ca av

värdemässigt till 80 % och till 20 % lättaretyngre apparaterav av
Det förekommer såväl reimport elektriskaapparater. reexportsom av

hushållsapparater.

Tabell Import7.2 och hushållsapparater årelektriskaexport och1988av
i milj.kr.1989

1988 1989
Milj.kr. Milj.kr.

Import 2 612 2 963
Export 2 976 2 880

SCB.Källa: utrikeshandelsstatistikstat kap. och85.84nrur

årFör 1989 uppskattas försäljningen till 7 600 milj.kr. inkl. i kon-moms
sumentledet och till 5 800 milj.kr. i leverantörsledet.

I tabell visas7.3 leverantörernas försäljning år på1989 fördelad vit-
varumarknaden och marknaden för lättare apparater.

Beträffande anbudsmarknaden en del såvitvarumarknadenav
ökade byggandet årunder 1989 medan reparationer och ombyggnader
minskade. Totalt bedöms anbudsmarknaden något årha ökat undersett
1989 vid jämförelse årmed 1988.

Tabell Leverantörernas7.3 nettotörsäljning hushållsappara-elektriskaav
i milj.kr.ter 1989 exkl. moms.

Vitvarumarknad Milj. Andel del- Andel helaav av
kr. marknaden marknaden% %

Kyl-och frys 1 400 32 24
Diskmaskiner 500 11 9
Tvättmaskiner 900 21 15
Torkmaskiner 300 7 5
Mikrovågsugnar 400 9 7
Spisar, kokplattor
och övriga 800 18ugnar 14
Spisfläktar 100 2 2

Summa 4 400 100 76

Marknadför Milj. Andel del- Andel helaav av
kr. marknaden marknaden% %

Dammsugare 300 21 5
Symaskiner 200 14 3
Strykjärn 100 7 2
Köksmaskiner 300 21 5
Kaffebryggare 100 7 2
Rakapparater 100 7 2
Övriga apparater 300 21 5

Summa 1 400 100 24
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på vitvaru-försäljning skersvenska leverantörernas% de75Ca av
Ipå för lättaremarknaden% skeroch 25marknaden apparater.ca

två delmarkna-försäljningen mellan defördelningenharstort sett av
några procentenheters1980-talet medvarit underderna konstant

delmarknaden. Inteår andranågot eller dendenförskjutning ena
två vis-på delmarknadernadeprodukternafördelningen mellanheller

1980-talet.delennågra förändringar underade större avsenare
perioden 1986-frys, underkyl och harproduktgruppen,Den största

totalmarknaden,och 30 %marknadsandel mellan 25haft1989 ca aven
tvättmaski-produktgruppen,leverantörsledet. Deni näst störstamätt

15 ochmellanhaft marknadsandelarperiodhar under casammaner,
spisar, kokplat-storleksordningitredje är20 %. Den gruppengruppen

varieratunder periodenmarknadsandel harövrigaoch Desstor ugnar.
%.mellan 10 och 15ca

tagit1980-taletMikrovågsugnarna underden produktgruppär som
årenförfrån siffermaterialetprodukter.övriga Avmarknadsandelar

mikrovågsugnar börjarförmarknadenutläsa1988 och 1989 kan attman
för-sammanlagdaMikrovågsugnarnas andel leverantörernasminska. av

åruppgått år %, 1988år %, 1987 till 10till 6säljning beräknas 1986 ha
åren och 1989år 1988%. Minskningen mellan% och 1989 till 7till 11

mikrovågsugnsåld min-ochbåde på genomsnittsintäktlägreberor per
mikrovågsugnarsåldeförsåld miljoner0,4volym. Leverantörernaskad

årår miljoner 1989.1988 och 0,3

Konkurrensförhållanden7.2

Företagsstruktur7.2.1
hushållsapparaterelektriskaföretag levererarSverige finns 40I somca

im-företag tillverkar,återförsäljare till byggmarknaden. Dessatill och
köperdel leverantörerbedriver grossistverksamhet. Enellerporterar

från fö-hushållsapparater Detandra inhemska leverantörer.elektriska
serviceföretagen, bl.a. medsamarbete mellanolikarekommer typer av

reparationer.och
hushållsapparater bedriverMånga elektriskaleverantörernaav av

ingårbåde iutomlands eller koncerneri Sverige ochverksamhet som
det.gör

hushållsap-elektriskaden leverantörenElectrolux är största avsom
vitaockså tillverkarevärldens ledandei Sverige ärparater va-avaven

i ochmarknadsledande ställning Europa ärharKoncernen ge-enror.
ivitvaruföretaget USA.Consolidated det tredjeWhite störstanom

affärsområdenolikasin verksamhet idelatKoncernen har sexupp
Hushållsprodukternahushållsprodukter. koncernensför ärmed bl.a. ett

år Vitaaffärsområde försäljningen 1989.med 51 % den totalastörsta av
affärsområdet. in-Vidareprodukterna inomde dominerandeärvaror

områdetgår symaskiner.i bl.a. dammsugare och
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tabell visasI 7.4 leverantörsföretagens försäljning elektriska hus-av
hållsapparater år på1989 den svenska marknaden. Uppgifterna i tabell

från7.4 avviker uppgifterna påi tabell beroende viss7.3 dubbelräkning
på handelngrund mellan leverantörsföretagen.av

Tabell Leverantörernas hushållsappara-nettoförsäljnlng7.4 elektriskaav
l milj.kr. exkl.ter 1989 moms.

Leverantör Vitvaru- Marknadenför Totalt elektriska
marknaden hushållsapparaterlättareapparater

Milj.kr. Milj.kr. Milj.kr.

Electroluxkoncernen 4852 354 2 839
Philips 161 336 497

SkandiaAsea 530 30 560
Askokoncernen 404 25 429
Bosch 257 45 302
Siemens 140 9 149
AEG 270 12 282

Summa 4 247 811 5 058

Övriga 498 815 1 313

Totalt 4 745 1 626 6 371

Electroluxkoncernen den dominerande säljaren elektriskaär hus-av
Århållsapparater på den svenska marknaden. 1989 hade koncernen

45 % leverantörernas sammanlagda försäljningsvärde elektriskaav av
hushållsapparater på den svenska påmarknaden. försäljningenAv de
två delmarknaderna Electrolux andel 52 % vitvarumarknadenvar av
och 22 % förmarknaden lättare apparater.av

Electrolux marknadsför sina iprodukter Sverige under varumärkena
Electrolux, Electro Helios, Husqvarna, Volta och Zanussi. Koncernens
försäljning består bådei Sverige inhemskt tillverkade och importe-av

hushållsapparaterrade elektriska från utländska Electroluxföretag. En
mindre frånandel sortimentet bådeköps leverantörer inomexternaav
Sverige och utomlands. ingårI Electroluxkoncernen servicebolaget
Electroservice AB.

Philips Försäljning AB den leverantörerna denär näst största av
Årsvenska marknaden. 1989 företagsdetta andel 8 % leveran-var av

försäljning. Philips påtörernas andel leverantörernas försäljning vit-av
årvarumarknaden % på3 1989 och försäljningen marknaden förvar av

lättare produkter 21%. Merparten produkterna säljs underav som
påPhilips vitvarumarknaden ingår inte i Philips försälj-varunamnet

ningssiffror i generalagenten Skandias.Aseautan
Philips ingårFörsäljning i den holländska Philipskoncernen, vit-vars

varudivision sedan augusti 1988 till 53 % amerikanskadet före-ägs av
Whirlpool Corporation Ltd. Whirlpool USA:s leveran-taget är största

hushållsapparater.elektriskatör två årenUnder de harsenasteav
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Whirlpool byggt organisation speciellt för europeiskadenupp en
marknaden.

anslutningI till Whirlpool vitvarudivi-delar Philipsöveratt tog av
ägandeförhållandenasion förändrades i Iremda i Norrköping f.d.AB

såPhilips Norrköpingsindustrier AB, Whirlpool % och53ägeratt nu
den holländska Philipskoncernen %47 företaget. Iremda säljer mik-av
rovågsugnar påtill Philips Försäljning och export.

SkandiaABB AB den tredje iAsea storlek leverantörernaär avav
hushållsapparater påelektriska den svenska Skandiamarknaden. Asea

Årfråntill skillnad Electrolux grossistföretag.renodlat 1989är ett var
Skandias andelAsea leverantörernas försäljning %. försälj-9 Avav

påningen vitvarumarknaden påSkandiasAsea andel 11% ochvar
förmarknaden lättare %. Skandia till2 Asea dotterbolagärapparater

ingårBrown Boveri AB iAsea ABB Brown Boveri Ltd. Före-Aseasom
har till Cylinda. Under säljsensamrätttaget varunamnet varunamnet

disk-, och torkmaskiner spisar. Merparten produkternatvätt- samt av
ingåendelevereras svenska och finska företag i Askokoncernen.av

ocksåSkandia förAsea generalagent Philips samtliga produkterär som
påsäljs mikrovågsugnar.vitvarumarknaden med undantag för

Skandia harAsea dotterbolag, Skandia ServiceAsea AB,ett ut-som
påför service hushållsapparaterolika elektriska olika märken. Deav

välkända Cylinda, Philips och Upo.ärmest
Askokoncernen den fjärde i storleksordning leverantörernaär av

den svenska marknaden och dess andel leverantörernasav samman-
Årårlagda försäljningsvärde uppgick till1989 7 %. 1989 koncern-var

andel leverantörernas försäljning vitvarumarknaden % och9ens av
på marknaden för lättare %.2apparater

bestårAskokoncernen försäljningsbolaget AB Upo, tillverknings-av
företagen Asko Cylinda AB, Osby AB, Futurum AB och Pax Electro
Products AB. Osby, Futurum och Electro säljerPax Products produkter
inom Sverige delvis till Upo och delvis till andra leverantörer.

Askokoncernen marknadsför sina iprodukter Sverige under varu-
märkena och består bådeUpo Osby. Koncernens försäljning av egna

fråntillverkade produkter och importerade produkter företag inomav
Askokoncernen och andra företag.

påAsko Cylinda tillverkar disk-, och torkmaskiner dentvätt- som
svenska marknaden enbart levereras till Skandia.ABB Askokon-Asea

år frånköpte 1988 Cylinda f.d.Asko Cylinda ABABB Aseacernen
Brown Boveri. Skandia importerarAsea under Cylinda spi-varunamnet

från företag i Askokoncernen. Cylinda registreratärett ettsar varu-
märke, Skandia till.Asea äger rättensom

Samarbetet mellan Asko och Skandia olika formerAsea har under
mittensedan 1960-talet. Askokoncernen den juliägt har sedan 1rum av

1989 serviceavtal Skandiamed Asea Service AB, dotterbolagärett som
Hushålls-till Skandia. TidigareAsea skedde samarbete med Siemens

AB hade serviceavdelning inom företaget.apparater som en egen
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ifinska Upo ägtElectrolux ochFinland samarbetarI ett gemensamt
hushållsappara-elektriskasäljerFörsäljningsbolagetförsäljningsbolag.

Electroluxfrån båda till samarbetetBakgrunden ärägarna. attter
Upo.samarbete medkylskåpstillverkning företag hadeköpte ett somav

försäljningsbolagetKylskåp vid enhet säljstillverkas denna un-avsom
Upo.der varunamnet

Övriga Electroluxföretag medsäljsi FinlandElectroluxprodukter av
fristå-säljsZanussiför produkter medundantag varunamnet ensom av

ende agent.
AEG HemBosch AB ochsedan RobertStorleksmässigt kommer

försäljning itotalaHushåll % leverantörernasmed 5 4AB avresp.
Sverige.tillverkning iår företagen harSverige 1989. Inget egenav

Bosch GmbH.ingår Robertden tyska koncernenBoschRobert
frånförsålda andraimporterarBoschRobert apparatermerparten av

och tork-mindre antal disk-i Tyskland. Ettföretag inom koncernen
från svenska leverantörer.maskiner köps

medHushållsapparater samarbetarABBosch och SiemensRobert
EHA-Servicei servicebolaget ABreparationer ägsservice och avsom

före-GmbH. DettaBosch-Siemens Hausgeräte ärtyska bolagetdet ett
Ro-hushållsapparater de tyskaelektriskatillverkar ägarnatag som
delvilkaSiemens Electrogeräte GmbH,bert Bosch och exporterar en

Hushållsapparater i Sve-Bosch och Siemenstill Robertprodukternaav
rige.

AEGingår Daimler-Benz.huvudägarei det tyska AEGAEG ärvars
torkskåp, frånsåsom frys ochkyl,köper antal apparaterett tyngre

förekom-import dessa produktgruppersvensk leverantör, ävenmen av
för spis-undantagimporteras medföretagets produkterRestenmer. av

från i Tyskland.fläktar. sker AEGImporten

Importkonkurrens7.2.2
hushållsapparaterförsålda i leveran-elektriskaCa % antalet80 av

år importerade.törsledet 1989 var
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LeverantörernasTabell försäljning hushållsappa-7.5 totala elektriskaav
antali deras försäljningrater tusen importeradesamt elek-av

hushållsapparatertriska l antaltusen 1989.

Vitvarumarknad Antal för- Däravantal importerade
såldatusen %tusen

Kyl- och frys 550 230 41
Diskmaskiner 160 60 38
Tvätt- och
torkmaskiner 390 270 60
Mikrovågsugnar, 590 290 50
spisar, kokplattor
och övriga ugnar
Spisfläktar 160 20 13

Summa 1850 870 47

Marknadenför Antal för- Däravantal importerade
lättare såldaapparater tusen %tusen

Dammsugare 350 250 71
Symaskiner 70 40 57
Strykjärn 560 490 87
Köksmaskiner 710 660 93
Kaffebryggare 670 640 96
Rakapparater 370 350 95
Övriga apparater 1660 1550 93

Summa 4 390 3 980 91

framgårAv tabell 7.5 importandelen frånvarierar % för10 spis-att ca
fläktar till 95 % för flertalet de lättare kaffe-apparaternaca av
bryggare, rakapparater, Strykjärn och övriga apparater. I genomsnitt
imponerades år 1989 % såldes50 på vitvaru-apparaternaca av som
marknaden och 90 % såldes pådem marknaden för lättareca av som
apparater.

Nästan hälften Electroluxkoncernens försålda år 1989apparaterav
importerade. Importen kommer frånhuvudsakligen bolag ivar egna

Finland, Tyskland, Storbritannien, USA, Norge, Frankrike och Dan-
mark. Electrolux andel leverantörernas hela försäljning i Sverigeav
räknat i antal inteär 10 %. de importerade påstörre än Av apparaterna
vitvarumarknaden Electrolux påandel 50 % och marknaden förvar
lättare endast 2 %.apparater

Prisbildning7.3

7.3.1 Produkterna
Samtliga leverantörer hushållsapparaterelektriskastörre cir-utav ger
kaprisrekommendationer till handelsledet. Rent allmänt i branschen är
uppfattningen följsamheten till låg.dessa rekommendationeratt är
Denna uppfattning styrks resultaten de SPK och priskontorenav av av
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vid länsstyrelserna genomförda prisundersökningarna pålokala disk-
vårenmaskiner under 1990.

viktigaste åberopatDe motiven leverantörerna förgrundsom som
årenprishöjningar från såvälde har varit ökade kostnader in-senaste

hemska utländska leverantörer. Eftersom andel impor-storsom en av
från påkommer Tyskland har höjdaden kursen varitD-markten en

återkommande Påförklaring. pågrund konkurrensen marknadenav
företagen år svårigheterhar under haft få sina prishöj-att utsenare

ningar.

7.3.2 Prisutvecklingen

påTabell Prisutveckllngen hushållsapparaterl elektriska7.6 ochprocent
på störstade produktgrupperna förtre enligt KPl perioden 1986-
1989.

1986 1987 1988 1989

KPI 3,3 5.2 6,3 6,7
Hushållsapparater 5,0 3,6 4,2 4,7

Kyl och sval 7,3 5,3 2,6 2,2
Tvättmaskiner 4,2 2,8 4,3 3,2
ELspls 6,1 2,4 2,6 1,0

Källa:SCB.

framgårtabellAv 7.6 prisutvecklingen år 1986 högre för elek-att var
Övrigahushållsapparatertriska för konsumentprisindex KPIän totalt.

år prisutvecklingen lägre för hushållsapparaterelektriska föränd-änvar
ringen KPI. En förklaring till denna påutveckling priserna elek-av av

hushållsapparatertriska kan fåttleverantörerna inte plane-att utvara
rade prishöjningar marknaden.

Sammanfattande bedömning7.4

Leverantörsledet för de hushållsapparaternaelektriska domineras av
svenska företag med internationell inriktning och internationella fö-av

med dotterbolag i Sverige. Handeln betydande.retag över gränserna är
småDet skillnader mellan hushållsapparaterär elektriska säljs isom

ÅrpåSverige och den internationella marknaden. importerade1989
Sverige hushållsapparaterelektriska för milj.kr.2 963 exkl. Avmoms.

sålda fråntotalt leverantörerna i Sverige % impor-80apparater var ca
terade. såldaImportandelen varierar mellan 5 % ochapparaterav ca ca
95 %.

Electroluxkoncernens andel leverantörernas sammanlagda för-av
säljning år45 % 1989. Nästan hälften Electroluxkoncernens för-var av
sålda år 1989 importerade. Importen kommer huvudsak-apparater var

frånligen Electrolux bolag utomlands.egna

751



ileverantörenPhilipskoncernen denholländska näst störsteärDen
Försäljning ochPhilipsförsäljning i Sverige skerSverige. Dess genom

Skandia.Asea
hushålls-elektriskaför PhilipsgeneralagentSkandiaAsea är tyngre

på vitvarumarknaden. För-rnikrovågsugnar säljsexkl.apparater som
mikrovågsugnar skerhushållsapparater inkl.säljning lättare genomav

försäljningandel leverantörernasFörsäljningPhilips var sam-vars av
år% 1989.manlagt 8

år %.9försäljning 1989Skandias andel leverantörernasAsea varav
ocksåförutom PhilipsSkandia säljer apparaterAsea tyngreapparater

Även frånhushållsapparater and-elektriskaCylinda.under varunamnet
ingår sortiment.Skandiasileverantörer Aseara

CylindaSkandia undersäljsProdukterna Asea varunamnetsom av
Båda in-företagenfinskt företag.Cylinda ochAskotillverkas ettavav

% leverantö-i Sverige hade 7går Askokoncerneni den finska avsom
årförsäljning i 1989.rernas

för-år % leverantörernas1989 5 4AEG hadeBosch och avresp.
Hushållsappara-Båda liksom Siemensföretagensäljning i Sverige. ägs

Ägarna och SiemensBoschtill Roberttyska koncerner.ter storaav
ägda företagiHushållsapparater i Tysklandsamarbetar gemensamt

reparationer.såväl service ochtillverkningmed som
hushållsapparater inbör-harelektriskaleverantörernaDe största av

ingår hari koncernermed varandra. Allalikheter störredes stora som
Alla harverksamhetsområden både utomlands.inom Sverige ochbreda

antingentill sigreparationsföretag knutnaochvidare service- genom
också konkurre-förekommeravtal. Detdirekt ägande eller attgenom

företa-Handel mellanserviceföretag.nyttjarrande leverantörer samma
vanlig.både Sverige och utomlandsinom ärgen

många beröringspunkteralltså affärsmässigaharLeverantörerna
på marknad.påverkar konkurrensennormaltmed varandra ensom

defaktum leverantörernaprisutvecklingen och dettyderTrots det att
på konkurren-fått prishöjningaråren planeradeinte har attutsenaste

fungerar.sen
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PÅTJÄNSTERvARoR OCHs
PERSONBILSOMRÅDET

Inledning8.1

Föreliggande redovisning för personbilsområdetoch tjänstervaror
påuppdelad avsnitten personbilar,är reservdelar och tillbehör till per-

sonbilar personbilsreparationer. Dessa delmarknader harsamt nära an-
knytning till varandra, främst de avtal billeverantörer träf-genom som

återförsäljarefar med och verkstäder bl.a. säljaensamrätt att ettom
visst bilmärke inkl. reservdelar utföra garantireparationer församt att
bilmärket. Dessa återförsäljareavtalsbundna och verkstäder brukar

benämnas märkessektorn.sammantaget
Försäljningen och begagnade personbilar, reservdelarav nya samt

bilreparationer uppgick 1989 till totalt omkring 100 miljarder kronor
inkl. moms. Denna försäljning 10 % dennärmare totalamotsvarar av
privata konsumtionen.

För tillförseln personbilar till den svenska personbilsmarkna-av nya
den 15-tal billeverantörergeneralagenter. Billeverantörernaettsvarar

importföretag tvåutgörs och de svenska tillverkarna AB Volvo ochav
Saab-Scania SaabAB Automobile fr.o.rn.AB 1990. För Volvos och
Saabs försäljning den svenska marknaden Volvo Svenska Bilsvarar
AB Saab Sverige Bil tidigareAB Saab-Ana AB. Volvo Svenskaresp.
Bil generalagent förär försäljning Renaultbilar i Sverige. detlav
följande används generalagent och billeverantör som synonyma
begrepp.

Avsnittet personbilar syftar till i huvudsak redovisa marknads-attom
förhållanden vid försäljning personbilar. Med hänsyn till denav nya
prissamverkan förekommer inom återförsäljarledbilbranschenssom
s.k. horisontell konkurrensbegränsning beträffande försäljning be-av
gagnade personbilar ocksåhar analyserats prissättningen på dessa bilar.
Redovisningen i denna del baseras påfrämst särskild pris- ochen ur-
valsundersökning, förhållandena under apriloch 1988.som avser mars
Denna delundersökning inbytta begagnade bilar vidrepresenterar
köp bil märkena Ford, Opel, Saab, Volkswagen och Volvo. Detav ny av
totala antalet utvalda affärstransaktioner studerades 600.1som var ca

Uppgifterna i omsättning, prissättning, konkurrensbe-rapporten om
gränsningar baseras, inte påkällanär enkäter till be-m.m. annan anges,

företagrörda under första kvartalet 1990. Uppgifter försäljning i le-om
verantörsledet redovisas exkl. i konsumentledet inkl.moms, moms.
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fristående 250omfattar urval bilverkstäderEn särskild enkät ett av
främsttillhör Syftet med denna enkätmärkessektorn. attsom var

bilreparations-prisbildning omsättning för denna delkartlägga och av
undersökningenSamtliga nämnda enkätermarknaden. här utom om

avsåg års förhållanden besvaratsbegagnade bilar 1989 och har samt-av
tillfrågadeliga företag.

riksförbund MRF ocholika delavsnitt MotorbranschensI nämns
för vissa uppgifter. i nämndBilindustriföreningen källor Dessa ärsom

återförsäljareordning branschorganisationer för främst och repara-
tionsverkstäder inom bl.a. märkessektorn generalagenter. MRF:sresp.

Bilindustriföreningens huvudsakliga arbetsuppgifter beskrivs ioch av-
snitt 8.2.2.4.

Personbilar8.2

och marknaden8.2.1 Produkten

8.2.1.1 Produkten
Med personbil i denna bilar med tjänstevikt underrapportavses en

PåBilar tjänstevikt lastbilar.3 500 kg. med högre klassas som person-
finns tillbilsmarknaden utbud produkter kopplade varumär-ett stort av

utgångspunkt frånken. Med given grundkonstruktion differentierasen
frånde olika bilmärkena pris, design, motorstyrka,varandra genom

påolika tekniska delkonstruktioner bilens funktionssättmed avseende
och säkerhet, garantivillkor, service finns minst bilmärkenDet 40etc.
på den svenska marknaden. modellvarianter kan uppskattas tillAntalet
minst 300.

Personbilar indelas efter tjänsteviktsklass i följandekan grupper.

Benämning Tjänstevikt

Småbilar 000 kgunder 1
Mellanstora bilar 000-1 200 kg1
Stora bilar 2001över

Småbilarna frånminskade sin andel nybilsförsäljningen till %27 12av
periodenunder 1980-1989. Mellanstora bilar ökade under samma pe-

från frånriod till 32 % bilar till 57 %.26 och ökade 48stora
fanns i Sverige miljoner personbilar vilketDet 3,6 1989, motsvararca

innevånare2,4 bil. dessa bilar % försedda med kataly-Av 21ca per var
år årsatorrening. Samma % minst 10 gammal och38 vagnparkenvar av

år% minst blivit16 15 gammal. Den svenska bilparken har antalsmäs-
10-årsperioden.sigt och i genomsnitt äldre under denstörre senaste

påDet torde främst bero flertal har längrebilmärkenettatt numera en
ekonomisk livslängd tidigare.än
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8.2.1.2 Marknaden
Bilmarknaden kan indelas i olika marknadssegment med hänsyn till ex-
empelvis bllstorlek, prisklass eller bilmodell sedan-, kombi-, sportbilar
etc.. Inom marknadssegment olika bilmärkenhar hög substituer-ett

Biltillverkarebarhet. och generalagenter för fram personbilarnas märk-
eskaraktär profilskapande marknadsföring bygger delsgenom en som
på nämnda objektiva skillnader påmellan olika bilmärken, subjek-dels
tiva ofta emotionella budskap bilmärkes egenskaper. Deom resp.

förhållandena tillsammans med personbilar blir allt-ochärattsenare
komplicerade svårtprodukter medför det för konsumentenärattmer

förhållandevärdera olika bilmärken påi till varandra med avseendeatt
bilens svårigheternakvalitet och totalkostnad. för konsumenten att

objektiva rationellaeller val vidgöra köp personbil motverkar i sigav
påeffektiv fårkonkurrens marknaden. Personbilsmarknaden meden

förhållandenhänsyn till redovisade ofta exemplifiera marknadsformen
monopolistisk konkurrens.

Den svenska personbilsmarknaden bådeomfattar inhemskt tillver-
kade importeradeoch bilar. Försäljningen personbilar svarade 1989av
för %6 den totala privata konsumtionen i Sverige. Motsvarandeca av
andel 1980 3 %. Det innebär personbilsförsäljningen fördubb-attvar ca
lat sin andel den privata konsumtionen under 1980-talet. Den totalaav
försäljningen bilar åri konsumentledet 35 636 milj.kr.omsatteav nya

år1989. Under detta registrerades totalt 307 000 personbilar.ca nya
Det 11 %37 000 färre rekordåret Vid1988. detän närmastvar ca
föregående toppåret 1987 registrerades totalt 316 personbi-000ca nya

månadernalar. förstaDe sju 1990 har det nyregistrerats 149 300 per-
sonbilar, vilket minskning medär 33 300 bilar eller 18 % jämförten
med motsvarande period 1989.

I tabell 8.1 redovisas andelen nyregistrerade personbilar i Sverige
påfördelade årenursprungsländer 1980 och 1989.

Tabell påAndel nyregistrerade fördelade8.1 personbilar ursprungsländer
åren och1980 1989.

Ursprungsland 1980 1989
% %

Västtyskland 34 35
Sverige 40 30
Japan 14 25
Frankrike 7 7
italien 4 2Övriga 2 1

Summa 100 100

3 l uppgifternaförVästtysklandharmedräknats Opelbilarde tillverkasi Spanien.somb l uppgifternaförSverigeharmedräknatsdeVolvobilar tillverkasi Holland.som
Källa:ABBilstatistikBilindustritöreningen.
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åren och 1989Västtyska bilar bibehöll sin marknadsandel mellan 1980
på svenskaTyskland den bilar denoch är största exportörennumera av

bilar sin marknadsandel med elvamarknaden. Japanska har ökat
minskat sin andel medprocentenheter. Bilar med svenskt harursprung

visarmärkenatio procentenheter. En studie de enskilda svenska attav
bibehålliti sin mark-svensktillverkade Volvobilar har stort sett

nadsandel, medan Saab kraftigt minskat sin marknadsandel.
förhållandena japanska bil-likhet med i flera andra länder, har deI

påsin ställning marknaden under 1980-ta-märkena stärkt den svenska
försäljningsframgångarna påjapanska denlet. Mot bakgrund deav

biltillverkarnasvenska personbilsmarknaden informerade de svenska
utrikesdepartementets handelsavdelning UDH sinunder 1988 om syn

på från påbilimporten Japan och konkurrensen bilmarknaden. I en
skrivelse regeringen i framhöll dentill samband med detta SPK bl.a. att

bestående ja-främsta effekten importbegränsningeventuell avav en
bilar blir minskad bilmarknaden, kanpanska konkurrens somen

medföra bilpriser reparationskostnader för konsumenten. Enhögre och
sådan västtysksannolik effekt importbegränsning attannan av en var

biltillverk-bilindustri skulle i första hand och inte de svenskagynnas
Från UDH uttalades i slutet det inte aktuellt med1988 attarna. av var

åtgärder frånimport bilari syfte begränsa Japan.att av
på privatper-Kunderna bilmarknaden dels företag, delsutgörs avav

Antalet bilar köpta företag under perioden 1985-1989soner. av var
år.bilar period varierade privat-110 000-130 000 Underper samma

efterfråganköpen mellan 145 och 215 bilar. Företagskundernas000 000
således privatkundernahar varit relativt stabil perioden. Detunder är
står Bilindustriför-för variationerna i försäljningsvolymen. Enligtsom

fråneningen januari för beskattninghar ändrade regler den 19861 av
frånförskjutning före-företagsanställdas tjänstebilar medfört vissen

till privatägda bilar.tags-
hushåll %den totala vagnparken 1989 ägdes 84 % och 16Av avav

%företag. Leasingbilar utgjorde 5 % vagnparken. dessa 84Av varca av
tjänstebilar dvs. 6 %leasade företag. Antalet 200 000,ca ca avav var

den totala vagnparken.

Konkurrenstörhållanden8.2.2

Företagsstruktur8.2.2.1
På billeve-personbilsmarknaden finns 15-tal generalagenter ellerett

tvåvanligen för eller bilmärken. Via avtalrantörer, är agenter ettsom
återförsäljare bilhandlareknutit till sighar generalagenterna antalett

sådanafannsför försäljningen till konsument. Det 1 306som svarar
återförsäljare år aktiebolag och 46 handelsbo-1989. dessa 1 260Av var

fristående företag,firmor. aktiebolagen %lag eller enskilda 96Av var
klausul i% dotterbolag och % koncernbolag. Hembud dvs.3 1 envar -

princip ömsesidig förköps-aktiebolagets bolagsordning, i innebärsom
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återförsäljarenmellan generalagenten återför-rätt och till aktierna i
säljarföretaget tvåförekom i fall enligt tillSPK:s enkät generalagen--
terna.

återförsäljarnaMerparten säljer, förutom och begagnadeav nya
ocksåpersonbilar, bilreservdelar och biltillbehör utför bilrepara-samt

tioner. detNär gäller leverantörens återförsäljareval det framförärav
återförsäljarensallt ekonomiska ställning och stabilitet betydel-ärsom

sefull. Andra viktiga urvalskriterier ändamålsen-branscherfarenhet,är
liga lokaler m.m.

på8.2.2.2 Koncentration marknaden
Företagskoncentrationen på bilmarknaden inte lika hög 1989var som

framgår1980, vilket tabell 8.2. Uppgifterna det fyradestörsta,av om
åttadestörsta företagens påmarknadsandelarstörsta grundar sigresp.

antalet nyregistrerade åren.bilar de aktuella

Tabell Generalagenternas8.2 marknadsandelar i ochprocent 1980 1989.

Det största De fyra åttastörsta De största
företaget; företagen;% företagen;% %

1980 28,6 64,6 86,5
1989 22,3 51,3 81,2

Källa:ABBilstatistik.

Den minskade koncentrationsgraden på marknaden under 1980-talet
förklaras huvudsakligen antalet generalagenter importerarattav som
japanska bilmärken ökat och dessa tagit frånmarknadsandelar and-att

generalagenter.ra
De nio företagen istörsta rangordning 1980 följande1989resp. var

med hänsyn till antalet nyregistrerade bilar tabell 8.3.

Tabell Rangordning8.3 generalagenter efter antalet nyregistrerade bilarav
och1980 1989.

Generalagentviktigaste bilmärken 1980 1989

Volvo SvenskaBil AB Volvo och Renault
Saab-AnaAB Saab
V.A.G SverigeAB VW, Audi mfl.
GeneralMotors Nordiska OpelAB m.fl.
Ford Motor Company AB Ford m.fl.
Philipson Bil MercedesAB och Nissan
Olle Olsson Bilimport MazdaAB m.fl.
Toyota Autoimport ToyotaAB
AB Autogruppen Citroen och Peugeot

Källa:ABBilstatistik.
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framgår årentabell 8.3 Volvo under varitAv 1980-1989 den störstaatt
leverantören det gäller antalet nyregistrerade bilar. Saab-Ananär var
1980 1989 den fjärde Bland denäst störst leverantören.störstamen var
fyra företagen förändringenhar den skett mellan 1980 och 1989,största

fåttGeneral Motors lämna plats för Ford Motor Company. Bland deatt
åtta företagen har tillkommit i stället för Ollestörsta Autogruppen
Olsson Bilimport AB.

I tabell 8.4 redovisas generalagentemas marknadsandelar baserade
på årderas omsättning 1989.

Tabell Generalagenternas omsättning8.4 och marknadsandelar 1989.

Generalagent Omsättning Andel
milj.kr. %

SvenskaVolvo Bil AB 6 100 26
V.A.G SverigeAB 2 485 11
Saab-AnaAB 2 389 10
Ford CompanyMotor AB 2 260 10
Philipson Bil AB 1912 8
Toyota Autoimport AB 1647 7
GeneralMotors NordiskaAB 1578 7
Olle Olsson Bilimport AB 1 350 6
AB Autogruppen 982 4
Övriga 2 830 12

Summa 23 533 100

Vid jämförelse mellan rangordningen för i1989 tabell 8.3 och den
marknadsandel företagen framgårhar enligt bådatabell 8.4 i fallenatt

Volvo tvåoch V.A.G deär ledande företagen. Saab-Ana och Ford byter
plats, vilket innebär såldeSaab-Ana mindre bilaräven antalatt ettom
under 1989 den sammanlagda försäljningen högrerepresenterar ett
värde. Av orsaker har skiftatToyota plats med General Motorssamma
och Olle Olsson med Autogruppen. Philipson ligger i bägge tabellerna
på femte plats.

I tabell 8.5 redovisas andelar nyregistrerade bilartotala antaletav
för de 10 enskilda bilmodellerna 1980största och 1989.
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och 1989.bilmodellernastörsta 1980för deMarknadsandelar 10Tabell 8.5

19891980
AndelBilmodellAndelBilmodell

%%

13,2Volvo 70020,6Volvo 240
GolfJetta 5,0VW9,5Saab900

Saab 4,790005,5GolfVW
3,9Volvo 2005.4Volvo 340
3.9Volvo 400Opel Kadett 4,1

Opel Kadett 3,83,3Saab99
3,7saab 900240300 2,7Mercedes230

Sierra 3,6FordOpel Rekord 3,4
Corolla 3,3ToyotaFiesta 2,6Ford

3,1Audi 100Ford Taunus 2,4
ÖvrigaÖvriga 5141

Summa 100,0Summa 100,0

Källa:ABBilstatistlk.

framhållits. Detidigarebekräftar i vadTabellen stort sett som varsom
mark-också ledande 1989på 1980 ävenmarknadenledande omvar

Utveck-tioårsperioden.under denförändratsnadsandelarna senaste
ak-biltillverkarnakonkurrensmedel för ärviktigtvisarlingen att ett en

bilmodell,Vid olika tillfällen lanserasproduktutveckling.tiv somnyen
mål-tilltänktadenmodellendenberoende hur accepteras avnyaav

på marknaden.framtida utvecklingbilmärketsavgörgruppen,
biltillver-mellanårpå successivt ökade konkurrensenDen senare

ägarföränd-ochmedfört samarbetehar ökati olika länderkare stora
hade allaför BMW störreundantag tyskabilindustrin. Medringar inom

medsamarbetsavtalägarkopplingar elleraugusti 1990biltillverkare i
mark-svenskaintresse för dendirektbiltillverkare. Avminst annanen

personbilstill-i Saabsägarandelhalvadels General Motorsnaden är
i april 1990reservdelar, tillkännagivandetinkl. delsverkning attom

bilområ-på helasamarbeteRenault beslutatfranskaVolvo och ettom
det.

Konkurrensbegränsningar8.2.2.3

områdesindelning- marknadsdelningellerExkusivavtal med
regleraråterförsäljarna finns avtalochMellan generalagenterna som
innebärfinns klausulerförhållandet avtalI dessamellan parterna. som

bil-får generalagentensåterförsäljaren ensamrätt att representeraatt
område exklusivavtal meds.k.geografisktmärke inom avgränsatett

Återförsäljaren skall huvud-områdesindelning- marknadsdelning.eller
sigförbunditflesta falli desitt distrikt och harsakligen verka inom eget

marknadsföringsåtgärder bearbetaaktivtformerolikainteatt avgenom
tillåten, dvs.försäljning dockåterförsäljares Passivdistrikt. ärandra
Områdesin-området.utanförfåråterförsäljaren sälja bilar till kunder
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delningen konkurrensbegränsningär inom bilbranschen bliren sär-som
påtagligskilt på där återförsäljareendastorter visstrepresenteraren ett

märke.
Återförsäljaren kan även andra bilmärken efterrepresentera över-

enskommelse med den generalagent, återförsäljaren vid tillfälletsom
Det dockär vanligtrepresenterar. generalagenten tillförsäkrat sigatt

rätten säga kontraktet i händelseatt återförsäljaren åtar sigupp attav
försäljning märke,ett generalagenten inteannat vill godkänna.av som
Hela auktorisationsförfarandet inkl. den sistnämnda avtalsbestämmel-

utgör etableringshinder, förhindrarett andrasen och eventuelltattsom
effektivare distributionsformer påprövas marknaden. Här kan nämnas

bilvaruhus där konsumenten påt.ex. plats kan välja mellansamma ett
flertal bilmärken.

bibehållaAtt eller helst öka nybilsförsäljningen mål i sig förär le-ett
återförsäljare.ochverantörer Det nämligenär väsentlig påbetydelseav

lång sikt, eftersom nybilsförsäljningen inledningenär till försäljning av
tillbehör och reservdelar service och reparationer. Både återför-samt
säljare och leverantörer ocksåhar intresse eller eftersträvar stabilav en
och lönsam s.k. eftermarknad.

Garantier
Ett billeverantörernas konkurrensmedel erbjudaav är kundenatt ga-
rantier vid nybilsköp. Ett syfte med garantiåtagandena är kundenatt ge
ökad köptrygghet. Förutom effekten blir bilprisernaatt ökar knytsatt
samtidigt köparen i framtiden starkare till säljaren och dennes auktori-

återförsäljareserade och verkstäder. Omfattningen leverantörernasav
garantiåtaganden har successivt utökats under såväl1980-talet, detnär
gäller åtaganden med påavseende bilens hållbarhetnya och funktion

garantitidens längd. Vanligt förekommande garantiersom vid nybilsför-
säljning ettårigär nybilsgaranti, treårig vagnskadegarantien ochen en
sexårig rostskyddsgaranti.

Generalagenternas garantiåtaganden medför märkesverkstädernaatt
i fårpraktiken tillensamrätt volym reparationsarbeten för-stor ochen
säljning reservdelar. Märkesverkstäderna ocksåhar på årav senare
stärkt sin dominerande ställning inom bilreparationssektorn. Konkur-

på marknaderna såvälför reparationerrensen bilreservdelar harsom
också samtidigt försvagats.

Vertikal och horisontell prissamverkan
Vid billeverantörernas prisändringar bilar vid försäljning till senare
handelsled återförsäljare flertalet leverantörer samtidigt listorger ut
med rekommenderade cirkapriser till slutlig kund konsument. Denna

samverkan tvåmellan närliggandetyp handelsledav benämns i kon-
kurrensrättsliga sammanhang vertikal konkurrensbegränsning och före-
kommer inom samtliga delmarknader på bilområdet.
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påverkarMRF prisbildning och därmed konkurrensen flera om-
råden inom bilbranschen. Förbundet tvåbl.a. listor till medlems-utger
företagen med riktvärden för inköps- försäljningspriser på begag-resp.
nade personbilar. Listan med försäljningspriser kallas prognosprislista.
Båda prislistorna kommer i allmänhet gångerfyra år.ut per

Prognosprislistan innehåller de månadernasnärmaste förväntade
försäljningspriser på begagnade bilar. Inköpspriserna räknas schablon-

frånmässigt fram prognospriserna. Prisdifferensen tvåmellan de list-
prisnivåerna i påläggsamtliga fallnästan på%motsvarar 15ett ca
inköpspriset och i normalfallet företagetstäcka kostnader förattavser
försäljning, lagerhållning, marknadsföring, garanti och besiktning samt
iordningställande bilen före försäljningen.av

Priserna bådai listorna bestäms eller beslutas särskild prislis-av en
tekommitté inom MRF. Kommittén har 23 ledamöter. Ordförande och

Övrigasekreterare MRF:s bilhandelsstyrelse.utses ledamöterav utses
märkes- återförsäljarföreningeller och de flestaav resp. representerar

bilmärkena. Denna samverkan inom och handelsledtyp ettav samma
och resulterar i överenskommelse centralt.ex.som ut-om gemensam
givning cirkapriser för viss eller tjänst, benämns horisontellav vara
konkurrensbegränsning. Se avsnittäven 8.2.3.1.

8.2.2.4 Branschorganisationer
Nästan samtliga billeverantörer medlemmarär i Bilindustriföreningen.
Föreningen bildades 1941 och tillverkare och importörerrepresenterar

bilar. Bland föreningens uppgifter kan frågorarbetenämnas medav om
bilsäkerhet, skatter, miljövård, distribution, handelspolitik, trafikpolitik,
energifrågor svenska och internationella tekniska föreskrifter.samt Vi-
dare publicerar Bilindustriföreningen uppgifter nybilsförsäljningenom

påpriser personbilarsamt och lätta lastbilar.nya
MRF bildades 1960. Förbundet hade 2300 medlemsföretag vidca

utgången 1989. Huvudparten medlemmarna idkade handel medav av
bilar, biltillbehör och reservdelar eller bedrev bilreparationsrörelse. De
flesta bilåterförsäljare medlemmarär i MRF. Förbundet har till syfte

bevaka medlemmarnas intressenatt myndigheter, leverantö-gentemot
och konsumenter. MRF frågorutreder vikt för branschenrer samtav

bedriver kurs- informationsverksamhet.och
Vid bilförsäljning lämnar förbundet vissa rekommendationer till

medlemmarna bl.a. garantivillkor. Efter förhandlingar konsu-medom
mentverketKO har MRF fastställt basgaranti för begagnadeen per-
sonbilar, den s.k. MRF-garantin. Sedan hösten 1989 har MRF över-en
enskommelse med konsumentverket KO varudeklaration begag-om av
nade bilar. MRF-företagen har förpliktat sig följa allmänna rekla-att
mationsnämndens ARN:s rekommendationer. I de fall företag inteett
har möjlighet eller förmåskan följa nämndens rekommendationer,att
inträder MRF för kunden skall rättelse enligtgarant att nämn-som
dens utslag.
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ocksåUtöver prislistorna för begagnade personbilar lämnar MRF
viss för Vidarepris- och kostnadsinformation reparationsarbeten. utges

tidlista för lackeringsarbeten och cirkaprislista med rekommen-en en
för Sistnämnda priserderade priser bärgnings- och bogseringsuppdrag.

försäkringsbo-oftast resultat överläggningar mellan ochMRFär ett av
i bilbärgnings-lagen och följs undantag samtliga företagnästan utan av

branschen.
återför-återförsäljare personbilsmärke finns vanligenFör av resp. en

sådansäljarförening märkesförening. föreningsBland arbetsupp-en
gifter kan överläggningar prissättningmed generalagenternämnas om
på återförsäljarföreningentjänster.och Vidare förhandlar medvaror

plåtarbetenförsäkringsbolagen ersättningen för i samband för-medom
säkringsfall.

8.2.3 Prisbildning

Prissättning8.2.3.1

Nya personbilar
Produktdifferentiering, köptrohet märkesimage väsentligaoch kon-är

påkurrensmedel bilmarknaden och betydelse för prissätt-har storsom
påverkar prisnivånningen bilar. En betydelsefull faktorannan som

importhinder, medför högre bilpriser redanär kanatt tas utsom av
etablerade företag se avsnitt 8.2.4.

på ocksåVäsentligt för prissättningen bilmarknaden före-detär om
någotkommer förfarandesamordnat mellan bilföretagen. En vanlig

sådanform samordning förekomsten prisledarskap, dvs.är när ettav av
visst företag sina priserändrar följer konkurrerande företag efter med
likartade prisändringar. Sverige främstI det Volvo och Saabär ärsom
prisledare. Det gäller huvudsakligen för bilardelmarknaden med en
tjänstevikt småstora bilar.1 200 För övriga bilar och mel-över
lanstora bilar i förstadet hand de tyska importföretagen pris-är ärsom

Många gångerledare. har dock Volvo och Saab initierat prisändringar
åreninom denna del marknaden. Under främst de haräven senasteav

japanska biltillverkare börjat tillämpa självständig prisstrategl.en mer
återförsäljarnasI allmänhet justerar leverantörerna inköpspriser

två gångerpersonbilar år.till Vid dessa tillfällen beräknartrenya per
återförsäljarnasde flesta leverantörer för räkning rekommenderatett

Cirkapris till konsument. Det ordinarie prisändringstillfället inträffar
samtidigt introduktionen årsmodellermed vanligen underav nya sen--

framhållerI anslutning till of-modellbyten leverantörernasommaren.
påförbättringar de till prisändringar.modellerna orsaktast nya som

också våren års-Prisändringar förekommer ofta under innan den nya
på årsskiftet.modellen lanserats marknaden och vid

återförsäljarnasEnligt tidigare genomfördSPK studie följ-en av av
samhet till leverantörers rekommenderade konsumentpriser bilar,
framgick såldesbl.a. mellan 70 och 90 % de undersökta bilarnaatt av
till pris. utredningenrabatterat framgick vidare kundrabattenAv att
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prisinbytesbilens mät-iavvikelsermedbilen, tillsammansden somnya
värderingförprislistanpå tillämpademarknadenden avgentemottes

genomsnittimotsvaradeMRF,utgiveninköpsprislistainbytesbil caav
vid köpgenomsnittliga rabattenåsatta nybilspriset. Den% det7 av

följsamhe-rimligttill %. Detinbytesbil uppgick 5 är attatt anta,utan ca
efterfrå-på bl.a.beroendecirkapriser varierartill leverantörernasten

Följsamhetenkonjunkturutvecklingen. ärpå allmännaoch denbilargan
låg.efterfrågan vidvid hög änsannolikt störret.ex.

myndighe-organisationer,företag,till kunderförsäljningVid större
på vagnpark.kundensstorlekenmedvarierarm.fl. rabatterter somges

general-mellanmånga fall direktdessaavtalas istorlekRabattens av
och kund.agent

personbilarBegagnade
på begagnademarknadsprisernapåverkar i sinbilarPriserna turnya

på bilar bl.a.priset dessa ärvid bestämmandeViktiga faktorerbilar. av
återstående livslängd ochförväntademil, bilensårsmodell, antal körda

samverkandenpåverkas prissättningenkvalitet i övrigt. Därutöver av
branscheniförekommerkonkurrensbegränsninghorisontells.k. som

prognosprislistaochMRF:s inköps-uttryckofficiellaoch ärvars
försäljningsprislista.

i inköps-priserangivnatill MRF:sundersökt följsamhetenharSPK
listpriserpersonbilar. Dessabegagnadeprognosprislistan för avsesresp.

år bilar med n0r-gamlatill femåterspegla marknadsvärdena för ett
läm-begagnade bilaringickprisundersökningenmalkvalitet. I som
aprilochnybilsförsäljning undersamtidigvidinbytenades marsensom

generelladramöjligtuppläggning detUndersökningens gör1988. att
återförsäljare tillmärkesanknutnablandföljsamhetenslutsatser om

tilläm-metoderde statistiskabilaga redovisaslistpriser. IMRF:s som
prisundersökningen.vidpats

begagnadeinbytta% antaletinköpspriserna för 90faktiskaDe avca
övrigainköpslista. Videnligt MRF:smotsvarande priseröverskredbilar

i in-pris vad% bilägaren lägreca erhöll äninbyten 10 ett angavssom
pris% högre14medianvärdetköpsprislistan. Mittvärdet eller ett cavar

medinnebärinköpsprislistan. Detpriset enligtinbytta bilenför den än
pri-bilarbegagnadesamtliga inbytenhälftenvidandra 0rd varatt avav

eller% högre änför inbytesbilen 14erhöllbilägaren merset casom
inköpsprislistan.priset enligt

förförsäljningspriserfaktiskaprisjämförelse mellanMotsvarande
iprognosprislista visadeenligt MRF:sbilar och prisernabegagnade att

priserförstnämndaförsäljningarca % samtligaflesta fall 75de varav
i fallmotsvarade detta över-Mittvärdetprognospriserna.högre ettän

ti-vidareförsäljningarvid hälften alla9 %, dvs.skridande med avavca
9 % hög-för dessaförsäljningspriserbilar faktiskadigare inbytta cavar

prognosprislistan. Motsva-enligtmotsvarande prisereller änre mer
vårengenomfördeprislistor, SPKMRF:sundersökningarrande somav
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1979 1982, likartade resultat den aktuella undersökningenresp. gav som
enligt Faktiska inköps- försäljningspriseroch på begagnade bilarovan.

således till helt övervägande del högre än motsvarande priser enligtvar
MRF:s vid tillfället gällande listpriser.

Det kanske viktigaste för de flesta branschorganisationerargumentet
eller sammanslutningar företag rekommenderade cirkapriseratt utgeav

underlag för medlemsföretagens prissättning visssom ellerav vara
tjänst flestade berördaär, företag inte skulleatt tillräckligtvara resurs-
starka eller den kunskapäga krävs för beräkna relevant pris. Enattsom
näraliggande argumentering centralt beräknadeär priser minskaratt
motsvarande administrativa kostnader för företagen, vilket skulle kom-

konsumenterna till godo lägre priser. Den prissamverkanma genom
förekommer på marknaden för begagnade bilar har MRFsom moti-av

återförsäljarnamed ibland inteverats att marknadsvärdet på delsvet
bilar inte är märkesrepresentant för, dels udda bilmodellersom man
eller bilar såltshar i litet antal.ettsom

Det torde ligga i sakens vid central beräkning priser,natur att av som
skall gälla i likartat eller tjänsteutbudett stort försett flertalvaru- ett
från friståendevarandra företag, i första hand hänsyn till det eller detas
företag har fråndet konkurrenssynpunkt kostnads-som ogynnsammaste
läget. falletI med MRF:s prislistor kan det i stället så,uttryckas denatt
inköpsprisnivå väljs, för återförsäljaresamtliga innebär i praktikensom
närmast övergardering bilar köps in till priser liggermot atten som

aktuellaöver marknadspriser.
inköpsprislistan ocksåanvänds i återförsäljaresanslutning till ansö-

kan hos banker och andra kreditinstitut lån för främst finansieraattom
bilförsäljningen. Lagervärdet för begagnade bilar viktig faktor vidär en
bedömning företagens kreditvärdighet. lågtDe beräknade inköpspri-av

i MRF:s lista i förhållande till marknadsvärdena iserna bör praktiken
detgöra lättare erhålla kredit, då MRF:s listprisberäkningatt innebär

minskat risktagande för kreditgivarna.
MRF:s inköpslista ocksåanvänds återförsäljare och deras reviso-av
vid lagervärdering i samband med upprättande bokslut.rer Lager-av

värdet har anknytningnära till företags redovisade vinst ochen ett
därmed beskattning ju lägre lagervärde desto lägre vinst och be-
skattning. Skillnaden mellan lagrets marknadsvärde och bokfört värde

företagetsutgör lagerreserv, ingår i beskattningsunderlaget påföl-som
jande räkenskapsår detta såltslager Det dock alltidär ekono-om ut. en
misk fördel i detta fall skjuta beskattningen framtiden.att Värde-
ringen lagret utifrån inköpsprislistan bör därför förav gynnsamtvara
bilhandeln.

Det skulle enkelt dra slutsatsen, MRF:s prislistor inteattvara att
någonmedför konkurrensbegränsning vid försäljning begagnade bi-av

lar. SPK:s undersökning visar följsamheten till listprisernaatt är svag
och listpriserna inte kan medföraatt sägas prisstelhet. Konkurrensen
marknaden såledesskulle ha korrigerat de missbedömningar gjortssom
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vid beräkningen listpriserna. Denna generella slutsatsertypav omav
konkurrensen inom lågbransch, efter följsamhetkonstaterandeen om
till priserna i branschprislista, dock inte rättvisandenormalten ger en
bild konsekvenserna för köparna.av

faktiskEn prissättning karakteriserad prisspridning jämfört medav
priserna i ocksåaktuella branschlistor har funnits i bilden vidmed
marknadsdomstolens MD prövning antal fall horisontellettav om
prissamverkan. samtligaI dessa fall beslut, branschsamar-MD:s attvar

hithörandebetet och prislista inte i meningkonkurrenslagens skad-var
frånliga såledesallmän synpunkt. Det innebar utgivningenatt av

prislistorna fortgå.kunde Bland redovisade domskäl i dessa ärenden
framgår pådomstolens branschprislistor, prisföljsamhet ochsyn

påfungerande konkurrens berörd marknad. iSynsättet överensstämmer
drag med vad uttalats förmodad vidkonkurrensstora som ovan om

försäljning begagnade bilar tillmed hänsyn SPK:sav
undersökningsresultat prissättningen. rådande rättspraxisOavsettom
på området SPK MRF:s prislistor för begagnade personbilarattanser

frånnegativ konsumentsynpunkt.är
ocksåMRF:s listor har spridning inom branschen ioch användsstor

väsentlig utsträckning bilhandelsföretag inte tillhör MRF. Enav som
ocksåbetydande information listpriserna riktas till allmänheten viaom

massmedia. fårDet bör medföra relativt antal konsumenteratt ett stort
felaktig bild marknadspriserna bilar.begagnade Det motver-en av

dåi sigkar konkurrensen viktig förutsättning för effektiv konkur-en en
oavsett marknad konsumenterna välin-är eller kunderna ärattrens

formerade påtillämpade priser berörda produkter. De felaktigaom
ocksålistpriserna kan ha bidragit till bilköpare inte alltid har gjortatt

den affären. En desinformation särskiltpriserna ärgynnsammaste om
dåallvarlig i årligendetta fall handeln med begagnade bilar omsätter

30-40 miljarder kronor i konsumentpriser.mätt
prislistorMRF:s används underlag vid försäkringsbolagensäven som

värdering bilar i försäkringssammanhang. frånfinns intresseDet ettav
försäkringsbolagens hållasida tillbaka ersättningskostnader vid ska-att
dereglering. också såDet kan uttryckas försäkringsbolagen villatt vara
övertygade ersättningen till försäkringstagaren inte överstigerattom
bilens rätta värde exkl. självrisk. MRF:s listpriser innebär enligt SPK:s
undersökning undervärdering bilars marknadsvärde. börDeten av
medföra låg.kompensationen till bilägare ibland blir föratt

såledesMRF:s inköpsprislista för begagnade bilar kopplad tillär
minst fyra användningsområden. Två områden återförsäljarnas bilin-
köp och försäkringsbolagens skadereglering främstberör konsumen-

Övriga tvåeller bilisterna. områden lagervärdering i kredit-terna resp.
bokslutssammanhang direkta bilhandelsintressen. MRF:srör ut-mer
talade syfte med inköpsprislistan den skall underlag förär utgöraatt
medlemmarnas bytsvärdering bilar främstköps i anslutningav som
till nybilsköp. påUndersökningsresultatet pekar prislistan har posi-att
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då huvudsakligen i andraeffekter för främst bilhandeln ochtiva sam-
från Samtidigtvid inköp begagnade bilar konsumenter.manhang än av

påstå marknadendet klart listorna motverkar konkurrensentorde att
och missgynnar vissa konsumentgrupper.

8.2.3.2 Prisutveckling
genomsnittliga prisutvecklingen för personbilar under denDen senaste

tioårsperioden centralbyrånframgår SCBfigur Statistiska8.1. görav
årligen värdering hur del det ökade nybilspriset kanstoren av av som

Sådanahänföras till kvalitetsförbättringar. förbättringar deñnitions-är
mässigt inte prishöjning inte pris-och skall därför registrerasen ensom
höjning vid KPl.beräkning konsumentprisindexav

påGenomsnittligFigur prishöjning personbilar utveckling8.1 nya resp.
enligt KPl 19804989.

El påprishöjningenl.KPl prishöjningar bilar

1985 1988 19891980 1981 1982 1983 1984 1986 1987

Källa:SCBKPl.komidsindex dec.-89.dec.-79t.o.m.

perioden 1980-1989prisökningen för personbilar underDen totala nya
Då vid beräkningentagits till kvalitetsändringar127 %. hänsyn avvar

årsårliga personbil 1979de prisökningarna medför detta stan-att aven
år Prisnivån tjänsterför samtliga ochdard 127 % dyrare 1989. varorvar

inne-% enligt KPl. Detunder aktuella perioden ökat med 109har den
% under periodenrelativpriset personbilar har ökat med 9bär att ca

1980-1989.
prisökningarna 1980-talet kanbakgrund till underSom nämnasen

innebarmed 16 %. Dennanedskrivningen den svenska kronan 1982av
både eftersomsvensktillverkade bilar blev dyrare,importerade ochatt

ingår Prishöjningar-i bilar andel importerade delar.det svenska storen
marginalförstärkningartill höjd bilaccisförklaras del och1986na en av

återförsäljarledet. påverkadesPrishöjningarna 19871-2 % i ac-avca
från 1987. Fr.o.m.ytterligare accishöjning undercishöjningen 1986 samt
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förobligatoriskavgasreningkatalytiskårs bilmodeller är person-1989
påtidigaremomsinkl.400 kr.6rabattSverige. Denbilar i gavssom

avgasreningkatalytiskmedårs bilmodeller1988på och1987accisen
moms, vil-exkl.kgmed 2 kr.accisensänktesSamtidigtslopades. per

kg1200tjänstevikt över motsvararVolvoklassenbil iförket en
medfinansieradesKatalysatorrabattenmoms.inkl.kr.drygt 3 000 en

katalysator.års bilmodeller1988för 1987 ochaccishöjning utantillfällig
olikaockså medsambandpå bilar har typerPrissättningen ett avnya

framgår fö-Sompå personbilsmarknaden.konkurrensbegränsningar av
såvälkonkurrensbegränsningardessaredovisningreliggande utgörs av

billeverantörsledetinomsamverkansformerolikaimporthinder som
återförsäljarledet.ochbilleverantörermellansamt

förhållandenInternationella8.2.4

EG-frågorVissa
år överlägg-förts1990början1989 ochunderfrämstEG harInom av

sinkvoterarmedlemsländervissaochkommissionenmellanningar som
Japan. EnEG-EFTA-området främstfrån utanförländerbilimport

uppgåfår tillfrån visst landbilar ettimporteninnebärkvot ettatt av
antalettotalaandel detvissbilar ellerantalhögstaförutbestämt aven

hemmamarknads-skyddaår. Syftetvisstsålda landet ärbilar i attett
bibe-önskarinom EGmedlemsländerVissafrån konkurrens.industrin

år efterpåövergångstid 15fåhålla ellersina kvoter uppemot ge-en
inställ-olikafrån EG-ländernas1993.fri marknadnomförandet av en

bilindu-denpå land bedömerfråga hurberori dennaning egnaresp.
dettaundvikai syfteharJapanska bilföretagkonkurrenskraft.strins att

under deinom EGbiltillverkningsinsuccessivt ökathandelshinder se-
åren.naste

EG-län-i juli 1990inom EG harHandelsministrarna attenats om
bilområdetpåimportbegränsningarellerimportkvoternationelladers

införabl.a.Därefterfrån årsskiftet 1992-1993. attskall slopas manavser
underbilimport% för japanskomkring 10EG-kvots.k.gemensamen

importerassåväl bilaromfattaår. avseddfem Kvotenminst är att som
tillverkademonterade inom EG:s grän-bilarfrån japanskaJapan som

förhandlingaraugusti 1990påbörjades underbakgrunddennaMotser.
handels-regeringenjapanskaEG-kommissionen och den ettmellan om

mellanavtal parterna.
enligt gällandegruppundantagvissa s.k.beslutatsEG harInom om

sådantkonkurrensbegränsningar. Ettfrån vissaförbudetEG-rätt mot
försäljningtillmarknadsdelning och ensamrättbl.a.gällerundantag av

leverantörpersonbilsområdet. rättpå Undantaget attvissa engervaror
till änåterförsäljare inte levereraträffa avtal med att annant.ex. omen

tillå-inteområde. dockDetgeografiskt ärinom avgränsattill denne ett
förbudåterförsäljarenavtala medi falldettaför leverantören att omtet

för-område passivs.k.fråntill kunderlevereraför denne annatettatt
di-för s.k.förutsättningarockså finnsdetinnebärsäljning. Detta att
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rekt- eller parallellimport mellan länderna. På tid har utveck-senare
pålingen EG-rättens område utmärkts hållningrestriktiv tillav en mer

den här konkurrensbegränsning.typen av

Handeshinder
På bilområdet finns importhinder tullar s.k. tariffära handelshin-som
der och tekniska handelshinder t.ex. bestämmelser bilarnasom avgas-
rening och bromsar.

EFFA har sedan 1972 frihandelsavtal med EG. För bilar till-ett som
verkas i länder utanför EFTA och EG t.ex. USA och Japan viduttas
import till Sverige påtullavgift på6,2 % importpriset cif. USA haren

påtull 2,5 % vid import svenska bilar. Japan har ingen tullen av utan
begränsar sin bilimport kvotering.genom

För personbil fåskall användas i Sverigeatt krävs den god-en att
känns vid registreringsbesiktning kostnad: 450 kr. bil inkl.en per moms
i augusti 1990. Generalagenterna behöver inte registreringsbesiktiga
varje enskild bil. Med stöd fordonskungörelsen i ställetgörsav typ-en
besiktning exemplar varje bilmodell.ettav av

Vid registreringsbesiktning bilenprövas uppfyller vissa tra-om
fiksäkerhets- och miljömässiga krav. Kraven utformas trafiksäker-av
hetsverket TSV naturvårdsverk SNV. Den vill tfåstatensresp. som

bil typbesiktigad eller registreringsbesiktigad måste lämna intygen 01m
bilen uppfyller nämnda krav.att
De säkerhetsföreskrifter för vilka intyg krävs gäller bl.a. bränsletanlk,

bullernivå fr.o.m. års1981 modeller, bromsar fr.o.m. års1974 m0-
deller, styrinrättning, instrumentpanel, strålkastarrengörare,rutor,
Stöldskydd, bilbälten asbestfria kopplings- och bromsbeläggsamt
fr.o.m. års1989 modeller. Dessutom krävs intyg vad gäller bilens
avgasrening.

Vid direkt- eller parallellimport, dvs. import vid sidan general-av
försäljningskanaler, frånagenternas TSV dispens flertalet foir-ger av

donskraven. Dispens medges dock inte påför krav bullernivå, bromsar,
Stöldskydd, asbestfria kopplings- och bromsbelägg avgasrening.samt
Vid yrkesmässig direktimport inte någotdispens för de aktuellages av
kraven.

För parallellimporterad bil skallatt godkännas i Sverige krävas,en
med hänsyn till kraven på avgasrening enligt nuvarande bestämmelsen,

fordonstillverkaren intygaratt den överensstämmer med i Sverigeatt en
provad och certifierad Sådantmotorfamilj. intyg erhållatskan dock inte

tillverkare och generalagenter, då dessa sig detta. AB Svensikav motsatt
Bilprovning ASB utför i stället erforderliga kontroller inkl. godkäm-

pånande område.detta
frånFör bilar års1987 modell med katalysator och med motoren

tillhörande tidigare certifierad motorfamilj i Sverige ASBgör s.k.en en
särskild kontroll körcykelprov. Avgiften för sådanutan kontrollen upp-
går till 3 700 kr. utförs vid ASB:s iprovet Jordi-om motortestcentrum
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ocksåbro. Kontrollen kan utföras vid fem vanliga bilprovningssta-
tioner har särskild ändamålet.kompetens och utrustning för I dettasom

uppgårfall avgiften till 1900 kr. äldreFör parallellimporterade bilar
katalysator särskild kontrollgörs med fullständigt kör-utan etten

cykelprov. Detta kan endast utföras vid anläggningen i Jordbroprov
avgiftenoch antingen på9500 eller 240 kr. omfatt-är 10 beroende

ningen körcykelprovet.av
frånviktigtDet konkurrenssynpunkt certifieringär att en av en mo-

torfamilj i Sverige inte skall behöva ske denna motorfamilj redanom
blivit igodkänd land har avgasregler Sverige. Enett som samma som

sådancertifiering bil blir onödig upprepning certifierings-av en en av
förfarandet och därmed merkostnad för konsumenten.en

Parallellimporten bilar bör underlättas för dels öka konsumen-attav
valmöjligheter, dels påprisdämpande faktor bil-utgöraternas en

marknaden. Dessutom bör inte bil motorfamilj redan certi-ären vars
fierad i Sverige genomgåbehöva ytterligare undersökning till följden

tillverkare och generalagenter inte utfärdar intyg för bilarattav som
importeras vid sidan generalagentens import.av

på områdeKravet avgasrening där åtär lagstiftningen skiljer sigett
mellan Sverige och vissa andra länder. I Sverige förgäller personbilar
fr.0.m. års tillåtna1989 modell högsta för utsläpp vissagräns be-en av
ståndsdelar ingår i bilarnas ocksåSamma gäller igräns öv-som avgaser.
riga BETA-länder, USA och målantal EG-länder. Ett dessaärett att
gränsvärden skall gälla inom hela EG fr.0.m. 1992. För närvarande
gäller för samtliga EG-länder vissa minimidirektiv. Ett EG-land kan

frånavvikelser direktivengöra avvikelsen innebär strikt till-om en mer
lämpning dessa.av

vårenSNV har under 1990 föreslagit tillåtna nivåerhögsta på ut-nya
beståndsdelarsläpp vissa i ocksåbilavgaserna. SNV har föreslagitav att

gränsvärdena bör tvåskärpas i 1994 och 1995. Om förslagetetapper,
genomförs skulle det innebära från fårSverige 1995att samma avgas-
reningskrav Kalifornien.som

I det här ocksåsammanhanget kan regeringen harnämnas att upp-
dragit naturvårdsverket utformaunder 1990 förslag tillatt ett system

certifieringför avgasrelaterade komponenter tillbehör.och Syftet ärav
bl.a. frångodkänna de reservdelar funktionssyn-att testergenom som

punkt godtagbara iär avgasreningssystem. Enligt regeringen börett en
utgångspunkt för förslaget det tillämpas i USA. Syste-systemvara som

bör sådessutom utformas påeffektiv konkurrens reservdels-met att en
och servicemarknaden inte hindras. frånförslag naturvårdsverketEtt

införande certifieringssystem har remissbehandlats i augustiettom av
1990.

En viktig förutsättning för effektiv påkonkurrens reservdels- ochen
serviceområdet certifieringär avgasrelaterade komponenteratt en av

tillbehöroch inte medför möjligheterna sälja märkesobundnaatt att
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försvåras. märkesobundnaDeförhindras ellerkomponenter varorna
från konsumentsynpunkt.vilket viktigtfunktion,prispressande ärhar en

hållbarhetenförpersonbilstillverkareharSverige och USAI ansvar
tillverkaråtagande innebäravgasreningsfunktionen. Detta att om enav

till-skall80 000 km,år mindreeller har körtsfem änbil änär yngre
sådanSverige skallreparationskostnaden. Iförverkaren repara-svara

fåockså utförasförbehållas märkesverkstadaktuellintetion utan avses
förreglerfristående Enligt defrån verkstad.märkessektorn somenav

förråder tillverkarensinom upphörnärvarande EG avgasre-ansvar
sålts på marknaden.bilenningsfunktionen när

frånskiljer sigEGECE7-systemet typgodkännandeför motorerav
inriktatcertifieringssystemetsvenska äri Sverige. Detvi hardet system
tillåtnapå högstatrafik uppfyller kravenpå bilarna iföljaatt attupp

EG:sRättelseåtgärder brister uppdagas.genomförasskallutsläpp. om
påmyndighetskontroll dettaingeninnefattartypgodkännandesystem

fel.konstateradekorrigeringar vidområde lagenligt kraveller
redo-parallellimport devidbilavgasbestämmelserna gällerFörutom

bullernivå, stöldskyddbromsar,obligatoriska kraven vadvisade avser
utfärdarnärvarandebromsbelägg. Förkopplings- ochasbestfriasamt

intyg sammanhanget.krävs ideinte generalagenterna nämnts somsom
VTI vad brom-erhålls trafikinstituteti stället hos ochIntyg väg- avser

kontrollerakan VTImed bromsprovetI sambandoch buller. attsar
erhållaslåsintyg kanStöldskyddsintygasbestfria.bromsbeläggen är

erhålla intyg förförTotalkostnadenLarmtjänst AB.hos VTI eller att
avgasprov vid parallellimportobligatoriska exkl.samtliga tester upp-

går kr.till 4 500ca
ochårsmodell modeller med katalysatorbilar 1987 ellerFör yngreav
föruppgår kostnadencertifieradi Sverige nämntsmed motor somen
in-Detoch 3 700 kr.till mellan 900vid parallellimport 1avgastesterna

parellellimportvidsamtliga erforderligaavgifterna förnebär testeratt
äldrekr. Föruppgår och 7 200sådana till totalt mellan 6 400bilar caav

uppgår kostnadentotaladenbilar katalysatorparallellimporterade utan
700 kr.till mellan 14 000 och 14för samtliga tester

tillbidragitcertifiering harför avgasrening ochreglernaDe svenska
i EG-ländernagenomsnittligt högrebilprisernasvenska ände är settatt

bilmodeller intevissamedförtse nedan. Vidare har reglerna att
marknadsförs i Sverige.

frågaockså general-huringickSPK-enkätennämndaI den omen
reservdelsförsäljningbil- ochförbedömde marknadernaattagenterna

påverkas EG:sgenomförandetskulle komma att gemensammaavav
villkor. DetEG-marknadensanpassning tillsvenskmarknad och en

främstharmoniseringförekommandevanligast ärsvaret att avgas-aven
lagerhållningen, främstskulle underlättasäkerhetsbestämmelseroch
personbilar. Manförreservdelarför tillbehör och även ansermen nya

7 kommissionförekonomiska Europa.FNzs

770



konkurren-medförbilimportvidreglernaockså förenkling attatt aven
deneffektfår dämpandedettaöka ochSverige skullei att ensen

bilprisutvecklingen.svenska

EG-IändernaSverige ochbilpriser iJämförelse av
iDemokrati maktochhuvudrapportmaktutredningensförInom ramen

prisskillnaderundersökninggjorts1990:44 harSOUSverige omen
StudienEG-länderna.inomi Sverige ochsäljsbilarmellan av-somnya

på bilar i Sve-prisernaårs förhållanden visar i korthetoch1988 attser
PrisskillnadernaEG.inom% högreallmänhet 5-10 änrige iär var

länderstagits tillhar hänsynsmåbilar. prisjämförelsenVidförstörst
skattenivåer bilförsäljningen.vidolika

handi förstaprisskillnadenMU förklarasmaktutredningenEnligt
omfattande iadministrativa regleringar ärtekniska ochmed meratt

konsu-de svenskaenligt MUförklaringSverige i EG. En ärän annan
vilket kanlåga priskänslighet,märkestrohet och utnytt-storamenternas
prisledarskapföretagen vid demetableradejas de accepterat avavav

marknadsmakt.s.k.företagannat
på enligt5 %prisskillnadgenomsnittligvidMU beräknar att en

Sverige deEG kansäljs ilågt bilarräknat mellanMU sven-resp.som
tilluppskattasi sammanhangetvälfärdsförlusterkonsumenternasska

miljarder kronor.totalt 1,4ca
välfärdsförlustenskattadedenuppmärksammasEnligt MU bör att

harberörda bilarminimimått. Prisjämförelsenmåste ettses som
bilmarknaderskyddadestarktvilka harEG-länderna,gjorts med

bilprisernasannoliktmedförhandelshinder. Detfrämst tariffära att
rådaförhållande skulletill de priseriför högainom EG äräven som

internationell konkurrens.vid frien

personbilartillbehör tillochReservdelar8.3

marknadenProdukten och8.3.1

Produkten8.3.1.1
mångskiftandeantaltillbehörochReservdelar utgörs ett stort pro-av

bil-ochsåledes produkteromfattarSortimentetdukter. motorersom
tillverkasockså startbatterier. Dessabilreservdelar hörlacker. Till av

Marknadsförhållandena försälj-vidutanför bilsektorn.speciella företag
förfrån gällerutsträckning vadawiker istartbatterierning stor somav

startbatterierMarknaden förreservdelsförsäljning.övrigdelenstörre av
i avsnitt 8.3.4.redovisas därför separat

gjortsöverskådligt nedandetharreservdelssortimentetFör göraatt
startbatterier.exkl.olikaprodukterna iindelning varugrupperaven

inom branschen.vedertagenIndelningen är
underhåll och tillsynFörbrukningsdetaljer vid-

utrustningupphängning ochmedMotor-
instrumenteringochElsystem-
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Kraftöverföring-
Bromsar-
Hjulupphängning-
Fjädring, dämpning och hjul-
Kaross-
Ovanstående antal produkter.representerarvarugrupper ett stort

Som exempel kan nämnas Volvo har 110 000 artikelnummeratt i sinca
reservdelskatalog. V.A.G Sverige har 50 000 artiklar prissatta för denca
svenska marknaden.

På reservdelsområdet förekommer olika definitioner och uttryck för
reservdelar, beroende påbl.a. inom vilken distributionskanal reservde-
larna säljs. Förekommande uttryck originaldelarär och märkesdelar

andra inomdelar främstsamt märkessektorn ofta benämnda piratde-
lar. Nedan definieras i korthet de olika reservdelar.typerna av

Originaldelar
Originaldelar delar tillverkasär enligt biltillverkares specifika-som en
tioner. Delarna knutna till visstär bilmärke, förpackas biltillverkarenav
och säljs via den auktoriserade bilhandeln direkt till konsument. En viss
försäljning går också från den auktoriserade bilhandeln friståendevia
bildelsbutiker och bensinstationer till konsument.

Märkesdelar
Märkesdelar sådanaär delar säljs under komponenttillverka-som resp.

Bosch och Hella. Enligtt.ex. Sveriges bildelsgrossistersres namn, för-
ening SBF branschorganisation friståendeför bildelsgrossister leve-- -

ungefär hälften märkesdelarna till bilfabriker ochreras marknads-av
förs därefter originaldelar. Dessa delar tillverkas enligt biltillverka-som

specifikationer. Resterande märkesdelar säljs under tillverka-rens resp.
eller märke.res namn

Piratdear
Piratdelar kan definieras delar har olika grader likformigtsom som av
utförande original- eller märkesdelar och mångai fall saknarsom som
ursprungsidentifikation. Det enligtär bl.a. generalagenter oklart huru-
vida berörda tillverkare alltid har tillfredsställande för delarnastester
säkerhet, livslängd och passform. Ibland kan dock s.k. piratdelar vara
original- eller märkesdelar se avsnitt 8.3.1.2.

8.3.1 .2 Marknaden

Marknadsöversikt
Samtliga generalagenterbilleverantörer, säljer påpersonbilarsom nya
den svenska marknaden, distribuerar också reservdelar och tillbehör.
Dessa i förstaär hand avsedda för generalagents bilmärke,egetresp.
Distribution och försäljning sker huvudsakligen via auktoriserade åter-
försäljare, exklusivavtal med generalagentsom genom representerar ett
eller flera bilmärken inom geografiskt område.avgränsatett
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Vid sidan generalagenternas försäljning finns också fri-antalav ett
stående företag distribuerar reservdelar och tillbehör. En del desom av
fristående företagen saluför brett sortiment, medan andra inrik-ett är

på fåtaltade produkter eller vissett produktgrupp. friståendeDe fö-en
dels bildelsgrossisterärretagen eller s.k. riksgrossister, dels postor-

derföretag.
Utifrån SPK:s enkät till billeverantörer och riksgrossister kan för-

säljningen reservdelar åroch tillbehör 1989 beräknas uppgåttha tillav
totalt 11000 milj.kr. i konsumentledet. Billeverantörernaca beräknas

för 8 milj.kr.000 eller drygt 70 % densvara totala försäljningen.ca av
Fristående bildelsgrossister för allnästan Övrig försäljning ellersvarar
närmare 3 000 milj.kr. Postorderföretagens försäljning kan skattas till
300-400 milj.kr. Huvuddelen postorderföretagens reservdelar köps inav
från bildelsgrossister.

Bilreservdelar och tillbehör svarade 1989 för 1,08 % totala privataav
konsumtionen. Motsvarande andel 1980 uppgick till 0,75 %.

Distribution
Delar och tillbehör säljs generalagenterna återförsäljarevia sinasom av
benämns vanligen originaldelar, medan delar och tillbehör distri-som
bueras via friståendedet benämns icke-originaldelar.systemet Sist-
nämnda delar kallas tidigare iblandnämnts piratdelar. Delarsom som
distribueras inom tvåde kan dock ha leverantörsystemen samma
tillverkare varför uttrycket piratdelar inte speglar sakförhållandet eller
är relevant iuttryckett sammanhanget.

Reservdelar och tillbehör enbart finns tillgå inom märkessy-attsom
kan därförstemet icke-konkurrensutsattasägas delar, medan sorti-vara

finns inom bådadementet sålundasom typerna konkur-ärsystemav
delar.rensutsatta

De huvudsakliga distributionsvägarna för reservdelar framgår av
figur 8.2.
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SverigeFlödesschemu för reservdelsdlstributionen IFigur 1990.8.2

komponenttillverkareimportörer och

Bilfabriker

Generalagenter PostorderRiksgrossister -

Lokala
krtfgpsâliade. Bensinsta-grossister

verrftstjáaâår tionerBildels
butiker

verkstäderochKonsumenter

från såvältillförs importDen svenska reservdelsmarknaden produkter
biltillverkarna ochinhemsk tillverkning. de svenskaKöpare är ge-som

postorderföretag.neralagentema riksgrossister ochsamt
importbilfabriker i figuren och Saab-Scania. MedMed Volvoavses

erhålls från bilfabriker och kompo-reservdelar utländskaavses som
både utländska ochbilfabrikanter svenska ochnenttillverkare. Mellan

försäljning sker endast via fabrikgeneralagenter finns exklusivavtal, dvs.
riksgrossister ellerord har varkenoch generalagent. Med andra postor-

tillgångderföretag direkt till bilfabrikanternas produkter.
frånsina reservdelarGeneralagenterna 95 % allaköper änmer av

också igeneralagenter köper delarbilfabrikerna. förekommerDet att
friståendefrånfrån reservdelstill-Sverige riksgrosssister eller direkt

håller kompletta lager. General-iverkare. Generalagentema stort sett
auk-försäljning reservdelar enbart till derassker nästanagenternas av

framgår ocksååterförsäljare figurentoriserade och verkstäder. Av att
återförsäljarna vidarede auktoriserade verkstäderna säljer delarnaoch

ocksåfristående gårtill konsumenter och En viss försäljningverkstäder.
bensinstationer postorderföretag.till bildelsbutiker, och

ingårVissa riksgrossisterna i reservdels-koncerner harav som egen
distributions-tillverkning, exempelvis Robert finnsBosch AB. Det även

från fristående såvälkanaler övriga tillverkare till generalagenter och
riksgrossister postorderföretag.som

framgår figur riksgrossisterna dis-Som 8.2 har det antaletstörstaav
tributionsvägar vid försäljning huvudsakliga kund-reservdelar. Denav

försälj-bildelsbutiker. visskategorin lokala grossister och Enutgörs av
också riksgrossis-via bilfabriker i fallning sker generalagenter och de
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också fler-använderPostorderföretagentillverkning.har ettterna egen
två konsu-kundgruppernaviktigaste ärdistributionskanaler där detal

verkstäder.ochmenter

Konkurrenstörhållanden8.3.2

Allmänt8.3.2.1
fristående medkonkurrerartillverkarereservdelar säljsDe var-avsom

såväl ochdistribueras till generalagenterprodukternaandra, eftersom
friståendetillhandahåller depostorderföretag.grossister Dessutomsom

olikatändstiftjämförbara exempelvis mär-tillverkarna produkter av
tillfristående sin reservdelarnatillverkarna distribuerar iken. De tur

föregå-återförsäljar- nämndes ikonsumentledet. Somaktörer i ochalla
märkessystemetbl.a. företag inomende avsnitt kallas dessa delar av

uttryck.piratdelar dock inte relevantofta för piratdelar. Uttrycket är ett
benämning piratdelar kan bidra till konsumenten osä-Denna göraatt

tillalternativofta prisbilligareker och mindre benägen prövaatt ett
originaldelar.

försäljningtillKonkurrensbegränsningen följer ensamrättensom av
auktoriseradedistributionskedjan bilfabrikant generalagentinom --

återförsäljareverkstäder bilmärkenasförstärks de olikaatt reserv-av
ordoriginaldelar Med andradelar sällan utbytbara med varandra.är

pålåg områdenvissa dennasubstituerbarheten eller ingen alls inomär
på vid garantirepara-marknad. Generalagenternas krav originaldelar

påtioner ytterligare reservdelsmarknaden.begränsar konkurrensen
förhållanden på tillövriga bidrarBland reservdelsmarknaden som

konkurrenstryck kan nämnas:ett svagt
billeverantörernas riksgrossisternas rekommenderade konsu-och-

konkurrensbegränsningcirkapriser s.k. vertikalellerment-
bilens komplexitet, det själwerk-Ökade medför minskad görsom-
samhet

bille-för medför bl.a.ökat inslag mönsterskydd bildelar, attav som-
år får försäljningen ak-under högst till15verantörerna ensamrätt av

tuella delar.
pris-cirkapriserna medförtrekommenderade konsument- eller harDe

till hela lan-stelhet med relativt lika reservdelspriser konsument över
inflations-medför här prissättning risk fördet. Vidare den typen av

mindre prisetdrivande effekter. Importpriset endast andelutgör en av
så-till konsument. Vid importprishöjningar höjer oftast leverantörerna

konsumentprisernaleverantörsprisernaväl de rekommenderadesom
sådan prissättningimportprishöjningen. Enmed procenttalsamma som

fall importpris-medför konsumentpriserna onödigt mycket i deökaratt
kostnadsökningarhöjningen olika handelsledenshögre deär än egna

tvåför distribution Sistnämnda kostnads-hantering och reservdelar.av
mellan försäljnings-inkl. bruttovinst täckas differensenskallposter av

prispålägg i leverantörs- ochoch importpris summan kalkyleradeav
återförsäljarled.
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Bilen blir allt tekniskt komplicerad det ökadet.ex. anta-mer genom
let elektronikkomponenter och införandet katalytisk avgasrening.av
Bindningen mellan generalagent och märkesverkstad det dengör äratt
sistnämnda fårverkstad lättast information och kunskaptypen av som

visshur bilmodell fårskall Därmed dessa verkstäderom repareras. en
förhållandekonkurrensfördel i till övriga verkstäder. Utvecklingen mot

tekniskt komplicerade ocksåsystemlösningar medför blirdetattmer
svårare för konsumenten själv bilen.att reparera

Slutligen skall i det ocksåhär sammanhanget inslagetnämnas av
mönsterskydd för bildelar. årensDe ökade inslag mönster-senaste av
skydd främst bilplåtdelar återför-bidrar till billeverantörer ochattav
säljare tillförsäkras, förutom all aktuell reservdelsförsäljning, oftast i
praktiken berörda verkstadsarbeten seäven avsnitt 8.3.2.4.

Företagsstruktur8.3.2.2. och koncentration
Av de 15 generalagenter säljer reservdelar och tillbehör,ca som svar-

åttaade de företagen för %största 90 den totala försäljningenca av
fristående1989. deAv riksgrossisterna ca 15 företag försvarade sex

85 % försäljningtotala under 1989. finnsDärutöverca av gruppens
många små påföretag marknaden. I tabell 8.6 redovisas de större gene-
ralagenternas försäljning 1989 reservdelar och tillbehör derassamtav
andel den totala försäljningen för generalagenter.av

Tabell större8.6 De generalagenternas försäljning 1989.

Generalagent Försäljning, milj.kr. Andel, %

SvenskaVolvo Bil AB 1 540 35
Saab-AnaAB 519 12
V.A.G SverigeAB 518 12
Philipson Bil AB 351 8
Ford Motor Company AB 314 7
GeneralMotors NordiskaAB 257 6
Toyota Autoimport AB 184 4
Olle Olsson Bilimport AB 158 4

Summa 3 841 88

I tabell 8.7 redovisas motsvarande uppgifter för de riksgrossis-större
försäljning reservdelar och tillbehör.ternas av
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Tabell störreDe riksgrossisterna: försäljning8.7 1989.

Företag Försäljning,milj.kr. Andel, %

Robert Bosch AB 238 19
GK KnutssonAB 210 17

Malmö Autotillbehör AB 195 16
Auto-Products AB 181 9
Walker SverigeAB 109 9
Motor ltalia SvenskaAB 95 8
Huzells i KarlstadAB 90 7

Summa 1055 85

8.3.2.3 Konkurrensbegränsande avtal
Generalagenterna har återförsäl-avtal med vissanämnts utvaldasom
jare försäljning reservdelar tillbehöroch inom visstettom av geo-
grafiskt område. återförsäljarensEnavgränsat motprestationer är attav
hålla visst lager. Denna prestation minskathar i betydelse underett

år grund främst datateknikens utveckling effektivareochsenare av
distributionssystem, gjort det möjligt minska lagret. Avtalen in-attsom
nehåller vidare bl.a. bestämmelser återförsäljaren skyldigäratt attom
skriftligen informera generalagenten planerad försäljningom av reserv-
delar och tillbehör till andra bilar vad följerän avtalet.som av

friståendeDe riksgrossisterna åter-har inte i allmänhet avtalat med
försäljare exklusiv försäljning områdesindelning.eller Iom samman-
hanget skall dock tvåde riksgrossisternanämnas Robert Bosch AB och
Auto-Products AB har tecknat samarbets- servicepunkt-s.k.som resp.
avtal grossisterverkstäder.med lokala Samarbetsavtalen med Robert
Bosch innebär den återförsäljarelokala grossisten för Robertäratt
Boschs produkter. Avtalen innebär återförsäljaredessutom i vissaatt
fall fungerar auktoriserad specialverkstad för reparations-, service-som
och garantiarbeten inom visst handelsområde. Det finns totaltett ett
hundratal sådana verkstäder med Boschservice. Auto-Products avtal
har i innebörd Boschs samarbetsavtalstort med undan-sett samma som

den direkta indelningen handelsområdenitag saknas i avtalen.attav

bilplåtdelarMönsterskydd8.3.2.4 för
ochI med billeverantör får fårreservdel mönsterskyddad inteatt en en

andra företag tillverka, marknadsföra och sälja motsvarande produkt.
Detta innebär innehavaren får monopollik-mönsterrättenatt ettav
nande skydd för den aktuella år frånutseende under högst 15varans
ansökningsdagen.

Antalet ansökningar mönsterskydd hos och registrerings-patent-om
verket PRV ökade kraftigt under början 1980-talet och särskiltav un-

Plåtdelarder 1985. den dominerandeär enskilda gruppen av reserv-
delar har mönsterskyddats. Fram till den januari1 1990 hade PRVsom
erhållit 305 ansökningar mönsterskydd för bildelar, 120om varav an-
sökningar hade beviljats. halvåretUnder första 1990 uppgick antalet
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bildelar har hit-ansökningar till Försäljningen mönsterskyddade36. av
reservdels- ochtills varit liten omfattning jämfört med den totalaav

tillbehörsförsäljningen.
för främst gjortsAnsökningar mönsterskydd bildelar har treavom

billeverantörer, nämligen Saab-Scania Volvo. Under 1989Ford, och
påtillkom ansökningar bilom-Fiat lämnade in det antaletstörstasom

rådet året.under det
bakgrund bl.a. ökningen ansökningarMot antalet mönster-av av om

skydd näringsfrihetsombuds-under delen 1980-talet uppdrogsenare av
bilplåtdelarNO effekternaSPK redovisa möns-att attmannen av

terskyddas.
utredning Bilreservdelsmarknaden. EffekterI SPK:s mönster-av

bilplåtdelar, originalplåtdelar iskyddade R 1989:10 visades bl.a. att
genomsnitt % dyrare i motsvarande icke-17 konsumentledetär änca
originalplåtdelar.

årI slutet meddelade bilreparationskommittén BRK1989av -
samarbetsorgan för försäkringsbolagen ersättning tillbolagensatt-

ingåendeverkstäder för försäkringsreparationer skall vad bil-avser
påunder främst icke-ori-delar 1990 karosseridelar baseras priset för

ginaldelar. Försäkringsbolagen sin ersättningsprincip bak-ändrade mot
grund bl.a. undersökning visar omkring 70 %attav en egen som av

originalplåtdelarnas.icke-originaldelarna har kvalitet motsvararen som

8.3.3 Prisbildning

Prissättning8.3.3.1 och prisutveckling
påredovisats tidigareSom utmärks prissättningen reservdels- och till-

behörsmarknaden vertikal konkurrensbegränsning. Leverantörer ochav
fristående såledesreservdelsföretag Cirkapris-rekommenderadeutger

återförsäljarnaslistor till vägledning för prissättning till verkstäder och
konsumenter. I samband sina prisermed leverantörerna ändrar jus-att

också ocksåcirkapriserna. Sistnämnda priser förgrund leve-utgörteras
åter-rabattgivning bestämmande leverantörspris tillochrantörernas av

försäljarna grossistpris.
återför-skäl ofta förEtt den här prissättning ärtypensom anges av

säljarnas begränsade möjligheter kalkylera ochhand sättaatt egen
Återförsäljarnaspåpriser reservdelssortiment. prissättningett stort ut-

märks hög följsamhet till cirkapriserna.de rekommenderade Dettaav
främst åter-torde ha samband imed den begränsade konkurrensenett

lågaförsäljarledet på reservdelsområdetden substituerbarhetengenom
områdesindelningoch generalagenternas till för-med lokal ensamrätt

säljning tillreservdelar visst bilmärke.av
påläggBilleverantörernas vid varie-försäljning till handelsledsenare

för olika frånreservdelar. Enligt billeveran-uttalandenrar grupper av
påläggberor skillnaderna i icke-konkurrensutsatta delarmellantörer

och konkurrensutsatta delar bl.a. olika kostnader för främst forsk-
lagerhållning.ning och utveckling givetvisVidare prissättningenärsamt
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möj-till vadhänsyn ärmedprisernamarknadsanpassad, dvs. sätts som
konsumentefterfrå-ochmarknadenutifrån bl.a. konkurrensenligt

gan.
året.två gångerpå bilreservdelarprisernaändrasallmänhetI om
ochkvartaletvanligtvis under förstaprisändringstillfälletförsta ärDet

prisändringarna berörsVidkvartalet.eller fjärdeunder tredjeandradet
sortimentet.alltid helainte

totalt imedreservdelsprisernahöjdes1980-1989periodenUnder ge-
för KPI underökningungefärnomsnitt 107 %. Det mot-är somsamma

period.svarande

startbatterier8.3.4

marknadenochProdukten8.3.4.1
batterierpå 12 volt. Dessastartbatterierspänningenvanligaste ärDen

olikai flerafinnsförsäljningen. De% den totalaför 90över avsvarar
modellspecifika startbat-många krävereftersom bilmärkenutföranden

terier.
tvåidelasmotorfordon kanför startbatterier tillMarknaden upp

till biltillver-säljs direktstartbatterierdedelmarknader, dels som
originalmarknaden, dels dekarefordonsleverantörer den s.k. som

fordonsägarnabensinstationer tillåterförsäljare bl.a.viasäljs
två delmark-ersättningsmarknaden. Deden s.k.konsumenterna

totalthaår beräknastillsammanskan 1989naderna omsatt ca
biltill-slutlig kundmilj.kr. tilloch 650milj.kr. i leverantörsledet390 ca

vid försälj-Omsättningenbilägare.verkarefordonsleverantörer och
till 450 milj.kr.uppgick därvidning till bilägare ca

haberäknasför 1989för startbatterier kanErsättningsmarknaden
företagenleverantörsledet. Demilj.kr. i störstatotalt 270 treomsatt ca

SwedenGemalaNoack ABf.d. och TudorBatteri ABVarta samtär
Sverigebatterier isinatillverkarChloride. och Tudorf.d. VartaAB

företagensfrån DeEngland.importerar i huvudsakmedan Gemala tre
milj.kr., dvs.190på ersättningsmarknaden 1989försäljning cavar

leverantörsledet.iomsättningenfjärdedelar den totalaknappt tre av
för-totala% dentillsammans för 60och TudorVarta avcasvarar

påförsäljningtvå företagensersättningsmarknaden. Desäljningen
och Tudoreftersom Vartabetydligtbatterimarknadenhela större,är

på originalmarknadenställning än ersätt-starkaretillsammans har en
ningsmarknaden.

Konkurrenstörhållanden prisbildningoch8.3.4.2
kännetecken när-för startbatterier har deErsättningsmarknaden som

före-dominerasMarknadenoligopolmarknad.utmärker tremast aven
direktföretag kansäljer relativt homogen produkt. Inget ut-tag som en

leverantörspriser ochföretagensprisledare och depekas tre re-som
batteri skiljer sig inte nämnvärtcirkapriser för sammakommenderade

tillämpatockså små mellanfrån relativt skillnadervarandra. Det är
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påkonsumentpris återförsäljarebatterier märke mellan olikaav samma
främst bensinstationer. påDet bl.a.torde bero oljebolag rekom-att

sinamenderar bensinstationer pris bör tillämpas vid för-ettresp. som
säljning batterier.av

påPrisförändringar årenstartbatterier har de genomförtssenaste
gång år.vanligen Leverantörerna i anslutning till pris-en per ger egna

förändringar sådanacirkapriser till konsument i Tudors falläven ärut
cirkapriser rubricerade förbrukarnetto. Cirkapriserna för Varta och

utgångspunktGemala underlag återför-eller för rabattgivning tillutgör
säljarna vid bestämmande leverantörspriserna uppfattasav men av
många återförsäljare rekommenderade priser till konsument. Tu-som
dor leverantörspriserna i särskild prislista benämnd detaljistnetto.anger

såvälDe nämnda företagen höjer oftast leverantörspriser detre som
rekommenderade konsumentpriserna cirkapriserna vid ungefär sam-

tidpunkt och med procenttal. Det har leverantörerna för-ma samma av
klarats med i säljer batterierna försälj-att stort settman genom samma
ningskanaler t.ex. reservdelsbutiker bensinstationer.och Vidare gäller
konkurrensen mellan företagen i första hand vilket leverantörspris, dvs.
i Vartas och fall rabattnivå förhållandeGemalas i till rekommenderat
cirkapris, återförsäljarna.kan erbjudas förhållandetDet här harsom
bidragit till påonödigt höga cirkapriser bilbatterier.

Under 1989 höjde Varta, Tudor och Gemala leverantörspriserna
och rekommenderade påcirkapriser startbatterier med vardera totalt
i genomsnitt 6 %. företagenDe höjde under 1988 motsvarandetreca
priser med i halvårettotalt genomsnitt %.8 Under första höjde1990ca
företagen priserna med ivardera genomsnitt 15 %. Sistnämnda pris-ca
ökningar till delen caär 8 procentenheter följdstörre ökadeen av

påvärldsmarknadspriser bly.

Personbilsreparationer8.4

Tjänsten8.4.1 och marknaden

Tjänsten8.4.1.1
Personbilsreparationer olika tjänster.antalrepresenterar ett stort
Bland de vanligen förekommande tjänsterna kan meka-nämnasmer
niska underhållsservice.arbeten och plåt-Vidare förekommer och
lackeringsarbeten eller s.k. karosseriarbeten, bilelektriska arbeten,
däckservice, bilrutearbeten m.m.

8.4.1.2 Marknaden
Värdet underhållsarbetenreparations- påoch personbilar exkl. ka-av

årrosseriarbeten utifrånkan för på området1989 MRF-statistik och
friståendeSPK:s enkät till verkstäder i början till1990 uppskattas to-av

omkringtalt 16,5 miljarder kronor i konsumentledet inkl. delar och
material. den totala reparationsomsättningenAv utgjorde försäljning

reservdelar och tillbehör miljarder kronor se avsnitt 8.3.1.2.11av ca
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konsumtionenprivataden totalaBilreparationsbranschens andel av
Motsvarande %.andel 1980 1,4till 1,8 %.uppgick 1989 varca

arbetsställenverkstäderfanns det 9 600Enligt SCB 1989 somca
verkstäder6 800service bilar,utförde reparationer och varvarav caav

År fanns detpersonal. 1985saknade anställdenmansföretag ellers.k.
enmansföre-omkring 7 400200 verkstäder,enligt SCB 10 varvaravca

tag.
bilar,säljertill företagverkstäderna knutnaCa 3001 är nyasomav

märkesverkstäder.benämndaverkstäder eller i dagligt tals.k. inbyggda
på utföraframgår specialiserat sighar,De attnamnet, repa-avsom

Övriga friståendeverkstäder s.k.visstrationer bilar märke. ärav
på Bland deflertalet bilmärken.utför reparationerverkstäder, som

försådana reparationerfristående utför mär-verkstäderna finns som
lejdverkstäder.räkning, ellerkesverkstädernas s.k. kontrakts-

utifrån ålder beskrivasför bilarnasMarknaden bilreparationer kan
årssåsom två lämnar generalagenternadelmarknader. Normalt ett ga-

följer med nybilsköpetnybilsgaranti. Vidareranti för den bilen ennya
treårig flertalet billeverantörervagnskadegaranti. lämnarDessutom

år. garantierna skall gällarostskyddsgaranti, vanligen under För attsex
auktoriserats bil-hari bilägaren anlitar verkstadkrävs regel att avsom
sådana företagtillhör i allmänhetDessa verkstäderleverantören. som

härige-återförsäljare Märkesverkstäderna tillförsäkrasbilmärket.är av
på personbilar.viss omfattning arbeten nyarenom en av

utgång verkstad. I dessaEfter garantitidens bilägaren valetavgör av
också fristående förutsättningarsåledes verkstädernafall har de att

Konkurrens-aktuella arbeten.konkurrera med märkesverkstäderna om
år,påfristående dock minskatmöjligheterna för verkstäder har senare

8.4.2.1.främst bilar se avsnittvad avser nyare

Konkurrenstörhållanden8.4.2

Allmänt8.4.2.1
märkesverkstad,På många lokala marknader finns oftast endast somen

billeverantörengeneralagenten. Vidauktoriserats eller godkänts ga-av
serviceåtaganden undan-bilägarenrantireparationer och nästanär

undantagoch kan medtagslöst hänvisad till denna märkesverkstad
fritt beträffande reparationer.välja verkstad dessa

får i prissättningeninslagauktorisationsförfarandetUtöver även av
konkurrensbegränsande.reparationermärkesverkstädernas ses som

således generalagenternadet vanligtredovisas nedanSom är att anger
tidsåtgång märkesverkstädernasunderlag förför vissa reparationer som

också general-fasta priser. vissa fall förekommer detberäkning I attav
rekommenderadeåterförsäljarnas märkesföreningelleragenter anger

föreslår prishöjningar.cirkapriser eller
och konsumenternasinom bilreparationsbranschenKonkurrensen

bilen skall kom-frihet välja mellan olika verkstäder näratt repareras
tek-framtiden. Bilen blir alltsannolikt ytterligare minska iatt mermer
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niskt komplicerad bl.a. avancerad konstruktion, ökatgenom en mer an-
tal elektronikkomponenter införandetoch katalytisk avgasrening.av
Bindningen mellan generalagent och märkesverkstad innebär bl.a. att
det den sistnämnda fårär verkstad främst information ochtypen av som

frånutbildning generalagenten hur viss bilmodell skallom repareras.
Utvecklingen tekniskt komplicerade systemlösningar medförmot mer
också svårareblirdet för konsumenten själv bilen. Deatt att reparera
under främst garantiåtagandena1980-talet frånutökade biltillverkare
och ocksågeneralagenter vid nybilsköp har bidragit till märkesverk-att

fåttstäderna ökad reparationsvolym. ocksåDessa verkstäder haren un-
der delen 1980-talet sin påstärkt dominerande ställningsenare av
marknaden.

Samtliga förhållandennämnda torde medföra märkesverkstä-att
derna ytterligare kommer sin påöka dominerande ställningatt repara-
tionsmarknaden. Det hämmar konkurrensen i branschen och bör nega-

påverkativt reparationsföretagens effektivitet. detta kan följa förAv en
konsumenten fortsatt prisutveckling se avsnitt 8.4.3.2.ogynnsam

8.4.2.2 Företagsstruktur och koncentration
Antalet märkesverkstäder ihar varit oförändrat under denstort sett se-

tioårsperioden. Dessa verkstäder enligt bl.a.naste SPK:ssvarar un--
dersökning för %75 den påtotala omsättningen 16,5 miljar-ca av ca-
der kronor inom1989 reparationsbranschen för personbilar. Det är en
kraftig ökning märkesverkstädernas andel enligt MRF:s och SPK:sav
beräkningar för år.tidigare

En friståendedel de verkstäderna ca 850 sektion inomutgörav en
MRF. Dessa verkstäder oftast benämnda kontrakts- eller lejdverkstä-
der utför i flertal fall garantireparationer service och under-ett samt
hållsarbeten för märkesverkstädernas räkning. Kontraktsverkstäderna
beräknas för 15 % bilreparationsbranschens omsättning.svara ca av
Ungefär hälften lejdverkstädernas omsättning enligt MRFav avser ar-
beten förmedlats eller beställts märkesverkstäder. sist-Avsom av
nämnda arbeten mindre delutgör reparationer direktmed kopplingen
till generalagenternas garantier. Det kan därför beräknas märkes-att
verkstäderna direkt och indirekt för 80 % den totalanärmaresvarar av

påomsättningen marknaden för personbilsreparationer.
Generalagenternas kundåtagandenomfattande i form service ochav

garantier har medfört de köpare bilreparationstjänster.äratt stora av
En kundgrupp försäkringsbolagen.är Dessa denärstor störstaannan
kunden främst karosseriarbeten se avsnitt 8.4.6.1.av

8.4.2.3 Konkurrensbegränsande avtal
Avtalen mellan generalagenterna återförsäljarnaoch omfattar förutom
avtal försäljning bilar ocksåoch reservdelar avtalom av nya om repara-
tioner och service. återförsäljarenAvtalen innebär åtar sigatt att upp-
rätthålla viss reparations- och serviceverksamhet inom det för-en egna
säljningsområdet följer serviceåtagandengaranti- och i sambandsom av
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Återförsäljarna vissdärigenomnybilsförsäljningen.med garanteras en
konkurrens-får märkesverkstädernaHärigenomreparationsvolym. en
särskiltfördelreparationsföretag, är vär-framför övrigafördel somen

efterfrågan reparationstjänster.lågperioder meddefull under av

Prisbildning8.4.3

Prissättning8.4.3.1
två reparations-prissättningmetoder vidförekommerI huvudsak av

tids-timdebitering, dvs.enklaste mäterservicearbeten. Denoch är man
tim-tiden medåtgången multiplicerararbetsbeställning ochför etten

använderbilmärkenadepris. Verkstäder störrerepresenterarsom
inne-verkstadskundenomfattning. Fördebiteringsform i mindredenna

få totalpri-svårt i förvägtimdebitering detvanligtvisbär är vetaattatt
omfattning känd.reparationsuppdrag uppdragets ärför ävenset ett om

kostnadsuppgiftungefärligoftastkan lämna enbartVerkstaden somen
tidsåtgången förpå arbetsupp-verkstadens erfarenhetgrundas dels av

tillämpade timpris.verkstadensdraget, dels
tidlista ochpriserna baserasprissättningsmetodEn vanlig är att

olikatider tillDärvid används i förväg anslagnaviss debiteringsfaktor.
utifrånbilleverantöreni flertalet fall beräknatsarbeten. Tiderna har av

visst arbe-Priset förmetodstudier arbetsmoment.bl.a. tids- och av resp.
tidsåtgången för deterhålls multiplicera den anslagnaattte spe-genom

vissdebiteringsfaktor, á-pris förverkstadens prisciella arbetet med en
prisuppgift i förväg lämnas till kundenHärigenom kantidsenhet. omen

iomfattning känd. verkstäderna har dessutomarbetets Deär större stor
På högfrekventa arbetenutsträckning fasta prislistor.upprättat exem--

ofta paketpris. I detta in-pelvis förekommer s.k.byte avgassystemav -
material.går, arbetspriset, pris förförutom det beräknade även

pris-ofta samverkanbilreparationsbranschen förekommerInom om
på servicemoment horisontella kon-sättningen olika reparations- eller

branschorganisationer. Tid- ochkurrensbegränsningar via företagens
underhållsservice således branschor-prislistor för allmänbl.a. utges av

fristående riksför-Petroleumhandelnsganisationen för bensinhandlare
OK.riksförbund DessaPRF, Primus och Oljekonsumenternasbund

vid serviceställen knutna till ben-listor främst avsedda tillämpasär att
Statoil s.k.sinstationer icke märkesbundna verkstäder.och utger en re-

förfrämst avseddaparationstidlista. Statoils listoroch OK:säven är
Däckspecialisternas riks-anläggningar. Vidareoljebolags utgerresp.

fristående däckåterförsäljareförförbund DRF branschorganisation-
cirkaprislistaföretag utför däckservice rekommenderadoch som en-

för däckservice.
ocksåbranschorganisationer cirkaprislistor kanBland utsom ger

cirkaprislista förGlasmästeriförbundet,nämnas monte-utsom ger en
efter överlägg-Priserna i listaringsarbeten bilrutor. denna bestäms

iförsäkringsbolagen, främst betalar berörda arbetenningar med som
försäkringsfall.samband med
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tidigareSom flertalet billeverantörer tidlistornämnts utger som un-
derlag för märkesverkstädemas friståendeprissättning. De verkstä-

många gångerderna baserar sin påprissättning märkesverkstädernas
prissättning och priserna i allmänhet lägre märkesverkstädernas.är än

mångaI fall debiteras speciellt tillägg reparationsfakturan förett
förbrukningsmaterial. Detta ofta påslag påprocentuellttas ut ettsom

uppgårarbetskostnaden och vanligen till i storleksordningen 5 %.

8.4.3.2 Prisutveckling
framgårfigurAv 8.3 genomsnittlig prishöjning för mekaniska arbeten

och service den totala prisutvecklingen årenenligt KPI underresp.
1987-1989.

Figur Genomsnittlig prishöjning på8.3 bilreparationer utvecklingresp.
enligt KPI 1987-1989.
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KäIRmSCBKPIkomidsindexdec.-79 dec.89.t.o.m.

Under perioden januari1 1987-30 juni 1990 har reparationspriserna
ökat i genomsnittmed 64 %. Under motsvarande period har KPIca

frånökat med 28 %. Den konsumentsynpunkt prisut-ca ogynnsamma
efterfrågeökningvecklingen skall bl.a. bakgrund demot storses av en

åren på bilreparationstjänster bilmekaniker,och bristsenaste som
medfört kraftig löneglidning i branschen.en

efterfrågeökningenDen kraftiga torde främst ha samband med att
den bilparken isvenska genomsnitt har blivit äldre biltillverkar-och att
esgeneralagenters garantiåtaganden vid nybilsförsäljning iökat om-
fattning främstunder 1980-talet. Det har bidragit till märkesverkstä-att

årenderna de successivt sin bil-stärkt dominerande ställningsenaste
reparationsmarknaden. Nuvarande avtalsbindning billeverantömellan
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mellanförutom konkurrensenmotverkarmärkesverkstädernaochrerna
utbudbranschstruktur ochändringar ireparationsföretagen även av

efterfrågeförhållanden. tillha medverkatDet börändradevidtjänster
prisutveckling.kapacitetsproblem ochredovisade

svåröverskådlig pris-förkonstateras konsumentenkanDärutöver en
fö-olikaprisjämförelser mellanpå motverkarbilreparationerbild som

konkur-förhållanden till bristandebidrarSamtliga nämndaretag. en
höj-oväsentlig andelintepå och bör förklaramarknaden avenrens

reparationspriserna.ningen av

prissättningMärkesverkstäders8.4.4
milj.kr.680enligt MRF 15märkesverkstäder 1989Landets omsatte ca

på karosseriar-exkl.delar verkstadstjänster bilarförinkl. ochmoms
ungefärlastbilsreparationerutgjordeomsättningbeten. dennaAv

erhållit auk-märkesverkstädernatidigaremilj.kr. har000 Som3 nämnts
geografisktinomflera bilmärkentorisation eller ettettatt representera

område.avgränsat

priserTimpriser och fasta
Enligtbåde fasta priser.timpriser ochtillämparMärkesverkstäderna

timpri-märkesverkstädernaomkring %tillämpade 80SPK-enkäten av
årsskiftet märkesverkstä-någon vid 1988-1989. Blandomfattningiser

prislistor.enligt fastautsträckning arbetenförekommer iderna stor
95 %utgångspunkt från kan det beräknasMed SFK-enkäten att avca

årsskiftet 1988-1989.fasta priser vidmärkesverkstäderna tillämpade
tidsåtgång prissätt-ochi tabellerna 8.8-8.12Redovisade resultat om
fristående verkstäderochbilreparationer utförda märkes- ärning vid av

Uppgifterna baserasverkstad.giltiga för nämndagenerellt typ avresp.
följd urvals-på i uppgifterna tillurvalsundersökningar. Osäkerheten av

varje inomfel i tabell parentes.anges

tidsåtgång tillämpning fasta priser.Beräkning vidTabell 8.8 avav

Tidsåtgângen har
Andel,%beräknats av

2 2Verkstaden 2
8iGeneralagenten 77

Återförsäljartöreningen x 43
x 2Annan 2

tvåKombination av
i 6alternativeller flera 17

Summa 100

tidsåtgången vidberäknarflesta fall det generalagentenI de är re-som
inne-kan bl.a.samtliga bilmärken. Alternativet annanparationer av

tidsåtgången.huvudanläggning informerarverkstadensbära att om
beräk-debiteringsfaktornutsträckningredovisas i vilkentabell 8.9l

återförsäljarföreningen ellergeneralagent,verkstaden, annan.nas av
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Beräkning tillämpningTabell debiteringstaktorn vid fasta priser.8.9 av av

Debiteringsfaktorn
har beräknats Andel, %av

verkstaden i 1048
Generalagenten z 1022
Återförsäljarföreningen 6i8
Annan x 45
Kombination tvåav
eller fiera alternativ x 817

Summa 100

framgårtabellAv 8.9 det vanligt den enskilda verkstadenär be-att att
räknar debiteringsfaktorn hälften verkstäderna har pris-övermen av en

styrspåverkassättning, utomstående intressent främst berördsom av
generalagent.

Fristående8.4.5 verkstäders prissättning
friståendeLandets verkstäder kan beräknas ha omkring 0004omsatt

milj.kr. inkl.1989 delar påoch för verkstadstjänster personbilarmoms
exkl. karosseriarbeten. Försäljningen reservdelar ungefärutgörav
hälften omsättningen.av

friståendeAv totalt 5 någon000 tillhörverkstäder 2 000ca ca
branschorganisation. Bensinstationer med reparations- och serviceverk-

uppgårsamhet till 1 100. Totalt finns det 1200 kontrakts- ellerca ca
lejdverkstäder utför reparationer för märkesverkstädernas räkning.som
Generalagenterna informeras märkesverkstad vilka verk-av resp. om
städer anlitas.som

Omkring fjärdedel friståendede verkstäderna har verk-startaten av
samheten under de åren. dessa verkstäder hade %Av 12senaste tre ca

någonupplevt form etableringsproblem vid starten.av
Fristående verkstäder betydande köpare reservdelar. Ungefärär av

fristående14 % de verkstäderna svårigheterde uppleverattav uppger
frånvid köp reservdelar återförsäljare.bl.a. generalagenternas Deav

vanligaste nackdelarna långa lågadels leveranstider, delsuppges vara
dvs.rabatter det förskulle inköpspriserhöga delarna.vara

likhetI med märkesverkstäderna friståendetillämpar verkstäder en
prissättning för enskilda reparationer baseras prisettsom per ar-
betstimme timpris eller i förväg fastställt reparationspris fasta pri-ett
ser.

friståendedeAv verkstäderna det % tillämpar90 timpriser.är ca som
I tabell 8.10 redovisning timpriserna.har beräknatges en av vem som
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Beräkning timpriser.Tabell 8.10 av

Timpriset har
Andel, %bestämts av

x 7Verkstaden 62
i 7Annan 39

Summa 100

timpriserna.beräknarenskilda verkstadenvanligast denDet är att
delvisprisernaandelverkstäder finns mindreBland dessa sättersomen

från Alternativetbranschorganisation.efter rekommendation ut-annan
generalagenteroljebolag ochbranschorganisationer,bl.a. samtgörs av

två alternativ.kombinationer eller fleraav
Ifristående fasta priser.tillämparde verkstädernaNärmare 68 % av

tidsåtgången de-beräknattabell och 8.12 har8.11 resp.somanges vem
biteringsfaktorn.

tidsåtgång tillämpning fasta priser.Beräkning vidTabell 8.11 avav

Tidsåtgången har
Andel,beräknats %av

x 6verkstaden 17
x 6Annan 83

Summa 100

verk-framgår denvanligasttabell 8.11 det änAv är attatt egnaannan
branschor-tidsåtgången. antingenbl.a.beräknar Det kanstaden vara

ocksåförekommerganisationer, oljebolag eller generalagenter. Det att
två fleratidsåtgången ellerreparationer beräknasför verkstads aven

utomstående parter.
beräk-debiteringsfaktornutsträckningredovisas i vilkenI tabell 8.12

verkstaden eller annan.nas av

priser.tillämpning fastaBeräkning vidTabell debiteringstaktorn8.12 avav

Tidsátgángen har
Andel,beräknats %av

i 7Verkstaden 25
i 7Annan 75

Summa 100

fristående verkstädernaungefär fjärdedel deTabell 8.12 visar att aven
tidsåtgångberäkninglikhet medberäknar debiteringsfaktorn själva. I av

branschorganisationer,ingår i alternativet bl.a.enligt tabell 8.11 annan
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oljebolag och generalagenter tvåkombinationer eller flera al-samt av
ternativ.

Endast % fristående11 de verkstäderna de aktivtca av attanger
priskonkurrerar med andra verkstäder. lågaEn förklaring till detta pro-
centtal kan den friståendeandelen verkstäder prissätt-storavara vars
ning timpriser och fasta priser påverkaseller utomståendestyrs av

branschorganisationer, m.f1.OKpart Detta i kombination med en
efterfrågeökningstark på bilreparationer årende kan ha med-senaste

fört påpriset reparationer blivit mindre viktigt konkurrensmedel.att ett

8.4.6 plåtarbetenMarknaden för påIackerings- och person-
bilar

Det totala antalet verkstäder utför plåtarbetenlackerings- påochsom
personbilar beräknades i frånSPK-utredning 1985 till 300,1en ca varav
lackeringsverkstäder utgjorde plåtarbeten300. Lackerings- och be-ca
räknas under 1989 ha totalt 800 100 milj.kr. inkl.1 de-omsatt ca resp.
lar och material exkl. moms. Vid beräkningen omsättningenmen av
har antagits oförändrad reparationsvolym under delenen senare av
1980-talet. Omsättningssiffrorna för 1989 blir därmed sannolikt un-
derskattade med hänsyn till efterfrågeutvecklingstark underen senare
år. Merparten lackerings- plåtarbetenaoch betalas försäkringsbo-av av
lagen.

lackeringsverkstäder oftast små medär anställda. Undantag är
bilhandelsföretagens lackeringsavdelningar. Flertalet lackeringsverk-

friståendestäder är verkstäder.
Större delen lackeringsbranschens omsättning kan härledas till fö-av

tillhör MRF. Enligt MRF hänförsretag hälftenän densom to-mer av
tala omsättningen i1989 landet för personbilslackering till företag fri-
stående från bilhandelsföretagen.

Enligt den nämnda SPK-utredningen från fanns1985 det 1 000ca
verkstäder utförde plåtarbeten på personbilar. Ungefär fjärde-som tre

plåtföretagendelar inbyggda företag, dvs. de knutna till vissaav var var
bilmärken s.k. kontraktsföretag.

på8.4.6.1 Prissättning plåtarbetenIackerings- och
Priserna Iackeringsarbeten personbilar bestämdes fram till denav

juli i utifrån1 1988 huvudsak prislista MRF. Dennauten som gavs av
lista oftast samtidigt resultat förhandlingar mellan försäk-ettvar av
ringsbolagens samarbetsorgan Bilreparationskommittén BRK och
MRF. Lackeringsprislistan, bestod tidlista den lacktid-s.k.som av en -
listan och debiteringsfaktorer, utgjorde exempel horisontells.k.ett-
prissamverkan.

MRF upphörde med utgivningen frånlackeringsprislistan denav
juli1 1988. I stället MRF efter denna tidpunkt för utgivningsvarar av

listor med beräknad tidsåtgång för olika lackeringsarbeten. MRF:s
lackeringsprislista följdes flestade lackeringsföretagen. Till detta bi-av
drog försäkringsbolagen, den dominerandeär beställaren lacke-som av
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överskredscirkapriserna interingsarbeten, följaatt att avgenom upp
lackeringsföretagen.

försäkrings-undersökaUnder 1989 begärde MRF NO skulleatt om
skadligbillackeringstjänstervidbolagens inköpssamverkan köp varav

överläggningar mellankonkurrenslagstiftning. Efterenligt nuvarande
frånförsäkringsbolagen utlovade de sistnämndaNO och de större att

sig.lackeringstjänster förden januari 1990 upphandla1 var
genomsnittpå ilackeringsarbeten höjdes under 1988 medPriserna

efterhänförs till perioden den17,5 %, procentenheter7,7ca varav ca
då priserna med ijuli prislistan Under 1989 höjdesupphörde gälla.1 att

halvåret uppgick prishöj-första 1990genomsnitt 16 %. Underca
ningarna itill genomsnitt 10,7 %.

personbilar.LackeringI utredning billackeringsbranschen aven om -
denPrissättning R 1989:17 konstaterar SPK,och lönsamhet att ge--

1988fram till mittenprissättningen inom branschen avmensamma
fristående lackeringsföretagbidragit effekter förtorde ha till följande

före tidpunkt.nämnda

priser, medförtCentralt bestämda som
konkurrens ochsvag

otillfredsställande sannoliktlönsamhet, som
motverkat nyetablering investeringsvilja. Det bör haoch

påverkat effektivitet rekryte-negativt branschens struktur och samt
ring arbetskraft.av

Från genomfördes kraftigaden juli 1988 fram till den juni 19901 30
närmare på jämfört kost-prishöjningar % lackeringsarbeten med40

redovisadenadsutvecklingen inom medförtbranschen. Det bör ha att
branschproblem minskat.har

Vid på plåtarbeten med bilmär-prissättning förhandlar BRK resp.
kesförening. för förhandlingarna har BRK utarbetatSom underlag en

plåtarbeten.central för Dess-kostnadskalkyl, den s.k. normkalkylen
personbils-förhar BRK i samarbete med generalagenterna 17utom

två hurmärken och lastbilsmärken tagit fram kalkylverk, angersom
lång tid bilmärke. Kalkyl-olika skadereparationer beräknas förta resp.

upphandlingvidverken används försäkringsbolagens skadereglerareav
plåtreparationer.av

plåtarbetenSedan början för endast1985 används normkalkylenav
fåtalför för bil-bilmärken. stället kalkylerI användsett separata resp.

bilmär-märke underlag för förhandlingarna mellan BRK och resp.som
återförsäljarföreningmärkesförening. plåtarbetenkes Priserna va-

rierar olika bilmärkenmellan och olika delar landet.av

Övrigt8.4.7 intresseav

Garantier8.4.7.1
vid verkstäder-Sedan den juli omfattas bilreparationer1 1986 samtliga

Dessförinnan tillämpadekonsumenttjänstlagen SFS 1985:716.na av
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MRF-verkstäderna Regler för reparationer, MRF efterantogssom av
överläggningar konsumentverketKO.med Sistnämnda omfatta-regler
de bl.a. bestämmelser verkstäderna skulle informera konsumen-attom

den aktuella reparationskostnaden innan utför-reparationenterna om
des. Konsumenttjänstlagen saknar bestämmelse skyldighet attom
lämna prisinformation. Lagen dåendast pris-vad gällernämner som
uppgift inte lämnats.

överläggningar mellan konsumenverketKOMRF och om en even-
tuell förnyelse Regler för frånreparationer har tilllett denattav

januari1 1989 har MRF konsumentverketKO:svillkoren tillanpassat
krav, innebär verkstäderna alltid skall skriftliglämna bekräf-attsom

påtelse pris, leveranstid och uppdragets omfattning kundenom av-
står från dessa uppgifter.

Dessutom lämnar verkstäder anslutna till MRF garanti under sex
månader eller 750 mils körsträcka för mekaniska arbeten och service

månader12 för lackeringsarbeten. Vidare gäller MRF i deresp. att -
fall verkstaden inte har möjlighet förmåseller inte kan fullfölja all-

reklamationsnämndens ARNmänna rekommendationer är garant-
för fårkunden rättelse enligt ARN:s beslut. Inom branschen före-att
kommer i viss utsträckning längre garantitider de redovisade.än

Sammanfattande8.5 bedömning
Försäljningen och begagnade bilar, reservdelar bilreparatio-ochav nya

åruppgick 1989 till 100 miljarder kronor i konsumentpriser.mättner ca
Denna försäljning 10 % den totala privatanärmare kon-motsvarar av
sumtionen.

Varu- och tjänsteförsäljningen inom personbilsmarknadens olika
handelsled utmärks antal konkurrensbegränsningar. Fleraett stortav av
dessa har tidigare bedömts eller enligt konkurrenslagen NOprövats av
och marknadsdomstolen. Det har ibland resulterat i vissa ändringar

minskat de frånnegativa effekterna konkurrenssynpunkt. Det gäl-som
ler bl.a. vissa konkurrensbegränsande inslag i avtal mellan enskilda nä-
ringsidkare. Större branschomfattande konkurrensbegränsningar, som

återförsäljares och verkstäders avtalade till försäljningt.ex. ensamrätt
vissa och tjänster inom område,geografiskt haravgränsatettav varor

tidigare bedömts inte frånmedföra skada allmän enligtsynpunkt kon-
ikurrenslagen.

Väsentliga på bilområdetkonkurrensbegränsningar existensenär av
tariffära handelshinder tullar frånför bilar importeras ländersom
utanför EGEFTA-området och tekniska handelshinder avgasbe-
stämmelser, certifiering fordon, bestämmelser viss utrustningav om
m.m., motverkar importkonkurrens. Avvikande regler i olika län-som
der för främst typgodkännande ocksåbilar avgasreningoch leder tillav
högre kostnader för bilfabrikantens provningsverksamhet,ellertest-
vilket medför högre bilpriser.
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generalagenternasleve-konkurrensbegränsning ärviktigEn annan
marknadsdelningmedexklusivavtalavtalochsamarbeterantörernas

återförsäljareutvaldaauktoriserade ellerområdesindelning medeller
sist-bl.a.innebärAvtalen attmärkessektorn.s.k.denverkstäderoch

billeverantörernasförsäljningentillfår ensamrättaktörernämnda av
tjänsterdeoriginaldelar ochoch s.k.bilarnyamärkesanknutna varor

nybilsförsäljning.vidgarantiåtagandenaföljer avsom
lokaltockså priskonkurrensförhindrar genomAvtalsbestämmelserna

påerhållit rättenfall har attsamtligai enföretag nästanendast ettatt
Områdesindelningentjänster.ochaktuellasäljamarknadlokal varor

företableringshindermedförförsäljning äventill vissmed ensamrätt
strukturföränd-motverkarDetdistributionsformer.ochföretagnya

ef-ökadtillmöjligheternaminskarvilketmärkessektorn,inomringar
på marknaden.fektivitet

konsumentpriserellercirka-rekommenderadeGeneralagenternas
konkurrensbegränsningvertikalreservdelarochpersonbilarför nya

bilrepa-tidsåtgång förgenomsnittligrekommendationersamt om
förunderlagprisändringar,förslagfallvissainkl. irationer somom

också tillbidrarreparationspriser,kalkyleringmärkesverkstädernas av
bilområdet hämmas.priskonkurrensenatt

ytterli-reservdelsområdet försvagarpåsubstituerbarhetenlågaDen
mel-Exklusivavtalenreservdelar.försäljningvidkonkurrensen avgare

reservdelsområdet inne-pååterförsäljareutvaldaochbilleverantörlan
försälj-Övrigaföri inköpblir dyrareoriginaldelarnaocksåbär att

märkessektorn.utanförverkstäderbildelsbutiker ocht.ex.ningsställen
direktreservdelardessaköpainte kansistnämnda avberorDet att

återförsäljare.generalagentenstillhänvisadegeneralagenten ärutan
inslag, näm-konkurrensbegränsandebör nämnasHär även ett annat
meddelar möns-Antaletbildelar.mönsterskyddamöjlighetenligen att

Möns-1980-talet.mittenfrämstsedanökatsuccessivtterskydd har av
tillver-företagandraförhindrar attprodukterföretagsterskydd för ett

utseendeliknandeellermedproduktersäljaochimporteraka, samma
mönsterskydd. Dettaansökanfrån förår tidpunkten15högstunder om

delar.dessakonsumentprisertillleder högre
nybils-återförsäljarnasochgeneralagenternasmellanlänkSom en

fungerarreparationsverksamheteninkl.reservdelsförsäljning gene-och
ibinderDessaserviceinstruktioner.ochgarantierolikaralagenternas

fårDärmedmärkesverkstäderna.främstbil tillpraktiken köpare nyav
Dennaverkstäder.övrigaframförkonkurrensfördelverkstäderdessa en

fårmärkesverkstädernahandförstadet i ärförstärks somfördel attav
förutsätt-ändradegeneralagenternainformationutbildning omav

skallbilmodellvisshurreparationsverksamheten ellerförningar en
gjortharmärkesverkstädernaförkonkurrensfördelDennarepareras.
ökadsuccessivttillåren med hänsyndegällandesärskiltsig senaste en

bilarssamtidigtbilmodellerintroduktionsnabbare someller nyaav
komplicerad.teknisktblivitkonstruktion mer
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Under främst 1980-talet har biltillverkaresgeneralagenters garanti-
åtaganden inkl. serviceinstmktioner vid nybilsförsäljning ökat i om-
fattning. såvälDet gäller antalet olika garantiåtaganden anknutnasom
giltighetstider. Det har bidragit till förutom högre bilpriser märk-att- -esverkstäderna har ökat sin dominerande påställning reparations-
marknaden. De årsvarade 1989 för 80närmare % den totalaav repara-
tionsomsättningen inkl. reservdelar.

Billeverantörers uttalade syfte med lokal till företagensamrättatt ge
utföra garantireparationer inkl.att försäljning märkesanknutna bil-av

delar främstär leverantörerna och deras får påatt kunder lång sikt
den bästa garantin för dels rikstäckande och stabiltett utbud berördaav
tjänster, dels tillfredsställande kvalitet på dessa tjänster. frånAvstegen
rådande avtals- och distributionsformer företag fick möj-t.ex att nya-
lighet konkurrera medatt nuvarande märkesanknutna påföretag olika
lokala marknader såledesskulle enligt branschföreträdare medföra-
störningar på marknaden. Med sistnämnda exempelvis för-avses en
sämrad lönsamhet inom märkessektorn åtföljandeoch nackdelar för
bilägare bl.a. svårigheter reparationer utfördaatt med acceptabel
kvalitet.

Exklusivavtalen mellan billeverantörerna återförsäljareoch inkl.
verkstäder innebär i realiteten kontroll nyetablering sistnämn-en av av
da företag. Denna etableringskontroll har tillämpats restriktivt och har i
praktiken inneburit antalet företag inom märkessektornatt inte nämn-

ändratsvärt under 1980-talet. Om utbudet och tjänster påav varor en
marknad inte kontinuerligt till efterfråganändrad finns riskanpassas
för marknadseffektiviteten påverkasatt negativt. Av detta följer fören
kunden prisutveckling. Utifrån rådande marknadsförhållan-ogynnsam

påden bilreparationsområdet finns i sistnämnda avseende inte till-en
fredsställande garanti för utveckling ökad effektivitetmotsatt ochen
jämförelsevis låga reparationspriser.

Selektiva distributionssystem ingenär ovanlig företeelse vid varu-
och tjänsteförsäljning. Den selektiva försäljningen bilområdet torde
dock jämfört med övriga och tjänstemarknader hushål-rörvaru-- som
len den konsekvent genomförda.mest Effekten harvara bl.a. blivit att-
märkessektorn successivt stärkt sin dominerande ställning bilrepara-
tionsmarknaden och konkurrensen dennaatt marknad försvagats.
Det har också medfört påpriset reparationer minskatatt i betydelse

konkurrensmedel.som
Effekterna avtalsbindningarna mellan billeverantörerna ochav

märkesverkstäderna ringa lokal konkurrens vidt.ex. berörda repara--
tioner minskat incitament tillsamt strukturförändringar och ökad effek-
tivitet inom bilreparationssektorn bör förklaring till märkes-vara en-
verkstädernas problem t.ex. bristande kapacitet årende ochsenaste
de kraftiga prishöjningarna reparationer.

Andra konkurrensbegränsande inslag i bilbranschen återförsäljar-är
samverkan inom MRF branschorganisation förnas bl.a. generalagen-

792



återförsäljare angående bl.a. påinköps- och försäljningspriserternas
begagnade bilar horisontell konkurrensbegränsning. SPK:s under-
sökning följsamheten till MRF:s listpriser prislistornasoch olikaav an-
vändningsområden visar fråndet bör fördel konsument-att vara en
synpunkt utgivningen berörda prislistor slopades.om av

Med hänsyn till den omfattningen konkurrensbegränsningarstora av
på bilmarknaden i sin ifrågasättashelhet kan rå-det det totalt settom
der effektiv distribution påtjänster bilområdet.och Det kanen av varor
också såuttryckas konsumentpriserna i vissa fall sannoliktatt är onö-
digt höga. Med hänsyn härtill bör undersökas möjligheten med stödatt

konkurrenslagstiftning frånmotverka negativa effekter konsument-av
synpunkt främst påexklusivavtalen bilreparationsmarknaden.av

Därvid bör i bedömningen också försäljningenmedtas märkes-av
anknutna delar med hänsyn till denna försäljning inte-utgöratt en
grerad del reparationsverksamheten. Nuvarande exklusivavtal mel-av
lan billeverantörerna och märkesverkstäderna denna reservdelsför-om
säljning innebär också konkurrensfördel för dessa verkstäder jämförten
med övriga reparationsföretag, frånendast kan köpa dessa delarsom
billeverantörernas återförsäljare.

En exklusivavtalenöversyn bör sådanaresultera i ändringar,av att
utveckling konkurrensneutrala förutsättningar på bilreparations-moten

marknaden främjas. Det särskilt viktigt i fallär detta där förutsättningar
saknas för internationell konkurrens.en

En viktig möjlighet öka konkurrensen vid försäljning bilaratt av nya
i samband pågåendeär med förhandlingaratt mellan EFTA och EG

uppnå harmonisering olika länders regler för typgodkännandeen av av
bilar inkl. avgasrening. Det ökar importkonkurrensen att t.ex.genom
parallellimport underlättas, vilket minskar biltillverkares möjligheter

differentiera påpriserna bilar i olika länder.att En delstudie gjortssom
inom för Maktutredningen SOU 1990:44 visar svenska kon-ramen att

på grund bl.a. tekniska och administrativa påregleringarsumenter, av
bilområdet, åsamkas välfärdsförluster på totalt 1,4 miljarder kronor.ca
Beräkningen påbaseras främst de svenska bilpriserna genomsnittligtatt

konstateras 5-10 % högre i EG-länderna.sett änvara
Vidare bör analyseras pris- och konkurrenseffekter bil-noggrant

området före eventuella förslag eller beslut bilbranschensrörsom
marknadsvillkor t.ex. frågor begränsningar viss bilimportrör tillsom av
Sverige. Den svenska bilmarknaden i internationellt perspektivär ett

liten marknad. Marknadens storlek och olika handelsrestriktioneren
i sig hinderutgör för importen och etablering leverantörer.av nya

Mot den här bakgrunden det viktär tillträde till bilmark-stor attav
naden inte ytterligare försvåras på områdetsvenska särregler förav

tekniska handelshinder. Lika väsentligtt.ex. eventuella lagarär att nya
inkl. myndigheters bestämmelser och föreskrifter inte motverkar kon-
kurrensen eller effektiv tjänstedistribution bilområdet.ochen varu-
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Bilaga

följsamhet tillStatistiska metoder i undersökningen om
prislistor för begagnade bilar

Utredningens1 syfte
följsamhetenundersöka till inköps- prognosprislista för begag-Att och

MRF.nade bilar utgivna Motorbranschens riksförbundav

2 Den statistiska utredningens omfattning
våren från nybilsför-Under 1989 samlades data in statistiskt urvalett av

prisförhållandensäljningar. Dessa data insamlades i syfte studeraatt
och inhäm-marknadsstruktur för personbilar. Vid undersökningennya

avsåg sådantades uppgifter inbytesbil fanns. För inbytes-även som om
bilen insamlades inbytespris, försäljningspris uppgifter gjordesamt som
det möjligt jämföra priserna motsvarande listpriser. Detmed MRF:satt

dessa data inbytesbilen ligger till grund för föreliggandeär ut-om som
redning.

Undersökningspopulation3
Undersökningen följsamheten till prislistorna omfattar begagnadeav
bilar har lämnats inbyte vid bil tidenköp undersom som av mars-ny

sådan ålderapril 1988 och har ioch antal körda mil deattsom en anges
inköps- prognosprislista för begagnade bilar.resp.

åttaVad gäller den bilen gjordes vissa avgränsningar. De störstanya
såledesbilmärkena ingick i undersökningen. De utvalda märkena var

Ford, Mazda, Nissan, Opel, Saab, Toyota, Volkswagen och Volvo. Bilar
specialutrustade eller taxibilar polisbilar,ombyggda, ocht.ex.som var

sålts återförsäljareingick inte och inte heller bilar till anställda hossom
återförsäljareneller till leasingbolag inom till vilkenkoncern hörde.

såldaUndersökningen inriktades speciellt bilar de 15 mestnya av
bilmodellerna såltsoch bilar till privatpersoner. Privatpersonersom
definieras fysiska vagnparksrabatt.utansom personer

Urvalsram4
två-Undersökningen genomfördes stickprovsundersökning medsom en

återförsäljarestegsurval. I första gjordes iurval och andrasteget ett av
sålts återförsäljare.urval bilar dessasteget ett av somnya av

måsteåterförsäljareFör kunna sannolikhetsurvalgöraatt av en
lämpligt utformad urvalsram, dvs. förteckning den mängd enhe-överen

Återförsäljarlistorvill studera, finnas. uppgiftermed antalter man om
sålda frånbilar under och april inhämtades1988 generalagenternamars

1Ansvarigstatistiker Kerstin Westergren.är
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skapadesåterförsäljareUrvalsramen överbilmärkena.utvaldadeför
återför-sålda bilarUrvalsramen överlistor.dessahjälp permed nyaav

köpekontraktellerordersedlarföretagetsutgjordes somsäljare av
bilmär-utvaldademars-april 1988gjorda underförsäljningargällde av

kena.

Urval5

återförsäljareUrval15. av
grupper efter bil-i 23indeladesåterförsäljare strataUrvalsramen av

1988.mars-aprilsålda underbilarantalmärke och nya
sålt antalhade störståterförsäljaredeinnehöllI de somstrata som
gjordesövrigaIi urvalet. ettåterförsäljarna strataalla sys-ingickbilar

återförsäljare.slumpmässigmedurvaltematiskt start av

Tabell 1

Urvals-Antal
NettoBruttofrak-sålda Popula-Stra
urvalurvaltiontionbilarMärke tum

41 414400-Ford 11
52 517100-39912

243 241789913 -
61 616100-Mazda 21

314 311124-9922

51 515200-31Nissan
32 316100-19932

282 281579933 -
71 313200-Opel 41
7725 199 1100-142

293 301909943 -
51 51Saab 51 200-
441 2899100-152

352 351709953 -
31 313200-Toyota 61
22 215100-19962

323 3297 19963 -
31 313200-VW 71
32 31799100-172

282 28199 5573 -
51 515600-Volvo 81

112 11121200-59982
222 24149-19983

298301723Summa

bilarUrval5.2 av
sålda bi-deindeladesåterförsäljarnautvaldadeochFör nyaen avvar

modell ochefteriundersökningspopulationen,iingick stratalar, som
gjordesbilmodellernaspecificeradedeochköparkategori. För en avvar
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såldabilar till fysiskaett stratum och för övrigaav ett stratumpersoner
bilar, dvs. bilar de specificerade modellvarianterna sålts till juri-av som
diska och bilar övriga modeller och såldamodellvarianterpersoner av
till alla kundkategorier.

l varje gjordes systematisktstratum urval med slumpmässigett start-
punkt.

6 Datainsamling
Uppgifterna samlades in frånpersonal SPK:s fältenhet och länssty-av
relsernas priskontor vid personliga besök hos företagen.

7 Estimation
Följsamheten till prislistan för enstaka begagnad bil har skattatsen som
pris listpris. Kvoternas fördelning har sedan redovisats formigenom av
medianer och kvartiler. Skattningarna har redovisats med 95-procentiga
konfidensintervall.

8 Statistisk kvalitet
I praktiskt alla undersökningar finnstaget rad källor till fel i resulta-en

Feltyperna i allmänhet såten. är olika karaktär de uppskattadeav att
felstorlekarna inte kan I detta avsnitt beskrivs de olika fel-summeras.
källorna och dessas effekt på resultaten.

1 Täckningsfel
Täckningsfel över- undertäckning uppstår då den förteckningresp.

företagöver används dra frånurval inteatt överensstämmer medsom
den definierade undersökningspopulationen. Vissa företag kan saknas
undertäckning och vissa företag finns med i förteckningen tillhörmen
inte Övertäckningundersökningspopulationen övertäckning. ingetär

problem eftersom sådanastort företag upptäcks vid datainsamlingen
och utgåkan undersökningen.ur

Undertäckning leverantörer i bedöms liten. Förav ramen ettsom an-
tal bilarna 5 % rampopulationenmotsvararav saknas uppgif-som ca av

den begagnade bilen vilketter någotgör MRF-pris inte kanom att tas
fram. Dessa bilar har exkluderats med motiveringen de förmodligenatt

förär gamla eller har för lång körsträcka för ingå i undersöknings-att
populationen. dessaAv finns naturligtvis antal ingå,borde dvs.ett som
de undertäckningutgör undersökningspopulationen då deten av men

kvoterär skattas bedöms denna undertäckning påverkaintesom resul-
någoni större utsträckning.tatet

8.2 Bortfall
återförsäljarnaAv i urvalet det fyra hade totalt bortfall. Dettavar som

återförsäljarna%1motsvarar i rampopulationen. Ytterligare fö-ca av
hade bortfall enstaka bilar.retag Detta bortfall 3 %av motsvarar ca av
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bilarna i rampopulationen. Den vanligaste orsaken till bortfallet har va-
rit felaktigt ifyllda blanketter.

någonVid skattningarna har bortfallet exkluderats. innebärDet att
speciell imputation bortfallet inte gjorts. bilarhar Hade begagnadeav

haftmed bortfall följsamhet bilar bortfall skulleän utanen annan
sådenna metod osäker, finns ingenting fördet talar attvara men som

skulle fallet här.vara

Mâtfel8.3
uppstår då frånEtt mätfel angiven uppgift avviker det värdet.en sanna

fråga såDetta kan inträffa formulerad miss-den kanärt.ex. attom en
förstås. Företaget kan medvetet utelämna eller felaktigalämna svar.

tillgång måsteinteFöretaget kanske har till den riktiga uppgiften utan
uppskattning.göra en

Datamaterialet har kontrollerats logiska rim-kontroller ochgenom
lighetskontroller. Genom resultatet redovisas i form kvartileratt av
minskar pådessutom betydelsen för observationer grundextrema av
mätfel.

8.4 Urvasfe
uppstårUrvalsfelet feldet skattningarnaär har baseratsattsom genom

på urval leverantörer bilar.och Genom urvalsenheterna ärett attav
slumpmässigt valda med känd sannolikhet fel uppskattas. Ur-kan detta
valsfelet beskrivs med konfidensintervall. innebärIntervalletett ettatt
slumpmässigt valt urval har %95 sannolikhet täcka detatt sanna po-
pulationsvärdet.

8.5 Presentation osäkerhetav
Urvalsfelet feldet enda effekt har skattats. Urvalsfelet denär ärvars
feltyp ovanstående påbland alla bedöms den effektenha störstasom
resultatet.
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VIII

TJÄNSTERPRIVATA





INLEDNING

Produkten marknadenoch
tjänster vidsträckt såPrivata begrepp i vilket innefattas vitt skildaär ett

reparationer,verksamheter utbildning, och förströelse.transportersom
ocksåTjänsteverksamheten kan indelas i konsumenttjänster före-och

tagstjänster. konsumentledet dominerarI matservering, bilreparationer,
hårvård.flygcharter, nöjesverksamhet och Gränserna mellan vad ärsom

konsumenttjänster och vad företagstjänster oftast flytande, efär ärsom
bådetjänsteföretag har privata konsumenter företagochtersom ett som

tiondelkunder. Konsumenttjänsterna för cirka konsumen-svarar en av
totala utgifter.ternas

Konkurrenstörhållanden
Det typiska tjänsteföretaget påarbetar oftast lokal marknad meden va-
rierande grad konkurrens. Vanligen pådet endastär större orterav

det finns flera konkurrerande företag i och bransch. Im-som en samma
förekommerportkonkurrens inte.nästan

främst de tjänstebranscherInom för reparationer hus-som svarar av
hållens kapitalvaror, tvättmaskiner, TV- och videoapparater,t.ex.som
råder konkurrens. svårig-Det beror främst konsumenternasen svag
heter identifiera apparatfel innan reparationen skall utföras. Detatt
omöjliggör oftast prisjämförelse mellan olika reparationsföretag, vil-en
ket huvudförutsättning för effektivär konkurrens.en en

vissa tjänstebranscherInom förekommer olika offentligatyper av re-
gleringar i eller mindre påstörre utsträckning verkar hämmandesom

Påkonkurrensen. till transportområdet långvägaexempel regleras bl.a.
busstransporter s.k. expressbusstrafik viss järnvägs- och flygtrafiksamt

Påexempelvis koncessionsgivning. områdenandra krävs till-genom
stånd från länsstyrelserna. Utskänkning tillståndalkohol kräver lik-av

drift hotell- eller pensionatsrörelse.som av
Under tid har antal avregleringar genomförts i syfteett attsenare

höja effektiviteten inom tjänstesektorn. Som exempel kan nämnas avre-
gleringen taxinäringen och avskaffandet SJ drivaensamrätt attav av :s

påtrafik länsjärnvägarna.

Prisbildning
Produktion tjänster betydligt löneintensivär de varuproduce-änav mer
rande sektorerna i näringslivet. Det innebär prissättningen bero-äratt

konkurrensförhållandenaende förutom på främstmarknadav resp.- -
löneläget och löneutvecklingen i bransch. Vidare gäller attresp. pro-
duktivitetsutvecklingen i de flesta tjänstebranscher svårmycketär att
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låg inompå produktivitetsökningen ärteckenfinns dockDetmäta. att
tjänstesektorn.

medkonsumenttjänsternapå de privata sättsdelPriserna storen av
medfrån branschföreningar ellerolikarekommendationerhjälp ut-av

förhållande i sigskaparfrån priser. Dettagångspunkt företagsstörre en
effekti-kostnadsläge ochföretagsenskildai och medviss prisstelhet att

faktor i dettaEnslår i prissättningen.igenom fulltvitet inte ut annan
prestationsinnehållolikalikartade tjänster harsammanhang ävenär att

försvåraockså tillbidrarpå Detföretag och varumärke.beroende att
tjänsteprodu-olikaprisjämförelser mellankorrektaför kunden göraatt

påuppnå begränsasreell konkurrensFörutsättningarna attcenter. en
obetydligt detta.inte sättett av
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TVÄTTERlVERKsAMHETlINDUSTRIELL1

marknadenTjänsten och1.1

Tjänsten1
persedlarochbestår kemisk vattentvätti huvudsak tvättTjänsten avav

innebäruthyrningssystemkombination medtextilier, ofta i attoch som
därigenomKunden slippertextilförsörjningen.förtvätteriet helasvarar

förFördelentvättföretaget.i ställeti textilier, detbinda kapital gör
förekommerUthyrningtill sig.kundentvätteriet bl.a. knyterär att man

industrin ochtillyrkeskläderrestaurangtextilier,främst hotell- ochav
för-och entrémattoryrkeskläderframför alltUthyrningentrémattor. av

framtiden.öka iväntas
märkninglagning,exempelvistjänsterförekommandeAndra är av

förpackningimpregnering, färgningtextilier,persedlar och ste-samt av
rila operationsset,

underleverantörer,varandrasfungerar iblandTvätterierna t.ex.som
itvätterierspecielltDettillfälliga produktionstoppar.vid är stor-

arbetskraft behö-svårigheter skaffapåstadsområden grund attavsom
hjälp.ver

.2 Marknaden1.1
delstvå Detdelmarknader. äriTvätterimarknaden kan delas upp

konsument-hushåll, s.k. konsumenttvättför privatamarknaden tvätt
inrätt-offentligaåt kommersiella ellertjänst, fördels marknaden tvätt

tvätteri-industriellaproducenttjänst. Denindustritvättningar, s.k.
ägarförhållanden, sektornefteri sin delasverksamheten kan tur upp

tvätterier.offentligatvätterier och sektornprivata
frånmed alltblandad,mycketstorleksstrukturTvätteribranschens är

indu-tillhandhar konsumenttvättenmansföretagcentralt belägna som
Deanställda.flera hundrahelautomatiska tvättlinjer ochstrier med

företagfrämstmarknaden berörkonkurrenshinder finns somsom
ocksåbetjänarföretagtvättverksamhet. Dessabedriver industriell en

konsument-huvudsakligen handhartvätterierkundkrets än somannan
fortsättningsvis tillbeskrivningenanledning begränsasdennaAvtvätt.

intefinns dockutför industritvätt. Detden del marknaden ettsomav
industritvätt,medsysslarföretag enbartantalklart avgränsat som

Uppgiftsin-1 postenkät.huvudsakbeskrivningengrundar sig iSifferuppgifter i en
juliapril ochmellanpriskontorgenomfördes och länsstyrelsernassamlingen SPKav

hänvisastillgenomförandeundersökningensutförligare redovisning1990.För aven
metodbilaga
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mellan företaggränsenutan konsumenttvätttvättar och företagsom
industritvätt flytande.tvättar ärsom

Bland de offentliga tvätterierna dominerar de landstingsägda tvätte-
rierna, betjänar fleraeller landsting. De skall i första hand sörjaettsom
för sjukvårdens tvättbehov. De offentliga tvätteriernas verksamhet kan
delas i intern del och del. Intern verksamhetupp externen en avser
tvättjänster utförs den huvudmannen, dvs. det lands-som egna egna
tinget. Den delen verksamheten befriad från dåär denav momsuttag
inte betraktas yrkesmässig verksamhet. Den verksamhetensom externa
omfattar alla momspliktiga tvättjänster utförs offentliga och pri-som

kunder.vata
Det finns 24 landstingskommunala tvätterianläggningar drivssom av

20 landsting och drygt privata40 industriella tvätteriföretag med änmer
10 anställda. Dessutom tvådrivs tvätterierstörre offentligt stif-ägdaav
telser. Därutöver fåtalfinns kommunala, små,ofta tvätterierett som

ingårinte i den SPK genomförda enkätundersökningen. De kommu-av
nala tvätterierna åtfrämsttvättar den kommunen. I undersök-egna

ingårningen inte sådanaheller tvätterier åtenbart tvättar densom egna
verksamheten det företaget, den kriminalvårdsanstaltenegna egna
o.d..

Volymen sjukvårdstvätt landstingsägdatvättas tvätteriersom av- -
ökade under 1970-talet med år, årefter 1979ett procentpar per men
vände trenden och under 1980-talet efterfråganhar på landstingens
tvätteritjänster avtagit Orsakerna till nedgången flera, exempelvisär
sker färre vårdentvättbyten inom eftersom byter efter be-numera man
hov och inte tidigare efter handboken. Avinstitutionaliseringen harsom
medfört ökat boende och utbyggd hemsjukvård,ett eget vilket haren
inneburit mindre från institutionerna.tvätt En tredje orsak till ned-
gången nedläggningarär regementen.av

I regeringens 199091:14proposition föreslås kommunernaatt
årfr.o.m. 1992 det samlade för äldre- och handikappom-ansvaretges

sådanEn förändring förväntas medföra ytterligare minskningsorgen. en
efterfrågan på landstingens tvätteritjänster.av
Botemedlet de landstingsägda tvätteriernas kapacitetsöverskottmot

har bl.a. varit personalindragningar övergångoch till kortare skift. Den
åtgärdenvanligaste för fylla ledig kapacitet ocksåoch därmedatt upp -

rädda arbetstillfällen har dock varit bearbeta kunder utanför detatt-
landstinget. Tvätterierna har främst sig tillvänt kunder inom denegna

offentliga sektorn, måni viss tilläven den privata sektorn. För när-men
varande bedriver 17 20 landstingstvätterier verksamhet. Avexternav
dessa 17 har dock 7 tvätterier inga privata kunder.

Landstingens val mellan bedriva verksamhet eller inteatt ärextern
politiska val. Det medför fara för den verksamheten sub-att externaen

2Isacsson-Persson-Radler:Gränsorganisationer,LundsUniversitet 1989.
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ventioneras dåmed skattemedel måstepolitiker hänsyn tilläven ta
faktorer exempelvis antalet arbetstillfällen i regionen.som

landstingstvätteriernas påökade aktivitet den marknaden haröppna
de privata tvätterierna de offentliga organisatio-oroat attsom menar

agerande leder till snedvridning påmarknadsstrukturennernas en av
grund deras avsaknad vinstkrav. Representanter för privatadeav av
tvätterierna hävdar bl.a. landstingstvätterier marknadsför sigatt mot ex-

kunder självkostnadsprissättningmed ioch vissa fall endastterna med
marginalkostnadsprissättning där de fasta kostnaderna redan intäckts

huvuduppdragsgivaren det landstinget.av egna
Den industriella årtvätteriverksamheten3 1989omsatte ca

på1 170 milj.kr. den marknaden. framgåröppna tabellAv 1.1 att ca
avsåg35 % kundernastvätt tvättgods s.k. kundgods och drygtegetav
avsåg60 % i sambandtvätt med uthyrning. Företagen tvättade även en

liten mängd konsumenttvätt, årsutgörande 1989ett procentpar av om-
sättning. Fördelningen mellan kundgods itvätt och sambandtvättav
med uthyrning skiljer åtsig mellan landstingsägda tvätterier och privata
tvätterier. landstingstvätteriernasAv verksamhet %90externa avser ca

kundenstvätt gods och 10 % i samband med uthyrning.tvättegetav ca
För privata och övriga tvätterier dominerar i samband med uthyr-tvätt
ning. Tvätt kundens gods för privata och övriga tvätterierutgöregetav
endast 30 % verksamheten.ca av

Tabell Fördelning1.1 mellan marknedssegmenta

ÖvrigtKundmärkt gods Tvättisamband
med uthyrning

Landstingsägdatvätterier,
verksamhetextern %90 %10 -Privataoch
tvätterierövriga %29 % %67 4

tvätterierSamtliga %35 %62 3 %
3Uppgifterna påbygger företagensenkätsvar.Eftersom mångafördelningenharuppskattats före-avinnehållertag uppgifternaosäkerhet.
bBortfallskompletterlnghar tvågjortsför privatatvätterier.

Landstingens interna årverksamhet 885 milj.kr. 1989.omsatte ca
Den industriella tvätteriproduktionens och därtill hörande verk--

samhet andel bruttonationalprodukten BNP4 promille.2ärav ca-

3 på företagBaseras med minst tio helårssysselsatta inom industriell tvätteri-personer
verksamhet1989-12-31.
4 löpandepriser uppgickI år till miljarderBNP 1989 kronor.1221
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Konkurrensförhållanden1 .2

Företagsstruktur1 .2.1
följdgår tvätterier minskarUtvecklingen antaletmot att som en av

tvätterier. En anled-mindrenedläggningar och sammanslagningar av
nybyggnation. Ividutvecklingen höga tröskelkostnademaning till deär

be-eller utbyggnadförvärvstället utvidgas verksamheten avgenom
stordriftsfördelaranledning det finnsfintliga tvätterier. En är attannan

tvätteriernaför mindrei verksamheten. Det inte lönsamt de göraär att
uthyrningsverksamhet.återinvesteringarnödvändiga eller att starta

landstingstvätterierna tillsammansundersökning harEnligt SPK:s
tvätteriernaprivata% marknaden. Bland deknappt 10 den öppnaav

Servitexbåda ochföretagen Tvättmandominerar de Electroluxägda AB
på sammanslutningmarknadsandel 50 %. RikstvättAB med encaen -

Marknadsan-% marknaden.tvätteriföretag har drygt 2016av av-
redovisas i tabelldelarna 1.2.

årpå öppnaMarknadsandelar den marknadenTabell 1989.1.2
i Oms Andel lTvätteri mkr procent1989.

Landsting 910e
Tvättman och Servitex 51592
Företag anslutna till Rikstvätt 21251
Övriga 19221

Summa 1001 172-

tvätterierLandstingskommunala
statligt ägda och drevslandstingstvätterierna tidigareDe nuvarande var

År landsting-övergick iförenade fabriksverkens FFV regi. 1978 dei
omhändertamilitäraTvätterierna skulle, den tvätten,ägo. utöverens

tillsjukvårdstvätt. ombildadesflera landstings tvätteriereller Femett
års omorganisation. Orsakenaktiebolag i samband med 1978 attvar

år för-Under 1989samtliga fem tvätterier hade huvudman.änmer en
antaletaktiebolagen,värvade de landstingsägdaTvättman ett menav

Långsele landstingstvätteriaktiebolag fortfarande fem, eftersomär om-
bildades till aktiebolag den januari 1990.1

år 1989,landstingstvätterierna producerade 90 644 tvättton varavca
avsåg interna79 828 den verksamheten.tonca

för lands-produktion kapacitetsutnyttjandeI tabell 1.3 redovisas och
tolkas medledig kapacitet i allmänhettingstvätterier. Siffror börom

på uppskattningar. Isigförsiktighet eftersom uppgifterna ofta grundar
årsberäkningar för faktisktde fall säsongsvariationer förekommer kan

uppgå kapacite-installeradekapacitetsutnyttjande aldrig till den totala
vårt i vilketutnyttjandegraden i fallDessutom ärmäts ettton,ten.

mått då godssammansättningen.trubbigt hänsyn inte tilltas
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bedömninguppgick enligt tvätteriernaslediga kapacitetenDen egen
från årår medvilket ökning 1988till i genomsnitt 17 % 1989, är enca

procentenheter.3ca
fördelningproduktionens relativaden faktiskaI tabell 1.3 ävenanges

parentes.verksamhet siffror inommellan intern och extern

landstingstvâtterier.Kapacitetsutnyttjande,Tabell 1.3

19891988
Tonår Tonår %%

88.190,6verksamhetIntern 77.8 79 828 73.183 640
11.99,4Externverksamhet 9,98 714 8,1 10B16

Ledig kapacitet 17,015 123 14.1 18507

Total praktisk kap. 109151 100,0107477 100,0

för den interna verksamheten bedömsAntal tvättade tvätte-ton av
åren för verk-rierna ha minskat mellan 1988 och 1989 och ökat extern

SIND genomförd utredningsamhet. Enligt industriverkstatensen av
avsåg år intern verk-94,5 % landstingstvätteriernas tvättmängd 1981av
samhet och resterande 5,5 % verksamhet.extern

årenomsättning förI tabell redovisas landstingstvätteriernas1.4
fördelad intern verksamhet.1988 och 1989 och extern

Omsättning,Tabell Iandslingstvätterler.1.4

1988 1989
Tkr Tkr %%

Intern verksamhet 863 901 91.2 885 235 89,1
Extern verksamhet 10,983 827 8,8 108295

Totalt 100,0947 728 100,0 993 530

Landstingstvätterierna ökathar enligt uppgifterna i tabell 1.3 och 1.4
på frånsin utred-den marknaden 1988 till 1989. SIND:snärvaro öppna

pågått år.från påningsresultat flera1981 tyder det trendäratt en som

tvätterierPrivata
privataDen sektorn tämligen koncentrerad. Servitex ochTvättman,är

pri-företag anslutna till Rikstvätt tillsammans för 80 % desvarar ca av
tvätteriernas omsättning.vata

företagetBland de privata tvätterierna Electroluxägdadetär
på på%AB Tvättman Företaget marknadsandel 45harstörst. en ca

den marknaden. omsättningHuvuddelen Tvättmansöppna av avser
marknadsseg-tvättverksamhet i samband med uthyrning. Inom detta

påföretaget dominerande % omsättningen denmed 57ärment avca
privata företag inommarknaden. Bolaget Sverigesöppna är största

och uthyrning textilier har 26och yrkeskläder. Tvättmantvätt av an-
läggningar i Sverige erbjuda rikstäckandeoch kan koncernerstörre av-
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flestatal. De anläggningarna nå-betjänar flera olika branscher medan
har specialinriktning i verksamheten t.ex. mattvätt.gra

årTvättman har under flera utökat sin verksamhet förvärvgenom av
andra tvätterier. Det förvärvet som genomfördes i februarisenaste

avsåg1989 Visbytvätten AB tidigare ägdes Gotlands kommun.som av
Bergis AB dotterbolag till Tvättman köper textilier tillver-ochett- -

kar yrkeskläder sedan försäljes till förmoderbolaget uthyrning.som
årServitex AB, fram till 1989 helägt dotterbolag tillettsom var

årTvättman och under 1989 tillöverläts Electrolux, i huvudsakärsom
verksamt inom och uthyrning arbetskläder. Servitex fyra fi-tvätt harav
lialer i påSverige och marknadsandel den marknaden medöppnaen ca
6 %.

För Tvättmans framväxt bildades Rikstvättmöta AB. Delägareatt är
tvätteriföretag16 tillsammans påhar marknadsandel drygtsom en

20 %. De kan liksom Tvättman erbjuda service i form rikstäckandeav
avtal avseende och uthyrning persedlar och textilier.tvätt av

Rikstvätt prislista till sina medlemmar. Prislistan skall till-utger en
lämpas kunder helt eller delvis rikstäckande. Företagen inomärsom
Rikstvätt samarbetar avseende bl.a. inköp och marknadsföring.även

De privata tvätterierna årproducerade 54 ton5600 1989, vil-tvättca
ket jämföraskan med 90 644 för landstingstvätteriernas internatonca
och verksamhet. De privata företagens lediga kapacitet uppgickexterna

år till knappt 14 %6. Om Tvättman exkluderas stiger Överskotts-samma
kapaciteten med 3 vilketprocentenheter, illustrerar infly-Tvättmansca

påtande de redovisade resultaten.
Vid ledig kapacitet försöker privata tvätterier i första hand sinöka

försäljning, påbl.a. etablera sig marknader eller arbetaattgenom nya
aktivt säljbesök.med I andra hand har gjort personalindragningar.man

Övriga tvätterier
Salabacketvätten bådaoch Samhall Dala offentliga stiftelser. Fö-ägs av

marknadsandel åruppgick 1989 till drygt %.2retagens
tvåDe tvätterierna befinner sig i gränslandet mellan privata och of-

fentliga tvätterier. Deras marknadsandel liten, vilket innebär de-är att
inflytande på Påredovisade resultat marginellt. grund dessaärras av

orsaker har Salabacketvätten och Samhall Dala uteslutits i de tabeller
innehåller jämförelser mellan privata tvätterier landstingsägdaochsom

tvätterier. De inkluderas i uppgifter avseende den totala marknaden.
Salabacketvätten och årSamhall Dala tvättade 1989 2100 tonca

tvätt.

5 Uppgifter från företag saknas. har i ställetDessa med genomsnittligtre ersatts
produktionårsarbetskraft multiplicerat medde aktuellabortfallsföretagcnsantal årsar-
betskrafter.
6Uppgiften bygger enkätsvarfrån företag.Ledig kapacitetför39 42 har inte1988av
beräknatseftersombortfallet för bl.a. uppgiftersaknas förär större 1989, Tvättman.än
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de-den 31tvätterier 3 482landstingsägdaanställda vidAntalet var
tvätterierövrigaochför privataMotsvarande antal1989.cember var

Antalet193.Dala sysselsatteSamhallSalabacketvätten och3153 varav
329år 199 2årsarbetskrafter 1989 2i produktionen varavresp.var

svarade för 157.Samhall DalaochSalabacketvätten
bådejämnstora,tämligenprivata tvätterierOffentligägda och är av-

Landstingstvätteriernaomsättningsmässigt.ochantalet anställdaseende
verksamhet jäm-ochår milj.kr. interntotalt 9941989 externomsatte

tvätterier.övrigaför privata ochmilj.kr.fört med 0641

Branschorganisationer1.2.2
tvätteriför-SverigestvätteriernaBranschorganisation för de privata är

fördistriktsföreningarfem regionalt verksammaFörbundet harbund.
Mellersta SverigesNorra tvätte-regionalt samarbete. Detlokalt och är

tvätteriförening,Sverigestvätteriförening, Södrariförening, Stockholms
Östra tvätteriförening.SverigesSveriges tvätteriförening ochVästra

medlemsföretagFöreningarna har 25-30 var.ca
ingår enkätundersök-iövriga tvätterierprivata ochde 44Av som

tvätteriförbund. Med-Sverigesca % iningen 70 medlemmar30är
sektornsprivata omsätt-för % denlemsföretagen dock 88 avsvarar ca

utsträckningiSåledes medlemmar änföretagen störrening. de störreär
Sverigesiinte medlemmarLandstingstvätterierföretagen.de mindre är

tvätteriförbund.
uthyrarsek-två branschsektioner,finnsTvätteriförbundetInom en

ochbranschfrågor storförbrukarekaraktärtion handlägger avsom
frågorkemtvättsektion handläggerindustriell verksamhet, samt somen

konsumenttvätt.karaktärenav

Kundstruktur1.2.3
kund-tvätteriersbåde landstingsägdaprivata ochVanligen upprättas

kontak-hand skersjälv. I andrakunden hör sigkontakter att avgenom
tvätterierPrivataofferter. ärtvätteriet anbud ochlämnarten attgenom

kontaktarsäljareannonsering och haraktivaäven somegnagenom
siglandstingstvätteriernågra enstaka ägnarmedan endastkunderna,

marknadsföring.formdenna av
verksamhetframgår landstingstvätterierstabell 1.5Av externaatt

militärenframför allt ärlandsting,främst berör kommun ochstat, en
frånhuvudsak kunderitvätterierna harkund. De privatastor extern

hållit sig inomsåledes till delTvätteriernaprivata sektorn. harden stor
från of-denkommerlandstingstvätteriernas kundersektor, dvs.resp.

från denkunder kommertvätteriernasde privatafentliga sektorn och
privata sektorn.

verk-landstingstvätteriernasTill 1.5 kan tilläggastabell externaatt
tvätteriernasprivatationdel decirkasamhet bara utgör om-aven

sättning.
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Tabell Kundkategorier ir1.5 andel omsättning.1989, av

Privatatvätterier Landstingsägdatvätterier,
96 verksamhet,%extern

Privatakunder 86 16
Statliga kunder 52°4
Landstlngs-och kommunala kunder 8 26Övrigt 2 e

Summa 100 100
gIhuvudsakkonsumenftvättochförsäljningFrämstmilitären.

De landstingsägda tvätteriemas påverksamhet den marknadenöppna
fortfarandeär relativt begränsad den har åretäven ökat det senasteom

jämför tabell 1.3 och 1.4. Landstingstvätteriemas den privatatvätt
sektorn exempelvisär bara marginell förhållandebetydelse i till denav
totala verksamheten, vilket framgår tabell 1.6.av

Tabell 1.6 Landstingsägda tvätterier: fördelning intern och verk-externav
årsamhet l1989 omsättningen.procent av

Andel I omsättningenprocent 1989av

Intern verksamhet 89

Extern verksamhet 11
däravprivata kunder 2

statliga kunder 6
landstings- och
kommunala kunder 3

Landstingstvätteriernas kundstörsta den huvudmannen detär egna
landstinget någraoch för ocksåtvätterier detär den enda kun-egna

den. Landstingstvätteriernas största kund har genomsnittligexterna en
andel omsättningen på 11 %. För 12 de 17 tvätterier be-av ca av som
driver verksamhet har denextern kundenstörsta omsättningsandelen
under två10 %. För tvätterierna den kunden förstörstaav svarar mer

%30än omsättningen. då frågaDet är statliga kunder.av om
De privata tvätteriemas kundstörsta har i genomsnitt andelen av

omsättningen på 17 %. För knappt hälften tvätterierna denca av svarar
kundenstörsta för mindre 10 % mångaän omsättningen. Lika tvätte-av

rier har kund för mellan 10 % och 30 % omsättningen.en som svarar av
Det finns också några tvätterier för vilka den kundenstörsta har över

%30 omsättningen. En förlust sådan kund blir kännbar förav av en
tvätteriet fråga.i

1.2.4 Offentliga regleringar
Kommuners och landstings verksamhet regleras i kommunallagen SFS
1977:179. Den kommunala kompetensen regleras följande princi-av
per:
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kommunintresseninnebär deLokaliseringsprincipen att ge-som en
tillmåste lokaliserbaraåtgärder tillgodoseönskarolika varanom
tillmåste knutetverksamhetenintressetdvs.kommunen, varaav

kommunen.
fårlandsting inteellerkommunSjälvkostnadsprincipen innebär att

självkostnad.prishögrevinstsyfte, eller änverksamhet ibedriva ta ut
någon in-får siginteinnebär ägnaLikställighetsprincipen att man

tillåtet för kommunintedvs. detverksamhet, är attkomstfördelande
på änellerkommunmedlemmarvissasärbehandla annatgrupper

objektiv grund.

överträdelser kammar-behandlaskommunala kompetensenden avav
aktuellsituationdennanärvarandeFör ärregeringsrätt.och genom

påÄlvsborgs Alingsås, verksamhet denilandstingstvätteriläns vars
Alingsås-Göteborg7.ibehandlas kammarrättenmarknadenöppna av

själv-förenlig medinteanmälarentvätteriets verksamhet varaanses av
pri-avtal medaffärsmässigatvätteriet harkostnadsprincipen eftersom

lokaliseringsprinci-också brytaVerksamhetenkunder. motvata anses
verksamhet be-från kunderdå tvättgodset kommerdel varspen en av

Älvsborgs i kammar-fällande utslaglandsting. Ettlänsutanfördrivs
påföljd.rättslignågon direktmedför dock interegeringsrätteller

utanför sittinte kunderlandstingstvätterier egetdelEn accepterar
kommunala kom-då överskrider dendelandsting med argumentet att

från kunderlandstingstvätterier godsAndra externatar menpetensen.
får dri-inteverksamheteneftersomsjälvkostnadsprissättningtillämpar

svårt för privatadetSjälvkostnadsprissättningenvinstsyfte. görivas
andra avkast-på harsikt, eftersom delängretvätterier konkurreraatt

verksamhet.ningskrav sin
verksamhetfrån förbefriadeoffentliga tvätteriernaDe är momsuttag

landstingstvätterierfembehov. Detillgodosebedrivs för att egnasom
inte hellerundantagsregelenligtbolagsform behöverdrivs i ensom

och hari företagetkunden delägareförutsatt ärgöra attmomsuttag,
självkost-tvätteriet tillämpartvätteriet,långsiktiga avtal med attsamt

varit givetintehar dockkunden. Detnadsprissättning attgentemot
frånbefriadebliskallombildas till bolaglandstingstvätterier som

tillombildadesår Långseletvätten,flera innanDetmomsuttag. tog som
beviljad.momsbefrielsejanuari fick sin ansökanaktiebolag i 1990, om

landstingstvätterierinte flerMomsfrågan tillbidragande orsakär atten
till aktiebolag.har ombildats

vidmervärdeskattfullvarittvätterier harPrivata att ta uttvungna
förhåll-ikonkurrensnackdelutgjortoffentliga vilketkunder,tvätt en

konkurrensneutralitetenökatvätterier. Förtill offentligägdaande att
år reduceradinfördes 1980tvätterieroffentligägdaprivata ochmellan

i föreningtvättjänster ochmoms för tvätt60 % gällandeavmoms

7 inte avort i oktober 1990.Fallet ännuvar
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åtuthyrning textiltmed gods utfördes offentliga inrättningar. Ettav som
avskaffandetotalt mervärdeskatten vid offentliga kundertvättav
inteskulle konkurrensneutralt, eftersom de privata tvätteriernavara

ingåendeförhar avdragsrätt all medan offentligägda tvätteriermoms,
ingå-liksom övrig offentlig verksamhet någoninte har föravdragsrätt

för delende den verksamheten interna tjänster.moms av som avser
åttjänster privataFör kunder och affärsdrivande verk allagör tvätte-

rier fullt momsuttag.
årsSom del 1991 skattereform genomförs reformeringävenen av en

indirektade skatterna. Det innebär landstings- primärkom-ochattav
får ingåendegenerell avdragsrätt för all fr.o.m. den 1muner moms

januari 1991. Därmed saknar nämnda reduceringsregel betydelseovan
och upphävs. exempelvisOm landsting i stället för bedrivaett att egen-
tvätteriverksamhet upphandlar tvättjänster privat tvätteri, kom-ettav-

ingåendeden inte längre eftersomkostnad,utgöraattmer momsen en
blir avdragsgill.den Momssystemet blir konkurrensneutralt i valet mel-

lan i regi och upphandling.tvätt egen
ocksåMed de reglerna blir de undantagsregler gäller lands-nya som

tingsägda tvätteribolag meningslösa. därför fr.o.m. januariDe upphävs
vilket innebär måste1991, aktiebolagen momsdebitera samtligaatt

ingåendekunder det landstinget samtidigt alläven egna som moms- -
blir någonavdragsgill. De reglerna medför det inte längre harattnya

frånbetydelse skattesynpunkt landstingstvätterier bedrivsom som
aktiebolag eller Därför kommer antagligen fler landstingstvätterier

Örebroombildas till aktiebolag. Bl.a. planerar landstinglänsatt att om-
vandla sitt tvätteri till aktiebolag fr.o.m. den januari 1991.1

1.2.5 Ytterligare jämförelser mellan privata och landstings-
ägda tvätterier

antalet lämnade vid offentligaAv anbud upphandlingar och offerter till
privata kunder har landstingstvätterierna vunnit högre andel deänen
privata tvätterierna. Antalet lämnade och anbud offertervunna resp.
redovisas i tabell på1.7. Resultatet kan bero landstingstvätterier lig-att

lägre i lämnade priser privata tvätterier och därför vinnerän gör,ger en
högre ocksåandel lämnade offerter finnasoch anbud. Det kan andraav
orsaker till skillnaden, exempelvis kan landstingstvätterier min-ärsom
dre beroende uppdragsgivare anbudstävlingar medväljaexterna utav

vinstsannolikhet. frånOm det underprissättning landstingstvätte-ärstor
gårrierna påorsakar skillnaden inte inom förattsom svara ramen

denna utredning. För detta krävs bl.a. jämförelser företagens effekti-av
måstevitet, och dessutom korrekt kostnadsfördelning mellangörasen

landstingstvätteriernas interna och verksamhet.externa
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antaltotaltochanbudofferterlämnade vunnaantalTotaltTabell 1.7
årunderotterter 1989.anbud

LandstingstvâtterlertvâtterierPrivata

36127lämnadeanbudAntal
21anbud 60Antal vunna %58%47anbudAndel vunna
82833offerter 3lämnadeAntal
451259offerterAntal vunna %55%33offerterAndel vunna

företagen.a från privatapå de42enkätsvar 41byggerResultatet av

landstings-år de1989resultat änbättretvätterierna hadeprivataDe ett
bruttomargi-genomsnittligabolagsform. Denbedrivs itvätterier som

år 5,1 %1989omsättningavskrivningarefterresultatnalen vargenom
landstings-fyrasiffra för deMotsvarandetvätteriernas.privataför de

%. Brut-minus 2,11989verksamhetbedrevtvätteribolagägda varsom
omsättningskronavarjebidragprocentuelltvilketvisartomarginalen
bruttomarginalenberäknavinst.och Attfinansnettotäckandeför avger

inte hardeeftersommeningsfulltlandstingstvätterier inteövriga ärför
landstingstvätterierredovisningssystem.företagsekonomiskasamma

fastigheter. Enförverkliga kostnadenalltid med denintebelastas t.ex.
verksamhe-eftersomnollresultatredovisarlandstingstvätterierdel ett

återförtdå till hu-överskotteventuellt ärvinst,medinte skall ettten
eventuelltredovisar över-landstingstvätterierAndra ettvudmannen.

landstinget.återförs tillöverskottetårets innanresultat,skott som
förresultatetvarförinte,särredovisasverksamhetinternExtern och

inte kan beräknas.Verksamhetsgrenresp.
anskaffningsår förgenomsnittligtredovisas uppskattattabell 1.8I

ochmellangjortsuppdelning harmaskinpark. En vatten-tvätteriernas
kantvättmaskinen Detspeciellakräverdeteftersomkemtvätt, senare

vid kemtvätt änhögreför kgdriftskostnaden 1 tvätt ärockså nämnas att
ochbedriver alla vattentvättlandstingstvätteriernavattentvättvid Av

ungefärbedrivertvätterierprivata42kemisk Avhälften tvätt.knappt
två kemisktredjedelar tvätt.

subventione-landstingstvätterier harsigtänkaskulle kunnaMan att
tabelleniResultatetskattemedel.maskiner medinyinvesteringarrat
i högreinvesteratlandstingstvätterier harförbeläggingetdock attger

tvätterier.privatagrad än

enkätun-ingår i SPK:s8 företagprivatafrån depå 42Resultatetbygger 40 somavsvar
dersökning.

investeringarpersonaloch9 driftskostnader,produktion,tvätterierLandstingensSPRI: -
Stockholm1989.5052,under U1988
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Tabell uppskattat1.8 anskaflnlngsârgenomsnittligt för maskinparken

Privatatvätterier Landstingstvätterier

Vattentvätt 1979-1985 1980-1983
Kemisktvätt 1979-1982 1978-1981
a lntarvallani tabell har1.8 beräknats medelvärde Maletlägsta i lämnaduppgiftochmedel-som avvärde årtalethögsta i lämnaduppgift.av

Omsättning årsarbetareanställd eller måttofta förär använtper ett att
jämföra företags effektivitetproduktivitet. Måttet påverkas ocksådock

andelen insatt kapital dvs. mekaniseringsgrad, delar produk-av om av
tionen påsker lager överskattas eller försäljning frånsker lagerom
underskattas. Olikheter i påverkardessa faktorer jämförbarheten.

När det gäller omsättning årsarbetare år går1989 fådet inte attper
påentydigt frågan vilkenett sektor privata eller offentligasvar om -

tvätterier Omomsätter medelomsättning årsarbetaremest.som per-
används effektivitetsmått har privata någottvätterier högresom en om-
sättning ca 465 000 kr. för privata och 452 000 kr. för landstingsägdaca
tvätterier. Om medianomsättning används har i stället landstingstvätte-
rier högre omsättning årsarbetare ca 370000 förkr. privataen per
tvätterier och 432 000 kr. för landstingsägda tvätterier.ca

Landstingstvätteriers interna bestårverksamhet till 97 % cirkula-av
tionsgods, dvs. standardiserade sjukvårdstextilier cirkulerar mellansom
olika institutioner och tvätteriet. Resterande 3 % kundmärkt gods,är
dvs. tvättgods märkt medär kundens och skall i tillsom returnamn som

kund och i antal vid inleverans. All utförssamma tvättsamma som som
privata tvätterier offentliga tvätteriers verksamhet,samt dvs.av externa

all på dentvätt öppna marknaden, kundmärktär gods. Privata tvätterier
producerar betydligt mindre årsarbetskrafttvätt landstingsägdaänper

Årtvätterier. 1989 medianproduktionen årsarbetskrafttvättvar av per
24 för privata tvätterier ochton för41 landstingsägdaca ton tvätte-ca

rier medelproduktion och medianomsättning överensstämde i detta
fall väl. Det beror främst på landstingstvätteriernas i huvudsakatt tvätt
består cirkulationsgods. Cirkulationsgods vilketärav gemensamt ger en
enklare produktionsprocess; godset behöver varken efter kundsorteras
eller räknas in. Kundmärkt gods medför kostsam produktion ef-en mer

måste hållasdet i fråntersom alltsär gods i tvätteriet.annat

1.3 Prisbildning

1.3.1 Prissättning
Tvätteribranschen förhållandevisär arbetsintensiv med personal-en
kostnadsandel på 30-50 Sjukfrånvaron%. påverkarhög vilket ocksåär
personalkostnaderna. Andra faktorer har betydelse för branschensom

10Resultatet bygger från de39 privata företag42 ingår i undersök-svar av som
ningen.
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påexempelvis stigande energikostnader arbetsmiljön.och ökade kravär
påKostnadsfördelningen för olika tvätterier skilja sig beroendekan

energiförbrukning, stordriftseffekter, materialsammansätt-exempelvis
påning, hur arbetskrävande med avseendetvätten är smuts, upptag-

ningsområde, såsomskiftande kvalitet i efterarbetet pressning etc.
tillämpas främst och kiloprissättning,I branschen styck- ävenmen

m2.förekommer, pris Vid uthyrning förekommerandra system t.ex. per
flera prissättningssystem. Det dominerande tillämpandetärsystemet av

fast pris vecka och plagg för service. Företaget kansättsett per som upp
också alternativ inne-betalt levererad tvättenhet. Ett tredjeta per ren

beståendebär har delat pris fast kostnad veckaatt ettman av en per
ingårstyckprisoch levererad enhet. I uthyrningspriset lagningett per

påkassering vid slitageoch normalt tvättgodset.
kiloprissättning.landstingstvätterier tillämpade tidigare i huvudsak I

takt med material blivit lättare och andelen kundmärkt gods haratt
övergåttlandstingstvätterierna tillökat, har och styckprissätt-mer mer

ning. tabell redovisas fördelning kiloprissättning.I 1.9 mellan styck- och

Prissättningssystem.Tabell 1.9

Tvätterier Landstingstvâtterier Privatatvätteriersom
debiterar Antal Andel Antal Andel

% %

styckprisendast 8 40 11 26
endast kilopris 2 10 0 -både styck- och kilopris 10 50 31 74

Priser lämnas ofta anbud eller offerter. Som grund för anbuds-genom
priset ligger för det tids- och kostnadsstudier, hänsynmesta tasmen

till konkurrerande tvätteriersäven offererade priser tvätteriet läm-när
sitt pris. Det inte bara storleken avtalat pris har bety-ärnar som

delse. Tvätteriet kan lägre pris för lättvättade persedlaracceptera ett
kräver liten och för kunder eftersommed tvättmängd,omtvätt storsom

sådan innebär lägre kostnader. Mängdrabatter lämnas enligttvätt en-
kätuppgifter endast landstingstvätterier, hälf-medan änettav par mer

de privata tvätteriema omsättnings-sig lämna ellerten av uppger
volymrabatt.

Landstingstvätterier tillämpar självkostnadsprissättning vid tvätt
det landstinget. delEn landstingstvätterier självkost-äventar utegna
nadspris påslagkunder, medan förandra dessa.görexterna ett extraav
landstingstvätterier ihar undersökningen föruppgivit tillämpade priser
dels interna, dels kunder. Ca 5 tvätterier för identiskexterna tog en
produkt eller lägre pris kunder detut externasamma av egnasom av
landstinget. Om dessa tvätterier tillämpar självkostnadsprissättning

det landstinget, torde priset till de kunderna integentemot externaegna
verkliga eftersom bestårtäcka kostnader, den verksamhetenexterna av

vilkenkundmärkt kostnadskrävande in-behandlatvätt, är änattmer
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undersökningen enbartcirkulationsgods. Det bör här noteras attternt
måstedra säkra slutsatertill priset produkt. Förhänsyn atttog manper

för.kunden betalarihop alla produkter denväga externasom
nå-produktionsnedgångar liggerkan pris baraVid tillfälliga ett som
dåmotiverat, eftersommarginalkostnadsprissättningövergot manvara

På inte ekonomisktändå får täckningsbidrag. sikt detlitet längre ärett
flerårigasådan fallföra prissättningspolitik. I därförsvarbart att av-en

självkostnad knappast betraktastal träffas kan prissättning underen
motiverad.som

ibland föredrar docktvätteri skrivs oftast avtal,Mellan kund och ett
något inte Privata tvätterierstvätteriet eller kunden avtal upprättas.att

frånfrån några månader år. Vanligtvis detill femavtal löper är ettupp
påår. tid.Landstingstvätterier i avtal längre Van-till har allmänhettre

årår, påpå till tiomellan och fem avtalligast avtal ävenär ett uppmen
fleråriga förekommer prisregleringsklausulerförekommer. I avtal som

påolika index. index användsräknar priserna efter Exempel ärsomupp
tillgångarbetskostnadsindex index för inhemsk J SNI 32,H SNI 32 och

Äventvå. KPIkombination dessa KPI eller delareller av an-en av
indexkonstruktioner. gäller vid normalvänds, liksom Indexenegna

kostnadsutveckllng inträffar skerkostnadsutveckling. Om onormal om-
pålagor,priset. främst statligaförhandlingar Med onormalt avses ex-av

på energi, höga löne-empelvis mervärdeskatt och medan oväntatvatten
kostnadsutveckling. I avtalet kanökningar inte betecknas onormalsom

dåockså årlig höjning inskriven, kunden harhögsta procentuell varaen
avtalet priset höjs detta. Om-omedelbart säga utöverrätt att upp om

också levererar väsentligtförhandlingar kan ske i de fall kunden
förmindre avtalat, eftersom det medför högre kostnaderän tvätte-tvätt

riet.
priset viktigt.konkurrensmedel för tvätterierna inte bara FörSom är

påservicegrad, i tid, kvalitetkunden spelar faktorer leveranser ex-som
ocksåempelvis pressning roll.o.d. stor

Många påverkar på Pri-enskilda produkter.faktorer prissättningen
varje enskild kund.inte givet förhandlas ofta fram med Detärset utan

storlek, material ochfinns dessutom otal produktvarianter vad gällerett
På ovanstående prisjäm-vikt. grund det inte meningsfullt göraär attav

offentligägda och privataförelser enskilda produkter mellan tvätte-av
ner.

Prisutveckling1.3.2
årår till medtabell jämförs prisutvecklingen enligt KPI 1980 1989I 1.10

arbetskraftskostnadsindex HSNI 32index beräknat 65 %ett som av
tillgång Båda indexen före-index för inhemskoch 35 % J SNI 32.av

År ökade SNI-i avtal mellan tvätterier och deras kunder. 1982kommer
bådaDärefter har ökningstakten varit likartad för deindex KPI.änmer

indexen.
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årår tillFörändring i index 1989.1980Tabell 1.10

19891986 19881982 19841980

188,1160.5 170,7143,2100,0 121,7KPI
226,8213,8HSN|32+JSNI32 168.5 186,6100,0 154,4

SCB.Källa:

bedömningSammanfattande1.4

tvätteriverksamhetför industriell omsättermarknadenDen öppna ca
harAB,företaget, Tvättmanenskildamilj.kr. Det170 största1 en

Även bedrivertvätterierpå landstingsägda45 %.marknadsandel ca
mark-tillsammanspå och harmarknadendenverksamhet öppna en

Landstingstvätterier bedriver dessutom10 %.nadsandel om-enca
landstinget. Dendetavseendeverksamhetfattande intern tvätt egna

milj.kr.885verksamheteninterna omsätter ca
åren 1988ökat mellanlediga kapacitet harlandstingstvätteriernas

åruppgå till 18 500tvätteriernabedömdesoch 1989. Den toncaav
uppgickproduktiontvätteriföretagens sammanlagdaprivata1989. De
såledesLandstingstvätterierna hartill 56 700tidunder ton.casamma

produktion.tvätteriernasdel de privatapotential övertaatt en av
sjukvårdstvätt.omhändertaursprungliga uppgiftlandstingens attvar

tjänsterefterfrågan landstingstvätteriernassjukvårdensmedI takt att
påverksamhet densin öppnatvätterierna ökatminskat harhar

Än baraså verksamhetendock denlängemarknaden. utgör externa en
privataomsättning. kun-landstingstvätteriernas Tvättmindre del av

tvätteriernas marknad,varit privata utgörtradition dedetder, avsom
landstingstvätteriernas verksamhet.endast ett procent avpar

sittsjälvkostnadsprissättningLandstingstvätterier tillämpar gentemot
självkostnadspristvätterierlandsting. delEn även externatar uteget av

beslutpå vinstmarginal. landstingensmedan andra läggerkunder, en -
frågainte och ibåde fråga verksamhet ellerbedrivai att extern omom

Poli-politiska beslut.prissättningsprincip skall tillämpasvilken ärsom -
företagsekonomiska övervägandenmåste ävenförutomtiker göra taatt

arbetstillfällen i regionen.sådana faktorer antalettillhänsyn som
för produktlandstingstvätterierfemundersökningen harI samma

jämfört medpris till kunderlika eller lägreuppgivit sig debitera externa
bestårverksamhetlandstinget. Med tankedet att extern avegna

cirkulationsgods,kostnadskrâvandegods, änkundmärkt ärsom mer
produktpris förhögrekunder i stället betalaborde ettexterna samma

undersökningensjälvkostnadsprincipen följs. Det bör attnoterasom
slutsatserdra säkratill priset produkt. Förhänsynenbart atttog en

betalar för.den kundenihop alla produkterbör väga externasomman
landstingstvätteriersvårt visahuvud mycketDet är över taratttaget om

produkterunderprissättersjälvkostnadspris eller gentemott.o.m.ut ex-
särredovisas.inteintern verksamheteftersom ochkunder, externterna
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Organisation och produktion för verksamhetsgrenarna integrerade.är
Privata tvätterier har andra avkastningskrav kan inte konkur-som- -

på lika villkor med landstingstvätterier tillämpar självkost-rera som
nadspriser eller lägre priser.ännu

frånI undersökningen har bortsett skillnad i service och kvali-att
har betydelse för kunden. Det därförskulle intressetet ävenattvara av

åsikthöra tvätterikundernas landstingstvätterier kontra privata tvät-om
terier. Andra aspekter värda undersöka det exempelvis före-äratt om
ligger skillnader i kapitalkostnader räntor och avskrivningar.
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HOTELL2

marknadenTjänsten och2.1

beläggningkunder ochHotelltyper,2.1.1
år 1989Sverigefanns i närmareinkvarteringsstatistikEnligt SCB:s

700ochmotorhotellstads- och000hotell, 17001 varcavarvarav ca
000 bäddar.och 155000hade totalt 80turisthotell. Hotellen rum caca

vandrarhem275stugbyar ochfanns 340Därutöver samman-varscaca
istadshotellMedbäddar.uppgick till 60 000kapacitetlagda avsesca

liknande anlägg-ellerhotell, pensionatflestadetta sammanhang de
sådan. ochStorlekanslutning tillii ellerningar belägna tätort nära om-

ellerMotorhotellrumshotell.från till litetfång storhotellkan alltvara
eller längsi utkantenvanligtvis belägna större tätortermotell är av

turistho-Medbilburnasig främst tilltrafikleder och riktar gäster.större
gästgivaregård liknandeochpensionat,fjällhotell,tell turist- elleravses

ellerMed stugbyutanförvanligen belägnaanläggningar tätort.ärsom
självhushåll belägnaföranläggningar utrustadesemesterby utan-avses

slutligen be-veckovis. Vandrarhem äroftast hyrsför ochtätort utsom
regi.turistföreningenspå drivs i Svenskateckningen anläggningar som

stadshotell,tillfortsättningsvisRedogörelsen begränsas att mo-avse
hotellbran-ituristhotell dessa benämnstorhotell och textensamt

schen.
två kategorier företagiindelaskunder kanHotellbranschens grovt -

behovFöretagskundernasprivatpersoner.organisationeroch ut-resp.
tjänsteövernattningar, dels sär-traditionellahotell fördelsgörs avav

utnyttjar hotel-Privatpersonerkonferensanläggningar.skilt utrustade
någoni formenskilt ellerantingenvid fritidsresande,lens tjänster av

huvudsakligasinregelinriktargruppresande. Hotellföretagen som
någon speciell kundgrupp.verksamhet mot

på transportfunktionavseende denkan indelas medHotellföretagen
nämligenhotell,kategoriersammanfattas i fyrautnyttjas och kansom

flesta hotellenbåthotcll järnvägshotell. Deflyghotell, bilhotell, och
med place-billokaliseringaråterfinns ochinom kategorierna flyg-i dag

parkeringsmöjligheter.intill trafikleder med godaring stora

11 under-från tidigaretillgängligt sifferunderlaguppgifterRedogörelsenbaseras ur
marknadsstrukturochutredningsökningar branschen. genomförSPK avnu en nyav

höstenslutföras underberäknasinom hotellbranschenkonkurrensförhållanden som
1991.

819



expansionHotellbranschen präglats starkhar under 1980-talet av en
med nybyggnation främst uppförda i storstadsregionernahotell,storaav

kvalitetsmässigthotellkedjorna. Sverige i dag bra ho-de harstora ettav
tellbestånd håller god internationell standard. Marknadsunderlagetsom

dock visst genomsnittliga beläggningen, underproblem. Denutgör som
från måstesjunkit enligt branschföreträ-1980-talet 50 till 45 %,ca ca

idare förändras i positiv riktning för lönsamheten branschenatten
småvidskall kunna förbättras. Den kraftigaste minskningen har skett

påhotell mindre storstadshotellen sig bättre. Sommedan klaratorter,
följd betydandehärav har det bland de mindre hotellen sketten en

årminskning hotellantalet anläggningar. Sedan 1980 har drygt 100av
med bäddantal mindre försvunnit, samtidigt totala50 detän anta-som

framgårlet hotell ökat med tabell genomsnittlig belägg-120. Av 2.1ca
årning för olika storleksklasser hotell 1988.av

årTabell Genomsnittlig beläggning2.1 1988.

Samtliga Mándag- Fredag-
Storleksklass hotell torsdag söndag
Antal bäddar % % %

5 49 30 36 20-
50 99 39 2447-

100 199 44 55 28-
200 55 66 40

Totalt 46 56 32

Källa:SHR.

2.1 .2 Marknaden
påDe svenska hotellen har omsättning miljardersammanlagd 5en ca

kronor. Affärs- konferensmarknadenoch för % denna70svarar avca
omsättning. Stads- och motorhotell svarade för eller 4merparten ca
miljarder kronor. Hotellkedjorna Scandic förReso, och Sara svarar ca

%30 marknaden för logi och har vardera 10 % denav ca av samman-
årmarknaden. såldesUnder miljoner1989 totalt 12,3 hotell-tagna

framgår% till80 svenska tabell 2.2 derumsnätter, Avgäster.varav ca
århotellorterna 1988.största

Den omsättningen för hotell- och restaurangbranschensammantagna
år uppgåttberäknas 1989 ha till miljarder30 kronor omsätt-varavca

ningen för logi utgjorde 17 %.ca
Enligt SCB:s säljindex omsättningen för ihela branschen lö-steg

priserpande med % vilket innebär inflationsrensat10 volymök-en- -
påning 1-2 %. Hotell- och restaurangbranschen har totalt omkring

76 000 anställda.
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störstaTabell De hotellorlerna jan-dec2.2 10 1988.

Antal ProcentProcentut-
hyrda belagda affärs-rum

konferens-000-tal1 rum
Kommun gäster

Stockholm 1 859 68 67
Göteborg 61067 561
Malmö 452 48 65
Jönköping 76252 45
Karlstad 211 7049
Helsingborg 65209 49
Norrköping 207 45 70
Åre 207 2342
Sundsvall 45 74180
Linköping 79172 45

SHR.Källa:

hotellrumsbeståndet successivt förny-Under 1980-talet dethar svenska
Eftersamtidigt rumskapaciteten byggts med 35 %. haats attutsom ca

år kapaciteten ivarit i oförändrad ökade antaldet under 1987närmaste
årbåde Dendisponibla med % 1988 och 1989.3,5 underrumsnätter ca

årliga 1980-talet. De-tillväxten i genomsnitt varit 4,5 % underhar ca
hotellmarknadencenniets kraftiga nyetablering tillfört den svenskahar

hotell standard 1000200 hög ochän än restau-nyamer nya av mer
serveringstillstånd.medranger

vanligaste besökarna iNorrmän, tyskar, danskar finländare deoch är
årSverige. förNorrmannen svarade 1989 289 0002 övernatt-ensamma

påningar campingplatser stugbyar.svenska hotell, vandrarhem, och
framgår målgruppsfördelningfigur 1989.2.1 för olika hotelltyperAv

MålgruppslördelningFigur lör olika hotelltyper.2.1

TuristhotellMotorhotellStads +

40%

Totalt --
ä Atfärs

l:l Konferens

Grupp53%

I Fritid
SCB.Källa: inkvarteringsstatistikför 1989.
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KPI-vikten för logi promille;endast 2 omsättningsmässigt har dockär
branschen betydelse eftersom övrig konsumtion tjänste-större genom
övernattningar ståroch konferenser för betydande del branschensen av
omsättning.

Konkurrensförhållanden2.2

2.2.1 Branschproblem
Branschen ikan dag karakteriseras utbudet hotellrum förärattav av

investeringarna för effektivitetenhöga och i branschen otillräck-stort,
lig. Ett ytterligare problem ojämnaden beläggningen. I dagär svarar ca
10 % för hälftenhotellen den totala beläggningen. vecko-Underav av

måndag-torsdag,dagarna, den beläggningen i genomsnitttotalavar
år56 % siffror1988. Motsvarande under % jfr tabellveckoslut 32var

2.1. Lönsamheten i hotell- och restaurangbranschen har försämrats
årunder och ungefär hälften den i tillverkningsindu-ärsenare nu av

strin.
visar påTabell 2.3 omsättningens fördelning olika anläggningstyper

år då1985 stads- och motorhotellen försvarade den marknads-större
andelen eller drygt 70 % den omsättningen för logitjänster.totalaav

Omsättning på årTabell fördelning anläggningstyperoch olika2.3 1985.

Typ Omsättning Andel iav
anläggning mkr. %

Stads- motorhotell 3 050 72
Turisthotell 650 16
stugbyar 175 4
Vandrarhem 50 1
Camping 300 7

SHR.Källa:

Dålig lönsamhet, konjunktur och överetablering bordesämre en gene-
rellt intressetbegränsa för bygga hotell. Trots detta stän-att startasnya
digt projekt, framför iallt storstäderna, intresset för investe-ochnya
ringar i påhotell- restaurangbranschen ligger fortfarandeoch högen
nivå. årTotalt beräknas 1,5 miljarder investeratskronor ha under 1988

årmiljarderoch 2,5 kronor 1989.

Ägande2.2.2
En anledning utomståendetill intresset för investera kan attatt vara

själva förvaltaresällan Enskilda företag och pri-ägarna hotellen.är av
mindre hälften, börsbolagen16 300, allaäger änvatpersoner rum,av

kontrollerar 10 600, försäkrings-kommun och landsting 8 700 ochstat,
bolagen figur3 700 2.2. försäkrings-Det och börsbolagärrum som
snabbast ökar sitt ägande.

Branschorganisationen Sveriges hotell- restaurangförbund, SHR,och
årgjorde 1987 undersökning hotellägandet i Sverige. Undersök-en om
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ningen, omfattade drygt 400 hotell, visar i hälftendrygt fallenattsom av
fastighetsförvaltningen frånär skild själva driften. En orsak tycks vara

de ökande fastighetspriserna; kapitalstarka bolag visar intresse förstort
fastighetsmarknaden och har funnit själva fastighetsägandet, tillatt

frånskillnad själva driften hoteilrörelsen, lönsamt investe-är ettav
ringsobjekt.

Figur Hotellä år2.2 ande i Sverige antal inom1987, arentes.9 rum P

Staten2 000
Enskildaföretag Kommunerna6 200

Privatpersoner16 300 Landstingen500operatöler:
IdeellaföreningarScandic
Folkrörelse3 500Reso

SARA Kyrkorna1 600
interS
SwedenHotels
Fristående

Börsbolasen10 600Försåkrlngsboiagen
3 70° ABV IndustrivärdenRatos

Aranäs JM Proventus
F°lk5âm Aritmos Kullenbergs RegnbågenSkandia Barkman Lundbergs ReinholdsWasa Byggpaul Nisses SkanskaTryggHansa Constructa Philipson StockhIom-SaitsjönSPP Fabege Piren StockholmBadhus

Huvudstaden

SHRKälla: 1987.

framgårtabellAv 2.4 de kedje-största och samarbetsföretagen vars
åromsättning 1986 100 milj.kr.;översteg omsättningstalen inkluderar

restaurangverksamhet-serviceäven mestadels nödvändigärsom en
och integrerad del i hotellrörelsen.

Tabell Hotellgrupper,2.4 antal anläggningar omsättningoch samtrum
inkl. årrestaurang 1986 1989.resp.

Omsättning
Antal Antal mkr inkl.

Hotellgrupp anläggningar restaurangrum
1986 1989 1986 1986 1989

SwedenHotels 113 104 8 400 925
Scandic Hotels 62 131 6006 796 3552
ResoHotels 31 27 5 900 0611 1 284
SaraHotels 26 26 5 000 1 059 1271
BestWestern Hotels 34 44 2004 680
SSRSB 9 9 1 100 150 235
SAS 2 7 940 210 395
Sheraton 2 1 800 150 165
Grand Hotel 2 2 440 167 232

assns HoldingAB.
Källa:SHR SPKoch 1986, StorhushåliRestaurang 1989.
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2.2.3. Branschorganisationer
De drygt 2 000 hotell- och restaurangföretagen organiseras i Sveriges
hotell- och restaurangförbund SHR i Svenska restauratörför-samt
bundets arbetsgivareförening. tvåSHR delas formellt i enheter Ho--
tell- och restaurangarbetsgivareföreningen HRA Hotell- ochsamt re-
staurangbranschföreningen HRB. Styrelse, ledning och kansli är ge-

för de organisationerna. Tillsammans medlems-tremensamma svarar
företagen i förSHR omkring 70 % branschens omsättning.av

Genom associering till HOTREC, sammanslutning hotell- ochen av
restaurangförbund inom fårEuropeiska branschorgani-gemenskapen,
sationen information sådanhotellnäringen inom för-EG, t.ex.om som

till resebyråer,slag konventioner avseende relationer mellan hotell och
förregler konsumentskydd HOTREC har för-uppmärksammatm.m.

slaget harmonisering indirekt beskattning inom EG, och SHRom av
har haft möjlighet till turistfrågoröverläggningar inomavseende EG
och övriga Europa. Vid Nordisk hotell- restaurangförbundsoch möten

frågorbehandlas bl.a. marknadsföring Nor-typav gemensam av
den resmål.Skandinavien som

IHA, International Hotel Association, sinabland medlemmarsom
räknar håller år134 svenska hotell- och restaurangföretag, 1991 sin
kongress i Stockholm.

förhållanden2.2.4 Internationella
Någon frånkonkurrens råderutländska företags etableringar intestörre
på den rådersvenska hotellmarknaden. Orsakerna detattanges vara

påöveretablering inhemskaden marknaden och Sverige inteatt anses
något turistland jämfört flesta europeiskamed de andrastort t.ex.vara

länder. De enda internationella företag i landet ärrepresenterassom
dels bådaSheraton och franska Novotel, arbetar operatörs-som genom
avtal, dels Ramada franchiseavtal.har svenska hotell-De störstasom
kedjorna har däremot etablerat sig flertal utländska marknader. Iett
de flesta fall har dock dessa etableringar hittills visat sig mindre lyckade
från lönsamhetssynpunkt.

Begränsningar2.2.5 marknadsförutsättningarl
drivaFör hotellrörelse, alkoholdrycker, anordna danstill-att servera

ställning tillstånd.och för bedriva spel krävs i Sverige särskilda Spe-att
ciella föreskrifter reglerar själva etableringsrätten finns däremotsom
inte.

Utökad mervärdeskatt genomfördes för del fr.o.m.branschenssom-
den januari 19901 de bestämmelser i kraftträder 1991,samt nya som-
bl.a. slopandet möjligheten skattefritt subventionera anställdasattav
kost, medför sannolikt lönsamhetsproblem för hotell- och restaurangnä-
ringen. En tidigare diskuterad förbegränsning till avdrag ho-rättenav
tellrumskostnader har däremot skjutits framtiden.

områdeInom alkoholpolitikens aktualiseras ytterligare begräns-
påverkaningar till del kan förutsättningar. Socialsty-branschenssom en
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åldersgränsen för in-föreslagit höjningarrelsen i idéprogramhar ett av
på år för kraf-till samtidigt uttalat sigköp alkohol 20 ochrestaurangav

på lagtillämpning.prishöjningar restriktivaretiga alkoholdrycker och

2.2.6 Konkurrensmedel
går inte till-Service inte vilket medför hotellrumlagra outhyrtatt ettatt

någon intäkt samtidigt fasta kostnadernaför verksamheten de ärsom
går intevid Produktionsapparaten hellerkonstanta uthyrtettsom rum.

Efterfrågepåverkandeefterfrågan.kort sikt vid vikandeatt anpassa
charterpriser Ef-faktorer för turismen bl.a. valutakursändringar,är etc.

terfrågan iför övrigt drastiskt händelser omvärl-kan ändrasäven av
år ledde tillden exempel Tjernobylolyckan 1986är att storett som en-

Sverige.mängd utländska turister avbokade sina hotellrum i
prisviktigaste för företag vanligtvis ochDe konkurrensmedlen är

rik-för logi i dels utbudservice. Om marknadensegmenterar somman
sig i dels för privatpersonertjänsten, utbudtar mot reserpersoner som

ifrågasättas egentligtförra falletkan generellt priset i det är ettom
ofta kon-konkurrensmedel eftersom den marknaden mycketman

tilläggsservice.erbjuda sina olika Be-kurrerar med kunder typeratt av
tvåtalningsförmågan tjänsterese-huvudsakliga kundgruppernahos de -

främst be-privatresenärer skiljer sig Branschenmycket. ärnärer resp. -
påverkastjänstemarknaden i sin exempelvisroende och denna tur avav

avdragsbestämmelser vidoch traktamentsregler samt represen-rese- av
tation.

huvudsakli-anläggningstyperStadshotell och motorhotell deär som
erbjudande tjänstelogi. Under vardagar, denkonkurrerar närgen om av

efterfrågas, inte viktigastelogi vanligen priset normalt detärtypen av
sinaerbjudakonkurrensmedlet. Hotellen konkurrerar i stället med att

hotellkedjorna vänderkunder olika tilläggsservice. Framför allttyper av
bonuskort.sig till företagskunder med erbjudande rabatt ellerom

frågainslagen exklusivare service i in- och utcheck-Bland märks om
medförning, fri tidning och bastu, reducerad telefonavgift Kortenm.m.

fria övernattningar efter visstvanligen antal betalda gästnätter.ett
för för hotellrum kanBegränsas allt till avdrag kostnadrättentrots

påverkas; såväl konferensar-följden bli konferensmarknadenävenatt
sannolikt. Förbättradeantal längd i tid reducerasrangemangens som

tågkommunikationer onödigt med ho-flyg- dessutom iblandoch detgör
efterfrågan.tellövernattning medför ytterligare minskadvilket i sin tur

På priset viktigtför privatpersoner däremotmarknaden utgör ett
Differentierad prissättning vid veckoslut och underkonkurrensmedel.

påsommarhalvåret förmåför privatresenärer hotell ärövernattaattatt
åtgärd.för närvarande vanligen
företagen för hotellogi kon-Konkurrensen mellan marknaden är

ekonomiska relationerjunkturberoende, förändringar i näringslivetsdär
efterfrågan konsta-förändra väsentligt. l sammanhanget kansnabbt kan

dethotellkedjornas dominans i Sverige har blivit allt starkareteras att
framgått, Scandicårtiondet. Sara,tidigareExempel utgör,senaste som
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och Reso tillsammans för % omsättningen30 den totalasom svarar av
för logi.

utnyttjaFör de stordriftsfördelar finns i marknadsföringsak-att som
tiviteter, bokningsförfarande friståendeflerahar hotellföretag im.m.
sin bildat marknadsorganisationer. Exempel utgörtur gemensamma
Sweden Hotels, Best Western Country Side Sweden. skälenEttsamt av

slåtill sig i organisation beroendetstörre alltmeräratt samman en av
avancerade bokningssystem kräver för effektiva.samarbete bliattsom

förhållandetSamtidigt tenderar medföra viss prisstelhet och för-att en
sämrad konkurrens.

Den delvis ensidiga påsatsningen kapitalstarka kundertjänsterese-
har lett tillnärer överskott dyra hotellrum privat-under detett attav

efterfrågarvilka så-normalt billigare alternativ, upplever attpersoner,
dant rumsutbud successivt minskar. förhållandeDetta har bl.a. gett ut-

lågprislogiför på årenhotellmarknaden. De harsenasterymme exem-
pelvis Good Morning Hotels och Penny iHotel etablerats Sverige. Den
här hotellkategorin kan erbjuda enkla billigaoch Rummen rela-ärrum.

små,tivt utrustade med dusch, toalett, telefon och TV, saknar demen
kringarrangemang i form vanligen förekom-restaurangerav m.m. som

inom flertalet övriga hotellföretag.mer
Många kommuner det något någraangeläget stödja ellerattser som

påhotell eftersom behöver hotell med god standardorten man som
service invånare,för lokala företag och turism. kommunför-Svenska
bundet konstaterade i årundersökning 1987 52 kommuneratten som

led i turistsatsningar hotellsubventioner någoni form.ett gav
Ett kommunalt i hotellverksamhet kan medföra risk förengagemang
snedvriden konkurrens.en

turistrådSveriges har i olika sammanhang för klassifi-agerat att ett
ceringssystem bör införas för svenska hotell för underlätta i för-föratt

hand privatresenärer välja logi.sta att

Prisbildning2.3

2.3.1 Prissättning
Ett väl etablerat storstadshotell har i allmänhet beläggninghögen av
tjänsteresenärer på vardagar under hösten, våren.vintern och Under
veckoslut och under försöker på olikasommarsäsong attraherasättman
privata Ett vanligt konkurrensmedel framgåttresenärer. tidigareär som
prisdifferentiering.

Hotellbranschen baserar i grunden på någonvanligen logipriset form
divisionskalkyl där samtliga vinstpåslagkostnader fördelassamtav per

prisawägningenFör mellan olika storlek och standard el-rum. rum av
ler med olika antal bäddar saknas ofta dåkostnadskalkyler. Priset sätts
efter bedömningsmässiga grunder varvid i första efterfråganhandmer
och konkurrensläget beaktas. Man tvingas arbeta med överkapacitet,
dvs. ha lager hotellrum beredskap för marknaden. Kundenett av som
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beställning intillfår sinförhinder, möjlighet avbokahar, han ettattom
fårdebiteringspåföljd däremot hotelletmedanföre ankomstdygn utan

sista stund.hyras iintäkt inte kanvidkännas utebliven utrummetom
prissänkningaroftaunder skerUnder veckoslut och sommarsäsong

försöker därigenomprivatpersoner. Hotellenför möjligt lockaatt om
åtminstone veckosluterhålla rörliga kostnaderna undertäckning för de

genomsnitt-lågsäsong. medförPrisdifferentieringen denoch under att
ordinarie% detendast 50-70liga intäkten för hotellrum utgörett avca

listpriset.priset
tvåhelårsöppna vanligen tillanläggningarPrisändringar vid görs tre

januari-febmari, maj, och igånger år. prissättningen iNormalt skerper
i tid föresäsongsföretag priserna godseptember-oktober. I sä-sätts

på så möj-så tidigt stadiumbokningar skekan ettstart att somsongens
ligt.

sina med-prislistor tillutarbetar inteBranschorganisationen SHR
prissätt-prisersjälva sinalemsföretag dessa kalkylerar ävenutan om-

ningsfrågor branschcirkulär elleriolika aspekter kan mot-tasur upp
föralternativt lokaltHotellkedjorna prissätter logi regionaltsvarande.

ingående enheter.

Prisutvecklingen2.3.2
totaltframgår för hotellvistelseprisutvecklingen itabell 2.5Av procent

hotellvis-Priserna förökningen totala KPI.den procentuellasamt av
åren för-och 1989kraftigt. Mellan 1980telse har under 1980-talet ökat

också kon-snabbare de totalapriserna för logi. ökadedubblades De än
åråren. harfem 1987sumentpriserna särskilt under de första Fr.o.m. en

såinte markant.ökningstakten jämfört med KPIutjämning skett och är
haroch veckoslut,för enbart hotellrum, vardagGörs jämförelsen

inteperioden 1986-1989ökningen logikostnaden under nämnvärtav
överstigit prisutvecklingen.den allmänna

tidsperiodentill prisutvecklingen undertänkbara förklaringarFlera
varitprisutvecklingen i storstäderna harkan En kan attnoteras. vara

efterfrågan ökat rela-hotellpriserna i eftersomledande för landet och
såväl ipriserna dedetta drivittivt snabbt i centrala stadsdelar har upp

närområden landet. Eni andra delarstädernasstörre annanavsom
investe-ökadetill prishöjningstakten kananledning den snabba vara

ringskostnader markpriser.och
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Tabell Prisutveckling2.5 för hotellvistelse perioden 1980-1989,procent.

1980-85 1986 1987 1988 1989 1986-89 1980-89

Hotellrum,vardag 135,7 12,1 -3,9 5,4 10,7 25,7 196.3
Hotellrum,veckoslut 135,7 10,0 1.0 6,3 4,6 23,5 191
Fjällhotell 77,5 11,4 7,0 7,8 11,0 42,6 153,1
Stugvistelse 77,3 4,9 11,4 6,8 11,0 38,6 145,7

Hotellvlstelse,totalt 105,0 9,6 3,9 6.6 9,6 33.0 172,7

KPl, totalt 70,2 3,3 5,2 6,3 6,7 23,1 108,9

Källa:SCBKPIkorttidsindoxdec.1979dec.1989.-

Sammanfattande2.4 bedömning

Den totala marknaden för hotell- och restaurangverksamheten i Sverige
årkan 1989 beräknas till 30 miljarder kronor omsättningen förca varav

enbart uppgårlogi till 5 miljarder kronor eller 15-20 % bransch-ca av
totalomslutning. årAntalet hotell 1989 omkring 700,1ens var varav ca

000 stads-1 och motorhotell. Hotell- och restaurangföretagen organise-
i Sveriges hotell- och restaurangförbund SHR. Medlemsföretagenras

tvåför tredjedelar branschens omsättning.svarar av
Affärs- och konferensmarknaden tjänstelogi för 70 %svarar ca av

hotellens omsättning. Hotellkedjorna får allt starkare dominans;en
exempelvis Reso, Scandic och förSara omkring 30 % ellersvarar var-
dera 10 % den marknaden.av

Under 1980-talet har det svenska hotellbeståndet successivt förnyats
samtidigt rumskapaciteten byggts med 35 %. Under decennietsom ut
har 200 hotellän god standard tillförts marknaden.mer av

Hotellmarknaden karakteriseras för utbud hotellrum,ett stortav av
för höga investeringar otillräckligoch effektivitet. Ett allvarligt problem
tycks den ojämna gästbeläggningen Denutgöra. genomsnittliga belägg-
ningsprocenten har stadigt minskat under 1980-talet föroch är närva-
rande 45 %.ca

Företag konkurrerar vanligtvis med pris och service. För hotellnä-
ringens del gäller betalningsförmågan hos de huvudsakligaatt kund-

tjänsteresenärer privatresenärer skiljer sig högstgrupperna vä-resp.- -
sentligt. Branschen främst beroendeär tjänstemarknaden och dennaav
påverkas förutom den allmänna konjunkturen även ochav t.ex.av rese-
traktamentsregler, avdragsbestämmelser för representation Be-m.m.
gränsningar till vissarätten avdrag och slopande möjligheternaav attav
skattefritt subventionera anställdas kost beräknas medföra lönsamhets-

mångaproblem för företag i hotell- och restaurangnäringen. Utökad
mervärdeskatt genomfördes för branschens fr.o.m.del den januari1
1990. Enligt beräkningar gjorts SHR minskade försäljningensom av
inom restaurangnäringen betydligt -13 % under 1990. Till delstor an-

detta bero det ökade restaurangtjänster.ses momsuttaget
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efterfrågas, prisettjänstelogi ärvanligtvisvardagar, nor-Under när
ikonkurrerarhotellenkonkurrensmedelså viktigtinte utanmalt som

däremotprivatpersonerFörtilläggsservice.olikamedstället typer av
prissätt-Differentieradkonkurrensmedel.viktigtoftaprisetutgör ett

sådant medel.sommarmånader utgörunderoch ettveckoslutvidning
hotel-förintäktengenomsnittligadenmedförPrisdifferentieringen att

listpris. Underrumsprisordinarie%50-70ofta bara utgörlen av
etableratsbilligareochenklarelågprishotell medår s.k.har rumsenare

pri-förmöjligheterutökademedförtvilketmarknadenpå svenskaden
pris.lämpligtlogi tillfinnavatresenärer att

näringslivetiförändringarochkonjunkturkänsligHotellbranschen är
tjänsteresenäremasavhängigtefterfrågan, närmastförändrasnabbtkan

istordriftsfördelar,utnyttjaFör t.ex.näringen.förbetydelse attstora
bildarbokningsförfarandemarknadsföringsaktiviteter,fråga m.m.,om

Förhållandet i sigorganisationer.fristående hotellföretag gemensamma
följd.försämrad konkurrensmedprisstelhetvissmedförakan som
hotellbran-isnabbastägandesittökarbörsbolagochFörsäkrings-

hälf-i cirkai landethotellägande ärundersökningEnligtschen. omen
Kapital-driften.från självaskildfastighetsförvaltningenfallenten av

från driftensjälvaskillnadtillfastighetsägandet,funnitbolag harstarka
investeringsobjekt.lönsamthotellrörelsen, somvaraav

829



BEGRAVNINGARW3

Tjänsten3.1 och marknaden

3.1.1 Bakgrund
Årligen avlider i Sverige omkring 95 000 motsvarande när-personer

befolkningen. förhållande-Antalet avlidna har varitprocentmare en av
vis konstant årenunder de kommer sannolikt öka framsenaste attmen

Årtill sekelskiftet påberoende befolkningens ålderssammansättning.
2000 beräknas antalet avlidna komma uppgå till omkring 100 000.att
För närvarande inträffar omkring 85 % pådödsfallen sjukhus.av

förAnsvaret begravningen jordfästning åliggeroch gravsättning- -
dödsboet. månI den medel saknas till begravningskostnaden kan kom-

socialförvaltning lämna bistånd.ekonomiskt Rimliga kostnadermunens
dåtäcks socialbidrag Socialtjänstlagen 1980:620. För bedömningav av

vilka tjänster och hur kostnader frågakan komma istora väg-som ges
ledning i antal rättsfall där kammarrättett och regeringsrätten har prö-

frågor bistånd Socialnämnd tillvat begravningskostnader. Mångaom av
kommuner har utfärdat riktlinjer för hur lagen påskall tillämpas s.k.
sociala begravningar.

Ansvar och uppgifter för det frågaallmänna i begravningstjänsterom
regleras i olika författningar. Grundläggande bestämmelser i lagenges

jordfästning, lagen församlingslagengravrätt, och begravnings-om om
kungörelsen. I andra författningar bestämmelser i särskildages som av-
seenden berör utformning och utförande begravningar.av

åtarI praktiken sig församlingar och samfälligheter sitt obli-utöver
gatoriska mängd andra uppgifter har samband med be-ansvar en som
gravningsväsendet. Gällande lag församlingsstyrelse har hittills in-om
neburit inskränkning möjligheterna församlingarna be-en attav genom

begravningskostnadernagränsa för den enskilde.
En begravning föranleder åtgärderolikarad anspråkien tarsom

tjänster från i första hand det allmänna svenska kyrkan vissaochgenom
borgerliga kommuner, andra trossamfund begravningsentreprenö-samt

direktäven eller indirekt frånbl.a. leverantörer kistor ochrer, men av
gravvårdar gravöverbyggnad, transportföretag Någram.fl. tjäns-deav

tillhandahålles det allmännater och vissa trossamfundsom av av som
håller enskilda begravningsplatser ofrånkomligaär i den meningen att

12Redogörelsenbaseraspå uppgifter inhämtade civildepartementetsBegravnings-av
kostnadsutredningC 1989:01.Utredningen, uppgift varit klarläggabehovetattvars av
samhällsstödtill enskilda i sambandmed kostnaderför begravning,slutfördes under
september1990Betänkande SOU 1990:82.
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föreskrifter i gäller de tjänsterde bestäms tvingande lag. Det somav
upplåtelse gravöppninggravplats,hänger med gravsättning,samman av

samt transporter.
står i princip fritt för ombesörjer begravningdenDet att av-som en

anspråk.tjänster ivilka andra skallgöra tassom
begravningsbyråför naturligenDen primära verksamheten är atten

försälja kistor ochombesörja tjänster i samband med begravning, dvs.
blomsterdekoratio-förmedla tjänster transporter,somumor, annonser,

för begravningsakten,förtäring organisera och förberedaner, m.m.,
försäkringsersättningarbouppteckningar, utfallandebevakaupprätta

begravningsbyrån debiteraroch depositioner. Till de kostnader som
utgifter för-tillkommer för icke församlingsbo vanligtvis avseende s.k.

officiant kremation.samlingskostnader ochgravrätt,som
totala omsättningen i begravningsbranschens entreprenörsledDen

årmilj.kr. samtidigt branschens le-kan beräknas till 100 19901 somca
årtillverkningverantörsled för kistor beräknas omsätta caav samma

på gravvårdarmilj. sin huvudproduktion. Tillverkning135 kr sker ge-av
företag i stenindustrin totalt 250-300 milj.kr.omsätternom som

KPI-vikten för tjänsten begravningskostnader promille.2,4utgör

Konkurrensförhållanden3.2

Leverantörsledet3.2.1
Marknaden för kistor domineras i begravningsbranschens leveran-
törsled tillverkarföretagen Rydéns i Nybro AB, Nybro, Fredahl AB,av
Åsarp, och Fonus Träindustri, Falköping, tillsammans drygtharsom
90 % marknaden. Safac iFör resterande del Samhallföretagetav svarar
Malå Falköpings Träprodukter AB, Skimiskatteberg. sist-Detsamt
nämnda företaget sin fabrik iawecklade Falköping under 1989 och
etablerade sig i början i1990 Skinnskatteberg. Med delvisav annan
Verksamhetsinriktning, främst boardtillverkning, minskar företagets
kistproduktion sannolikt väsentligt.

årligen,Fonus Träindustri, tillverkar 30 000 kistor försäljeröversom
hela sin produktion kistor och tillbehör till de kooperativa begrav-av
ningsföreningarna. ocksåDessa för övrigt i företaget.delägare Fonusär

grawårdartillverkar i istenindustri Södertälje. Det finnsäven yt-egen
terligare leverantör kistor Anders Sahlin HB, Vällingbyen av som- -
tillhandahåller till utförandet enkel kista Funeral tillverkas ien som
samverkan mellan företag inom Samhall och Alstermo Bruk AB. Den

uppgåttsamlade produktionen har hittills till 500 kistor. Kistan typ-ca
så årgodkändes för1989 användning i samband med krema-sent som

tion. Försäljning sker landstingsjukhus.uteslutande till Sahlinnumera
årinledde 1989 mindre försöksverksamhet med Uddevalla sjukhusen

ifrågasättas sådansamarbetspartner. Här kan huruvida verksamhetsom
inom kompetensomrâde.landstingets Sjukhusledningen betonarryms

sådanaverksamheten huvudsakligen skall alternativ i fallatt ettses som
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åtgärderna ivill för delanhöriga till avliden självadär avsvara enen
får uppfattasintebegravningen verksamhetensamband med och att

begravningsverksamheten.direkt iett engagemangsom
På fanns1940-taletminskat kraftigt.tillverkare kistor harAntalet av

Fredahl ochfem. Rydéns i Nybro,fabrikanter, i endastomkring 20 dag
Safac 24samtliga privatägda.Träprodukter ärFalköpings Nya är ett av

i Svenskaföretag organiserasDessa fyraföretag i Samhallkoncemen.
informerauppgift bl.a.likkistfabrikantföreningen SLF är attvars

branschen ochkostnadsutvecklingen inommedlemsföretagen attom
Kar-fråga försäljningsvillkorpriser ochrekommendationer ilämna om

koope-tidigare1649. femte tillverkarentellreg.nr Den nämntsär som
begravningsföre-flesta landetsTräindustri i vilken derativa Fonus av

Begravningsföreningen FonusbedriverFr.o.m. 1989ningar delägare.är
året fusio-Träindustrii underkisttillverkning och med Fonusattegen

nerats.
från fabrik i Falköping via inhyrdakistorTräindustri levererarFonus

SBF-byråerna får sina leveran-åkerier itill försäljningsställena landet.
påfrån mark-på fyra övriga kistfabrikanternamotsvarande desättser

anlitai Stockholm kanprivata begravningsentreprenörernanaden. De
Begravningsbyråerna BBT förABTransportnybildade bolagetdet

lagerhållning kistorbisättningar,transporter, m.m.av
Årligen inköpsvärdetkistor ochtillverkas drygt 90 000sammantaget

begravningsbyråerna uppgår motsvarandetill milj.kr.,90hos ett ge-ca
lagerhåll-Någonkista.nomsnittligt inköpspris 000 kr.1 störreav ca per

begravningsbyråerna förevisar sittinte hosning förekommer utan man
varefter beställ-produktsortiment i form modeller och bildmontage,av

små Fredahl,successivt och ofta iningar hos tillverkarna sker poster.
tillsammansdäroch Safac försäljer kistor till NorgeRydéns även man

%för omkring 18 marknaden.svarar av
framgår omsättningar vidfabrikanternas ungefärligatabellAv 3.1

m.m.urnor, gravlyktor,försäljning kistor och tillbehör gravvaserav
årmarknadsandelar 1989.samt

Tillverkningstöretagens omsättning och marknadsandelar 1989.Tabell 3.1

Omsättning Marknadsandelar.
ackumuleratmkr. %Företag %

FredahlAB 3443 34
Träindustri 63Fonus 36 29

Rydéns Nybro 92l 36 29
SamhallSafac 9979
FalköpingsTrä-

AB 100produkter 11

Entreprenörsledet3.2.2
omkring privata begrav-450verkar deentreprenörsledetI utöver-

omkringbegravningsföreningen medningsbyråerna Fonuskooperativa-
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fyra ekono-verksamhet ibedriveroch ombud. Fonus250 platskontor
Fonus Riks, NordöstraStockholm Fonusföreningar-Fonusmiska

Mellannorrlandoch FonusNorrköping, Fonus TrollhättanGötaland
Sundsvall.

årligenbyråerna begravningsuppdragutför drygt 60 000privataDe
två uppdrag. Om-tredjedelar totala antaletcirka detmotsvarande av

uppgå vilket innebärtill omkring 500 milj.kr.beräknassättningen att
uppgårbegravningsbyrå omkringtill 1privatmedelomsättningen i en

byråerna familjoch dennesUngefär hälften drivsmilj.kr. ägarenav av
byråer anställda mellan 1övriga varierar antaletövriga anställda. Iutan

och 10 personer.
begravningsuppdragenutför omkring tredjedelFonusrörelsen en av

omsättning förmilj.kr. i000. Företaget budgeterar 400eller knappt 35
förår anställda omkring 700 Gemensamtoch antalet1990 är personer.

begravningsbyråer antalregelmässigt anlitardesamtliga är ett stortatt
sångare, musiker, bärare m.fl.uppdragstagare som

eldbegängelseförening lokal-bedriver StockholmsI Stockholm även
undereldbegängelseföreningen verksamhetSvenskaavdelning av

År beställningskontoromfattade 14Ignis. 1989 verksamhetennamnet
enbart i Stock-fyra Föreningen bedriver i dag verksamhetoch ombud.

be-totala antaletIgnis för knappt 3-4 % detholmsregionen. avsvarar
i Stockholmi landet samtidigt andelen utgörgravningsuppdrag som

omkring %.15-18
årenbegravningsbyråer ochminskat under deharAntalet senaste
gårsannolikt fortsätta. Utvecklingenkommerden tendensen motatt

tioårsperioden sinökatenheter. Fonus har under denstörre senaste
pri-årligen, Övertagandedelvismarknadsandel med %1nära avgenom

byråer.vata

Grawårdstöretag3.2.3
till-förföretag inom stenindustrinI Sverige finns 100 svararsomca

grawårdar gravöverbyggnadförsäljningverkning och samt upp-av
Årsomsättningen isättning, renovering och komplettering härav.

hälf-fördelat med ungefärberäknas till 250-300 milj.kr.branschen kan
komplettering.nytillverkning renovering ochvarderaten resp.

Gravvårdsfirmornas organiserar tjugotaletriksorganisation GRO
ungefär % marknaden.företag för 70medlemmar. Dessa avsvararsom

omkringTvå företagsgruppering dominerar och täckerföretag och en
Bröderna Wal-företaget ABtredjedel marknaden. Det största ären av

Älmhult årsomsättning på milj.kr.40-50lins Granitindustrier i med en
påomsättning cirka 30företaget Fonus medDet ärnäst största en

milj.kr.
gravvårdar direktförsäljning sker delsMarknadsföring och genomav

begravningsentrepre-företagen deras delsoch representanter, genom
något till-förekommer Företagenstörrenörerna, orter.mestsom

handahåller vägledning för kundernavanligen standardsortiment tillett
önskemål fråga material ochindividuella ikan tillgodoseäven ommen
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kyrkogårdsför-utformning inom för begränsningar olikaderamen som
valtningars bestämmelser stipulerar.

grawårdarPriset för varierar kraftigt. Faktorer betydelse härärav
material, form, textutformning bearbetning slipning.samt t.ex.genom

pris liggandeLägsta för gravöverbyggnad i form med in-stenen av en
skription 3 500 kr.är ca

Organisationsförhållanden3.2.4
påFonus Riks har beställningskontor i hela landet där deutom orter

övriga föreningarna Riks vidareverksamma. Fonus har huvud-ärtre
kontor och regionkontor i Stockholm dessutom regionkontor isamt
Västerås, Skellefteå.Gävle, Jönköping, Malmö, Göteborg och Dess-

finns regionala avdelningskontor. föreningenI tecknas medlem-utom
skap andel, för närvarande 200 kr. Föreningen har 3 000 med-per ca
lemmar-bland andra fackliga organisationer,märks HSB, Folksam,
pensionärsförbund och konsumentföreningar. Utbildningsverksamhet

Gårdbedrivs VårFonusskolan KF-skolan för i branschenochgenom
verksamma.

byråernaDe privata organiseras i begravningsentreprenö-Sveriges
förbund SBF. Förbundet, organiserar 60 % det totalarers som ca av

begravningsbyråerantalet i landet, har 425 auktoriserade medlems-ca
byråer och ombud i nio geografiska distrikt. auktorise-verkar Desom

byråernarade omfattas reklamationsnämndSBF:s behandlarav som
eventuella tvister. I anslutning till instiftats garanti-nämnden har en
fond. BegravningsbyråernasGenom Service BSAB sinaAB SBFger

frågor.medlemmar service i olika
År Begravningsbyråtjänst1980 bildades Memento till-AB, ägssom

medlemmar i SBF vissa kistfabrikanter.och Företagetsammans av
marknadsföringsfrågorsamordnar inköps- och bedriver konsult-samt

biståroch utbildningsverksamhet. Vidare företaget ägarföretagen i
företagsöverlåtelser.samband finansieringmed och Verksamheten fi-

pånansieras bl.a. medlemsavgifter baserade ägarföretagensgenom om-
sättning.

Grawårdstillverkande Grawårdsfirmornasföretag organiseras i
riksorganisation gravvårdsföreta-GRO, uppgift tillvarataär attvars

intressen i olika hänseenden. har etableratsDärutövergens en samar-
Gravvårdsfabrikernasbetsorganisation, Försäljnings GRF,AB med

åtta anslutna företag tiotal företag.samarbetandesamt ett

3.2.5 institutionella faktorer
tillstånd fråningaDet krävs myndigheters sida för etablering i begrav-

någraningsbranschen och offentliga regleringar aktualiseras inte utöver
tidigare nämnda lagar. Det finns heller inte direkt utbildnings-uttalade

såväl SBFMementokrav för branschens del, Fonus genomförmen som
vidareutbildningargrund- och för branschens personal.

834



överenskommelser3.2.6 Samarbete och
tidigareSafac riktarkistfabrikanternaprivatägdaDe samttre som

gällerframgått När detsitt utbud till privata begravningsentreprenörer.
såvälpå i tidigare utredningar konstate-priset kistor har SPK NOsom

på föreligger. Iprissamstämmighet jämförbara modellerrat att stor
förhållandena påprishöjningar dekombination med lika tyder attstora

varje fall inte priset konkurrens-olika leverantörerna i använder som
inte tillstimulerar i sinmedel. Avsaknaden priskonkurrens turav

åtgärder tillverkningellereffektivitetshöjande och kostnadsbesparande
för billiga kistor.konsumentenav

femårsperioden prishöjningarnaharUnder den senaste noterats att
SPK kon-i fyra fem tillverkarföretagen.varit i lika desett storastort av

år likaföretag höjde sina priser med exaktstaterade 1989 stortatt tre
i prishöj-redovisade skillnaderprocenttal, företagens kalkylertrots att

ingår kistor.i tillverkningningsbehov för de olika delposter avsom
ifrågasatte inte prishöjningarna lig-därför i promemoriaVerket en om

gårnivåpå så lönsamhetsmässigthög det företagävenattger en som
får följdfull kostnadstäckning vinst. har, bl.a. tilloch NOsämst av pro-

påbörjat utredning horisontell prissamverkanmemorian, av-en omnu
seende kistor.

så långtsyfte möjligt tillgodose anhörigas intressen har konsu-I att
KOV år överenskommelserunder tecknat radmentverket senare en

begravningsbranschen marknadsföring. Bland andraavseende och dess
anhörigasärskilt deviktiga punkter märks överenskommelsen attom

erhålla bekräf-begravningsuppdrag skriftligvid beställning skallettav
ingåpå överenskommits itelse med prisuppgifter inkl. vadmoms som

Grawårds-också tillsammans meduppdraget. Konsumentverket har
försäljningriksförbund villkor vidfirmornas utarbetat allmänna av

grawårdar gravöverbyggnad. harBeträffande gravskötsel överens-
kyrkogårdsdelegation, inne-medkommelser tecknats svenska kyrkans

förvillkorenbärande Standardavtal utarbetats för skötseln attatt samt
bestämmelser.dessa tjänster har till konsumentköplagensanpassats

fr.o.m. juli 1989har vidare träffat överenskommelser gällaKOV att
organisationermed förutom begravningsentreprenörerna och deras -

förIgnis kyrkans nämndSBF, Fonus med GRO, svenskaävensamt -
församlings- pastoratsförvaltning numera kyrkans förvalt-och svenska

kyrkogårds- SKKF.ningsnämnd Sveriges krematorieförbundoch och
frågasåväl marknadsföring, iAvtalet avtalsvillkor bl.a. omavser som

direktreklam tidigast fyra veckor efter dödsfallet.
Aockså granskat formulär i sammanhangKOV har de användssom

begravningsbyrå förordnande begrav-där hos vill teckna s.k. omman
begravningsbyrån förning beloppeller hos vill deponera ettom man

täckande begravningskostnaderna, alternativt begrav-attav genom
ningsbyrån förmånstagareinsätts till försäkring.som

årens begravningstjänsterharUnder lopp del ärenden avseendeen
ARN. Erfarenheternahandlagts Allmänna reklamationsnämndenav
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klagomålvisar vissa reklamationsnämndenhos KOV ochtyperatt av
kraftigt minskar överenskommelser i kraft och tillämpas.trädernär nya

Ökat samhällsansvar3.2.7
Frågan ökat samhällsansvar för begravningskostnader harettom un-

två riksda-der de decennierna vid olika tillfällen behandlatssenaste av
åtgärderna gåttDe önskade har i införa antingenstort ut attgen. en

för församlingallmän begravningsförsäkring eller vidgad kompetensen
för begravningstjänster till församlingens in-med skattemedelatt svara

vånare. hand kyrkans central-Man har under velat svenskaäven att
kommitté i princip kostnadsfri begravning skulleskulle utreda hur en

genomföras.kunna Begravningskostnaderna vanligtvis redanär nu en
uppgårmycket tyngande i den kyrkokommunala budgeten och tillpost

invå-15 % kyrkokommunernas utgifter. Kostnaderna räknatca av per
varierar kraftigt mellan kyrkokommunerna. s.k. dissenterskat-Dennare

begravningsväsende och folkbokföring, ochten, uttassom avser som av
dem inte tillhör svenska har beräknats till % försam-kyrkan, 30som av
lingsskatten.

påtalatStora organisationer, bl.a. LO, har under hand begrav-att
prisnivånningskostnaderna ökat betydligt den allmänna ochän attmer

förvånande låtadet denna bakgrund inte förslag det all-ärmot att att
för vissa begravningskostnader allvarligt diskuteras. LO-männa svara

distriktet i regionalNorrbotten genomförde prisundersök-t.ex. en egen
ning ibranschen november 1989.av

Kyrkokommunerförsamlingar för anhöriga iunderlättar alltmer
tillhandahålla rådgivningsamband dödsfall utform-med attgenom om

ningen begravningsakten praktiska detaljer kringoch andraav om
Åtgärder åtminstonedenna. till begravningskost-del reducerarsom en

utlåning bårtäckennaden fria kostnadsfrilokaler, Be-är t.ex. m.m.av
gravningsbranschens organisationer har förtecknatoch entreprenörer
och samlat konkret information i instruktiva all-broschyrer gersom

råd och redogör för vilka tjänster kostnadsfria och vilkamänna ärsom
måste bekosta själv.man

Frågan ocksåobligatorisk försäkring vid flera till-allmän harom en
föremål såvälfällen varit för riksdagens behandling. Därvid har social-

försäkringsutskottet SfU 1974:2 pensionsförsäkringskommitténsom
SOU ekonomisk1971:19 uttalat sig bl.a. bakgrundemot, mot attav

erhållashjälp kan inom för yrkesskade- grupplivförsäkringarochramen
begravningskassor. Grupplivförsäkringarnas utbyggnad undersamt
år möjliggör pensionärer organisationer försina täm-attsenare genom

erhållaligen rimliga frivillig försäkring viss be-kostnader kangenom
gravningshjälp. I debatten hävdades bl.a. allmän försäkringatt en san-

fånolikt inte skulle begravningskostnaderna mot-utan snararepressa
effekt vissmed överstandard följd.satt som

13Jämför civildcpartementetsBegravningskostnadsutredningC 1989:01.
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frågor anskaf-faller primärtkyrkokommunal kompetensInom om
Frågan kompetensensskötsel begravningsplatser.fande samt omavav

områdepååtgärder begravningsväsendetsomfattning det gällernär
årmål kyrko-beslut 1971prövades regeringsrätten i avseendeett avav
begravningar.helt fria Avfullmäktige i Sundbyberg införandeom av

tillhanda-framgår inte omfattarförsamlingens kompetensdomen att
drivandehållande heller intefria kistor, svepning och och avav urnor

friabegravningstjänst med helt tjänster.egen
begravnings-inomavseende församlingarnas kompetensRättsläget

förekommer redanpraxisväsendet huvud oklar. Iöver tagetanses som
i skildadet harfria begravningstjänster i vissa kyrkokommuner och

dennaönskvärt förhindrasammanhang betraktats mindre eta-attsom
lagstift-hävdatsbegravningshjälp. Det har i debattenblerade attt.0.m.

församlingarnasningen till praxis ochhellre bör gällandeanpassas
sålunda för kyrkokommunernakompetens vidgas; ökat attett ansvar

uppbromsningför begravningskostnader kunna medföraskulle ensvara
upphandling kis-rationellde stigande kostnaderna, t.ex. avgenom enav

så påoch priset dessa skulletor att pressas.urnor
fått spridning s.k. be-under alltEtt 1980-talet ärstörresystem som

förförsamlingar kostnadergravningsclearing, dvs. reglering mellan av
i för-begravning utanför hemförsamlingen. begravning skerNär annan

avgifter för tjänstersamling hemförsamlingen vanligenän uttas som
fria i hemförsamlingen. Clearingen frivillig och kannormalt ärär avse

Fråganrikstäckande lag-landet clearing, stift eller kommuner. om
frivilligstiftning i detta syfte har aktualiserats i olika sammanhang, men

år emellertidanslutning hittills föredragits. harhar Kyrkomötet 1990
beslutat regeringen lagstiftning innebärhos begära att pasto-att somen

samfälligheter begravningsclearing.och blir skyldiga tillämparat att
årAnslutningen % och innebärtill 1989 drygt 70systemet envar

från år dåkraftig %.ökning 1979 anslutningen endast 4var

förhållanden3.2.8 Internationella
någonnordiska västeuropeiska länder finnsI de länderna och i vissa

form för försäk-begravningshjälp. Inom för allmänsystemenav ramen
utgår begravnings-ring i Danmark, Finland vissa bidrag tilloch Norge

kronorkostnader. I Norge exempelvis bidragsbeloppet 000 norska4var
år utgårbeloppet bidrag till Danmark1989. Av 20 % Itransport.avser
år från begravningarden sjukförsäkringen bidrag till1990 allmänna ett

utbetalades begravnings-med 3 117 danska kronor för FinlandIvuxen.
utgår efterår intebidrag 1989 med högst finska bidraget3 631 mark

år.fyllda 66
internationellt branschsamarbeteArbetet sker för delFonus genom

inom Europeiska begravningsunionen i Wien.EBU med säte-
-Association Euro-Den privata branschsektorn i AETrepresenteras

péenne de Thanatologie.
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Prisbildning3.3

Prissättning3.3.1
femårsperiodenUnder den har kistfabrikanterna genomförtsenaste

prishöjningar med %55 under det konsumentprisindex underatt
period ökat med 34 %. I tabell redovisas prishöjningarna i3.2samma

form basår.index med 1983 Vanligen genomför leverantörsle-av som
gång år.det prishöjningar Under gjordes prishöj-1984 dessaen per

tvåningar vid tillfällen, varvid den sista höjningen genomfördes i de-
cember. några årFöretagen genomförde i stället inte höjningar under
1985.

Tabell förPrisindex kistor dec 100.3.2 kv.1984 -1 1989 1983

t.o.m.
kv.1

Företag 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Rydéns i Nybro AB 125 125 130 135 143 155
Fredahl 124 124 129 135 143 155
Falköpings Nya
Trâprodukter AB 124 124 129 135 141 153
FonusTräindustri 123 123 135 139 149 154
SamhallSafac 125 125 131 136 145 155

Genomsnitt för
marknaden 124 124 131 136 145 155

KPl 108 114 118 124 132 134

framgårSom avsnitt förser3.2.1 Svenska likkistfabrikantföreningenav
medlemsföretagen med rekommenderande prislistor förunderlagsom
företagens prissättning. Sveriges begravningsentreprenörers förbund,
SBF, inte prislistor i egentlig mening medlemsföretagenutger utan

själva påkalkylera sina priser och tjänster. Förbundet till-uppges varor
handahåller från-till-priser,dock enklare mall med upptagande deen
vanligaste tjänsternaoch tillsammans uppgiftermed uppta-varorna
gande normaltider för olika i begravningsuppdraget. Mallenmoment

inteanvänds minst i SBF:s kurs- och studieverksamhet. RiksFonus ut-
arbetar och distribuerar till de regionkontoren färdiga prislistoregna
jämte uppgift normaltider för olika i Förfaran-uppdraget.momentom
det normtider för olika i uppdrag kan möjligenatt moment ettange
medföra viss risk fungera och i förlängningen innebäranormerandeatt

stelhet i prissättningen.en
Kostnaden för kista 30-35 % den totala kostnaden förutgör av en

påläggbegravning och inrymmer uppgårvanligtvis till 100 %.ett som ca
Priset för kistan begravningsbyrånhos inkluderar svepningstillbehör.

byrånDäremot debiterar tjänsten svepning regel separat.som
årenI SPK-utredningar 1982 och specifikt1984 behandlades entre-

frånprissättning kistor till följd hemställan NOprenörernas av en
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kostnadstäckandedebiteraföransåg branschen i stället att ar-attsom -
motiveratsrimligenpålägg på kistor vadhaft högre änvoden avsom-

framgått genomförtidigareförsäljning kistor. Somförkostnaderna av
kistor.ånyo prissamverkanutredningNO omen

begravningsupp-Begravningsbyråns vinst vidkostnadstäckning och
pålägg på inköpspriset för kistan, delsvanligtvisomfattar delsdrag ar-

pålägg. Dä-normalt ingaoch tjänsterFör förmedlade görsvode. varor
någon förmed-begravningsbyrån formvanligenerhållerremot av

förtäringsställettidningen,från blomsteraffären,lingsprovision etc.t.ex.
itjänster be-utgår för ochår mervärdeskattfullFr.o.m. 1991 varor

ingenreducerad ellerfull,tidigare tillämpadesgravningsbranschen;
fördyrasgenomförtspå ändringenolika tjänster. Närallsmervärdeskatt

med ibegravningsuppdragberäkningar normaltbranschensenligt ett
genomsnitt 000-1 500 kr.1

utgår för begrav-inteNågra bidragstatliga eller kommunala
tillhandahåller tidigareningsbyråernas verksamhet. Däremot an-som

pristill subventioneratkostnadsfritt ellerförsamlingardelgetts urnaen
fö-gravplatskremation,bidrag för bärare,och även transporter, m.m.

rekommer.
sjuk-diskuterats detallmänna debatten har detI den genomom

inträffar,dödsfallenhuslasarett, tidigare 85 %där nämnts avsom
påverka begravningskostnaderna,möjligheterskulle finnas t.ex.att ge-

pågårframgår avsnitttidigareinköp kistor.rationellare Som avavnom
i liten i Uddevalla.för närvarande försök skalaett

Prisutvecklingen3.3.2
förkonsumtionen delpos-Prisutvecklingen för den totala privata samt

åren framgår tabell 3.3. Pos-för 1984-1989begravningskostnaderten av
kostnadernabetydligt snabbarebegravningskostnader har ökat änten

KPI.konsumentprisindexför tjänster i totalaochvaror

för konsumtion begravningar 1984-Tabell Prisutveckling privat samt3.3
basår 100.1989 1983

198919881986 19871984 1985

132 141Totalt KPI 118 124108 114
Begravnings-

166kostnader 144 15a109 11e 129

SCB.Källa:

bedömningSammanfattande3.4

Årligen knappelleravlider i Sverige omkring 95 000 pro-enpersoner
frånårliga dödsfall beräknas ökabefolkningen. antaletDetcent nu-av

åren till 110 0002000-2010 ochvarande dödstal till 100 000 under caca
år 2025.



Den totala omsättningen i begravningsbranschens entreprenörsled
uppgåberäknas till milj.kr.1 100 Branschens leverantörsled omsätter ca

135 milj.kr. för tillverkning kistor 250-300 milj.kr. för till-av resp.
grawårdarverkning gravöverbyggnad.av
fem återstårEndast kistfabrikanter det tjugotal tillverkareav som

påfanns 1940-talet. Utöver dessa fem företag finns ytterligare mind-en
tillverkare säljer kistor i enkelt utförande, huvudsakligen tillre som

landstingsjukhus. företagenTre dominerar och tillsammansav svarar
för 90 % marknaden.över av

Årligen tillverkas Lagerhållning90 000 kistor.över i skala skerstörre
inte begravningsbyråernahos i landet produktsortimentet förevisasutan
i form modeller och bildmontage varefter beställningar tillverka-hosav

sker successivt småoch normalt i Fredahl, Rydéns och Safacposter.ren
har sigetablerat i Norge där för %18sammantagetman svarar ca av
marknaden. De tillverkande företagen organiseras i likkistfab-Svenska
rikantföreningen, SLF.

Omkring 100 företag i stenindustrin för tillverkning,svarar renove-
ring och komplettering grawårdar. Två företag dominerar AB Brö-av -Älmhultderna Wallins Granitindustrier i och Fonus, Södertälje. Grav-
vårdsfirmornas riksorganisation, GRO, organiserar tjugotalet företag

medlemmar.som
Entreprenörsledet omfattar begravningsbyråerdels 450 privata som

utför omkring årligen,60 000 uppdrag Fonusbyråerdels 250 med ca
35 000 uppdrag. Stockholms eldbegängelseförening, byråerIgnis, har 14
och bedriver i dag verksamhet enbart i Stockholmsregionen. Antalet
byråer har minskat årenunder de och den tendensen kommersenaste
sannolikt fortsätta. byråernaDe privata tillanslutna Sveriges be-äratt
gravningsentreprenörers Förbund SBF.-

Såväl NO SPK har tidigare konstaterat prissamstämmighet istorsom
påleverantörsledet jämförbara kistor. I kombination med lika stora

förhållandenaprishöjningar tyder olika leverantörer inte använ-att
prisetder konkurrensmedel. NO har bl.a. till följdsom nu, av en pro-

frånmemoria påbörjatSPK, utredning horisontell prissamverkanen om
Ävenpå kistor. påprissättning kistor varit före-entreprenörernas har

mål för NO:s intresse branschen, i stället för debiteraansett att attsom
kostnadstäckande påläggarvoden, haft högre vid prissättning kistaav

vad rimligen motiverasän kostnaden för sälja kistan.attsom av
KonsumentverketKO år,har under så långti syftebl.a. attsenare

möjligt tillgodose anhörigas intressen, tecknat rad överenskommel-en
med branschorganisationer, riksförbund och för svenska kyr-ser organ

kan rörande begravningsbranschen och marknadsföring.dess deI nor-
diska länderna och i vissa någonvästeuropeiska länder finns form av
begravningshjälp. Inom för utgårför försäkringallmän isystemramen
Danmark begravningshjälp med 3 177 danska kronor, i Norge med
4 000 norska kronor och i Finland med finska3 631 mark.
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femårsperioden 1984-1989begravningskostnader har underPosten
KPI ellerkonsumtionentotala privatabetydligt snabbare denökat än

%.med % 4166 mot
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REPARATIONER4 AV VITA VAROR

Tjänsten4.1 och marknaden

4.1 Tjänsten
Tjänsten reparationer vita reparationer hus-tyngreav varor avser av
hållsapparater. De produkter kylskåp,räknas vita ärsom som varor
frysskåp, frysboxar, tvättmaskiner, centrifuger, torkskåp,torktumlare,
diskmaskiner, fullhöjdsspisar, bänkspisar, spisdiskar, inbyggnadsugnar,
köksfläktar mikrovågsugnar. Reparationer utförssamt tyngresom
kylanläggningar och andra anläggningar för ingårkommersiellt bruk
inte i undersökningen. Produkten bestårreparationer vitaav varor av
två delar. Det dels själva tjänsten i formär arbetskraft och dels denav
reservdel eventuellt krävs för maskinen funktionsdugliggöraattsom
igen.

påKvaliteten tjänsten då det gäller reparationer utförsstyrs som
enskilda konsumenter konsumenttjänstlagen SFS 1985:716. Kon-av
sumenttjänstlagen tjänster påskall utföras fackmässigt sätt,att ettanger
vilket medför påkvaliteten reparationen skall likartad obero-att vara
ende utfört reparationen.av vem som

Kundens alternativ antingen köpaär maskin eller för-att atten ny
söka maskinen själv.reparera

4.1 .2 Marknaden
På marknaden för reparationer vita för konsumentbruk finnsav varor
det företag har sin huvudsakliga sysselsättningsom attsom reparera
vita och företag endast utför reparationer vitavaror som av varor som

bisyssla. Totalt det 52014 företagär marknadsför sigen ca som som re-
enligt den enkätparatörer SPK har tillsänt urval Tillreparatörer.ut ett

den kategorin hör bl.a. företag egentliga verksamhet ärsenare t.ex.vars
sälja vita eller utföra elektriska installationer.att varor
Marknadens storlek kan i antal reparationsuppdrag.mätas Totalt

uppgick antalet reparationsuppdrag år 1989 till 980 inkl.000 garanti-ca
reparationer dvs. reparationer till maskinen inte självägaren be-som
höver betala hos de 520 företag medlemmar i Elektriskaärca som
hushållsapparatleverantörer Service EHL ellerService och mark-
nadsför sig vitareparatörer Garantireparationernas andelsom av varor.

det totala antalet reparationsuppdrag uppgick till %.35av ca

14Uppgiften finns, liksom övriga uppgifter beskrivningenbyggerpå, angivenmedsom
konñdensintervall95 % i metodbilaga bilaga finnsI 3 metodbeskrivningför denen

undersökning underlagtill beskrivningen.ärsom
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vitaförsäljning ärvidtillämpasgaranti normaltDen varoravsom
medkompletterasårs garanti. EHL 74köparenEHL 74 ettsom ger

eventuellaskyddköparenserviceåtagandet 87EHL motettgersom
87 fungerarår från EHLinköpsdatumet.tillverkningsfel inom somtre

vidfår självriskbetalamedför köparenvilketförsäkring att repa-enen
någonintevanligtvistillämpasreparationstjänstenration. Vad gäller

tillämpas.reglerkonsumenttjänstlagensgaranti detspeciell ärutan som
inkl. för-milj.kr.år 690på 1989 drygtmarknadenOmsättningen var

förekommerNågon tjänstenimportsäljning reservdelar. avav
åren vilket bl.a.minskat dereparationsuppdrag harAntalet senaste

Vidarefått kvalitet.allt bättreharkan förklaras apparaternaatt enav
detmedförtarbetskraft,framför alltkostnadsutvecklingen, atthar

då kostnadenreparationerlåta vissautföralönsamtinte längre är att
hushållsapparater.smådå gällerdetdet märksblir för ännustor mer

avrådakonsumenttjänstlagen,skyldiga, enligtReparatörerna är att en-
eko-intefrån låta reparationer ärutföraskilda konsumenter att som

i för-livslängdekonomiskatill bl.a.nomiska hänsynmed apparatens
hållande för reparationen.kostnadentill

KPIkonsumentprisindexingår inte iReparationer vita varorav
itvättmaskinreparationingår delpostenDäremotpost. avegensom en

årpromille 1989.KPI-vikten för delposten 1,1KPI. var

Konkurrensförhållanden4.2

Företagen4.2.1
reparations-sig haPå finns 520 företagmarknaden det angersomca

i EHLantingen medlemmarföretagvita Dessa ärverksamhet varor.av
gulavitasigmarknadsför reparatörerService och eller varoravsom

säljer vitabutikerfinnstelefonkatalogen. Detsidorna i somvarorsom
ingår dei de 520dereparationsuppdrag,utför vissaäven ommen

ocheller medlem i EHL Ser-marknadsför sig ärinte reparatörersom
liksomföretagentill de 520potentiella konkurrentervice. Butikerna är
företagdessaFörutomvitareparationerelektriker utför varor.avsom

utförbl.a.harfastighetsägare reparatörerfinns det t.ex. somegnasom
kon-sistnämnda reparatörerDenreparationer vita gruppenvaror.av

på marknaden.inte denkurrerar öppna
vitareparationer% enbartutför 30knapptde 520 företagenAv av

kombi-oftaVerksamheterverksamhet.ingenoch har somannanvaror
för-installationer,elektriskareparationsverksamhetmed är t.ex.neras

små elektriskaoch reparationersäljning vita apparater.avvarorav
finnsmarknadenpå denutför reparationerföretag öppnadeAv som
inteföretagochvitvaruleverantörtillföretag knutnadet är somensom

ingår antingenföretagenleverantörsanknutnaleverantörsbundna. Deär
skriftliga, alterna-eller harvitvaruleverantöri koncern som ensamma

eller flera leverantörer.tivt muntliga avtal med en
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De kontrakterade företagen har oftast påensamrätt vitvaruleveran-
garantireparationer inom det områdetörens geografiska företagetdär

verkar. Vissa marknadsför sig auktoriseradreparatörer märkes-som
namn Ett reparationsföretagreparatör. auktoriserat har kon-ärsom-
trakt med den leverantör distribuerar det aktuella märket. De kon-som

fårtrakterade företagen kontinuerlig information och utbildning vad
gäller de märken de har avtal Det uppdragsgivaren leverantör-ärom.
en genomför den informationenhär och utbildningen. Informa-som
tionen och utbildningen fördelarde kontrakterade företagär en av som
har jämfört företagmed de inte har den här bindningen till vit-som en
varuleverantör. En fördel de kontrakterade företagenär attannan
behöver söka iuppdrag omfattning.samma

Det vanligt leverantörsbundetär reparationsföretag har avtalatt ett
med flera leverantörer, inte ingårdet i koncern vit-om samma som en
varuleverantör.

Tabell Fördelningen år4.1 reparationsuppdrag 1989.av

Företag Antal service- Andel reparations-
enheter uppdrag %1989,

AB Electroservlce 49 31
ASEASkandiaABB ServiceAB 18

EHA-ServiceAB 3 1
Övriga 60

Summa 100

Marknadens företag enligtstörsta SPK:s enkätundersökning,är,tre
AB Elektroservice, ABB Asea Skandia Service AB och EHA-Service

ingårAB. Samtliga i koncerner tillverkarimporterar vitatre som varor.
årDe utförde 1989 tillsammans %40 det totala antalettre ca av repa-

rationsuppdrag utfördes marknaden. Företagen utför i huvudsaksom
påreparationer de märken knutna tillär koncern.som resp.

AB Elektroservice dotterbolag tillär AB Electrolux. Electrolux är en
världens leverantörer vitastörsta Märken bl.a. Hus-av av varor. som

Elektro Helios, ingårZanussi och Electrolux i koncernen. Elek-qvarna,
troservice utför garantireparationer Electrolux ickeävensamt garan-

påtireparationer ingårde märken i koncernen. Företaget har 49som
servicestationer i landet utför reparationer vitarunt om som av varor.
Dessutom företagethar enheter på24 utför reparationer utrust-som
ningar för kommersiell kyla. årElektroservice utförde 1989 %31ca av
det totala antalet reparationsuppdrag påutfördes marknaden.som

ABB ASEA Skandia Service AB dotterbolag till ABB Skan-är Asea
dia AB. Företaget utför garantireparationer följande märken: Cy-
linda, Philips, UPO och Moulinex. ServiceAsea Skandia utför ickeäven
garantireparationer främst de angivna märkena. Företaget harovan

serviceenheter18 i landet utför reparationer vitarunt om som av varor.
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ventila-reparationer villavärmepumpar,företagetutförDessutom av
reparations-8 % allautförde företagetTotalttionsaggregat etc. ca av

årmarknaden 1989.utfördesuppdrag som
bil-EHA-Service ABi storleksordningtredje företaget ärDet som

sinaslog ihopoch BoschSiemensapril 1989dendades 1 attgenom
företagettyskadotterbolag till detEHA-Serviceserviceenheter. ärresp.

påreparationerutförGmbH. FöretagetSiemens HausgeräteBosch
filialer.EHA-ServiceSverige harISiemensBoschs och treapparater.

EHA-Service informera reparatö-reparationer skallutföraFörutom att
garantireparatio-med avseendepå bolaget har avtalföretagde somrer

skallInformationenpå EHA-Service inte etablerat.där ärorterner
årutförde 1989EHA-Serviceteknik.produkter ochomfatta canynya

på markna-utfördesreparationsuppdragtotala antalet% det1 somav
den.

då de huvud-med varandrainteföretagen konkurrerarDe tre stora
ingår tillknutnapå i ellermärken ärutför reparationer desakligen som

etable-företagviktigaste konkurrenter ärDeras ärkoncern. somresp.
påområden reparationerutförgeografiska ochrade inom somsamma

på varje bero-mycket lokaltKonkurrensen skermärken. ort,samma
åker förtill kundenpå flesta fall hemi deende ut-reparatören attatt

Elektroservicepå ärmedförreparationen plats. Detföra trots attatt
pårådaså konkurrenspå detmarknaden totalt kan ortstörst stor resp.

fö-då flesta mindregarantireparationer, deframför allt ickevad gäller
Förpå slagsamtliga märken ochreparationerutför apparater.retag av

begränsad. Leverantörengarantireparationer konkurrensen ut-är mer
ingårområdet igeografiskainom det aktuellanyttjar den reparatör som

dekontrakt med. För reparatörerleverantören harellerkoncernen som
kontrakt skerformivertikala bindningar till leverantörhar avensom

kontrak-Närhar tecknats.hand innan kontraktetkonkurrensen i första
någotpåbörjats har inte leverantörensamarbetet hartecknat ochärtet

då leve-fungerar,samarbetetdirekt intresse byta reparatöratt omav
utbildning.i i formhar investerat reparatörenrantören t.ex.av

Branschorganisationer4.2.3
hushållsappa-Elektriskabranschorganisationenhuvudsakliga ärDen

vitvam-330Service organiserarService EHLratleverantörer casom
allaår 85 %utförde 1989EHL Services medlemmarreparatörer. avca

ingår i Elektriskapå Organisationenmarknaden.reparationsuppdrag
medlemmar,hushållsapparatleverantörer EHL har 15 samt-som ca

skyldigai EHLMedlemmarna ärliga vitvaruleverantörer. att varastora
vitainte självaService demedlemmar i EHL även varorreparerarom

reparationsföretagutför reparationer. Alladotterbolageller har ett som
i skallmedlem EHLvitvaruleverantörhar avtal med ärsomensom

derasföreskriverOrganisationeni Service.medlem EHL attvara
inteserviceräkningspeciellskall användamedlemmar utgermenen

medhjälper sina medlemmarnågra Servicepris- eller tidlistor. EHL att
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lösa tvister med konsumenter, myndighetskontakter infor-samt utger
mationsmaterial bl.a. lagar och kungörelser till medlemmarna.om nya

Förutom EHL Service finns tvådet andra organisationer organi-som
bl.a. vita Det Serviceföretagensreparatörer riksorga-ärserar av varor.

nisation SRO och Elektriska installatörsorganisationen EIO. SRO
den tvådessaär större organisationer vad gäller vitareparatörerav av

och organiserar företag110 vitavaror ca som reparerar varor.
EIO bl.a. rekommenderad timdebiteringslista SPK:s kar-utger en

tellregister 2005. Prislistan i första hand installationsverk-regnr avser
samhet den tillämpas fåtal vitvarureparatörer.även ettmen av

4.2.4 Kunder
Reparatörerna har flera olika kundkategorier. De utför reparationer
enskilda konsumenter, vitvaruleverantörer, bostadsstiftelser, kommu-

hotell De kundgruppernastörsta enskilda konsumenterär ochetc.ner,
vitvaruleverantörer i huvudsak garantireparationer. Reparationer
enskilda konsumenter årutgjorde 1988 60 % alla reparationsupp-ca av

pådrag. Inget tyder andelen skulle ha förändrats sedan dess. Garan-att
tireparationernas andel det totala antalet reparationer uppgick tillav ca

år35 % 1989.

4.2.5 Regleringar
Sedan den januari1 finns1989 kungörelse utfärdad natur-en av
vårdsverket bl.a. hur fullständigt halogenerade klorfluorkar-som anger
boner CFC 11, 12, 113, 114 och 115 s.k. freoner och fullständigtsom
halogenerade bromerade fluorkarboner CFC 12 Bl och 13 Bl skall tas

hand i samband med reparationer kylanläggningar och värme-om av
Paragraferna i kungörelsen berör reparationer trädde ipumpar. som

kraft den juli1 1989.
Freon finns i kylkretsen i kylar frysar. fåoch För in i kylkretsenatt

vid reparation krävs det företaget eller den enskilda teknikernatten
tillståndhar behörighetsbevis köldmediemängden överstigerett 3om

kg. Understiger köldmediemängden 3 kg, vilket den i frysar och kyl-gör
skåp för hushållsbruk, krävs inget tillstånd, köldmediet skallmen om-
händertas Det innebärreparatören. köldmediet skall samlas iattav upp

behållaresärskild återförasskall till importörendistributören.en som
Denne skall bedöma köldmediet återvinnasskall ellerom

såKungörelsen är den inte påverkahar kommitännuatt attny
marknadens struktur. Hanteringen köldmedier skapar kostna-extraav

förder vilket medförreparatören reparationen blir dyrare för kun-att
den. Dessutom kan dessa kostnader medföra mindre företagatt som
sällan utför den här reparationer, kan komma upphöra helttypen attav

dåmed reparationerna de alltför extra kostnader istoragenererar
form utrustning. Det medför det finns möjlighett.ex. attav atten
marknaden blir såspecialiserad enbart vissa företag utförattmer repa-

gårrationer där i köldmediekretsen, till skillnad denman mot nuva-
situationen dårande de flesta utför samtliga slagreparatörer av repara-
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före-vissa mindreeventuelltfortsatt utveckling kantioner. En attvara
fårdå till-de inte längrereparationsverksamhetsinmedupphör entag
frysar.reparationer kylar ochinte utförbeläggning deräcklig avom

och 115 skall113, 114köldmediema CFC 11, 12,Användandet av
januari 1995 vil-och frysar den 1nyproduktion kylarhelt iupphöra av

min-reparationer kommeri samband medmedför problemet attket att
köld-med den häroch frysarantalet kylarska i takt med typenatt av

från marknaden.medier försvinner
köldmedierför hanteringentillsynsmyndigheten ärcentralaDen av

naturvårdsverket.

Prisbildning4.3

Prissättning4.3.1
reparationsföretagen kostna-för ärkostnadsposternaDe störstatre

materialreservdelar. Därtill kommerför personal,derna samtresor
driftkostnader.övrigalokalkostnader och

två huvudprincipernavarierar. DekundenPrissättningen gentemot
prissättning tjänstenvid är:av

timdebitering och

fasta priser förtimdebitering kombinerad med2.
tjänster.vissa

olikavanligtvis timprisettimdebitering ochAlla företag har är stort
vidtimdebiteringenNormaltvid och verkstadsbesök.hembesök är

på reparationervid hembesök. Det berorverkstadsbesök högre än att
lokalkostnaderpå vilket innebärkräver verkstadsutrymmeverkstad att

förtillkommer reparatören.
på medförvilketflesta reparationer utförs plats,De allra att repa-

olikatillämparmåste sig till kunden. Företagenratören transportera
för betalt förprinciper att ta resan.

finnshembesöksavgift dettillämpar fastföretagFlertalet menen
iblandtimarvodereseersättning i formföretagäven tar ut avsom

reseersättningvidkombinerat med milersättning. Timarvodet är an-
timpriset vid hembesök eller lägre.tingen detsamma som

pris för hela tjäns-fastYtterligare betaltsätt är ettett att ta att ta ut
bl.a.tillämpasMetodeninkl. eventuella och reservdelar.ten avresor

priser tillämpatsreparationsuppdrag. Fasta harElektroservice för vissa
vanligare. Meto-på blir alltbörjan 1970-talet ochmarknaden sedan av

oftaoch kun-företaget riktiga kostnadskalkylerden kräver har attatt
konsu-felet. priser den fördelenbeskriva Fasta har bl.a.den kan att
fårfå kunden be-fasta prisdirekt exakt pris. Detkan ettmenten som

aktuellareparation detför normalskall täcka kostnadernatala aven
prisför högtbetalaslaget, vilket innebär kunden kan ettatt om repa-
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påutförs tid metodrationen kortare normalt. En ärän attt.ex. annan
också få pris di-tillämpa fasta tider, vilket medför kunden kanatt ett

rekt.
försvårar jämföravarierande prissättningen förDen konsumenten att

olika företags priser för reparationsuppdrag.ett
påverkarprissättning mindre företags pris-Elektroservices andra,

delvissättning. Prislistan används helt eller 6 % reparatörernaavav ca
företagutanför Elektroservice distribuerar sin prislista tillkoncernen.

utanför koncernen.
påprislista tillämpas timdebite-En marknaden EIO:särsomannan

fåtalringslista använder.reparatörerettsom
förhål-iKonsumenttjänstlagen reglerar företagens möjligheter att
cirka-till enskild pristillägg, de angivitlande konsument göra ettomen

fårpris, och tilläggsarbeten. Tilläggsarbeten utföras konsumen-utan att
tillfrågas kostnaden för konsumenten obetydlig, dvs. fördyrarärten om

kommit medreparationen med till 15 %. EHL Service har överensupp
uppgåpristillägget till 1,5 %konsumentverket skall kunnaatt avom

enligt försäkringar konsu-basbeloppet lagen allmänna utan attom
tillfrågas.menten

Prisutvecklingen4.3.2
konsumentprisindexreparation tvättmaskin finns med iTjänsten av

Prisut-KPI. reservdelar.Posten inkluderar arbetskostnad och
årenvecklingen för tjänsten reparation tvättmaskin 1982 till 1989av

enligtreparationjämfört med utvecklingen för tjänsten TV-apparatav
framgårKPI tabell 4.2.av

för tvättmaskin och TV-apparatTabell Prisutvecklingen reparationer4.2 av
åreninkl. reservdelar 1982-1989,procent.

År -87 43a eg32 43a 4:4 435 se

Tvättmaskin 6,0 5,9 19,110,3 14.7 10.7 4.0 5.0
TV-apparat 6,1 5,58,0 6,9 4.6 7.2 7,5 5.6

Käl|a:SCB.

dåtvå möjligjämförelse mellan de reparationsuppdragEn slagen ärav
innehållerbåda arbetskostnad.liknande komponenter reservdelar och

vanligtvisVid jämförelse beakta tvättmaskinerbör att reparerasmanen
tillkundenplats medan TV-apparater normalt transporteras enav

haft jämnareför reparation. Reparation harverkstad TV-apparatav en
årkraftiga ökningenprisutveckling reparation tvättmaskin. Denän av

vik-% för förklaras1989 reparation tvättmaskin kan19,1 attav enav
kraftigt i pris.tig reservdel ökat
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bedömningSammanfattande4.4

varierandeföretag iantalverkarvitaPå förmarknaden ett stortvaror
totalaår % det401989utfördeföretagenstorlek. De största avtre ca

medintekonkurrerarföretagDessareparationsuppdrag.antalet tre
Kundenpå olika märken.reparationerdå huvudsak utföridevarandra
ickegällerföretag vadflestasig till devändamöjlighetdockhar ga-att

allavanligtvis mär-då företagenmindrerantireparationer de reparerar
annorlunda.situationengarantireparationerFör ärmaskiner.ochken

de harföretagså uteslutandeutnyttjar leverantörenHär gott somsom
Närkontrakttecknandet.vidhärsker ettKonkurrensenkontrakt med.

intressedirektingettecknat har leverantören attvälkontrakt är av
och in-utbildningi formdå han harkontraktet,bryta satsat avresurser

på varjelokaltskerKonkurrensenpå reparationsföretaget.formation
garantireparationer.och ickegarantireparationerbåde vad gällerort

utförs ireparationeravseendereglerKöldmediekungörelsens som
medförainnehåller kanfreonerpå attköldmediekretsen apparater som
få problemvissa företagVidare kanspecialiserade.företag blirvissa

dockProblemetkostnadstäckning. ärtillräckliginte hardemed att
iexisteraupphöraköldmedierna skalldåövergående, aktuellade att

januari 1995.och frysar den 1kylarnyproduktion av
någon direkt in-intefinns detför tjänstenprissättningengällerVad

tillbidrarprislistor vilketpå tid- elleri form attmarknadenverkan av
i ringatvå tillämpasprislistorvarierar. Deprissättningssystemen som -

EIO.Elektroserviceomfattning utges resp.av-
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OCH SERVICEREPARATION AV5
HEMELEKTRONIKPRODUKTER

Tjänsten och marknaden5.1

Tjänsten5.1.1
beskriver marknaden för reparationer och service audio-Rapporten av

radio, bandspelare, skivspelare, kassettdäck, kombinatio-produkterna
video-dessa, bilradio med tillbehör, videoprodukterna TV,samtner av

videokameror och tillbehör.bandspelare,
Undersökningen omfattar serviceverkstäder ochsom reparerar ger

på sådana frånoch uppdrag allmänheten,apparater tar emotsom an-
tingen direkt eller förmedling radioaffär.t.ex.genom av en

5.1 .2 Marknaden
entydigtMarknaden för reparationer hemelektronik kan inte beräk-av

offentlig statistik. Handelns Utredningsinstitut har dockt.ex.nas ur
årsomsättningen årmilj.kr. exkl.skattat den totala till 600över moms

påBeräkningen1988. dock överskattning, beroendeär atten man
också in försäljningen betalning förräknar s.k. servicekontrakt, dvs.av
åtaganden så påframtida service behövs reparationerochatt ge om

två år.köpta under Denna försäljning, kant.ex. ettvaror somsom ses
åren.försäkringspremie, Radio-slags har ökat kraftigt de ochsenaste

hemelektronikhandelns RHRriksförbund har uppskattat den egent-
liga reparationsmarknaden för hemelektronik milj.kr.till drygt 415 exkl.

år 1988.moms
SPK har i enkät till representativt verkstädernaurval skat-etten av

årföretagensdels totalomsättning 1988, dels hur del däravtat stor som
från påkom reparationer hemelektronik. SPK:s beräkningar pekarav

reparationer hemelektronik 400 milj.kr. exkl.knapptatt omsatteav
år i1988, dvs. konsumentpris inkl. 500 milj.kr.omsattesmoms moms ca

Många företagen inom reparationssektom har verk-ävenav annan
samhet, huvudsakligen försäljning hemelektronik ochav annan appara-

Reparationerna svarade därför för mindretotalt endast deltur. sett en
årde undersökta företagens omsättning, 1988 13-14% total-av enca av

lågförsäljning miljarder kronor exkl. mervärdeskatt.över tresom
År 1989 prisstegring 5 %. Med antagandeuppmättes en ca om en

mindre volymökning kan marknaden beräknas till milj.kr. exkl.450ca
år milj.kr.1989 550 inkl. moms.moms ca

iSPK har enkäten skattat totala reparationsuppdragdet antaletäven
avsåg år. århemelektronik under För 1988 verkstädernaettsom uppgav

utfört i genomsnitt Omkring100 uppdrag verkstad.1att man ca per en
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någon formreparationerna dock utförts underfjärdedel hade av ga-av
fått irantiåtaganden, endastvarför direkt betalakonsumenterna ge-

antalet verk-reparationer. Uppräknat mednomsnitt drygt 800 dessaav
tilluttryckt i antal uppdrag skattasstäder kan totalmarknaden över en

årligen. givetvis kraftigtuppdrag varierarmiljon reparationer Arten av
lågockså genomsnittdebiteras. Ioch därmed hur mycket konsumenten

på omkringsiffrorenligt preliminäradebiteringen inkl. SPK:smoms
500 kr. uppdrag.per

samladeför verkstäderna detpotentiella totala marknadenDen är
beståndet hushållen. omkring 8i finns för närvarandeDetapparaterav

tradi-i användning, byggda med denmiljoner hemelektronikapparater
tekniken. marknad digitalationella, analoga En växande t.ex.apparater,

tapeaudio tillkommer.CD-skivspelare, DAT-bandspelare digital
reparationstjäns-KPI-vikt promille. Detta innebärSektorns 3,3är att

förhållandevis förhållande till skattade markna-i denvägerterna tungt
Självaservicekontrakten.den. KPI inkluderar de tidigare nämndaäven

miljarder kronorapparatförsäljningen, uppgick till omkring 6,5som
år promille.exkl. har KPI-vikt under1988, 11straxmoms en

Konkurrensförhållanden5.2

Företagsstruktur5.2.1 inom verkstadsledet
radioTV-sektorn tidigareReparationsverkstäderna inom nästanvar

någon vanligtvis enbutiksföretag ochalltid knutna till radioaffär. De var
två omsättning.till litende flesta enheter hade sysselsatta ochen

bety-Fortfarande verkstäder enbutiksföretag,är merparten men en
mindremängddande koncentration har skett under l980-talet. En stor

sådanaMånga därhar ned. de kvarvarandeverkstäder lagts är enav
radioTV-affärs intetekniker bildat eftersom rörelsenbolag,ett eget

På mångainom affärsrörelsenslönande den ordinarie orterram.var
har strukturomvandlingen inneburit flera handlare haratt en gemen-

nå-tilldit hänvisas. knutenserviceverkstad kunder Den kan varasam
affär ägarmässigt eller helt självständig.gon vara

vårenverkstäder 1990 berörts SPK:s enkätDe representerarsom av
finns marknadenpopulation 030 enheter. Härutöver1 enen om ca

någrasmå i veckan,ibland timmarhel del mycket rörelser, öppna
sådana antaletibland i bostad. Inräknas företag kanmed lokal ägarens

uppåttill 500.verkstäder skattas l
företagen i sektornDen branschorganisation aktuell för ärärsom

årutgjorde 1989den tidigare nämnda RHR. medlemskaderRHR:s ca
försäljning. övriga050 företag, serviceföretag De1 212 utanvarav rena

kombinationradioTV, i medsysslar med försäljning enbart ellerav
stårföretag dockreparationsverksamhet. hel särskilt mindre,En del,
undersök-utanför organisationen. ingick i SPK:sHos de enheter som

låg milj.kr. i med-ning medelomsättningen för 4,31988 gruppen
inte medlemmarlemmar i RHR. Medelomsättningen i vargruppen som
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betydligt lägre, 1,5 milj.kr. ingår dåI den redovisade omsättningenvar
bådehela butikens omsättning, reparationer hemelektronik och öv-av

rig försäljning.
tidigareDen antydda frånstrukturomvandlingen en verkstad bu-per

tik började dåredan vid 1970-talets slut, lönsamhetssvacka gjordeen
många företag började granska lönsamheten hos sina serviceavdel-att

fortgåendeningar. Till den omvandlingen bidrar snabb teknisk ut-en
veckling med höga investeringsbehov för provningsutrustning o.d. och

påkrav fortlöpande kostsam vidareutbildning personalen. Verkstä-av
ocksåderna blir frånberoende teknisk uppbackning leverantö-mera av

råddels med reservdelar, dels med löpande i skrift och telefon,rer, per
och i sista hand möjlighet sända in inte kanatt apparater som repareras
lokalt.

De verkstäder i sektorn har vanligen 4-10 syssel-växernya som upp
De har underlag för områden,specialisering inom vissa videosatta. t.ex.

och CD, och ofta fristående frånägarmässigtär handeln. En eller flera
arbetar i reparationsrörelsen.ägare Fasta avtal finns med antal lo-ett

kala säljare hemelektronik och iblandknyter avtal med leveran-av man
sköta den lokala garantiservicentörer vissao.d. varumärken.attom av

hittillsAv bearbetat frånmaterial SPK:s undersökning urvalettav
framgårverkstäder andelen reparationsenheter med endast elleratt en

förhållandevis lågsysselsatta och omsättning fortfarandeett är stor.par
Spridningen ocksåi omsättning betydande, med lägsta noteringär un-
der 50 000 kr. och högsta milj.kr., avseende reparationsverk-över

lågsamheten. Företag med omsättning i reparationsdelen kan dock ha
sådanabetydande övrig försäljning. fårI företag reparationerna ses som

service till varukunderna. utförda årAntalet reparationer ochen per
ocksåenhet varierade frånmycket kraftigt mellan verkstäderna, under

år100 till årligen.35 000-40 000 uppdragper
I tabell 5.1 har de aktuella verkstadsenheterna fördelats i omsätt-

ningsgrupper, och medelomsättningen i omsättningsgrupp har be-resp.
räknats. Vid fördelningen utgångspunktenhar varit enheternas totala

eftersomomsättning, inte påalla kunnat fördela omsättningen hemelek-
tronikreparationer övrig omsättning.resp.

Tabell Hemelektronikverkstâderna5.1 fördelade omsätt-procentuellt efter
pá försäljningning total medeltörsäljningoch Husen1988

kronor.

Total försäljning Andel samtliga Medelomsättningavtkr.1988, butiker, % i tkr.gruppen,

500 31 210-
501 1500 27 919-

1501 3500 21 2 397-
3501 21 10433-

Totalt 100 2 962
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ingå både hemelektronikreparationeruppgift totalt försäljning kanI om
reparationeri vissa företagoch försäljning ävenapparatur,t.ex. avav

hälften enheterna harhemelektronik.andra artiklar Mer änän enav
ochtotalförsäljning understiger 1,5 milj.kr. exkl. närmare enmoms,som

årsålde vilket visarmilj.kr. 1988,tredjedel för totalt högst 0,5 att
småföretag.branschen har hög andelännu en

butiksbeståndet,helaGenomsnittlig totalförsäljning, översett var
tillfrågatsår SPKmilj.kr. aktuella enheterna harknappt 3 1988. De av

på hemelektronik ochförsäljningens fördelning reparationer öv-avom
i sininte haft underlagrig försäljning tjänster och Alla har re-varor.av

sådan redovisas därfördovisning fördelning. tabell 5.2för I omsätt-en
verkstadsenhe-%för 90ningen reparationssektom endastinom avca

förhållande-framgår reparationertabellen andelenSom ärterna. enav
ochvis försäljningen i företagsgruppen,liten del den totala genom-av

snittlig totalomsättning endast 351 000 kr.

omsätt-fördeladeHemelektronikverkstâderna procentuellt ellerTabell 5.2
år medellör-på ochhemelektronikning reparationer 1988,av

säljning i kronor.tusen

Medeloms. iOms. Andelavseende rationer samt-re av tkr.liga butiker,hemelektronik tkr. %988. gruppen,av

5926100-
155101 -200 23
272201 -350 19
989351 21-

Uppgift saknas 11

Totalt 351100

påfåtal finnsomsättningEtt reparationsföretag med mycket stor
för mycket be-dock tillsammans alltmarknaden. Dessa trots ensvarar

dominans.ingen rikstäckandegränsad del totalmarknaden, och harav
Några ibeskrivsägda leverantörer till detaljhandeln och närmareär av

ingår detaljhandeln medavsnitt övriga i kedjeföretag inom5.2.2. De
hemelektronik.

handi förstai hemelektronik tillhörKedjeföretagen handeln med
LinkopiaExpert med totaltfrivilliga fackkedjor. Bland de betydande är

år dockägarmässigt självständiga butiker 1988,260 anslutna varav
buti-radioTV-butiker. 165V-kedjan harendast 45 renodlade A ca

Bättre InköpRino BIGanslutna. Andra frivilliga fackkedjor ochker är
påemellertid i första handi Grupp. frivilliga kedjor harDessa satsat

på byggainköpspolitik marknadsföring och inteoch att uppgemensam
kedjan detcentrala serviceverkstäder. snabbast växandeDen senaste

Sibaåret bl.a. företagenhar varit med 40-tal butiker, därResurs, ett
ingår. för närvarandeOnoff, filialföretag medoch Onoff renodlat ettett

branschen. Iföretag itiotal butiker i Mellansverige, landetsär största
dvs.år miljard kronor,varuförsäljningen 1988 halvomsatte enman
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Även%7-8 totalmarknaden. Onoff:s reparationsverksamhet hör tillav
påde enheterna marknaden.största Merparten arbeten där dock in-är

terndebiterade reparationer uthyrningsvaror och andelen reparatio-av
påutförs direkt uppdrag enskilda konsumenter mindreär änner som av

förhållandevistredjedel. Trots hög omsättning finns det inga teckenen
prisledarskap fråneller dominans Onoffs sida inomannan repara-

tionssektom, inte inomlokalt Stockholm.ens

5.2.2 Horisontell och vertikal integration
horisontellaDen integrationen i reparationssektorn inteär nämntssom

betydelse för konkurrensförhållandena.större Integrationen har därav
den förekommer oftast inte primärt rationaliseraökasyftet mark-att
nadsandelen i reparationsverksamhet, har genomförts förutan att
stärka apparatförsäljningen.

Horisontell integration i form frivilligt fackkedjorsamarbete i harav
berörts tidigare. Ett antal lokala eller regionala filialföretag verkar
inom försäljningen hemelektronikapparater. material visarSPK:s attav
sådana kedjeföretag med tiokan ha butiker eller flera,ägaregemensam
spridda inom sådanlän, bara serviceställe. En verkstad,t.ex. ett ettmen
till vilken alla kedjans reparationsuppdrag inte alltidär ägarmäs-styrs,
sigt integrerad med filialföretaget fristående.kan ibland heltutan vara

Vertikal integration betydelse för marknaden harstörreav genom-
förts viktiga radioTVleverantörer och hemelek-ettav par av annan
tronik. Dessa leverantörer Nokia f.d. Luxor Philips,och harär som

utbyggda serviceorganisationer med betydande omsättning ochegna
arbetar i flera importtillverkningled: hemelektronik; reparations-av
och serviceuppdrag från från återför-direkt konsumenter ochmottas
säljare; friståendereservdelar säljs till andra, verkstäder.

Nokias servicebolag, Luxor Parts, har huvudkontor i och fili-Motala
aler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Philips servicebolag Servex har
huvudkontor i Stockholm och dessutom verksamhet i Göteborg, Mal-

Örebro.Helsingborg, Norrköping, Linköpingmö, och Kompletta servi-
ceverkstäder drivs i regi Servex finns i Stockholm ochsom egen av

påNorrköping, medan det övriga finns reservdelslager, ochorter t.ex.
de verkstäder fristående.arbetar Philipsprodukternamed därärsom

Båda organisationerna har knutit företag till iandra sig de de-även
lar landet där det för kostsamt sända tillär närmasteatt apparatenav
Luxor- Servexfilial. Anslutna företag har omfattandeavtalresp. om
tekniskt stöd.

Den beskrivna integrationen innebär, allt lika, utvecklingannat en
likartade priser och villkor i övrigt i branschen, vilket kan verkamot

dämpande konkurrensen. Varken Nokia eller Philips emellertidhar
så marknadsandelar det risk för skadliga monopolsituatio-ärstora att

Hittills kan inverkan stimulerat eftersomha konkurrensen,ner. snarare
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nå höjdspecialisering ochkostnader ochstordrift kanmed sparaman
påkonkurrenstrycketSlår igenom i priserna ökareffektivitet. denna

verkstäder.andra

Branschorganisationer5.2.3
finns inte. DereparationsverkstädernaNågon organisation förspeciell

i detalj-på till företagknutnaverkstäder ellerflesta är sättägs annat
hemelektronikhan-Radio- ochorganiseradehandelsledet, är avsom

200medlemmarnade drygt 1000 ärdelns riksförbund, RHR. Av ca
förbundet.står utanfördockhel del verkstäderserviceföretag. Enrena

service-förrekommendationerlistor andracentrala ochRHR utger
beskrivs i avsnitt 5.2.7.branschen, vilka

till leverantörerfåtal dotterbolagverkstäder, ärEtt större avsom
radio-i Sverigesorganiseradehemelektronik, moderbolagenär genom

allaorganiserasSRLhemelektronik]everantörer, SRL. Inom nästanoch
för till-på och medlemmarnamarknadenledande leverantörer svarar

försäljningen i sektorn.omkring % den totala80 avsammans

leverantörsledetFöretagsstruktur inom5.2.4
till mellan 6,5uppgickTotalförsäljningen hemelektronikapparaterav

år detaljhandelnföreexkl. 1989. Ledetoch miljarder kronor7 moms
importö-tillverkareserviceverkstäderna aktuellt delsoch är resp.som

till servicele-reservdelarfärdigvaroma, dels leverantörersom avrer av
beträffande apparatkon-förmedlare tekniskt kunnandedelsdet, avsom

åtgärder.feltyper möjligastruktion, och
föri sektornMarknadskoncentrationen i leverantörsledet högstär

PhilipsDuxtvåde leverantörerna,TV-apparater. Där störstasvarar
ÖvrigaLuxorSalora viktiga sektorerför tillsammans 50 %. äroch ca

kassettspelare,hifiapparater, audio radio,audio stereo- och lätttung
bandspe-m.m. videokameror ochfreestyle, klockradio videosamt

lare.
år Pioneer,fyra företagenaudio svarade 1988 deInom störstatung

PhilipsDUXMarantz %,för omkring 65Panasonic ochYamaha,
PhilipsDUX, Hitachi förSony ochinom lätt audio de störstatre

Pana-inom video slutligen de fyradrygt halva marknaden, och största
LuxorSalora, PhilipsDUX % denHitachi för 65sonic, och to-avca

apparatförsälj ningen.tala
nå-på25 % marknadsandelenstaka leverantör hadeIngen änmer

ingårbranschorganisationen de 20SRLdelmarknaderna. I cagon av
på beräknar medlemmarnasviktigaste företagen marknaden. SRL

på%, med tyngdpunktsammanlagda marknadsandel till högst 80 större
SRL-företagensvideo. lätt audiohifianläggningar, TV och Inom är

markna-betydligt antalet importörermarknadsandel lägre. Totala
långt Många detaljhandels-företag.den mycket 100 störreär överstort,

omfattandeföretag direktimport märken, ochhar postor-av egna en
främst inom sektorn för lätt audio. Konsumentensderhandel bedrivs,

Förvaruvarianter därför mycketurval varumärken och är stort. ser-av
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vicesektorn innebär antal märken minskade möjligheterett stort att
hålla och utveckla teknisk kompetens inom hela marknadsutbudet. Man

ocksåtvingas hålla kontakt med antal leverantörer förett stort att re-
servdelar, apparatbeskrivningar och tekniskt stöd i serviceverk-annat
samheten.

5.2.5 Reservdelsförsörjning och stödannat tekniskt
När serviceverkstad behöver reservdelar till radio, TV eller dyliken en

oftastär hänvisad till fråninköp importörentillverkarenapparat, man
den trasiga I till vad fallet på marknadenapparaten. ärmotsatsav t.ex.

för bilreservdelar, det i hemelektroniksektornär sällsynt med alterna-
tiva inköpskällor. Detta gäller standardbetonadeäven komponenter.
Reservdelslagren hos serviceverkstäderna själva ocksåvanligenär be-

Mångagränsade. verkstäder beställer specialdelar gångerflera i
veckan, och del beställer gångerflera fråndagen olika leverantö-en om

centrala lager.rers
Från verkstädernasdetaljistledets sida årenhar de kritiksenaste

kommit hur leverantörsledet sköter sin delmot relationerna medav
serviceledet. Man har enligt kritiken haft problem med framatt re-
servdelar få tillgångmed till teknisk informationsamt ochatt repara-
tionsanvisningar från vissa leverantörer och det kan enligt verkstäder-

svårtuppgifter komma fram till leverantörens servicefunk-attnas vara
tion telefon.per

Svårigheter sådana slag frånallvarligaär konkurrenssynpunkt,av
bakgrund leverantörsföretaget i dessamot avseenden ofta harattav en

faktisk monopolställning. Verkstaden har ingen alternativ leverantör
och konsumenterna långadrabbas väntetider verkstadenssamtav av
ökade påkostnader grund inte kan planera reparationsarbe-attav man

rationellt.tet
Problemen hänger bl.a. med den snabba tekniska utvecklingsamman

apparatkonstruktionerna genomgått och med tillverkarna bytersom att
modeller relativt ofta. förekommerDet ibland teknisk dokumenta-att
tion för reparation inte finns framme lika snabbt apparatersom nya
börjar säljas. ocksåDet kan finnas kapacitetsproblem hos centrala ser-
vicefunktioner och reservdelslager, företag inte hunnit byggaett utom
dessa funktioner i takt med ökande Mångaapparatförsäljning. deen av
verkstäder SPK har intervjuat har slutat försöka beställa reservde-som
lar telefon gåttoch i stället till telefax.över Detta hjälper dock inteper

behöver teknisk hjälp.om man
I SPK:s undersökning framgick fjärdedel verkstäderna hadeatt en av

flera fem kontakterän vecka med olika leverantörer, för beställaper att
reservdelar eller teknisk hjälp i samband med reparationer.annan
Hälften verkstäderna sådanahade till fem kontakter vecka.av en per
Av verkstäderna det % dålig dåligganska ellerattvar ca som uppgav

frånservice leverantörshåll inte ovanlig råkat44 % hade förutvar -
viddetta enstaka tillfällen. Ca %40 verkstäderna alla bu-attav uppgav

tikens leverantörer den service få.behövde uppgifterSPK:sgav ty-man

856



på svårigheterinteder de i relationerna mellan leverantörsledet ochatt
något påförekomma i avsiktligverkstadsledet kan fall berott leve-som

ransvägran.

5.2.6 Auktorisation
På marknaden finns inga myndighet föreskrivna kompetenskrav e.d.av

lagregler för rörelseidkare. förnormala Etableringskostnadernautöver
smårörelser i verkstadssektorn efter-tycks inte oöverkornliga,nya vara

påträffats mångadet i SPK:s material relativt enmansföretag medsom
påmycket liten rörelse, ibland till fö-hobbyverksamhet. Dessagränsen

det kan sig pensionärer eller medröraretagare ett annatom personer-
svårareyrke huvudinkomst feldock vanligen vidattsom uppger man-

någonhänvisar tillkunden verkstad.större
påVissa minimikrav yrkeskompetens ställs bran-reparatörernas av

schorganisationen Radio TV-branschens tekniska legitimations-genom
nämnd RTL. De yrkesmän och företag uppfyller vissa standard-som

får åtagandenkrav RTL-legitimation.s.k. Denna innebär till konsu-
skydd. RTL-legitimationen i försökhar bl.a.använtsmentens ett att

motarbeta vissa oseriösa s.k. jourföretag, följa rekommenda-vägrarsom
fråntioner Allmänna reklamationsnämnden.

5.2.7 Samarbete prissättning och kalkylnormerom
Branschorganisationen föregångareRHR och sedan slutetdess har av

år årligen1960-talet fram till distribueratoch 1987 till sina medlemmar
central cirkaprislista för hemelektronik.reparationer och serviceen av

månDenna lista tillämpades inomallmänt branschen, i viss även av
verkstäder utanförstod organisationen. Priserna i listorna byggdesom
enligt branschens på kostnadsbilden i typiska verkstä-antalutsago ett

någrader och isammanställdes referensgrupp bestod med-en som av
lemsföretag organisationensoch kansli.

Tillämpningen de rekommendationernacentrala har ävenav enga-
svårtkonsumentverket KOV, påberoende för kon-detgerat att var

förstå så-företagens debitering, där olika fasta avgifter,sumenterna att
ingå.grundavgift, undersökningsavgift io.d., kan KOV utarbetadesom

samarbete branschorganisationen informationmed riktlinjer för till
kunden prissättning reparationer. Riktlinjernaoch service harom

påverkatbl.a. utformningen beställningssedlar fakturoroch ochav ger
kunderna möjlighet ungefärlig prisuppgift reparationsuppdra-att

kontakt med andra och dy-beställarenget samt garanterar att tas om
fel gång.skulle visa sig föreligga innebärunder arbetets Samtidigtrare

konsumentverkets och branschens bli mindresamarbete det kanatt na-
turligt för verkstäder vill förnya pris-sig konkurrera med andraattsom
sättningsmetoder, paketpris för reparationer vissallat.ex. typett av en

apparater.av
årenSPK har varit kritiskt normgivande prislistormotgenom av

olika slag vidoch flera tillfällen framfört synpunkter härom tilläven
branschen, i till regeringen 1987. SPKsamband medsenast rapporten
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det föreligger betydande risk konkurrensen idämpasatt attmenar en
bransch med normgivande centrala prislistor, bl.a. eftersom nären man

priserna utgår frånknappast de effektiva frånsätts företagenmest utan
kostnadsnivå företag full kostnadstäckning ochmerpartenen som ger

vinst.
årFr.o.m. 1988 har RHR sin listaomarbetat och inteanger numera

några cirkapriser. I stället listan, mycket detaljerad, s.k.ärger som
normala servicetider och reparationstider för olika arbeten. Angivna ti-
der kan sedan multipliceras med det timpris verkstaden tillämparsom

sina kunder.gentemot
Förutom denna s.k. RHR Servicelista, förekommer det verkstä-att

der i sin priskalkylering använder äldre cirkaprislistor från pris-RHR,
frånlistor leverantörer Luxor och Philips, frånprislistor konsu-som

mentkooperationen m.fl. listor.
Det har frågavarit pågåendecentral för SPK:s kartläggning atten

fastställa i vilken utsträckning dessa centralt producerade kalkylhjälp-
medel spridda i reparationssektorn,är och i hur hög grad de normgi-är

förvande prissättningen i branschen. Det särskilt angeläget eftersomär
den enskilde konsumenten svårtnaturliga skäl har överblickaattav
prisbilden eller några prisjämförelser på svå-göra alls, beroendeatt ens
righeten forsla till flera verkstäder, där dessutom självaatt apparaten
undersökningen debiteras. Någon importkonkurrens kan inte heller fö-
rekomma i näring denna typ.en av

Prisbildning5.3

Den kostnadsposten istörsta branschens servicesektor personalkost-är
naden, främst löner och utbildning. Lönerna har underpressats upp
1980-talet, dels i uppgång,allmän dels konkurrens arbets-en genom om

frånkraften den expanderande databranschen, påhaft brist kvalifi-som
cerade servicemän.ochreparatörer Det därför naturligt hemelek-är att
troniksektorn utgårvanligtvis från timpris vid prissättningen tillett rent
konsument. I detta pris inkalkylerat förutomär personalkostnaden
kostnaden för lokaler, påavskrivning verktyg ochtransporter, test-
utrustning m.m.

Som beskrivits mångahar årtiondenföretag sedan varitovan vana
tillgångha till centralt beräknade standardkalkyler och cirkaprislis-att

från sitt branschförbund från håll.eller andra Branschförbundetstor
prislista har dock efterträttsnämnts rekommenderadenumera som av
reparationstider. En näraliggande hypotes de centrala underlagenär att
verkat för branschen tillämpar kostnadsanpassad prissättning,att en
och företagarna ofta funnit utgå fråndet enklast centralt distri-att att
buerade kostnadsexempel och kalkylunderlag. Förhållandena såhar i
fall inte främjat viljan först analysera den enhetens kostnaderatt egna
och därefter individuell priskalkylering,göra eftersom det enklareären
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pris-får kostnadstäckningautomatisktförutsätta attatt genomatt man
branschunderlag.centralt beräknat,med stöd gemensamtsätta av

centrala deblteringsnormerFöljsamhet till5.3.1
sig,många använderverkstädervåren kartlagt hurhar 1990SPK som

någon tidlista e.d.,prislista,centraleller delvis,helt utgessom avav
utomstående, prissättningi sinbranschorganisation eller repa-avannan

hemelektronik.rationer av
sig använda dennatvå verkstädernatredjedelarKnappt uppgavav

sina prisertredjedelprissättning, medanhjälpmedel i sin sattetyp enav
individuellt.helt

från branschorganisationenNormlistor5.3.2
leverantöreroch

svaradeprislista e.d.central tidlista,användeverkstäderdeAv som
Servicelista, medanår utnyttjade RHRhälften, %, de 1988drygt 54 att

dennaanalyslistor. En% använde andra46 närmare gruppsenareav
på prissätt-inflytandecentralabranschorganisationensdockvisade att

år 1988Servicelistaspridningenbetydligt vadningen änstörre avvar
användebutiker,hälften dessakunde antyda. Nära en annansomav

från år 1987,RHR-listani bruk den äldrecentral lista, hade ännu som
olika arbetsmomen-alltså prisangivelser dedirektafortfarande hade

prislistoräldreanvände sig%Vidare 29 ännuattten. avmanuppgav
hadeprislistorårs Till äldrefrån eller tidigare. dessa1986RHR, t.ex.

allmännasig för denjusteringsfaktorer för kompenseravissa attman
butikerna i%det drygt 75Sammanlagtkostnadsutvecklingen. avvar

Övriga användeRHR-listor.använde äldreaktuelladen gruppen som
%,cafrån Luxoräldre lista leverantörensig huvudsakligen av en

m.fl. förekom.Servex, KFlistor utgivnaäven avmen
nå-%65användeserviceverkstädernabland nämntsTotalt casom

samtliga%flesta, eller 60och de allracentral kalkylnorm, ca avgon
någon RHR-lista.äldreanvände ellerverkstäder, ny

kalkyleringVerkstäder individuellmed5.3.3
i användareverkstad intidigare beskrivits räknadesSom gruppen aven

sådana sin pris-idelvis utnyttjadeföretaget helt ellercentrala listor om
gjordemån alltundersöktes i vadsättning. I denna trotsmangrupp

verkstäderdessa%viss utsträckning. Detkalkyler i ca avvaregna
kontrollerakostnadsstudier förtidsstudier ellergjort att omsom egna

förhållandena rörelsen.i denstämderekommendationerna med egna
iandelhögavidare centrala listorna. Denna% godtog deHela 80 utan

många fortfa-verkstäderförhållandet ganskakombination med det att
konkurrenshäm-prislistor visar dencentralarande utnyttjar rena

få. för-Detriskerarrekommendationermande verkan centrala attsom
konkurrens-vissa verkstädertjänar dock nämnas attatt avuppgav man

nedjusteringar.vissaanvände prislistor medskäl etc. egna
utnyttjadeintesamtligacirka tredjedelverkstäderDe somen av --

tillfrågades vanligen kal-dehurnågra rekommendationercentrala om
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kylerade. Ca % dem gjorde tids- eller kostnadsstudier, %25av egna
använde vissa fasta schablonpriser och de flesta, sig29 %, användeca

timpris.rentav

5.3.4 Prisutveckling
Prisutvecklingen inom hemelektronikbranschen årende femsenaste

varithar helt inomannorlunda reparationssektorn inom varuförsälj-än
ningen. Reparationskostnaderna de avspeglats i de tidigaresom cen-
trala cirkaprislistoma och i SPK:s mätningar har ökat med 35-40 %ca
åren 1985-1990. Företagen har vanligen uppgivit ökade personalkost-
nader huvudskäl. påVad gäller priserna har dessaapparatersom nya -
på jämförbara frånprodukter, där bortser tillkommande fi-extraman

i legat still under tid.stort settnesser samma-
påPrisbilden apparatsidan har medverkat till minskad marknaden

för reparationsverkstäderna, framför allt inom sektorn lätt audio liksom
för andra lågtmed jämförelsevis styckepris. När beräknadvaror en re-
parationskostnad sig tredjedelnärmar nypris,t.ex. apparatensen av av-
står många frånkonsumenter reparationen och köper i stället en ny ap-
parat.

Tendensen till volymminskning finns i TV-sektom,även t.ex. men av
delvis andra skäl. TV-apparater marknadär med närmastnu en mogen

hushållstäckningIOO-procentig år.sedan 10-15 Utbyte mot apparatny
och modernare, med stereoljud, mångatext-TV m.m. för konsu-är

alternativ till årreparation 10-15 gamla TV-mottagare.menter ett av
Tendensen till minskad volym kan komma påned prisernaatt pressa
reparationer i framtiden och medverka till snabbare strukturom-en
vandling i reparationssektorn.

Sammanfattande5.4 bedömning

Marknaden för reparationer och service hemelektronikprodukterav
kan skattas till drygt miljardhalv kronor i pris till konsument. För-en
säljningen gånger såfemtonär än Ettapparater stor. tusen-av nya mer

heltidsöppnatal någraverkstäder och ytterligare hundra med mycket li-
pårörelse delar marknaden. LuxorEtt leverantörer,ten störrepar

Nokia och Philips, framåthar integrerat påoch har verkstäderegna
flera i landet. I övrigt ligger för service vanligtvis hosorter ansvaret
fristående verkstäder i detaljistledet, ibland kombinerade med försälj-
ning hemelektronikprodukter. Dessa verkstäder helt bero-är nästanav
ende varumärkes leverantör för få tillgång till reservdelarattav resp.
och varukunskap. Branschen har haft lönsamhetsproblem, vilket med-

mångafört butiker lagt sina reparationsavdelningar. Framför alltatt ner
hos kedjeföretagen i detaljhandelsledet påhar byggasatsat attman upp

centrala verkstäder.större, SPK:s studier visar emellertid det ännuatt
småföretagen dominerarär branschen.som
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mångabranschorganisation, äringenVerkstäderna har menegen
riksförbund, RHR,hemelektronikhandelnsi Radio- ochmedlemmar

förcirkaprislistorcentralaorganiserade. Deföretagdrygt 000där 1 är
tilldistribueradeRHRhemelektronikapparaterreparationer somav

bedömningår enligt SPK:sinnebarfram till 1987sina medlemmar en
Sedanbranschen.iför minskad konkurrensochrisk för prisstelhetstor

distribuerari ställetprisrekommendationer ochdirektaRHR slopat en
denmedmultiplicerasvilka kanreparationstider,normalalista med s.k.

utsträck-vilkenundersökt iSPKtimkostnad, harverkstadensenskilda
Detverkstäderna.tillämpasnormerande listoroch andraning denna av

två tredjedelarvisar cirkastudienresultatethittills tillgängliga att avav
tidlis-pris- ellernormerandesig olikaanvändersamtliga verkstäder av

utnyttjade denföretagprissättning. Hälften dessai sin senastetor av
Studien visadetider.rekommenderadeRHR-listan, med enbart att

omfattning.i betydandei brukfortfarandeprislistoräldre,även varrena
innebär be-norrnlistordistribueradecentraltspridningenDen stora av

konkurrenshäm-prissättningen ochför stelhet i utgörtydande risk en
faktor i branschen.mande
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UNDERHÅLL6 AV DATORUTRUSTNING

Tjänsten6.1 och marknaden

6.1 Tjänsten
Datautrustning kommer till användning inom flertalet företagens ochav
samhällets såsomaktiviteter för administrativ databehandling, inom in-
formationsteknologin och för industriella avsågsTidigareprocesser.
med begreppet underhåll datautrustning hårdva-uteslutandenästanav
ruunderhållet, dvs. underhåll Hårdvarandatorer. har sedan blivitav
funktionssäkrare och begreppet omfattar förståelsen förävennumera
datoranvändarens totala datormiljö. Kunden köper i dag inte maskinen

färdig funktion och användarvänlighetutan har blivit alltmeren ett
självklart inslag i denna funktion. Till ocksådetta har fleranvändarsys-

nätverk och distansservice bidragit.tem,
Denna redogörelse påinriktad underhåll,är tekniskt dvs. förebyg-

gande och felavhjälpande reparationsarbete hårdvara. Underhållav av
mjukvara och operativsystem omfattas inte redovis-program av- -
ningen. Ordet service används här underhåll.med ordetsynonymt

Förebyggande underhåll kan funktionskontroll, erforderliga ju-avse
steringar och uppdateringar för ökad driftsäkerhet, rengöring, smörj-
ning Avhjälpande underhåll bl.a. felsökning, reparation ochm.m. avser
utbyte felaktiga delar.av

Reparation sker oftast på platsen. Ibland har servicemannen utbytes-
utrustning med sig. Reparationen sker sedan i serviceföretagets lokaler.
Alltmer förekommer användarföretaget har köpt reservutrustningatt
t.ex. persondatorer vidanvänds behov. sådanaFöretaget kan isom
fall självt den icke fungerande utrustningen tilltransportera serviceföre-
taget.

Några företag erbjuder distansservice,även dvs. datoranvändaren ges
möjlighet telefon rådfråga eller hjälp vidatt felsökningper en ser-av
viceperson s.k. telefonsupport. En form distansservice viaannan av
telenätet består i datorleverantören utför vissa kontroller datornatt
för därigenom kunna informera datoranvändarenatt antingenattom
servicebehov på uppståär väg eller uppståtthar s.k. fjärrdiagno-att
stik. Genomförda mätningar underlättar servicemannens arbete ge-

han redan vid ankomsten informeradatt åt-är vad skallnom om som
gärdas. Företag har denna form telefonassistansdistansservicesom av
till datoranvändare i såvälSverige finns i Sverige utomlands.som

underhålletMerparten erbjuds i form serviceavtal leve-därav ettav
ellerrantörerna serviceföretagen offererar service olika grad ochav
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underhålls-Fullservice-, supportavtaltill olika ochomfattning priser. är
på Vad skiljer deolika benämningar förekommer.exempel somsom

påservicenivåerna åt tillgänglighet. Enframför kravenalltolika är
påunderhållsuppdragen räkningdebiteras löpandedelmindre av

uppdrag.efter varje fullgjortpriset bestäms
två förtillgänglighet viktiga begreppGaranterad inställelsetid och är

påunderhållet. dator-hur viktigt för användarenBeroende det är att
avbrott, kommafungerar längre kan överensparternasystemet utan om

åtta timmar.garanterad inställelsetid, inom högst fyra eller Ga-t.ex.en
dator-tillgänglighet innebär leverantörenranterad attatt garanterar

viss tidsandel förutbestämd period. Företagfungerarsystemet aven en
affärsbanker tillgängligheten harexempelvis högprioriterarsom

omgående fåslutit avtal med företag använda derasibland annat attom
Någraför undvika företag hardatorkapacitet längre avbrott. ävenatt av

säkerhetsskäl dubbla datorsystem.
datornDen färdiga datorutrustningen tillverkas i allt utsträck-större

inning sammansättning komponenter eller köpssystemgenom av som
från ofta internationella företag. serier har bidragit tillStorastora,

för insatsvaror,sänkta kostnader vilket i sin medfört det iblandtur att
inte dem.lönsamt I ställetär ersätts störreatt sammansattareparera
delar hela kasseras antingen ieller enheter. Dessa eller Sve-repareras,

Ävenrige eller utomlands. handel datorutrustning före-med begagnad
skaffakommer i syfte reservdelar.att

6.1.2 Marknaden
Datamarknaden med hänsyn till företagdet antalet medär ettstora va-
rierande svårutbud och tjänster defi-marknad är attvarorav en som
niera på sålundaentydigt delaseller Datatjänsten kanavgränsa sätt.ett

på frånskilda inom olika fack hårdvaruleverantörer tillsättupp rena-
eller mindre specialiserade företag kringutrustning,mer program-

databehandling. påoch Vidare finns inriktade konsulttjäns-företagvara
underhållsservice.eller definieras blirBeroende hur marknadenter

det olika beräkningsresultat vad gäller denna marknads storlek eller
Värdemässiga omsättning. Svårigheten bl.a. stringent särskilja data-att

från områdetbranschen telekommunikation kontorsutrustningoch gör
hårdvaruförsäljning,försäljningen inom för-den totala branschenatt -

svårsäljning konsultverksamhet exakt be-är attav programvara, m.m. -
Inom branschen den beräknatshar totala marknaden 1989räkna. upp-

till i tal 30 kronor inkl. moms vid försäljning tillmiljarderrunt
hårdvaradatorutrustning skri-slutlig kund. Försäljningen datorer,av -

terminaler, till omkringnätverk uppgick uppskattningsvism.m.vare, -
Hårdvaruförsäljningenshälften nämnda belopp. andel databran-av av

försäljningtotala har successivt minskat under 1980-talet medanschens
och konsultverksamhet samtidigt har ökat.programvara

såltsMed datorutrustning här den utrustning eller hyrts ut.avses som
Underhållet denna kan handhas leverantören, produktens använ-av av

friståendeeller Begreppet används här ileverantördare part.av me-
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ningen tillverkare importör.eller Generellt gällatordesett att mer
speciell utrustning och kompetens underhållet,krävs för destosom mer

blirberoende produktens Underhålletsanvändare specialister. kom-av
ocksåplexitet begränsar antalet möjliga företag utföra under-kansom

hållsarbetet.
påKundstrukturen marknaden mycket heterogen.är Kunderna ut-

således privatpersoner, företag ellergörs organisationer, myndighe-av
påkommuner m.fl. Beroende kundernas storlek och verksamhetsin-ter,

riktning olika påhar de krav tillgänglighet i varuhuskedjaEnsystemen.
åtkomstberoende ständigär i sitt kassasystem litent.ex. änmer av en

butik. Användarna har dessutom varierande området,kompetens en
många gångerkompetens nödvändighet formuleringär vidsom en av

kravspecifikationer för omfattning underhållet.ochsystemen av
I takt med kundernas kunskap produkterna ökat har dator-att om

användarens möjligheter utökats. Genom utvecklingen standardi-mot
sering, kompatibilitet utbytbarhet och kan användarnaöppna system

hårdvaruleverantörer.välja olika Ibland har det prak-ansettsnumera
hårdvaruleverantörtiskt endast företag friståendeeller service-att ett

företag underhålletför datoranvändarens samtliga produkter.svarar av
företagDetta kan i sin ha avtal med företag underhållettur annat om

viss utrustning, s.k. subkontrakt. Med subkontrakt leveran-attav menas
sköter felanmälan,kontakten information, prissättningtören med da-

toranvändaren underhålletmedan tredjepartsföretaget påutför utrust-
ningen.

I denna redogörelse underhåll utförs hårdva-behandlas delsavsom
från hårdvaruleverantörruleverantör, dels datoranvändare fristå-och

ende företag, s.k. tredjepartsservice. fall sådanI sistnämnda avses ser-
underhållvice och datorutrustning, utförs det fö-änav avsom annan

sålt eller hyrt redogörelsenutrustningen. I har dessutomretag utsom
tvåföretag, med se klassificeratsundantag avsnitt 6.2.1, tredje-som

underhållpartsföretag intäkterna för service överstigeroch intäk-om
för försäljning fråndatorutrustning. servicenUtöver dessaterna av

tredjepartsföretag tredjepartsserviceförekommer integre-även som en
hårdvaruleverantörernasmindrerad, del verksamhet.totalaav

SPK genomförthar påenkätundersökning bland dendataföretagen
vårensvenska marknaden angåendeunder marknadsförhållanden1990

1988 och 1989. Flertalet hårdvaraleverantörerstörre medlemmarärav
i branschorganisationen Leverantörföreningen kontors- och datautrust-

Frågorning LKD. leverantörernas intäkter underhåll dator-om av av
utrustning riktades till de 54 medlemmar i LKD enligt före-m.m. som
ningens medlemsförteckning för 1989 utför teknisk service. Emellertid

underhålldel dessa företag för kontorsutrustningsvarar en av av men
inte datorutrustning. någraVidare har företagen under 1989,av av ge-

samgående med företag påandra eller konkurs,t.ex.sättannatnom
upphört med sin verksamhet. Därför baseras föreliggande redovisning

frånuppgifter medlemsföretag.38 Ericsson Radio SverigeSystems
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tredjepartsföretagen. LKD-Service redovisas i avsnittetZetneroch om
drygt 15 mil-total omsättning dataverksamhetföretagen hade en av

underhållet datorutrustning1989,jarder kronor omsattevarav av
omsättningsuppgifter liksom samtligamiljarder kronor. Dessa3nästan

företag enligtföljande omsättning för olikauppgifter i det avseende en-
värden exkl.käten avser moms.

Undersökningen omfattar antal leverantörer ochdessutom ett ser-
står från ingårföretag iutanför Uppgifter dessaviceföretag LKD.som

tredjepartsföretag redovisas i avsnitt 6.2.1.uppgifterna somom
svårigheteruppgifter företag haftVid redovisningen begärda harav

hårdvaruunder-hänföra tillsärskilja de kostnadermed är attatt som
påhållet. främst företagen ofta bedriver integreradberorDet att en

såvälinbegriper Lönekost-maskin-verksamhet, som programvara.som
sådant utförpersonalför servicepersonal exempel. Dennanader är ett

arbetsuppgifter aktuella servicen. Särre-ofta andra enbart denäven än
såväl ikostnader intäkter för olika uppgifternadovisning de görsav som

allmänhet inte. Ett exempel operativsystemet, ärrörannat som pro-
Då huvudförutsättning för da-denna är attgramvara. programvara en

förekommer definieras delskall fungera det dennatorn att som en av
hårdva-hårdvaran. mellan vad under mjuk-Gränsen sorterar resp.som

eftersomdärför alltid naturliga skäl, detruverksamhet helt klarär av
sig hela datasystem.rör om

Konkurrensförhållanden6.2

påFöretagen6.2.1 marknaden
underhålls-På finns kategorier företag utförmarknaden tre av som

hårdvaruleverantörernas friståendeservice: service, företag med tredje-
hårdvaruleverantörerpartsservice tredjepartsföretag med tred-samt

jepartsservice. tredjepartsföretagen har till-Flertalet de nuvarandeav
in-kommit under 1980-talet, bl.a. datoranvändaresresultatettsom av

underhållsverksamhet.alternativ till leverantörernastresse attav
Tredjepartsservicen omfattning begränsadökar i har ännu an-men en

underhåll. mångafördel marknaden För dataprodukter, t.ex. per-av
minidatorer, lokala nätverk utrustningsondatorer, LAN och annan

fått viktigspridning, tredjepartsservice kon-dockutgörstorsom en en
På år också flerakurrensfaktor marknaden. har da-storasenare

börjattorleverantörer med tredjepartsservice.

Datoreverantörerna
underhålletdominerande datautrustning handhasDen helt delen av av

ibland till-leverantören. Leverantören oftast importör och ävenärav
datautrustning.verkare av

återför-företag import tillverkning finnsUtöver med elleregen egen
Återförsäljarna oftasäljare datautrustning. har dessutom egenav en

mång-återförsäljningenserviceverksamhet. En del skerstor genomav

865



huvudsakligenñlialföretag såsomoch volymprodukter personda-avser
från tvåEnligt uppgifter branschen har omkring tredjedelartorer. av

år återförsäljare.försäljningen persondatorer 1989 skett Vi-av genom
årens hårdvaruförsäljningdare hävdas de ökningatt senaste av genom

återförsäljare, försäljningenframför allt persondatorer, har resulte-av
Många återförsäljare fåtti överetablering. skulle därför vikanderat en

lönsamhet.
Marknadens gradvisa tillmognad har lett omstruktureringen av

standardsortiment hårdvaranbranschen. Ett har börjat fram ochväxa
Komponenter,har blivit kompatibel. gårenheter och delsystem därför

medsammanlänka delsystem tillverkarursprung. Systemensatt annatav
minidatorer pådatorer och ibland stordatorer mångastörre haräven

håll, delvis eller helt, persondatorer. Detta möjliggör i sinersatts turav
övergång försäljningen från återförsäljare,direkt tillverkaren tillen av

exempelvis datavaruhus.
visarundersökningSPK:s försäljningen datorutrustningatt av genom

återförsäljare år uppgick till1989 27 % företagens totala försäljningav
på miljarder10 kronor. Bland företagen någrade undersökta finnsca

återförsäljare.företag enbart ärsom
tabell redovisas iI 6.1 sammandrag resultatet SPK:s enkät till da-av

angående årtaföretag försäljningsintäkter 1989. För undvikaatt en
överskattning försäljningen frånhar ursprungliga intäktsuppgifterav
enkätföretagen hårdvaruförsäljningreducerats med den förekom-som

fråndels mellan åter-leverantörer, dels företag fungerarmer som som
försäljare till Sådan uppgårandra leverantörer. försäljning till totalt ca

miljarder1,2 kronor. Uppgifterna försäljning datomtrustning iom av
såledestabellen företagensendast tillverkning eller import.avser egen

Tabell Företagens Intäkter påfördelat6.1 dataverksamhet svensk-1989av
utlandsägda företagoch mlI].kr.I

Övrig ÖvrigaUnderhållDataföretag Försälj- Data- Totala
datomt- ning dataverk- verk- intäkter ln-av av

rustnlnga datorut- samhet samhet Inkl. täkter
rustning totalt export

Utlandsägda 2 737 8 814 3 027 57814 5 738 20 316
Svenskägda 196 633 223 052 2751 1 327

Totalt 2 933 9 447 3 250 15630 6 013 21 643

a påIntäkter dataverksamhetdensvenskamarknaden.av

De utlandsägda dataföretagen dominerar. Deras sammanlagda intäkter
dataverksamhet uppgick till1989 omkring miljarder14,6 kronor. Deav

frånsvenskägda företagens intäkter försäljning datorutrustning vil-av
frånken härrör import och tillverkning, uppgick till drygt 600 mil-egen

joner kronor. De utlandsägda företagens försäljning datorutrustningav
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fö-uppgick till miljarder eller 90 % de undersökta8,8 kronor änmer av
totala försäljning datorutrustning.retagens av

påföretagen oftast specialiserade dataverksamhetDe undersökta är
Övrigapå den svenska marknaden. intäkter utgjorde 1989 samman-

så påverkasverksamheten. hög28 % den totala Att andelen ärtaget av
i utsträckning försäljning kopiatorerhög Rank Xerox relativt stora avav
och IBM:s betydande exportintäkter.

hårdvara år i storleks-Landets fem leverantörer 1989största varav
ordning följande.

IBM Svenska AB
Nokia Data AB
Esselte Sverige ABSystem
Digital Equipment AB
Hewlett-Packard Svenska AB

årDe 38 undersökta företagen intäkter under-hade 1988 och 1989 av
håll datorutrustning miljarder kronor.sammanlagt 2,6 2,9av om resp.

åtta företagen i under-De hade 1989 totalt 2,1 miljarder kronorstörsta
hållsintäkter. samtliga undersöktaDet andel 72 %motsvarar en av av

underhållsintäkter.företags
underhållfyra uppgick tillDe företagens intäkterstörsta av

underhållsintäk-1,7 miljarder vilketkronor, 59 % de totalautgör av
storleksordningenligt undersökningen. fyra företag iDessaterna var

följande:

1 IBM Svenska AB
2 Nokia Data AB

Digital Equipment3 AB
4 Unisys AB

underhåll mellanFöretagens intäkter varierar kraftigt. Relationernaav
underhållsintäkter hårdvaruförsäljningenföretagens och intäkter re-av

pådovisas i tabell 6.2. Företagen samtidigt fördelatshar tre grupper:
småmedelstora och företag till försäljning dator-med hänsynstora, av

utrustning. Indelningen före-har gjorts för belysa skillnader mellanatt
i olika variabler.storleksklasser med avseende här studeradetag

småföretagsgruppen små företagInom finns relativt antalett stort
försäljningsintäkter mellan-med underskridande milj.kr. I40 gruppen
företag 100-finns antal företag med intäkter mellanstora ett stort

150 milj Inom företag med försäljningsintäkterstora övergruppen
på försäljnings-400 milj.kr. finns spridning med avseendestoren

intäkter datorutrustning.av
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Tabell Intäkter underhåll6.2 lör-datorutrustnlng relaterat till1989av av
säljning datorutrustning.av

Försäljnlngs- Antal UnderhållsintäkterTotala ln- l tör-
intervall,dator- företag hållandetäkter till försäljningav av
utrustning milj.kr. underhåll datorutrustning, %

milj.kr.
Högsta Lägsta Median

0-99 18 331 266 3 23
100-399 14 735 69 1 27
400- 6 8671 46 8 31

Totalt 38 2 933

framgårSom tabell uppgick underhåll förhållande6.2 intäkterna iav av
till intäkterna datorutrustning uttryckt medianvärde för deav som- -
medelstora och företagen år 1989 till 27 31 %. Företag medstora resp.

försäljning hårdvara till 100 milj.kr. hade mindre andelen av upp en un-
derhållsintäkter, nämligen %.23 Variationerna inom alla ärgrupper
dock betydande framgår redovisade högsta och lägsta värdesom av

medianvärde underhållets förhållande hård-intäktsandel i tillsamt av
varuförsäljningen. Underhållets varierande andel kan främst förklaras
med olika utrustning kräver olika underhåll.mycket Häratt typer av
kan bl.a. skrivare bestårnämnas och utrustning,att annan som av en

del mekaniska detaljer, har underhållsbehovstor större änett exem-
pelvis persondatorer.

Beträffande den variationen småföretagsgruppeninom därstora an-
delen skiftar mellan 3 och 266 % kan följande kommentar. Igöras

finns två företag intäkter service överstiger deras intäk-gruppen vars av
från hårdvaruförsäljning. Dessa företag bör dock inte klassificeraster
tredjepartsföretag på fåtalexempel företag harutgörutansom ettsom

mycket kunder. Till dessa kunder levererar företaget datorut-stora ny
rustning med jämna tidsintervall underhåll,ombesörjer allt iblandsamt
med servicepersonal stationärt utplacerad hos användaren. Ge-egen

det generationsskifte förekommer hårdvaruutbudeti i peri-nom som
oder år,4-5 kommer dessa företags verksamhet i huvudsak be-av ca att
stå service år.vissaav

I tabell 6.3 redovisas intäkter och direktatotala kostnader för under-
hållsverksamheten år 1989 för 34 företag. Med direkta kostnader avses
kostnader i kalkyl och redovisning direkt kan hänföras till under-som
hållstjänsten. Det innebär samkostnader eller indirekta kostnaderatt
inte medtagits. I likhet med redovisningen enligt tabell i6.2 har tabell
6.3 företagen hänförts till olika i falldetta har indel-tre grupper, men
ningen utifrångjorts intäktsnivâ underhållför datorutrustning. Fyraav
företag har olika orsaker inte besvarat ienkäten denna del. Dettaav

15Definition medianvärde:det mittersta värdet samtligaobservationer dessanärav av
rangordnatsfrån lägstatill högstavärde.

868



påverkabedöms inte i utsträckning enligt tabellennämnvärd resultatet
förhållandevad gäller bruttoöverskott i till intäkter.

UnderhållTabell Intäkter,datautrustning direkta kostnader6.3 1989.av
förhållandebruttoöverskott intäkter.och l till

lntäktsinter- Antal intäkter, Dlrekta Bruttoöverskottetsandel av
vall, under- företag milj.kr. kostnader, intäkterna,96
håll, mIl].kr. mllj.kr.

MedianHögsta Lägsta

0-24 18 167 93 -86 31105
25-99 10 695 378 73 9 51

100- 6 928 58 13 321 1 230

Totalt 34 2 790 7131

Företagens bruttoöverskott kostnaderskall täcka indirekta samtsom
vinst enligt i intäkterna.enkäten genomsnitt omkring 38 % Iutgör av
tabellen redovisas högsta, lägsta medianvärde överskottetssamt an-av
del serviceintäkterna. Spridningen vil-inom betydandeärav grupperna

påket kan tyda viss osäkerhet företagens identifiering under-viden av
hållskostnaderna. fö-En del förklaringen till vissadetta bör attav vara

främst de mindre företagen, sina servicekostna-särredovisarretag,
der. ocksåDen spridningen finns mindre företagen. Inomhos destörsta

tvåfinns dessutom vilka redovisar underskottföretag ettsamma grupp
på två1 2,5 milj.kr. under-Av dessa företags serviceintäkterresp. svarar
skotten för andel 45 86 %. Kostnader för garantiservice sär-en av resp.
redovisas Sådana ingårinte heller alltid företagen. därför ikostnaderav
viss frånutsträckning i redovisade uppgifter Uppgifterenligt tabellen.
företag ingår i enkäten tyder garantikostnadernas andelattsom av

underhållsverksamhetende totala kostnaderna för varierari allmänhet
mellan och %.1 10

Tredepartsföretagen
I början började1970-talet specialföretag helt eller heltnästanav som

påbygger sin underhålla samti-verksamhet datorutrustningatt utan att
digt sälja densamma, sig. Företeel-s.k. tredjepartsföretag, etableraatt

uppstod i förUSA och kom till England. Marknadsandelensen senare
fråntredjepartsföretag varierar för olikastarkt land till land och pro-

Från branschhållduktsystem. bl.a. Telub Service AB uppskattas att
fråndessa friståendeleverantörer företag tredjepartsservice undermed

för1989 svarade högst för datorunder-10 % den totala marknadenav
håll i Sverige.

Utöver dessa företag har allt fler bl.a. IBM ochdatorleverantörer,
Digital, börjat utföra tredjepartsservice. dator-En orsak till detta är att

frånanvändarna i allt olika leve-utsträckning utrustningköperstörre
mångavarvid rationelltanvändare upplever detrantörer, att ansvaret

hår-underhållet åvilarför enda företag. En orsak ärett attannan en
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hårdvaruförsäljning på hård-dare konkurrens vid medfört prispressen
ibland med minskad lönsamhet följd. Ett bredare utbudvaran, som av

tjänster kan konkurrensmedel företaget möjligheterochettses som ge
bibehållentill eller ökad lönsamhet.

tvåfinnsDet tredjepartsföretag enligt SPK:s definition arbetarsom
med rikstäckande service. Utöver dessa finns regio-del lokala ochen
nala tredjepartsföretag. fråninhämtat tredje-SPK har uppgifter sex
partsföretag, vilka i alfabetisk ordning följande:är

CHS Computer Hardware Services AB
Ericsson Radio Systems Sverige AB
Granada Computer Service AB
SA Teknik Microservice AB
Telub Service AB
Zetner Service AB-

Det företaget med rikstäckande service ServiceTelub ABärena som
också landetsär Telub tidigare ingick i statligastörsta. den FFV-som
koncernen sedan juli DatagallerianTelub1990ägs Data. Det andraav
rikstäckande specialföretaget datorunderhåll,för Ericsson Radio Sys-

ingårSverige, i Ericssonkoncernen.tems
Granada påComputer Service, introducerat den svenska marknaden

ingår också1988, i koncern, nämligen Granada Ltd. England.storen
Granadakoncernen bedriver verksamhet i flera europeiska länder och

underhållEuropas specialföretag förstörsta datautrust-uppges vara av
ning. I Sverige har Granada förlagt sin serviceverksamhet främst till
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Zetner Service förvärvadesAB Service1990 Nexor ABsommaren av
ingåroch därmed i Nexorgruppen.

De företagens sammanlagda underhållintäkter datorutrust-sex av av
ning uppgick till1988 170 milj.kr. och 1989 till 188 milj.kr. Intäkternaca
från underhåll underhålldatorer frånintäkterna da-större änav var av
torperiferi kringutrustning.

Branschorganisationer
Leverantörföreningen kontors- och datautrustning LKD, denärsom
dominerande branschorganisationen dataområdet, bildades 1937

sammanslutning företag verksamma med marknadsföringsom en av
och försäljning kontorsutrustning. Ursprungligen utrustningenbestodav
framför allt skrivmaskiner i definierasdag medlemsföretagensav men
verksamhetsområde tjänster för informationsbehandling och tele-som
kommunikation föravsedda företag. Medlemsföretagen huvud-utgörs

hårdvaruleverantörersakligen också har mjuka tjänsterav som ensom
del den totala verksamheten. såvälHär kan konsulttjänsternämnasav

databehandling underhållsserviceoch systemutveckling ochsom som
utbildning. utgångenLKD hade 148 medlemsföretag vid juni 1990.av
Till föreningen hör de dominerande företagenoch marknaden.stora
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i regionala företag, främstDet första hand mindre, lokala ellerär eta-
blerade i södra och Sverige, medlemmar i LKD.västra ärsom

intressenFöreningens uttalade syfte tillvarata medlemmarnasär att
myndigheter, massmedia, informeraorganisationer ochgentemot om

marknadsutveckling.branschens verksamhet verka för sundsamt en
därför antagit vissa affärsregler omfattar etiska aspekterLKD har som

på såväl frågor förhållandet frågoravtalsmässiga i kunderna,mot som
konkurrensförhållande inommarknadsföring och mellan företagenom

branschen.
ingår,föreningens granskning affärsbe-I verksamhet förutom av

verk-teende, kursverksamhet och information. Inom sistnämndaäven
samhet framtagande information i bl.a.kan Standardavtalnämnas av

avtalsfrågorupphandlings- och upphovsrätter.samt
ADB-produkter och tjäns-LKD Allmänna bestämmelserutger om

Utöver Allmänna bestämmelser utgivit Särskilda be-har LKDter.
underhåll innehållerstämmelser maskinprodukter. bl.a.Dessaom av

underhållsav-underhållsåtagandetsrekommendationer omfattning,om
gifternas debiteringsprinciper t.ex. betalningsmtiner bestämmel-och

garantiåtagandens omfattning.ser om
LKD har tidigare utgivit vissa prissättningrekommendationer avom

servicearbeten. frånRekommendationerna december 1984.slopades
årligenFöreningen i sammanställningstället med-utger numera aven

på hårdvaruunderhålllemmarnas prissättning räkning.vid löpande
innehållerDenna sammanställning uppgifter faktiskt tillämpaddelsom

föregående kalenderår,prissättning för dels medlemmarnasnärmast
påprognostiserade prissättning. tillLKD:s uppgifter baseras enkäten

medlemmarna.
finns någraDet inom databranschen mindre branschor-ytterligare

ganisationer. Dessa organisationers medlemsföretag utför i nästan
hårdvaruunderhåll.samtliga fall inget

6.2.2 Konkurrensmedel och konkurrensbeteende
på hårdvarumark-Under delen 1980-talet har konkurrensenstörre av

naden successivt ökat. Det har medfört dämpad prisut-generellt sett en
påveckling. Konkurrensen underhållmarknaden för har dock inte ökat

i utsträckning.samma
Hårdvaruleverantörerna naturliga andrahar skäl kunskap änav mer

dataföretag produkter. främst produk-Det torde gälla underom egna
ocksåintroduktionsperiod. De har informationsövertagtens ett om

tillgångprodukter framför tilltredjepartsföretagen bl.a. sinegna genom
dokumentation och manualer sin felfrekvenser. Vi-kunskapsamt om

hårdvaruleverantörerna tillgångdare har bättre till reservdelar. Vid an-
underhålletvändarnas val det företag skall ombesörja har där-av som

igenom fråndet företag kunden köpt datorutrustningen konkur-som en
rensfördel. hårdvaruleverantö-En ytterligare konkurrensfördel är att

underhåll såväl hårdvarakan erbjuda mjukvara, vilketrerna av som
tredjepartsföretaget inte alltid se avsnitt 6.2.3. Eftersom da-kan även
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funktion central betydelse datoranvändarenär bytertasystemets av
sannolikt inte serviceföretag förrän den ekonomiska blirnyttan uppen-

Vidbar. lika servicegrad prisoch väljer datoranvändaren sannolikt att
underhållet från hårdvaruleverantören.köpa

Underhållets omfattning preciseras i serviceavtal mellanett par-
I avtalet bl.a. utrustningens funktion. Omfattningenterna. garanteras av

servicen varierar påmed kraven snabbhet och tillgänglighet. Under
främst delen utrustningen1980-talet har blivit allt drift-senare av
säkrare. ocksåutrustningen samtidigtAtt blivit billigare medförthar att
vissa kunder köper in reservutrustning kopplas in ordina-även närsom
rie utrustning inte fungerar. Krav vid reparationsbehovsnabbhet blir
därmed inte Dålika nödvändigt tidigare. behovet fullserviceav-som av
tal minskar hårdvaruleve-kan datoranvändaren alternativ tillöverväga

service.rantörens
Enligt vad SPK har kunnat finns inga formella leveranshinderutröna

vid tredjepartsföretagens frånköp reservdelar tillverkaren. Tredje-av
partsföretagen kan dock ibland beroende leverantörs priorite-vara av
ring vid försäljning och leverans märkestypiska framför allt meka-av -
niska delar. finns påDet därvidexempel leverantörer motverkarsom-
konkurrensen bl.a. tillämpa med interna beställ-att ett systemgenom
ningsnummer för svårt utomståendereservdelar. Därigenom blir det för

beställa viss reservdel artikelnummer inte fördess bekantäratt en om
beställaren.

råder prisnivåFöretag har uppgivit pådet högre vissatt utrust-en
ning i Sverige exempelvis i USA. Det ofta möjligtän kommaär överatt

förmånligareservdelspartier till priser den utländska marknaden.
Företag med utbyggd importorganisation konkurrensför-har hären en
del framför andra möjligheter utveckla parallellim-större attgenom en

dvs. import sker vid sidan det företag berördharport, en som av som
Importerande företag kan i aktuella fall fortlöpande inköpaagentur.

billigare lång frånreservdelar riskera leveranstid ordina-utan att att en
rie leverantörer i Sverige fördröjer eller omöjliggör uppfyllandeett av
tillgänglighetsgarantier kund. Tredjepartsföretagen inriktar sig där-mot

påför underhålloftast ocksåäldre utrustning. Det underlättasav av en
växande brokermarknad, för försäljning begagnad utrustning. Enav

fråndirekt tillorsak detta utrustningen, skillnadden äldre tillär attmer
utrustning, färdigutvecklad. Det medför därför mindre kostna-ärnyare

der för företagen bibehållahämta in och erforderlig reparationskun-att
skap.

Tredjepartsföretagen söker vanligtvis främst konkurrera med leve-
hårdvaruunderhåll hålla underhållspriserrantörens lägre änattgenom

sistnämnda. Sannolikt lågdock priskänsligheten hos datoranvän-är
också framgårdarna, vilket SPK:s undersökning. denna fram-Avav

måstekommer tredjepartsföretagen ha betydligt priserlägre änatt
hårdvaruleverantörernas erhållamotsvarande priser för kunder.att nya



ingår de harTredjepartsföretag i undersökningSPK:s attuppgersom
hårdvaruleverantö-några% i fall 50 % lägre priser15-30 närmare än

rerna.
också tredjepartsföretagen iSPK:s undersökning visar större ut-att -

på räkning.sträckning leverantörerna uppdrag löpande Avän tar-
underhåll datautrustningLKD-medlemmarnas totala intäkter av av

på miljarder utgjorde enligt serviceavtal1988 2,9 kronor intäkterna
År utgjorde serviceavtalens tredjepartsföre-87 %. 1989 andel 85 %. För

åråruppgick till 67 %. Följande hademotsvarande andel 1988tagen
fådenna ökat till Serviceavtalen innebär med undantagandel 75 %. en

prisnivå underhållet.förutbestämd fasta priser för
såledestredjepartsföretag priset viktigt konkurrensmedel.För är ett

hållafall be-bidragande orsak till tredjepartsföretag i vissa kanEn att
underhållspriser hårdvaruleverantören sistnämndatydligt lägre än är att

utför eller organiserar service för praktiskt all levererad utrust-taget
påunderhålletning. förDen utför tredjepartsservice iblandsom svarar

påsåldaenbart marknaden.volymprodukter, dvs. de produkternamest
hårdvaruleverantörDet förenat med betydande kostnader förär en

sigbygga serviceorganisation. När företag etableraratt upp en egen nya
på serviceföretagden därför etableradesvenska marknaden har redan

utför tredjepartsservice möjligheter sin andel marknadenökaattsom av
underhåll.för

företag kan tred-Genom söka samarbete med redan etableradeatt
Hårdvaruföretagenjepartsservicen öka sina konkurrensmöjligheter. har

på år i produk-allt utsträckning utökat försäljningenstörresenare av
återförsäljaredetaljister. återförsäljarensOfta blir detterna genom

underhållet. återförsäljaren antingenuppgift för Därvid kanatt svara
överlåta underhållet påbygga serviceorganisation eller ettupp en egen

tredjepartsföretag.
På också hårdvaruleverantörmarknaden förekommer avtal mellan

och tredjepartsföretag, innebär sistnämnda företag skall haattsom
underhållethand i hela eller vissa delar landet. Därav utgörom san-av

garantiåtaganden tredjepartsföreta-nolikt leverantörens delstoren av
underhålletverksamhet. har bakgrund i blirSamarbetet sin attgens

först vid relativt Tredjepartsföretagens prissätt-lönsamt volymer.stora
också Samtidigtning syftar främst till vinna kunderna.de störreatt

måste ofta resurskrav förleverantörerna kostnader ochöverväga att
tillhandahålla då framstårikstäckande service. För dem kan det som

överlåta underhållsansvaret pårationellt företagett annatattmer
Små erhållafrämst tredjepartsföretag. kunders möjligheter under-att

hållsservice låga mångatill priser troligen därför i fall begränsade.är
förhållande ocksåbidragande sistnämndaEn orsak till torde deattvara

många gångermindre inte tillräckliga eller intekunderna har resurser
påupplever kunskapsupp-det lönsam investering att satsavara en en

underhållsservice.byggnad möjliggör effektiv upphandlingsom en av
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Intresset knyta till sig datoranvändarna via tidsbundna service-attav
avtal leder till kunder med serviceavtal genomgåendetroligen prio-att
riteras leverantörer eller företag underhållutför framför kunderav som

valt debitering enligt löpande räkning. När det gäller utrustningsom
där datasystemet fårinte ha längre underhållsavtalenavbrott torde för
centrala delar datorsystemet alltid i form serviceavtal.av vara av

6.2.3 Konkurrensbegränsningar

återförsäljareAvtal melan leverantör och
Några formella hinder vissa bestämmelserutöver ägande och köpom-

aktier för utländska företag etablering i Sverige finns inte. Intemotav -
någraheller finns formella hinder hårdvaravid import ochav reserv-

delar inkl. hårdvara.reparation ocksåDet förekommer s.k. fjärde-av
bådepartsföretag inom och utanför frånSverige. Dessa leverantörer

fristående specialföretag, huvudsakligen påinriktar sig tillgo-attsom
dose tredjepartsföretagens behov, tillhandahåller dokumentation om
hårdvaran, reservdelar depåserviceoch utrustning sänds till fö-av som
retaget.

hårdvaruleverantörenFör serviceverksamhetenär viktigt konkur-ett
såvälrensmedel. Det gäller vid leverantörens direktförsäljning till kund

försäljning återförsäljare.via Allteftersom produktlivscykeln försom
viss utrustning blir kortare blir utbildningskostnader i samband med le-

underhållsverksamhetverantörernas allt högre. Det kan medföra att
hårdvaruleverantörer överlåtaväljer underhållet på rikstäckandeatt en
serviceorganisation. Därvid kan det aktuellt teckna s.k. subkon-attvara
trakt främstmed tredjepartsföretag.ett

syfteI underlätta möjligheterna underhållsservicetill kopplatatt till
leverantörens garantiåtaganden får vid försäljning återförsäljarevia

åtadessa sig fullgöra denna service. I sammanhanget ställer ofta le-att
vissa förutbestämda påverantören krav utbildning och branscherfaren-

het. Utbildningen handhas eller organiseras vanligen leverantören.av
Överenskommelse lagerhållning också ingå.reservdelar kan Detom av
finns leverantörer kombinerar återförsäljaresamarbetet med visssom
med samtidigt denne avtalad hårdva-till försäljningatt ensamrättge av
ruleverantörernas produkter inom geografiskt områdeavgränsatett
s.k. exklusivavtal. företagAndra med tredjepartsservice också åtakan

underhållsservicesig inom områdedetta angivna återför-i de fall
säljarna har serviceorganisation tillräckligeller kunskap.en egen

Exklusivavtal med marknadsdelning områdesindelningeller har i
vissa branscher omfattning. Det företagsetableringmotverkarstoren
och strukturförändringar på marknaden, vilket hämmar effektiven

eller tjänstedistribution. Därav kan följa påonödigt höga priservaru-
berörda och tjänster. SPK har i denna undersökning inte kartlagtvaror
den totala omfattningen eller effekter aktuella avtal datamarkna-av
den.
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datoranvändareAvtal med
utvecklingensnabbadenHårdvarans ekonomiska livslängd har genom

på år. eller underinitialskedetdataområdet Ipå blivit kortare senare
hårdvaruleverantören eller dennesmånader harofta 3-12garantitiden

erbjudas ellermöjligheternaåterförsäljare deanknutna största att
tillgäng-oftast omfattar s.k.underhållet. garantinEftersomhand om

också datoranvän-detavsnitt 6.1.1 förekommerlighetsgaranti se att
garantitiden.redan undermed leverantörenserviceavtaltecknardaren

avtaletsvanligtvis klausulformulerasserviceavtalenI som angeren
intelängd. Om avtaletvarierandeuppsägningstidomfattning med aven

förläng-automatisktid, skerstipuleradeföre dennasägs senast enupp
förekommandevanligtavtalsperiod. Enmed ytterligarening av-en

månader före-på detår uppsägningstidtalsperiod ochär treett menen
förhållan-månader.på härtill nio Deuppsägningstiderkommer upp

obetydlig kon-hårdvara ickemedförvid köpdena sammantaget enav
företaghårdvaruleverantören jämfört medförkurrensfördel annat som

underhåll.utföraskulle kunna
kombina-olika s.k.erbjuder kundenfinns företagDet typer avsom

underhållspaketerbjudsdatoranvändareninnebärtionsavtal. Det ettatt
-ihård-både mjukvara. Eftersom leverantörenochomfattar egen-som

dokumentationinneharimportör dentillverkare ellerskap är somav -
ocksåmånga fall le-idatasystemen, detförstahandskunskapoch ärom

förnyelseförbättring ochuppgraderingensköterverantören avsom
därvanligtvis klausulfinnsserviceavtalen i allmänhetI enprogramvara.

utfär-påtalas.mjukvaran Leverantörentilllagenliga upphovsrättenden
nyttjanderättdatoranvändarenockså användarlicensdar här som geren

förut-sedan endast underServiceavtalet gällertill programsystemen.
användarli-föriakttar bestämmelsernasättning datoranvändarenatt

omfattasoperativsystemEftersom datorns äräven programvaracensen.
funktionsamtidigt dessockså licensbestämmelserna, ärdetta avsomav

operativ-prestanda. Ettmaskinvarans kapacitet ochförvital betydelse
medför datorsystemetuppgraderasfortlöpande snartattsystem som

föråldratframstå inaktuellt.ochkommer att som
kombinationsavtal in-Från tveksamtkonkurrenssynpunkt detär om

Sådana medför konkurrensennågon avtalfördel för kunden.nebär att
dåhårdvara kundernasunderhåll minskar,utförföretagmellan som

underhållet begränsas.utföravälja det företag skallmöjligheter att som
samtidigt levere-hårdvaruleverantör,förekommitDet har ävenatt som

erbjuda under-operativsystem, varit obenägendatorns att separatrar
högthävdahåll antingenmaskin- att ettgenomresp. programvaraav

specificeraprogramvaruunderhållet intepris för eller separatattgenom
underhållet. Därvid har datoranvän-olikakostnaden för de delarna av

kombinations-alternativ till leverantörensi praktiken inga reelladaren
underhållskostnaderfår sådanai fall högreDatoranvändarenavtal. om

fö-olikaunderhåll medmaskinvara tecknasavtal resp.om av program-
retag.
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Ett konkurrensbegränsande inslag i branschenannat LKD:s in-är
formation medlemsföretagens prissättningsplaner s.k. horisontellom
konkurrensbegränsning. Detta redovisas i avsnitt 6.3.närmare

Prissättning6.3

På underhållsmarknaden finns två grundläggande principer för prissätt-
ning. Den principen avtal med kundenär s.k. serviceavtalettena om

fast pris i kombination med i vissa fallett indexklausul regleraren som
priset eller kundens kostnad under avtalsperioden. Den andra principen

underhålletär debiteras enligt löpande räkningatt där priset bestäms
serviceföretaget efter det underhållet utförts.attav
Vid löpande räkning blir underhållskostnaden totalt sett oftast läg-

vid underhållän enligt serviceavtal med fasta priser. påDet berorre att
i sistnämnda fall grundar sig kostnaderna på paket olikaett av ser-
viceåtgärder åtaganden frånoch serviceföretagets sida till-t.ex.som
gänglighet inställelsetider.och underhållVid med priser enligt löpande
räkning saknas dessa åtaganden.typer av

Som tidigare utformasnämnts serviceavtalen underhåll i deom
flesta fall med varierande innehåll till olika kunder. Bl.a. den till-anges
gänglighetsgrad åtföljandemed servicebehov skall gälla för varjesom
specifik kunds datorsystem. Ett enskilt serviceavtal i sigutgör en egen
produkt, och det finns därför antal påprodukter marknaden förett stort
service underhålloch datorutrustning. Mer eller mindre standardise-av
rade formuleringar i serviceavtal förekommer, ocksådet vanligtärmen

serviceavtal skräddarsys för speciellatt datoranvändare. Detta gören
svårtdet någonär direktgöra jämförelseatt påmed avseendeatt priser

och kostnader mellan underhållsproduktema.de olika
Utifrån SPK:s enkät kan urskiljas främst följande relativttre gene-

rella prissättning vid underhåll datorutrustning:typer av av

Priset underhållet1 för vid tillämpning fasta pnlrer fastställs tillav en
viss produktens pris. För PC, skrivareprocentsats och liknandeav
kontorsutrustning mångai fallutgör debiteringen vid fullserviceav-

årtal 8-12 % produktens pris.per av
2 Nollresultat eftersträvas, dvs. priset så samtligasätts kostnaderatt

underhålletför i det enskilda fallet skall täckas. Detta har varit en
inte alltför ovanlig princip, främst vad gäller företag med smaltett
produktsortiment. Underhållet mångahar därvid tidigare i fall ut-
gjort stödfunktion till försäljningen. Numera torde i regel under-en
håll profitutgöra dvs. särskilt rörelseresultatett eget center, ett re-
dovisas och åtminstoneenheten skall bära samtliga kostnader.

3 Priset underhållför baseras på genomsnittliga reparationskostnader
och felfrekvens täckning för samkostnader jämte viss vinst.samt
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fastaenligtprissättningsåvälvidgällertvå principernasistnämndaDe
räkning.löpandepriser som

statistiknämndårligen tidigareochsammanställer omLKD utger
Statistiken,räkning.hårdvaruunderhåll löpandevidpåprissättning som

prissätt-tillämpademedlemsföretagenssammanställningutgör aven
kalenderår,föregående presente-närmastperiodförflutenunderning

ochhögstamedianvärdemedelvärde,aritmetiskt samtformi ettavras
redovisningöversiktligtabell 6.4prissättningen. Iförvärdelägsta enges
faktiskafrån medlemsföretagenuppgifterinsamlade un-LKD:s omav

Olikaräkning.löpande utrust-vid1989 typerderhållspriser under av
hartabellenomfattning. Ivarierandeserviceinsatserning kräver av

pris-fyrain idelatsservicearbetenasammanställningenligt LKD:s
följande.i korthet ärsomgrupper

skrivmaskiner.ochräkne-kassaregister,Enklare1Grupp
terrninalsystem.små ochdator-Enklare2Grupp

terrninalsystem.ochdator-kontors-,OmfattandeGrupp 3
datorsystem.ochMedelstoraGrupp 4 stora

LKD:smotiveras strävan attutrustningstypefter enIndelningen geav
prisspridning.redovisadbakgrund till

räkninglöpande 1989,vidservicearbetenTimdebiteringTabell 6.4 av
timme.kronor per

räkninglöpandeUnderhállspriservid

LägstaHögstaMedianMedelPrisgrupp

2547304304471
3508505405452
37034016796563
43262017657534

Källa:LKD.

åter-förhållandeallakraftigt inomvarierar ettPriserna somgrupper,
organisa-företagensmellanföreliggerskillnaderdespeglar stora som

prisspridningentillskälviktigtlikasannolikt minststorlek. Etttion och
konkurrens-kankomplexitet. Dessutomskiftandeprodukternasär

påverka prissättningen.landetdelari olikatrycket av
fyrainomföretagenprismaterialpublicerade är grup-I LKD:s resp.

servicetek-anställdaantalefterpå ytterligarefördelade tre grupperper
Angivnaanställda.25fler25 änochmellan 11färreniker 11, samtän

dessasnittvärde6.4värden i tabell treär grupper.ett av
september-ok-månadsskiftetomkringtillframLKDharDärutöver

pris-planerademedlemsföretagenspubliceratochinsamlat1990tober
aritmetisktinnehöllredovisningår. Denna ettnästföljandehöjningar

Iprisgrupp.varjeförservicepriserframtidaföretagensmedelvärde av
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samband härmed redovisades också prisförändringen i förhållande till
föregående års priser.

SPK informerade i slutet september 1990 LKD verketav attom av-
såg införa föreningens publicering planerade påatt priser hårdva-av
ruunderhåll i kartellregistret. Det gjordes bakgrund detmot attav en-
ligt SPK inte går bortse från LKD:s aktivitet på områdeatt dettaatt

påverkakunde priskonkurrensen på marknaden. Prisinformationen kan
medföra viss likriktning företagenst.ex. prissättning. LKD med-en av

delade i skrivelse den 5 oktober 1990 till SPK, föreningen omgåendeatt
skulle upphöra med samla in uppgifter planeradatt prissättning.om
SPK beslöt därefter inte vidta åtgärderytterligare iatt ärendet.

Kostnaden för hårdvaran har för datoranvändaren blivit allt min-en
Övrigadre andel den totala kostnaden. kostnader för konsulter,av t.ex.

utbildning, och service de dominerande.är Stora datorkö-programvara
torde i regel medvetna denna situation och upphandlarpare vara om

därför anbudsförfarande.systemen Vad gällerett uppköp inomgenom
den statliga sektornt.ex. rekommenderar Statskontoret användarenatt

skall femårsperspektivlägga på sinett upphandling. Normalt omfattar
dock upphandling utrustningsbehov på år. Många2-3ett mindreen kö-

saknar dock tillräckliga kunskaper olika datorsystempare och deom to-
tala datakostnaderna. Deras möjligheter in olika offerter föratt ta att
därigenom kunna utvärdera kostnaderna därförär begränsade.

Från branschhåll har uttalats lägre prisnivå påutomlandsatt bl.a.en
reservdelar medfört ökad direktimport till den svenska marknaden.en

påDet tyder prisnivån i påSverige aktuellaatt produkter inte skulle ha
i tillräcklig utsträckning tillanpassats motsvarande priser utomlands.

6.4 Sammanfattande bedömning

Datorbranschen genomgår ständigt dynamisk och samtidigt turbu-en
lent utveckling. Förändringar marknads- företagsstruktureller skerav
kontinuerligt. Detta gäller dock främst bland mindre och medelstora fö-

medan de företagen oftastretag, större bäst klarat efterfråge-ändrade
förhållanden på marknaden.

Förändringar på underhållsmarknaden ocksåhar ändrat förutsätt-
ningarna för underhållet. Här kan nämnas ökad försäljning hårdvaraav

återförsäljare datoranvändarens möjlighet och benägenhetgenom samt
köpa utrustning från flertalatt leverantörer. Standardiseringett inte

bara maskinvara också maskinoberoendeutanav bl.a.av programvara,
operativsystem, leder till minskad bindning till specifikt maskin-en ett
fabrikat.

Datorleverantören har stark ställning förhållandei till datoran-en
vändaren, tredjepartsföretag och tredjepartsservice blir alltmermen ett
alternativ. De tredjepartsföretagenstörsta målsättningenhar kunnaatt

hand underhållet för praktisktta alla produkter. Marknadsan-om taget
delen för tredjepartsföretagen jämförelsevisär liten. Dessa företags be-
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utvecklingenkonkurrensfaktor viktig, liksomtydelse dockär attsom
hårdvaruleverantörer tredjepartsservice.flera börjat med

åtföljandehårdare hårdvaruförsäljningvid medEn konkurrens en
hårdvaran underhållets för datafö-till betydelseprispress har lett att

Underhålletfått tidi-lönsamhet ökad uppmärksamhet.retagens som-
hårdvaruförsäljningenofta stödfunktion till harbetraktats somgare en -

blivit väsentlig faktor för företagens möjligheter skapaattnumera en
tillfredsställande resultat för hela dataverksamheten. För datoranvän-

underhållet hårdvarandarna kan betydande del denutgöra to-avav en
för därför viktigt användarnatala kostnaden datorsystemet. Det är att

underhållsfunktionen prissättning.har hög kunskap och dessom
underhållstjänsten,vanligaste formen för serviceavtal medDen ett

fast pris inkl. i vissa fall indexklausul reglerar priset under avtals-som
på långsiktigperioden, ofta relation kund ochbygger mellan ser-en

för indi-viceföretag. En avtalskonstruktion med paketpris i ställetett
svårtserviceåtgärderviduellt prissatta emellertid ibland detkan göra

underhållskostnaderna,för med tillkunden analysera detta hänsynatt
svårigheten underhålletsbedöma dels omfattning, dels skäligt prisatt

serviceåtgärder. underhållför olika löpande räk-köpaAtttyper av
påverka underhållskostnadernaning nyttjas för föralltmer de totalaatt

fråndatorsystemen. förutsätter risktagandeDet dock kalkyleratett
ingåendekundföretagets sida. i oftaDetta kräver sin system-tur en mer

teknisk kunskap vad för vanligt bland datoran-närvarandeän ärsom
vändare.

sådanEn bristande kunskap kon-hos datoranvändarna har en
underhållsmarknadenkurrenshämmande effekt. fungeraFör skallatt

från fråneffektivt konkurrenssynpunkt förutsätts aktiv insatsen
förhållande påverkarmarknadens kunder. Ett konkurrensenannat som

på ingåendemarknaden leverantörernas och informa-kunskapär mer
hårdvara förhållandetionsövertag utföri till företag tred-om egen som

jepartsservice. Det medför begränsade konkurrensmöjligheter i initial-
introduktionenskedet produkter.av av nya

Branschorganisationen LKD publiceradesammanställde och t.o.m.
september 1990 medlemsföretagens priser inkl. prisändringarplanerade

underhåll år.vid räkninglöpande under kommande Dettaett sam-
försvaga påarbete kunde priskonkurrensen marknaden. Det kunde inte

uteslutas denna prisinformation för övrigt ovanlig form s.k.att en av-
långsiktigthorisontell prissamverkan likrikta prissättningenkunde-

inom branschen och minska betydelsen priset konkurrensmedel.somav
SPK informerat avsågSedan LKD verket införa pris-dettaatt attom

i på områdesamarbete kartellregistret iupphörde LKD:s aktivitet detta
månadsskiftet september-oktober 1990.
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Bilaga 1

undersökningen industriellStatistiska metoder i av
tvättverksamhet

sig, inte särskiltBeskrivningen tvätterimarknaden grundar där annatav
på tiopostenkät till landets samtliga tvätterier med minstanges, en an-

ställda inom industriell tvätteriverksamhet. Postenkäten följdes upp ge-
besöksintervjuer tvätterier, intetelefon- och med de besva-somnom

fält-den. Telefon- och besöksintervjuema genomfördes SPK:srade av
länsstyrelsernas priskontor.enhet samt

Undersökningens syfte
beskrivningen kartläggningSyftet med har varit allmänatt avge en

marknadsförhållandena Särskildinom industriell tvätteriverksamhet.
därvid landstingsägdauppmärksamhet har fördelningen mellanägnats

påtvätterier bakgrundoch privatägda den marknaden,öppna mot av
för landstingstvätterierna,de har hävdatatt representanter attsenare

på avsaknad snedvriditgrund vinstkrav, har marknadsstrukturen.av av
frå-Syftet har dock inte varit fullständig denanalysatt ge en av senare

endast belysa förutsättningarna för allmändenutan attgan, genom en
statistisk beskrivning marknaden i marknadsandelar ochtermerav av
kapacitetsutnyttjande.

Undersökningspopulationen och bortfallet
målpopulation för undersökningen definierades samtliga tvätterierSom
industritvätt minst tio hel-med huvudsaklig verksamhet och medsom

årsanställda inom industriell tvätteriverksamhet.
nåför gulaSom medel kontakt med dessa tvätterier användesett att

sidorna i landets samtliga telefonkataloger; storför-rubriken Tvätt -
Vidare användes tvätteriförbundbrukare. medlemslistorna för Sveriges

och Rikstvätt. Det visade sig härvid samtliga medlemmar i dessaatt
ocksåsammanslutningar förekom i telefonkatalogerna.

tvätterier mindre anställdaFör utesluta de hade 10änatt an-som
återstodförst basregister. Eftervändes SCB:s denna gallring 154 tvätte-

rier, vilka fick enkäten enkäten89 dessa besvaradepost.per perav
telefonResterande 65 kontaktades besök ochpost. genom per av per-

från fältenhet Samtligasonal SPK:s och länsstyrelsernas priskontor.
sålundatvätterier blev kontaktade.

visade sig tvätterierna kundeDet sammanlagt 90 de 154 ute-att av
målpopulationenslutas därför inte tillhörde olika anledningar.deatt av

påfärre förändringarDe kunde ha 10 anställda, beroendeänt.ex.
jämfört sigmed uppdateringstillfälle för SCB:s basregister, ägnasenaste

någonhuvudsakligen slagits medkonsumenttvätt eller ha samman
Sålunda återstod förtvätterier, uppfyllde villkorenenhet. 64annan som

ingå målpopulationen.i dessa landstingsägda och 44Av 20att var
Sverigesprivata. de privata tvätterierna tillhörde 32Av 44 tvät-

bådadera.teriförbund Rikstvätteller eller
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Med metodik, mål-den för identifiera tvätterierna ianvänts attsom
uppnåtts.populationen, förefaller god täckning ha Samtliga med-en

tvålemmar i tvätteriförbunden målpopulationen åter-de tillhörsom
påfanns sidorna tillsammansgula nå-med ytterligare Risken för14. att

tvätteri skulle blivitha förbisett förefaller liten; någotmöjligen kangot
företag hanystartat passerat.

Eftersom samtliga målpopulationen,tvätterier, tillhörde besva-som
rade förekommerenkäten inget bortfall intervjuer.hela Bortfallav av

på frågor någraenstaka förekommer i fall, vilka redovisas sär-svar par
skilt i anslutning till tabellkommentarerna. Bortfallsfelet därförbör
kunna betraktas obetydligt.som

Urvalsfel förekommer inte, eftersom totalundersökning haren ge-
nomförts.

Mätmetodiken
påMätningarna fåttbaserar sig företagen fråge-själva har fylla iatt en

blankett, eller priskontorspersonalen har fyllt i blankett vidatt samma
besök hos företaget. Uppgifterna har inhämtats med stöd lagenav om
uppgiftsskyldighet konkurrensförhållandenrörande pris- och SFS
1956:245.

Frågeblanketten mätinstrumentet i undersökningen.är De under-
sökta variablerna bl.a. fördelning mellanutgörs marknadssegment,av
omsättning, antal anställda, påverksamhetens fördelning kundgrupper,
kapacitet och kapacitetsutnyttjande.

föregåendeSom framgick i det förekommeravsnittet inga urvalsfel.
Vidare framgick bortfallet, bortfallsfelet,och därmed li-mycketäratt

liksom med sannolikhet täckningsfelet. Osäkerheten iäventet, stor un-
dersökningsresultaten hänför sig därför i första hand till fel i mätning-

Någon evalvering storleken denna mätosäkerhet har intearna. av av
genomförts, det bör uppmärksammas, priskontorspersonalenattmen
inte har gjort utdrag bokföringsfiler eller resultaträkningar, vilket ärur

vanligt förekommande metod vid SPK:s datainsamlingar, utanen upp-
giftsinsamlingen pågrundar sig intervjuer.

Den här använda enkätmetoden har förvalts vinna tid, och base-att
påsig företagens gjorthar uppskattningar elleratt representanterrar

bedömningar, vilka på enkätfrågorna.länmats Naturligtvis in-som svar
nebär detta sänkning tillförlitligheten jämfört med datainsam-en av en
ling angivet slag.av nyss
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Bilaga 2

undersökningenkontidenslntervall iRedovisning avav
reparationer vita varorav

på angivna i punkt-beskrivningen bygger finnssifferuppgifterDe som
varje uppgift dessutomkonfidensintervall.med 95 % För är1-9erna

frågan sifferuppgif-mångahurbortfallsfrekvensen besvarat somsom
på angiven.byggerten

årreparationsuppdragTotalt antal 1989:
bortfall 8 %.126 816980 710 i

år inkl. försäljning reservdelar:Total omsättning 1989 av
bortfall %.125 383 tkr692 161 tkr. 11t

reparationer:antal företag utförTotalt som
bortfall 0 %.519 51i

reparationer:Antal EHL-företag utförsom
bortfall %.55 0329 i

maskiner:Andel företag alla sorterssom reparerar
bortfall %.% 6,3 procentenheter 587,4

vita inte harföretag enbart ochAndel varor somsom reparerar
någon verksamhet:annan

bortfall %.% procentenheter 527,9 9,0i

årreparationergarantireparationer antaletAndel det totalaav
1989:

%.34,7 % 3,2 procentenheter bortfall 8i

årkonsumentdebiterade reparationer 1988:Andel
procentenheter bortfall 15 %.59,9 % 8,1i

priser vissa reparations-Andel företag tillämpade fasta försom
åruppdrag 1989:

bortfall30,8 % 9,1 procentenheter 6 %.

reparationsupp-10. EHL-medlemmarnas andel det totala antaletav
årdrag 1989:

bortfall %.85,3 % 3,9 procentenheter 8i
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Bilaga 3

Statistiska metoder i undersökningen reparationerav av
vita varorlö

I Utredningens syfte
Syftet med utredningen beskriva påkonkurrenssituationenär att
marknaden för reparationer vita varor.av

2 Undersökningspopulation
Undersökningen omfattar företag utförde reparationer vitasom av va-

och verksamma årunder hela 1989.ror som var

3 Unalsram
Urvalsramen, dvs. förteckning de företag skall studeras,överen som
skapades med hjälp EHL Service årsmedlemsförteckning och 1989av
telefonkatalog. Från telefonkatalogen de företag medtogs som annon-

påserade gula sidorna under rubriken, Reparationer vita varor.av
Dubletter såbort varje företag gångbara förekom i dentogs att en
slutliga förteckningen. Totalt omfattade företag.755ramen

4 Stratifiering
Urvalsramen tvåindelades i grupper efter påbedömd storlekstrata
omsättningen. De företag hade den omsättningen bil-störstatre som
dade det och övriga företag det andra.stratumetena

5 Urval företagav
I med endast företag ingick i Frånalla urvalet.stratumet det andratre

totalt omfattade 752 företag, gjordes slumpmässigtstratumet, som ett
urval 150 företag.av

Tabell Antal företag1 i population och urval.

Stratum Population Bruttourval Nettourval

1 3 3 3
2 752 150 102

153 105

de företagenAv 153 ingick i urvalet företagdet 47 intesom var som re-
parerade vita enligt definitionen åreller hade upphört undervaror som
1989. företagDessa tillhör inte undersökningspopulationen och utgör
vad kallas övertäckning.som

16AnsvarigstatistikerKerstin Westergren.
17 produkterDe räknas vita kylskåp,frysboxar,tvättmaskiner,Centri-ärsom som varor
fugcr, torktumlare, torkskåpochdiskmaskiner,fullhöjdsspisar,bänkspisar,spisdiskar,
inbyggnadsugnar,köksfläktar mikrovågsugnar.samt
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ifilial redan medutvalda företagenEtt de en an-som varav var en
urvalsenhet.nan

6 Datainsamling
ef-företagUppgifterna in hjälp postenkät. Församlades med somav en

påminnelse både telefon inte besvarat enkä-skriftlig och hadeter per
länsstyrelsernasfältenhet ochinhämtades uppgifterna SPK:sten av

priskontor personliga besök hos företagen.genom

F elkällor7

7.1 Urvalsfel
uppstår har baseratsUrvalsfelet fel skattningarnadetär attsom genom

slumpmässigtpå företag. urvalsenhetemaurval Genom ärett attav
Urvalsfeletsannolikhet kan detta fel uppskattas.valda med känd

slump-beskrivs konfidensintervall. Intervallet innebärmed att ettett
populationsvärdet.mässigt sannolikhet täckavalt urval har 95 % att

7.2 Täckningsfel
uppstår då förteckningundertäckning denTäckningsfel över- resp.

definie-ifrån deninte medanvänds dra urval överensstämmerattsom
rade undersökningspopulationen.

Övertäckning uppstår då företag finns med i urvalsramenett men
företaginte tillhör undersökningspopulationen. Hit hör det.ex. som re-

ingår vår defini-hushållsapparater iinte de apparaterparerar sommen
också verksamhettion Hit företag inte haftvita hör deav somvaror.

året. kandatainsamlingen ochunder hela företag upptäcks vidDessa
utgå undersökningen.ur

uppstår då urvals-finnas med iUndertäckning företag bordeett som
någonuppstå företaginte finns med. kanDet t.ex. ett an-avramen om

på undertäck-ledning inte finns med i telefonkatalogen. Storleken
ningen okänd.är

7.3 Bortfall
objekts-Bortfallet indelas i objektsbortfall partiellt bortfall. Medoch
inte harhuvudbortfall det undersökta företaget över tagetattmenas

några undersökta företagenlämnat uppgifter. gäller de 153Detta 1 av
ingår undersökningspopulationen.detta företag i

påbortfall enstakaPartiellt bortfall innebär vissa företag haratt
bortfallet meduppgifter. beräkningarna har det partiellaI ersatts ge-

inomsnittsvärden för företag i Om bortfallet större ut-stratum.samma
små totaltsträckning drabbar de riktigt företagen innebär detta att t.ex.

Vidomsättning överskattade.antal reparationsuppdrag och total är
varje skattning har bortfallsandelen redovisats.
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7.4 Mätfel
uppstårEtt mätfel då angiven uppgift frånawiker det värdet.en sanna
uppståFelet frågakan dåligt formulerad såär den missför-om en att

stås. Företag kan medvetet utelämna eller lämna felaktiga Företa-svar.
kanske inte tillgånghar till den riktiga måsteuppgiftenget görautan en

uppskattning.
frågornaFör vissa har företagen fått uppgifterna häm-ärav ange om

fråntade bokföring eller de uppskattade;är 80 % de undersöktaom av
företagen svarade den angivna omsättningssiffran Påuppskattad.att är
frågan antal uppdrag årunder frågan1989 och andelarom om av
dessa uppdrag garantireparationerär har % företagen90översom av

dessa siffrorna uppskattade.ärangett att
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AVDELNINGARNA I VIIISAMMANFATTNINGAR AV -

Livsmedelssektorn
inom livsmedelssektornkonkurrensbegränsande inslagenDe viktigaste

på import och mark-jordbruksprisregleringen och dess inverkandelsär
i industri- och handelsleden.koncentrationennadsmekanismer, dels

gränsskydd i form in-Jordbruksprisregleringcn skyddar ett avgenom
frånlivsmedelsmarknadendelar den svenskaförselavgifter stora av

påverkar grad konkurrenseni betydandekonkurrerande import. Detta
råvarorsåväl jordbruksprisregleradeprisnivånprisutvecklingen föroch

friFri prisbildning och konkurrensförädlade livsmedelsprodukter.som
Mark-administrativ styrning priserna.till medhar del ersattsstor av

frånåtgärder medför producenterna avskärmasnadsreglerande att
signaler.marknadens

förändringar i jordbruksprisre-i juni 1990Riksdagen beslutade om
jordbruksprisförhandlingar avskaffas och dengleringen. Systemet med

juli Förinterna marknadsregleringen avvecklas med den 1 1991.start
påhållasföreslås inga förändringar. Skyddet skallgränsskyddet dock

nivå på för-utvecklingen de internationellanuvarande i avvaktan av
hållandena, pågående GATT-överläggningarna.dvs. resultaten deav

åtgärderna livsmedelsproducenternaSyftet med de beslutade är att
för signaler, den svenska mark-bli lyhörda marknadensskall menmer

från im-fortsättningsvis avskärmadnaden kommer även att vara
består.såportkonkurrens länge gränsskyddet

faktorer bidrar till importkonkurrensenAndra begränsa ärattsom
Sverige liten mark-faktum det relativt glesbefolkadedet ärattt.ex. en

påverkas importmöjligheternai Vidarenad utkanten Europa. avav
innehållsdeklaration,tillåtna ingredienser,vissa bestämmelser om re-

turförpackningar m.m.
koncentration, delssvenska livsmedelsindustrin kännetecknasDen av

inom livsmedelsindustrin helhet, delsägarkoncentration somgenom
påföretag stark ställning olika delmarkna-enskilda haratt engenom

på mångaprisledarskap förekommer del-ochder. Starka varumärken
förädladeframför allt vad gäller produkter.marknader, mer

och förLantbrukskooperationen den största ägargruppenär svarar
inom livsmedelsindustrin.% totala saluvärdet [ant-45 detnärmare av

regionala producentföreningarbrukskooperationen har mono-genom
på mejeriområdet inompolställning marknadsledande kött-och ävenär

ornrå-bageriområdena. på viktigakvarn- och Verksamheten ärvaru-,
spannmålden mejeri, regionala kooperativa före-slakt, uppbyggd av

ningar inte konkurrerar inbördes.som
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inom livsmedelsgruppenFöretagen i det Procordia, med statennya
och Volvo huvudägare, tillsammans för 15 % det to-som svarar ca av

inomtala saluvärdet livsmedelsindustrin. Företagen i flera fall mark-är
nadsledande inom sina ingårmarknader. I bl.a. ABresp. gruppen
Pripps Bryggerier, Felix AB, Abba AB, AB Lithells och Sockerbolaget

på sockerområdet.AB det sistnämnda med monopolställningen-
Konsumentkooperativa företag har total andel inomsaluvärdeten av

påindustrin %10 och betydande framför allt inom olje- fett-ochärca
industrin inom kvarn- och bageriindustrin.samt

Det finns för tillnärvarande tendens ytterligare koncentrationen
inom livsmedelsindustrin.den svenska Som exempel kan nämnas att
lantbrukskooperationen sammanslagning producentföre-genom av
ningar områdenpositionerna ytterligare förstärksgärna därattser

redan dominerande, inom mejeri- och slaktverksamhet.är t.ex.man
går ocksåUtvecklingen utökat samägande och andra formermot av

bådesamarbete livsmedelsföretag,mellan inom svensk livsmedelsindu-
stri och mellan svensk övrig europeisk framföroch allt nordisk livs-- -

på mångamedelsindustri. utvecklingstendenserDessa beror bl.a. fö-att
det viktigt förbättraoch sina förutsätt-ärretag att attanser anpassa

ningar inför den kommande inhemska avregleringen jordbruksom-
rådet, alltmer avreglerad internationell livsmedelsmarknad för-samten

årverkligandet EG:s inre marknad med början 1993.av
Liksom livsmedelsindustrin kännetecknas dvs.dagligvaruhandeln,

parti- och detaljhandeln med livsmedel och andra dagligvaror, be-av en
tydande koncentration. l partiledet dominerar företag KFIca, ochtre -
Dagab med samlad marknadsandel %.75 Genom deten ca mer-
eller mindre starkt formaliserade samarbetet mellan dessa grossister

butikerbutikskedjoroch viss förenklingkan med tala treman omen
block, har motsvarande dominerande ställning i detaljistledet.som en

Samverkansformerna inom varierar,blocken ettmen som gemen-
drag påkan peka horisontella bind-starka och vertikalasamt man

ningar, kraftigt inskränker viktigabutikernas rörelsefrihet i vissasom
avseenden. Det gäller bl.a. inköpskanaler, praktikenvalet där det iav

fråninte möjligt byta grossisterna tillär deatt storaen av en annan.
Vidare omfattas delar butikerna hembudsreglerstora av m.m.,av

från förhållande,hindrar dem fritt lämna iDettaattsom gruppen.
tillståndsgivningkombination med ofta frånrestriktiv kommunernasen

sida till svårtnyetableringar, indet för företag kommagör attnya
marknaden.

påPrissättningen i dagligvarubutikerna baseras i utsträckning destor
cirkapriser kedja rekommenderar, vilket betydandelett tillsom resp. en
samstämmighet i de ordinarie priserna kedjamellan butiker i samma
lokalt eller regionalt. Eftersom ocksådelar extrapriserna ärstora av

innebär detta begränsning priskonkurrensen mellangemensamma en av
butiker inom kedja.samma
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förhandelsledbåde ochleverantörs-iKoncentrationen högär
produktionsfaktorer. Dettaandraochmånga insatsvarorjordbruketsav

fodermedel därochvaruområden handelsgödselviktigagäller t.ex. som
ställning. Dessastarkföretag harföreningsägdajordbrukamas enegna

områden.geografiskapå varandrasintekonkurrerarregionala ochär
marknadsdelningföretagprivatatillämparjordbruksmaskiner ävenFör

ochleverantörermellanexklusivavtalskerhandelsledet. Dettai genom
återförsäljare.

kostnadskompensation upphörförhittillsvarandeDet ge-systemet
kom-jordbrukspolitiken. Dettaomläggningenkommandeden avnom

regleringeniFörändringarnapriskänslighet.jordbruketsökaattmer
markna-eftersomkoncentrationÖkadtillbidrakommakan dock att en

jordbruket kommerproduktionsmedel förandrainsatsvaror ochden för
bi-efterdåövergångsperiod företagen strävar attminska. Underatt en

emellertid kon-marknad kanpå krympandebehålla positionersina en
Öka.förväntaskurrensen

Byggsektorn
byggmaterialbyggtjänster ochvissaför ut-marknadernabeskrivnaDe

bildar dettillsammansnågra delarde systemendast somgör somav
självaförutomomfattarByggprocessenbosektornoch utgör.bygg-

projekteringfinansiering,bebyggelsen,planeringbyggnationen bl.a. av
påverkar, iSamtliga ledbostäder.förvaltningförmedling ochsamt av

boende-ochbygg-utsträckning, demindreeller sammantagnastörre
kostnaderna.

utmärksbostadsproduktionen,framför allt attochByggandet, un-av
frånåtgärderreglerandeföremål mängdförårens varithaloppder en
poli-omfattandeoch denregleringarsida. Mängdenstatsmakternas av

effektensvårt denbedömadet sammantagnatiska styrningen gör att
regelsystemetdelar iolikainträffa mot-kanlättsamtidigt det attsom

varandra.verkar
medför bl.a.subventionssystemetreglerings- och attgällandeDet nu

kostnadsmotstånd.begränsatpräglasboendetochbyggandet ettav
till devidaresin helhetförs iiKostnadsökningar byggprocessen en-

såresursanvändningeffektivförDetskilda bostadskonsumenterna. en
försvagat i bygg-kostnadsmotstånd därmedtill ärincitamentetviktiga

olika led.processens
fåtalkaraktäriserasbyggentreprenadmarknaden ettsvenskaDen av

främstskersmåföretag. Konkurrensenantalochföretag stortettstora
utmärksverksamhetenochmarknaderregionalapå ochantal lokalaett

konkurren-efterfrågevariationer. syfte ökaIkonjunkturella attstoraav
konjunkturvariatio-utjämnabyggmarknaden ochpå svenskadensen

nations-byggandetvikt underlätta överdärfördetär attstoravnerna
gränserna.

bygg-utformning ochsitt inflytandekan överByggkonsultema genom
där-på byggkostnaderna. Dettotala ärinverkan denadsteknik ha stor

lösningar.kostnadseffektivaväljeri detta ledredanför viktigt att man
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utmärksbyggmaterialbranschernabeskrivnadeFlertalet att ettavav
faktiskFör skapafåtal dominerar marknaden.företageller attett en

förutsätt-godadärför viktdetpotentiell konkurrens äreller attstorav
in-föreligger. Detsubstitutionskonkurrenssåvälför import-ningar som

avskaffas ellerså långt möjligt börimporthinderbl.a.nebär motver-att
byggmaterialbyggande ochnormkrav försvenskaExempelvis börkas.

Från beslu-sida harsvenskstandarder.till internationella mananpassas
tillåtautgången ensidigt1991tilljuli 1989fr.0.m. den 1atttat avom

nordiskt land. Denitypgodkäntsbyggmaterialimport annatsomav
innebärtypgodkännandetnordiskaför dettidsbegränsning gällersom

motverkas.positiva effekternadel dedock att en av
byggsek-företagskoncentration inomförvärv ökarVidare bör som

inom bran-på konkurrenssituationenmed avseendeprövastorn noga
schen.

påExempelockså integration hög.gradenInom byggsektorn är av
StoraSkanska och Euroc.integration Stora,omfattandeföretag med är

golvbran-snickeri- ochföretagen inomdominerandeflera deäger av
omfat-fastighetsverksamhetenochförutom bygg-Skanska harschen.

asfaltverksamhetoch ägeri betong-tande intressen bl.a. samtgrus-,
dörrar. Euroctyphus, fönster ochtillverkareMyresjö är stor avensom

gipsskive-ochtegel-totalt betong-,dominerar nära cement-,nog
byggmaterialproducentersärskilt problemmarknaderna. Ett är att ge-

åtgärder skaffat sig kontrolli flera fallandraförvärv eller genomnom
för konkur-möjligheternakan innebäradistributionsledet. Detöver att

försämras.sig marknadenetableraimportverksamhetrerande att
branscher. Sam-inom antalprislistor förekommerGemensamma ett

mindre företag konkur-sådana hjälp förlistor kantidigt attvara ensom
också spelså priskonkurrenseninnebär de sättsmed större att urrera

till led. Iföra vidareblir lättarekostnadsökningar nästaattsamt att
också sigprisledarskap bl.a.förekommerdelbranscherflera yttrarsom

prisökningar.likasammanfallande ochi tiden storasom
prisutvecklingen i de undersöktaövergripande analysVid aven

deprisökningarna underframkommerbyggmaterialbranscherna att se-
relativthögkonjunkturåren byggmaterialvarit för de ärstörstnaste som

uppstått bero-På brist, bl.a.marknader har detförädlade. dessahögt
någon fungerande importkonkurrens.inte existerar välende detatt

dock bety-förädlade byggmaterialen harmindre möttFlera de enav
återhållande på prisökningstak-vilket verkatimportkonkurrensdande

byggkonjunkturenden godabyggmaterialföretag har underVissaten.
låga prisökningar, vilketrelativtlönsamhetuppvisat mycket god trots

i produk-utnyttja stordriftsfördelarkunnatförklaras debl.a. kan attav
tionstekniken.
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tjänsterOffentliga
statligakommunalauppdelad itjänsteroffentliga ärAvdelningen resp.

tjänster.
problemmonopol. Demånga lokalafalliutgörKommunala tjänster
på fleraberorverksamheterkommunalaeffektivitet ilågfinns medsom
mål föruttaladefinns klartinteiblanddetproblem ärfaktorer. Ett att

skallhuvuddetför överförutsättning tagetEn varaverksamheten. att
mål harklartfalli de näreffektiviteten, ettävenbedömamöjligt att

Ettsärredovisas.kostnaderna kanfaktiskadock deformulerats, är att
redovisningnågon sluten attfinnsinte utandetvanligt problem är att

kommunali störreintegreratsharallmäntverksamhetviss enmeren
olika delarmellansubventioneringkorsvisförRisken avverksamhet.

verk-dettagällerpåtaglig. Särskiltdärvidverksamhetkommunal är om
del be-mindretillendastochskattefinansierasdeltillsamheten enstor

verksamheterkapitalintensivavissaavgifter. Förochviatalas taxor
särskilt problemdetmonopol ärnaturligaområden s.k. ettmedinom

praxiskommunalrättsligmedenlighetisjälvkostnadsprissättningatt en
iresursanvändningeneffektivatill denlederteoretiskt mestinte rent

frånuppkommerresursanvändningen teore-effektivastesamhället. Den
falletmarginalkostnaden. Imedlikadå prisetutgångspunkt sättstisk

undermarginalkostnadendockmonopol ligger genom-naturligtmed
innebärtillämpasmarginalkostnadsprissättningochsnittskostnaden, om

täckas.inte kaninvesteringskostnadernadet att
möjlighe-omfattning använtbegränsadihittillsharKommunerna
påproduktionupphandla entre-effektivitetenöka attatt genomterna

entreprenadupphandlingvidkommunenviktigtdockprenad. Det är att
allt-Enkonkurrensaspekterna.tillmed hänsynavtalsperiodenavpassar

Ettsuccesivtkonkurrensentill avtar.lång kontraktstid leder ex-för att
fallenenskildai deavtalendärsotningsverksamhetenpåempel detta är
alltförliv. Enåterstående yrkesverksammagäller i sotarensstort sett

entreprenadåtagandet blirå sidanandra görakanavtalsperiod attkort
antallitetalltförleda tilli sin kanvilketattraktivt, ett an-mindre tur

budsgivare.
tillharutredningen avgränsatsbeskrivs iDe statliga tjänsterna som

bästadenslutsatsSPK:s ärtelekommunikation. attposttjänster och ga-
konkur-dentjänsterdessa ärproduktioneffektiv attrantin för aven

frånåtskiljsklartteleverketochinomverksamheten postenrensutsatta
monopolsituation.praktiken haraffärsverk isektorer därde enresp.

frånprisstyrningnågon formområdena det skebörFör de avsenare
prisstyrning börsådanutgångspunkt förEnstatens sida.ägarens en

förutbestämdakombination medisjälvkostnadsprissättningvara en
någonintesådan styrning krävereffektivitetsförbättring. Enpåkrav

detprissättningteleverketsoch utanreglerarmyndighet postenssom
direk-utgångspunkter ochklaramedtillräckligt ägarenbör att gervara

uppnås integre-prismålen börhurprismålen. Utvärderingentiv för av
verksamhet,övrigverksamheten. Förårliga revisionenmed den avras
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dvs. den konkurrensutsatta inomverksamheten och televerket,posten
frånbör kraven sida i form förräntningskrav.endast ställasägarens av

gångDet bör viktenunderstrykas den konkurrensutsattaän atten av
hålls åtskild frånverksamheten faktiskaden monopolsektorn inom pos-

televerket olika drivs skildade verksamheterna i ju-ten attresp. genom
ridiska enheter.

Energi
fåtalDen svenska domineras företag.oljemarknaden Med hänsynettav

till produkterna mycket homogena mellan företagen föreliggeräratt en
oligopolsituation i den ekonomiska teorins mening. innebärDet bl.a. att
det finns riskerbetydande för samordnad prissättning. Typiskt för en
oligopolmarknad vidare ändringar i ef-moderata kostnader ochär att
terfrågan inte påtenderar omedelbart föranleda prisförändringaratt
marknaden. Detta gäller framför för eldningsolja.allt marknaden
Marknaden för drivmedel och anpassningen till för-är transparent,mer

gårändrade världsmarknadspriser här snabbare.
Över påhuvud prisbildningen den isvenska marknadentaget styrs

påmycket utsträckning priserna internationellade marknadernastor av
Rotterdam. såsomDärtill beroendet politiska beslut, skatter ochär av
miljökrav, Prisinformationen dålig,till konsument relativtärstort.

frågaframför iallt villaolja, vilket manifesteras i periodvis mycketom
rabattnivåer.höga

Karakteristiskt för den svenska oljemarknaden vidareär att merpar-
företagen har betydande inslag statligt ägande. Detta kanten ettav av

innebära företagen i sitt agerande marknaden delvis andraatt tar
hänsyn renodlade börsföretag. utredningenän I har dock ingett.ex.
framkommit på såpekar skulle ha skett.attsom

Den svenska oljemarknaden har under hela 1980-talet kännetecknats
sjunkande försäljningsvolymer det gäller eldningsoljor. Däremotnärav

försäljningenhar drivmedel stadigt ökat. Totalt emellertidharsettav
efterfrågan oljeprodukter minskat. Detta har ställt krav struktur-
rationaliseringar, genomförts till viss del där allt dömaattsom men av

åtgärderytterligare kommer för minskakrävas överkapaci-att att t.ex.
raffinaderisidan.teten

råderSamtidigt överkapacitetdet marknaden finns det bety-som
dande hinder för nyetableringar de initiala investeringarstragenom

krävs för oljeföretag. Därtilletablera kommer samhälls-att ett attsom
främst beträffandekrav, miljöstörande utsläpp och miljöanpassning av

produkter, kräver företagen.hos allt döma kom-Avstora attresurser
konkurrensförhållandena den oljemarknaden isvenska ävenmer

fortsättningen i utsträckning betingas politiska beslut, främstatt stor av
i form skatter, avgifter miljökrav.ochav

introduceradesNaturgaren först i Sverige varför1985 användningen
förhållandevisfortfarande begränsad. förDen 50är 1svarar ca av ener-

ocksågitillförseln. innebärDet naturgasmarknaden rörlednings-ochatt
i landet inte lika utvecklat deär etableradesystemet naturgassy-som
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nuvarandeEnligtStorbritannien.iochpå kontinentenfinnsstem som
Sverigeienergitillförselnandelemellertidskallplaner naturgasens av

Ett företag,2000-talet.börjaniTWh60% eller15tillväxa avcaca
Sverige.tillimportombesörjer i dag all naturgasSwedegas, av

för-ledningsbundenvidförsäljning är,Vid naturgas annansomav
Vanligenbegränsad. ärvälja leverantörmöjlighetsäljning, köparens att

konkur-distributionsområde. endaDetisäljarehänvisad till ettenman
energi-alternativaleverantörerförekomma ärkanrenstryck avomsom

före-integrationförsäljningsområdet. Vertikaltillgå ifinnsslag att
i import-inflytandetkommunaladetstatliga ochdetkommer genom

effek-därmedochkonkurrensenökaFördistributionsföretagen. attoch
tredjeförutökad rättenergimarknad diskuterasEG:sinomtiviteten en

iprisernaochföretag attrörledningar ägsutnyttja ettsom avattpart
bliskallallmänhet transparenta.mer

företag ägerDessaföretag.tiotaldominerasElproduktionen ettav
intarsärställningEnproduktionsanläggningar.fleraäven gemensamt

elproduktion.landetshälftenungefärförVattenfall avsvararsom
verksamhetsområden utöverharproducenternadeFlera storaav

subven-undvikaFöreldistribution.minstinte attelproduktionen,själva
skiljselproduktionenväsentligtområden detolika är attmellantioner
divi-Vattenfallsriktningi avsedd ärEttdetaljdistributionen.från steg
avi-harbolagiseringresultatområden och denniosionalisering som

SPKföreslog19891988ElmarknadenutredningsrapportenIserats. -
medsjälvständiga bolag egetantaltillomvandlasskallVattenfall ettatt

resultatansvar.
överföringförutsträckningianvändsstorkraftnätet avDet s.k. stor

kanföretagandraVattenfall, ävenhuvudsakligenel. Nätet ägs menav
Vattenfall nä-ägermedtransiteringsavgift. I och attutnyttja det mot en

övrigaframförkostnadsfördelarvissasigtillgodogöraföretagetkantet
fristående ställ-heltstorkraftnätetGenombrukare nätet. att engeav

använda nätetproducenterför allaökaförutsättningarna attning skulle
villkor.samma

konces-område reglerasinomdistribuera genomRätten ettatt
år, och40normalt högsttid,vissförgällerKoncessionensionsgivning.

eldistributionenmonopolkoncessionsinnehavareni praktikenger
effektivitetochkostnadsmedvetandeområde. främjaFörinom sitt att

undvikaskoncessionsperioderlångaalltförböreldistributioneninom
rutinmässigt.får skeintekoncessionenförlängningsamtidigt avsom en

konkurreramöjlighetÄven distributörer bör attpotentiellaandra ges
koncessionen.om

möjligheterökade attkommunernabygglagenplan- ochDen gernya
kon-bl.a.innebärområde. Detta attinomenergianvändningen ettstyra

uppvärmningsändamål begrän-förfjärrvärmeel ochmellankurrensen
ocksåbegränsasenergislagandraochmellan avKonkurrensensas.

varie-ienergislagenolikadebelastarmiljöavgifterochskatter som
utsträckning.rande
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I och med sin dominerande påställning elmarknaden intar Vatten-
fall prisledande roll. Statens påavkastningskrav Vattenfall har med-en
fört verket höjt eltarifferna årmed 10 % 1989,att 1990 och 1991.ca per
Flertalet kraftföretag höjthar sina tariffer i motsvarande utsträckning
och därvid i flera fall också höjt sin lönsamhet. Ytterligare faktorer som

stelhet prissättningen på elmarknaden samkörningsavtaletärger som
påreglerar priset den tillfälliga försäljningen kraft sker mellanav som

elproducenterna den s.k. andelskraften vanligen säljs tillsamt som
självkostnadpris.

Kraftföretagens lönsamhet inte enbart beroendeär vilket prisav som
tillämpas i ocksåutsträckning hur kapitalet värderas.utan stor lav

överlåtelsesamband med krafttillgångaräldre det vanligtär dessaav att
uppvärderas kraftigt vilket resulterar i ökade kapitalkostnader och för-
sämrad redovisad lönsamhet.

Förpackningsindustrin
Förpackningsbranschens konkurrensförutsättningar bestäms de olikaav
förpackningsslagens inbördes påstyrka, mångfaldberor faktorersom en
såsom den allmänna konjunkturutvecklingen, prisutvecklingen på de
olika förpackningsråvarorna plast, aluminium En viktig in-papper, osv.
grediens i sammanhanget beskattningenär och den politiska styrning

åstadkommastatsmakterna vill sammanhängande med bl.a. miljö-som
hänsyn målsättningar.och andra

På det politiska planet förbereds olika åtgärdertyper motav en-
gångsförpackningar. årsI 1990 budgetproposition aviserades utred-en
ning skall lämna förslag till styrmedel inom förpackningsområdetsom -
styrmedel vill skall främja och missgynnaretursystemsom man en-
gångsförpackningar och leda i riktning förbättrad energihushåll-mot
ning och miljövänliga materialslag. I budgetpropositionen vi-sägsmer

engångsflaskordare PETplast för bryggeriprodukteratt börav vara
awecklade den juli 1991.1 I stället skallsenast medett retursystem en
återanvändningsbar plastflaska utvecklas. Bryggeribranschen åtagithar
sig utveckla för PET-flaskanatt skall heltett retursystem som vara ge-

Återtagningsgradennomfört utgångenvid 1991. försenast av retursy-
vad gäller dryckesförpackningar bör enligtstemen budgetpropositionen

höjas till 90 %.
ÖversynI det hösten 1990 offentliggjorda delbetänkandet skattenav

på dryckesförpackningar SOU från1990:85 förpackningsutredningen
föreslås bl.a. på engångsförpackningarskatten höjs.att

Förpackningstillverkning i Sverigeär typisk hemmamarknadsin-en
dustri med litenmycket import färdiga förpackningar inom de störstaav
sektorerna glas-, aluminium-, och pappersförpackningar liksompapp-
vad gäller wellpapp träförpackningar.och

Strukturen i de olika förpackningsbranscherna är ganska olika. Glas-
förpackningsbranschen liksom aluminiumburkindustrin domineras av

tillverkande företag i Sverige PLM. Importkonkurrensett förekommer-
glasmarknaden i månoch viss vad gäller aluminiumburkar. För glas-
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återanvändning och förförför finnsförpackningar drycker systemett
återvinning. finnsaluminiumburkarför Förfinnsallt glas ett system se-

återvinning.år fördan 1984 ett system
någ-småföretagsbransch medtypiskTräförpackningsbranschen är en

många små tillverkare. Importkonkurrensföretagmedelstora samtra
återanvändas.utsträckningMaterialet i vissförekommer. kan

fyra företagdominerasWellindustrin oligopoliserad ochär storaav
finns liten till-Därutöver95 % marknaden.behärskar över enavsom

år. finns dockunder Detkommit in i branschenverkare ensenaresom
etc.viker, limmar wellpappen.del företag enbart konverterarhel som

gårliten. Wellpappen i högwellbranscheninomImportkonkurrensen är
återvinning.förutsträckning i retur

påfåbestår några företagPlastförpackningsbranschen stora somav
områden därutövervissa dominerar delmarknaderna samt ett stort an-

fungerande konkur-små faktorer talar för välföretag. Ett flertaltal en
inom branschen.rens

fåtal företagPå förekommerkartongförpackningsmarknaden ett som
medelstorafinns litet antaldominerar delmarknaderna. Därutöver ett

på vissa delmarknaderförekommerföretag. Importkonkurrens men
påför närvarande uppdragförpackningssystem där SPKvad gällert.ex.

inköpsbindningar inom branschen ochomfattningenNO utreder avav
konkurrensförhållandena.pådessas verkningar

Massa- och pappersindustrin
1980-talet präglats starkskogsindustrin har underDen svenska av en

sågverksindustrinOckså inomtillväxt strukturomvandling.och snabben
dock inte istrukturomvandling under 1980-talet,har skett sammaen

omfattning.
skogsindustriprodukter be-prissättning svenskaAvsättning och ärav

påvalutarörelser. Prisernainternationella konjunkturer ochroende av
då i första hand denmarknaden, ochden internationella västeuro-

påverkar på förpriserna svenska marknadenpeiska, den pappersmassa
på för tidnings- och journalpapper.priserna marknadernaävenmen

varierande lönsamhet.i cyklisk marknad medBranschen lever starkten
tjugondel total-Hemmamarknaden för utgörpappersmassa en av

femtedeltidningspapper motsvarande andelproduktionen. För är en
förfjärdedel. vertikala integrationenför journalpapper Denoch en

två tredjedelar produceradbetydandeär att avpappersmassa genom
industrin.vidareförädlas inom den egnapappersmassa

finns skogsindustriägda inköpsbolagmellersta SverigeI södra och tre
i Sverigeför Västved och Industriskog ochmassaved Sydved, norra- -

Nordsveriges Virkesköpare. Avtalenfinns inköpskartell, är utomen -
in-granskar för närvarandeför Västved registrerade hos SPK. NO-

dess effekter virkesmarknaden.köpssamarbetet och
från europeiskskogsindustrin domineras deDen svenska tre syn-av

företagen MoDo, SCA och Dessa företag harpunkt Stora.mycket stora
i fleraolika skogsindustriprodukter och verksamhetbrett utbudett av
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verksamma inombl.a.Företagenfrämst i Västeuropa. ärländer -
journalpapper.tidnings- ochförmarknaderna pappersmassa,

utbud ochinternationell vadMarknaden för är avserpappersmassa
markna-dominerarproducentemanordamerikanskaprissättning. De

påverkas starktPrisbildningenprisledare.ochsin storlekden ärgenom
valutarörelser.konjunkturer ochav

kvalitetitillverkarefleranormaltlevererasPappersmassa sammaav
prisjus-samtidigakvartalsvis medslutspris. Kontraktentilloch samma

långsiktigasäljare normaltochmellan köpareRelationerna ärteringar.
leverantör.oftakunderna har än enmermen

tidningspapper,tillverkarei Sverige ärKöpare avpappersmassaav
Skogsföre-specialpapper.vissakartongfinpapper,journalpapper, samt

inte tillverkarde självaspeciella kvalitetervarandraköpertagen somav
förmarknadensvenskatillräckligt mycket Deninte tillverkareller av.

exportmarknads-priserna bestämsrelativt liten ochavsalumassa är av
västeuropeiska marknaden.på främst denpriserna

tillpå ökatpriserna1980-talet harhelaUnder nästan pappersmassa
tid sjunkandeefterfrågan. bl.a. den underGenomstarkföljd senareav

på denkonkurrensen ökatnordamerikanska väst-dendollarkursen har
massaindustrin,för svenskatill nackdel deneuropeiska marknaden som

produktionsinskränknjngar under 1990.genomfört
säljarkartell,existerartidningspappersmarknadenPå svenskaden en
Tidningsbru-Säljarkartellen,SPK sedan 1950.registrerad hosärsom

åt tidningsbru-försäljningsorganisation svenskadeförening,kens är en
och Stora.skogsindustriföretagen MoDo, SCAken, ägssom av

imedlemsföretagenför köparnaföreträdareFörlags AB,TU:s som -
sluterföreningTidningsbrukensTU ochTidningsutgivareföreningen -

Tidnings-medlemsföretag i TU ochMellanavtal. resp.gemensamma
på grundval avtalet.leveransavtalbruken upprättas separata av
dåvarande konkurrensbegräns-enligt1975avtaletNO prövade

medförde skadlig verkan.intefann detningslagen och att
innebär bl.a. den avnämarenTidningspappersavtalet störstaatt av

minsta.erhåller denpristidningspappersvenskt ton somsamma per
mellan desolidaritetenavtalförKöparsidans motiv ärgemensamtett

intressetmotiv tordesmå Säljarsidanstidningsföretagen.ochstora vara
förhållandevis kvantitetbetydandeavsättningkontinuerligför enaven

tidningspapper.
marknaden harden svenskatidningspapperPrisutvecklingen för

såväl konsument-producentprisindexföljt1980-taletunder nära som
prisindex.

priserna för tid-prisutvecklingen ellergår bedömainteDet att om
och säljar-vid ellerandra köpar-skulle annorlundaningspapper utsett

tillverkareomöjligt för utländskapraktiken detIkonstellationer. är att
därförexisterarSverige. närvarandetill Förtidningspapperleverera

tidningspappersmarknadenden svenskaegentlig konkurrensingen
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säljare tidnings-finns köpare ochi princip endasteftersom det en aven
papper.

någon motsvarighet till säl-På finns intejoumalpappersmarknaden
Någon sammanslutningpå tidningspappersmarknaden.jarkartellen av
andra villkor existerar intepriser ocheller centralt avtalköparna om

tvåårskontraktsluter normalt ellerheller. Journalpappersbruken ett-
affärsuppgörelser.Priset vid normalamed svenska kunderna.de sätts

journalpappersbruken, till del desammasvenskaDe är somsom en
SCA och Stora.tidningspappersbruken, MoDo,ägs av

förlag och tryckerier. Importkonkur-journalpapperKöparna ärav
möjlighet till tryckning utomlands.föreligger och dessutom finnsrens

ökning hemmamarknadsleveranserna harmindre ägtEndast rumen av
från 1980 till 1989.

Konsumentvaror
dagligvaror livsmedel säl-definierade exkl.Konsumentvaror samtsom

produkter endasynnerligen heterogen samlinglanköpsvaror är varsen
huvudsakligensäljs i detaljhandel och köpsdrag deär attgemensamma

varuområ-hushåll. för de flestai enskilda Utmärkandeför privat bruk
via specialiserade butiker.detaljhandelsledet främst säljsden de iär att

på sådana bilhandel, sporthandel, bokhandel, optiker,Exempel är ra-
dioTV-handel, och skohandel.apotek beklädnads-samt

varuområdenpåPå flestakonsumentvarumarknaden finns de ett
från praktiskt nollImportandelen varierarantal leverantörer. tagetstort

påpå till hundraprocentig marknadenmarknaden för läromedel nästan
för kläder.

förhållanden handelshindrande fö-i sig kan verkaInstitutionella som
på omfat-för för vilka det finnsmarknaden läkemedelrekommer ett

saluföras. regelverkinnan börja Vissttande regelverk beakta de kanatt
sådana hemelektronik s.k. vitaför personbilar, ochfinns även varor som

huvudsakligen miljö- och skydds-Reglerna för dessa är avvaror. varor
trafiksäkerhetsaspekter och skydd elek-karaktär t.ex. avgasrening, mot

för inhem-spänning. vissa finns skyddtrisk För beklädnadsvaror som-
volymmässiga importrestriktioner. Enligt besluttillverkareska av-

avskaffade till julidessa den 31 1991.riksdagen skall vara
olikatjänsteförsäljningen inom personbilsmarknadensVaru- och

konkurrensbegränsningar,handelsled antalutmärks ett stort somav
effektiv tjänstedistribution. I importledet gällermotverkar ochvaru-en

försvårar direkt-främst tekniska handelshinder eller parallell-det som
bilar. bidragit till genomsnittligt högre bilpriser i Sve-import Det harav

väsentlig konkurrensbegränsningrige i EG-länderna. En ärän annan
bilimportörernasgeneralagenternas och avtal, s.k. exklusiv-samarbete

områdesindelning, auk-marknadsdelning med utvaldaavtal med eller
återförsäljare den märkessektorn.toriserade och verkstäder s.k.

avtal innebär för märkessektornEfekterna dessa ensamrätt attsomav -
utföra garantireparationer har bl.a.sälja märkesanknutna ochvaror -

blivit märkesverkstäderna successivt stärkt sin dominerande ställ-att
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påning bilreparationsmarknaden inkl. försäljning reservdelar. Detav
bidragit till kraftigahar försvagat konkurrensen och prishöjningar

bilmarknaden.denna del av
prissättning iEn vanlig form leverantörsledet leverantörenär attav

vilket pris konsumenten skall betala, det s.k. rekommende-anger som
Utifrånrade cirkapriset. det priset beräknas detaljhandelns inköpspri-

återförsäljarrabatter.angivande Vanligt förekommandeser genom av
också olika branschorganisationer cirkaprislistor täck-är att utger som

varuområden.sortimentet inomhela olika Följsamheten inom de-er
taljhandeln till dessa centrala prislistor vanligtvis relativt hög.är

I detaljhandel med breda sortiment det kan sig tiotusentalsröra om-
artiklar-olika torde denna form central prissättningsserviceav vara

viktig. Samtidigt innebär begränsning eftersomdet konkurrensenen av
återspeglaprissättning effektivitetencentral aldrig helt kan och kost-

nadsförhållandena mångaenskilda detaljhandelsföretag. fallhos I base-
på förhållandenaprisernadessutom de centrala hos de mindre ef-ras

fåfektiva företagen för dessa skall marginalerkunnaävenatt som
såledestäcker deras kostnader. Systemet verkar konserverande vad

effektivitetsutvecklingengäller och butiksstrukturen i berörda bran-
scher.

Följsamheten i detaljhandeln till leverantörerna angivna cirkapri-av
också på frågaberor i s.k. märkesvaror inte.ellerärser om varorna

varuområdenaSärskilt inom kosmetikakläder, skor, och guldsmedsva-
så-förekommer sinaleverantörer leverera produkter tillvägrarattror

lågprissatsandedana butiker inte följer cirkapriset. De flesta buti-som
försökerker komplettera sitt sortiment med märkesvaror harsom pro-

blem med leveranser dessa.att av
mångaDenna problem aspekter. Märkesvaruleverantörenhartyp av

vill inte uppfattasskall lockvara. De detaljhandlareatt varan som som
lågpriskonkurrensföljer cirkapriserna vill inte för eftersomutsättas

denna försämrar deras möjligheter sälja till cirkapriset. Vidare gäl-att
ler märkesvaror oftast konkurrerar med märkeslösa produkter elleratt
produkter märke, med priser.lägre Om märkesvaraannatav men en

påhävdar sig sinväl marknad kan det tolkas konsumenternaattsom
har kvalitet pris därvid funnitdess och kvaliteten ivägt mot attvarans -
kundens motiverar det högre priset.ögon -

Cirkaprisangivelser med eller mindre klart uttalade hot le-mer om
veransavstängning cirkapriserna inte följs allvarlig konkur-ärom en
rensbegränsning. Beteendet strider bruttoprisförbudet enligt kon-mot
kurrenslagen och hindrar effektivt former handel huvudsak-nya av vars

hållaliga affärsidé priserlägre den etablerade handeln.är änatt
hålla påMöjligheten lägre priser bygger bl.a. rationella inköpatt mer

och lägre kostnader, främst för butiks- och lagerlokaler. Det betyder
inköp och vanligtvis s.k. etablering. För detta krävsstora extern ett- -

mångaantal kunder med transportmöjligheter. Om kunderstort egna
skall tillkunna lockas externläge det oftast förutsättningärett atten
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efterfrågas, märkesvaror. Fördvs.sådanafinnsdet vetsom manvaror
pris-kunderna krävsförekonomiskt intressantainköp skall attatt vara

låg för ökadeså kompenserardetnivån i allmänhet transport-är att
service.gradvanligen lägreochkostnader av--

tjänsterPrivata
så vitt skildainnefattasi vilketvidsträckt begreppPrivata tjänster är ett

förströelse.ochutbildning,reparationer,verksamheter transportersom
före-också konsumenttjänster ochiindelaskanTjänsteverksamheten

bilreparationer,matservering,dominerarkonsumentledettagstjänster. I
vadhårvård. mellanGränserna ärochnöjesverksamhetflygcharter, som

ef-oftast flytandeföretagstjänsteroch vad ärkonsumenttjänster ärsom
både och företagkonsumenterprivatatjänsteföretag har somtersom

tiondel konsumen-för cirkaKonsumenttjänsternakunder. avensvarar
utgifter.totalaternas

med varie-marknadlokaltjänsteföretaget arbetartypiskaDet en
påendastVanligen detkonkurrens. störregrad ärrande orter somav

bransch. Import-företag i ochkonkurrerandefinns fleradet en samma
inte.förekommerkonkurrens nästan

reparationer hus-förtjänstebranscherfrämst deInom avsvararsom
och videoapparater,tvättmaskiner, TV-hållens kapitalvaror, t.ex.som

svårighe-på konsumenternasråder beror bl.a.konkurrens. Deten svag
utföras. Detreparationen skallapparatfel innanidentifieraattter

vil-reparationsföretag,mellan olikaprisjämförelseoftastomöjliggör en
effektiv konkurrens.huvudförutsättning förket är enen

offentligaolikaförekommertjänstebranschervissaInom typer re-av
påhämmandeutsträckning verkarmindrei ellergleringar störresom

långvägatransportområdet buss-regleras bl.a.Påkonkurrensen. t.ex.
flygtrafik. Regle-expressbusstrafik järnvägs- ochs.k.linjetrafik samt

tillståndpåkoncessionsgivning eller kravsig bl.a. iringarna yttrar av
bedriva viss trafik.regeringen att

tillstånd från Utskänkningområden länsstyrelserna.På krävsandra
pensionatsrö-hotell- ellertillstånd driftliksomkräveralkohol avav

relse.
syfteavregleringar igenomförts antaltid harUnder attettsenare

exempel kantjänstesektorn. Som nämnaseffektiviteten inomhöja avre-
drivaslopandet SJ:staxinäringen och ensamrättgleringen att tra-avav

på länsjärnvägarna.fik
löneintensiv varuproduk-betydligtProduktion tjänster änär merav

förutom konkur-beroendeprissättningention. Det innebär äratt av -
löneutveck-på främst löneläget ochrensförhållandena marknadresp. -

iproduktivitetsutvecklingen degälleri bransch. Vidarelingen attresp.
teckensvår finns dockDetflesta tjänstebranscher mycket mäta.är att

låg tjänstesektorn.produktivitetsökningen inomäratt
medkonsumenttjänsternaprivatadel de sättsPriserna stor aven

medfrån branschföreningar ellerolikarekommendationerhjälp ut-av
förhållande i sigskapargångspunkt från företags priser. Dettastörre en
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viss prissteihet i och med enskilda företags kostnadsläge effekti-ochatt
slårvitet inte igenom fullt i prissättningen.ut
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KOMMENTARSAMMANFATTANDE

denekonomimarknadsinriktadikonkurrens är,fungerandeEn somen
uppnå effektivtförmedletviktigaste resursutnytt-detsvenska, ettatt

hinderpå antalgenomgång visarbranscherna stortjande. SPK:s ettav
delsöversiktligtredovisastabell 1konkurrens. Ifungerandevälför en

i bran-konkurrensförutsättningarnauppgifterstrukturellavissa om
importkonkurrensfåtalsdominans ochsåsom förekomstenscherna av --

bransch.finns ikonkurrensbegränsningarde viktigaredels resp.som
påtagligthabedömskonkurrensbegränsningarEndast de nega-ensom

eller för relevantabranschipå konkurrenssituationentiv inverkan en
åter-bilaga 1i tabellen. Ibransch redovisasdennadelmarknader inom

föravtalkonkurrensbegränsandedeförteckningfinns över som,en
kartellregister.registrerade i SPK:sfinnsbranscher,motsvarande

offentliga tjänsteringår avdelningenibranschbeskrivningarDe som
offentligatillFörklaringen dettatabellform. ärisammanfattas inte att

valdaregleringar det sättetoffentligaså hög gradtjänster i attstyrs av
relevant.intebranschernabeskriva äratt

branschvissipå marknad ellervissKonkurrenssituationen enen
företagsstruktur,faktorer, bl.a.samverkandeantalförklaras stortettav

regle-förhållanden lagar ochinstitutionellaetableringsmöjligheter, som
konkurrensbegränsningar. Konkur-andraförekomstenringar samt av

verkaninriktning, ochomfattning ocholikarensbegränsningarna har av
går intedärföri övrigt. Detkonkurrenssituationen attdem beror

hinderantaletberoendedirekteffektivitetkonkurrensens ärsäga avatt
aspekterkvalitativafungerande konkurrens ävenvälför meren -

måste in.vägas
inteframhålla tabellenviktigtdetbakgrund dettaMot är attattav

inrikt-denmedolika branschermellanjämförelseförkan användas en
konkurrenshindermarkeringarfleramedbranschningen att aven

fåtalmedbranscheffektiv konkurrensmindre änha ettskulle re-enen
förekom-debranschen kankonkurrenshinder. I dendovisade senare

konkur-så effekternegativakonkurrensbegränsningarna hamande
konkurrenstryck.får myckettotaltbranschen svagtettsettattrensen
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4-;°-o°o yøâáévb°° â-oö-cb°@Q@.á-å ° ö eååâk \\0 §0°°1°s;§°° åwâzsâäøêoe°9°9°°°°»â°&lt;° åané miÖöxVQ 429Q9 °4çä°ø°xâv°ø°47 4°Livsmedelssektom v
Mejeriprodukter 0 gg g g g gg
Matfett 0 0 00 0 0
Köttvaror o o 0 o 0 o 0o
Bröd och spannmálsprodukter 0 0 0 0
Bryggerivaror 0 O
Konserver och djupfrysta produkter 0 0 0
Dagligvaruhandel 0 0 0 00 0 0
Handelsgödsel g g gg gg
jordbruksmaskiner 0 0 0 O 0 0

tom

ter
terialhandel

Cement 0
tål 0

Mineralull O
vor g

0
Dörrar O
Fönster 0
Inredm O
Golv g

och lacker 0
0

WS- och VA 0
VVS-installation

0
El-installation

Energi
Oljeprodukter O 0O OO 0
Naturgas 0 0 0 00 o-
Elkraft 0 0 oo o o o-

ej relevant-
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Fortsättning.Tabell 1

Plastf
Aluminiumburkar
T
Well

pappersindustriochMassa-
Pappersmassa

journalpapperochTidnings-

Konsumentvaror
Kläder

Läkemedel
Da
M

läromedelT ta
Elektriska h ter

reservdelarPersonbilar och
tioner

Privata tjänster
tvätteriverksamhetIndustriell

Hotell
Begravningar
Reparationer vitaav varor

hemelektronikReparationer service av
datorutrusmingUnderhåll av

relevant-
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Nedan följer diskussion kring de konkurrensproblem fram-en som
kommer i de undersökta branscherna.

Fåtalsdominans eller oligopolistisk konkurrens är nästanett genom-
gående idrag de SPK undersökta branscherna, och tendens ärav atten
företagskoncentrationen ökar. Marknader fåtalsdominansmed känne-
tecknas ofta stordriftsfördelar i produktionen liten import-av samt av

mångakonkurrens. fallI beror den ringa importkonkurrensen på före-
komsten olika former Påhandelshinder. fåtals-marknader medav av
dominans det effektivasteär öka konkurrenstrycketsättet öppnaatt att
dessa för ökad internationell konkurrens.en

Ett särskilt problem områdenuppkommer inom där produktionen
fåtalbegränsats till eller företag dessa förvärv påellerett ett om genom

skaffar sig kontrollsätt distributionenöver i Sverige. före-annat Detta
kommer inom mejeriområdetredan och vad gäller oljeprodukter som

månbensin och i viss eldningsoljor. Liknande tendenser finns inom par-
tihandeln med elmaterial och inom byggmaterialhandeln. En följd av en
sådan integration blir minskade möjligheter etablera konkurre-att en
rande importverksamhet på marknaden. Den nuvarande konkurrensla-

KL någrainte möjligheter dennapröva företagsför-attgen typger av
eftersom tillämpningenvärv begränsas till förvärv ökar marknads-som

dominansen i visst produktions- eller distributionsled.ett
Offentliga regleringar svårasteofta det hindretutgör för funge-en

rande såvälkonkurrens. Det gäller för livsmedels- byggsektorn ochsom
beträffande kommunala tjänster. områdenAndra där konkurrensen be-

fråningreppgränsas det allmänna dagstidningsområdetärgenom -
drifts-, utvecklings- och distributionsstödet till mindrede tidningarna -

förpackningsområdetoch vissa förpackningardär belastas med avgifter.
På områden föremål för offentligaär regleringar, oftaoch närsom

det gäller kommunernas verksamhet, det inte möjligtär ingripaatt mot
bristande konkurrens med stöd KL. Den kommunala självstyrelsenav

ocksåbegränsar statsmakternas möjligheter till direkta ingrepp för att
fungerandevärna konkurrens effektivitetoch inom områdendeom en

där kommuner och landsting har huvudmannaskap. områdenInom där
förutsättningar för fungerande konkurrens begränsas offentligaen av
regleringar krävs normalt påstatsmakterna ändrar reglerna elleratt av-
reglerar för konkurrensbegränsningarna skall upphöra.att

De vertikala konkurrensbegränsningar vanligast förekom-ärsom
mande i SPK:s material vertikal integrationär och olika former av ex-
klusivavtal, vertikala prisrekommendationeräven förekommer imen
vissa branscher. Genom vertikala bindningar mellan olika led inom
produktiondistribution hindras den tävlan köpslagan mellansom
fristående köpare och säljare innebär. Vertikal integration specielltär
vanlig inom den jordbruksdominerade delen livsmedelssektorn samtav
dagligvaruhandeln. Inom byggsektorn vertikal integration i fleraär led
vanligt förekommande liksom inom energiområdet och för träfiberba-
serade produkter.

904



påmedför huvudsakligenprisrekommendationer problemVertikala
konkurrensen. Detfaktorer begränsarområden finns andradär det som

ocheller iselektiva försäljningssystemsamband medfrämst iär sam-
prisrekommendationer imarknadsdelning vertikalamedband som

påpriskonkurrensen. Exempelbli bindande och hämmapraktiken kan
bilområdet fungerandeavsaknadensådana finns därproblem av en

försäljningssystem harselektivakombination medparallellimport i
påprisnivån, framför europeiska bilar,alltsvenska ärmedfört denatt

Även föreligger lik-jordbruksmaskinsektominominom EG.högre än
vertikala prisre-marknadsdelningsavtal ochförhållanden mednande

kommendationer.
form pris- och marknads-ikonkurrensbegränsningarHorisontella av

på priskonkurrensen. Denegativa effekteroftadelningskarteller har
strukturutvecklingeffektiviserandeförhinderverkar attgenomensom

företag fortsätta verksamheten.möjligt för orationellabl.a. detgöra att
förenliga med mark-intekonkurrensenbegränsningar ärDessa ettav

ofta förbjudna i utländsk konkur-därförnadsekonomiskt och ärsystern
i flera branscherMarknadsdelning förekommerrenslagstiftning. t.ex.

förlivsmedelsområdet mejeriprodukterför kött- ochbl.a.inom samt--
på bilområdet.tjänsteförsäljningochjordbruksmaskiner och varu-

förekommer ofta iprisrekommendationer och prislistorHorisontella
fak-effektivitet motverkas andrabranscher där konkurrensens även av

då samverka med övriga konkur-Prisrekommendationerna kantorer.
sådant spel.på priskonkurrensenrensbegränsningar sättssätt attett ur

byggvaruornrådena bil-förinom livsmedels- ochgäller bl.a.Detta samt
för bensinhandeln. Andrabilreparationer, liksomochreservdelar ex-

mångaprislistor branscher medpå områden horisontellamed ärempel
främstprissamverkansmå och VVS, därinstallatörerföretag, t.ex. av

priskal-företagen inte har kompetensmotiveras med göraattatt egna
tillsådana prislistornatenderarbranscherkyler. Inom att anpassas

Även priskon-fall listornai detta motverkarmindre effektiva företag.
företagsstrukturen.tilldärmed bidra konserverakurrens och kan att

Även få inom svensktformella etableringshinderfinns nä-detom .
fö-dominerasutvecklingen marknaderringsliv har storamot som av

svårigheter nyetablering.förföreligger reellamedfört detretag att
på importkonkurrens, ibristen fungerandeflera harbranscherInom

stordriftsfördelarföretagen utnyttjatkombination de svenskamed att
fåtalsdominans, med-så uppkommitblivit detdärigenomoch attstora

någon priskonkurrens motverkarinte finns fungerandefört detatt som
stordriftsfördelar i kombi-prisökningar. Branscher medkostnads- och

tillverkning handelsgöd-nation transportkänsliga produktermed är av
armeringsstål, förpackningstyperplanglas, vissasel, samtcement, pap-

konkurrenslagstiftningennuvarandeoch Den gerpersmassa papper.
dessanågra existerande företag. Inominte möjligheter till brytaatt upp
ökadområden i bara ökaskonkurrenstrycketkan stort sett engenom
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importkonkurrens, åstadkommas olika formervilket kan attgenom av
undanröjs.handelshinder

möjligheterna tillförutom tullar begränsarhandelshinderDe som
delas i tekniskaden svenska marknaden kanimportkonkurrens upp

såsom importavgifter, importkvoteringövrigahandelshinder och m.m.
påhuvudsakligen marknaderhandelshindren förekommerDe senare
importavgifterpåverkas jordbruksprisregleringens medsystemavsom

på vissa jordbruksprodukter.
till finnshandelshinder koncentrerade branscher där detTekniska är

svårtandra regleringar detofficiella standardföreskrifter eller görsom
påinbrytningar den svenska marknaden.för utländska företag göraatt

skildaförekomsten byggnormerdet främstInom byggsektorn är av som
inom jordbruksmaskins- och bil-handelshinder detverkar medansom

säkerhetsföreskrifter.området utrustnings- miljökravgälla ochkan samt
bryggeriområdetPå alkohollagstiftningen och regler avseendespelar

förpackningsutformning viss roll.
inom dentjänsteproduktionen sker offentliga sektorn.En delstor av

få stånd tilltill fungerande konkurrens kan delProblemen storatt en
verksamheten. De viktigaste förutsätt-hänföras till den kommunala

garantier för ef-för effektiviteten och skapa ökadeningarna öka ettatt
måni möjligaste öka in-utnyttjande samhälletsfektivt är attresurserav

på områden. förutsättning förEn dettaslagen konkurrens dessa ärav
möjligt vilka fak-redovisning detavskild och sluten gör att sesomen

Vidareförknippade med viss verksamhet.tiska kostnader är ensom
såväl i statlig affärsverk-finansieringssystemet i kommunernakan som

sådant undviker korsvis subven-utformassamhet sättett att enman
statligaKommunerna och detionering mellan olika verksamheter.

för själva för produktionenmyndigheterna i ställetkan även, att svara
påmöjligheterna lägga demtjänster, bättre utnyttja att ut entrepre-av

upphandling i konkurrens.nad genom
genomgång gjortsAvslutningsvis detaljeradekan densägas att som

ii bekräftar de konkurrensproblemde utvalda branscherna61 stortav
påtalat.ekonomi i olika sammanhang Stora samhälls-svensk SPKsom

konkurrensbegränsningar medekonomiska vinster kan göras nega-om
regleringssystemeffektiviteten avskaffas och detiv inverkan som

reforme-ekonomi avvecklas ellerbetydande delar svenskomgärdar av
mån ingripa i marknadens funktionssätt.för i minsta möjligaattras

områden offentliga regleringar hinder för välfleraInom är ett en
påverkas såväl livsmedels-Exempelvisfungerande konkurrens. som

regleringar och subventioner bl.a.byggsektorn i hög grad som av-av
från bidrar till minskamarknaderna importkonkurrens ochskärmar att

kostnadsmotståndet.
Fåtalsdominans undersökta bran-vanligt förekommande i deär

fåtalsdominans inhemskatill devanligaste orsakenscherna. Den är att
samtidigt im-stordriftsfördelar i produktionenföretagen utnyttjat som

Påliten. marknader medolika anledningarportkonkurrensen är ettav
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priskonkurrensfaktiskoftasaknasföretagfåtal dominerandeeller ett
kostnadsökningar.ochpris-hålla tillbakatillbidraskulle kunna attsom

offentliga sek-deninomskertjänsteproduktiondenBeträffande som
faktorer. Ettflerakonkurrensförsvåras inslagökat pro-ett avavtorn

vissredovisningnågon sluten attfinns utanofta intedet enblem är att
Riskenverksamhet.i störreintegreratsharallmäntverksamhet enmer

verksamheten ärolika delarmellansubventioneringkorsvisför aven
begränsadiendastsektornoffentligadenpåtaglig. Vidare hardärvid

ieffektivitetenöka attmöjligheterna an-omfattning använt att genom
på entreprenad.produktionupphandlabudskonkurrens

inomförekommerkalkylrekommendationerochBranschvisa pris-
till konserverabidrasamarbete kanform attområden. Dennaflera av

strukturan-därmedmotverkarochföretagsstrukturenrådandeden en
passning.

för-detkan nämnasslutsatserövergripande t.ex.Utöver dessa mer
kostnads-tillräckligtområdenmånga intepå ärhållandet köparnaatt

blivitkonkurrenstryckettillbidragitvilketoch starka attmedvetna
kanskeupphandlingoffentligmedsambandidelsgällerDetsvagt. -

dels konsumenternasentreprenadtjänster,ifrämst kommunerna av-
svårtdetfallet kandet attIprivata tjänster.vissaköp varasenareav
införkonsument,köparemedvetenstark och ex-somom manvara en

radio- ellerreparationsådan tjänst tv-an-empelvis köp avsomav en
ytterligareEttkomplexitet ellerfeletsbedöma art.läggning, inte kan

förhållande säljarnatillidär köparnapå marknad ärexempel svagaen
läromedelsmarknaden.är
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Konkurrensbegränsande avtalBilaga 1 -

sin instruktion föraSPK skall enligtpris- och konkurrensverkStatens
uppgifter konkurrens-finnaskartellregister i vilket skallett om

för bank- ochinom näringslivet med undantagbegränsande avtal
Även någon påvisbarsådanaförsäkringsområdet. inte haravtal som

på innebär konkur-effekt marknads funktionssättnegativ somen men
någoninte generellregistreras. Emellertid finnsrensbegränsning skall

till avtalanmäla SPKskyldighet för avtalsslutande när ettparter att
ingås sin konkurrensbevakandeSPKdet ankommer attutan genom

månspåra i de bedömsdem och registrera dem, denverksamhet vara
någoti avseende.konkurrensbegränsande

stå iinte nödvändigtvisInformationen i bilagan behöver överens-
sammanfattande kom-redovisningen i tabell i denstämmelse med 1

påverkarkonkurrensbegränsningarI denna baramentaren. somanges
konkurrensförhållandena mening.i bransch i totalresp. en

områdena finnsoch privata tjänsterInom konsumentvaror t.ex.
registreradekonkurrensbegränsande avtal65 olikasammanlagt av-

tjänsteområden i utredningbeskrivits dennaseende de och somvaru-
OmrådenaVIII. personbilar berörsavdelningarna och kläder ochVII

på övrigajämnt fördeladevardera avtal. Resterande 23 avtal21 ärav
områden.

fall till sin karaktär bindande,avseende kläder i de flestaAvtalen är
pris-hälften demhorisontella och riksomfattande. Närmare avserav

återstoden marknadsdelning ellersättning till delenmedan största avser
totalamindre delar denexklusivitet. Samtliga avtal berör endast av

på mark-avgörande inflytandemarknaden och de har därför inget
nadens funktionssätt.

på personbilsområdet generalagenternasavtalen harVad gäller
återförsäljarna omfattarregistrerats. AvtalenStandardavtal med exem-

fåråterförsäljarna säljapelvis klausuler innebär ensamrättatt attsom
utföra garanti- och service-generalagentens bilar och reservdelar samt

område distrikt.arbeten inom visstett
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Llvsmedelssektorn
Bransch summa

Kouxunnsusaeonlusmuo1I2IaI4IsIsI1ITIø

Priser
Rabatter
Kalkyleringsreaer
Annatslag
Mamnudodølnlng
Kvotering 1 z 1 4
Områdesindelninq 2 42 1 1e
Speciaüseñnø 2 1 1 4
Hemmamanmadsskydd
Annan 1 4typ 2 7
Exkluslvavul
Ensamrâttsförsåljning 5 3 51 2 1 1a
Enrnârkasklausul 51 1 2 7 16
Leveransplikt 1 g 3 13
°P9P&#39; 4 a 4 4 1 1a
Annanform 1 a 4 1 12

1Föralllnlngsumvørkan 2 3
A duktlonsurnverk...
Inkbpuumvorknn 1 2 3

1 4Jolnt 1venture: s
Konkumnskluusul 16 12 52 2 2 2 34
Övrigt 1 1 3 5

lAntalnmllomrtdotluktoml4I [37] 5114 7lz1l 511911111
Avtal innehållerfleraslag konkurrensbegränsnimhar undernoteratssom av resp.

konkurrensbegränsninq

Mejeriprodukter
Matfett
Kömaror
Bröd spannrnálsprodukteroch
Bryggerivaror
Konserverochdjupfrystaprodukter
Dagligvaruhartdel
Handelsgödsel
Jordbruksmaskiner
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Bygqsektorn
Bransch Summa
1121 I I I 1b I |1o|11|12|1al14l1al1sl11l1al1oxomunnsusasenlusmua 4 5 os

Prlulttnlng
Priser
Rabatter
Kalkyleringsregler

slagAnnat
Mamnndudolnlng
Kvotering
Omrádesindelning
specialisering
Hemmamarknadsskydd
Annantyp
Exkluslvuvtal
Ensamrámiérsáljning
Enmårkesklausul
Leveransplikt
Inkñpsplikt
Annanform

Försiuningsumvorknn
Produktionsumvorkøn
lnkbpulmvorkan
Jolntventure:
Konkurnnsklnuuul
Övrigt

sjua] I I Iale] I |12|11|[Antauvtanomnaouuktomhd[24] | I | I I 129s 1 4a 1 4 5 e5 2
konkurrensbegrânsningkonkurrensbegråmning underAvtal innehållerfieraslag harnoterats resp.avsom

lnredningssnickerierByggentreprenörer1 11.
Byggkonsulter Golvt2.2
Byggmaterialhandel Färgerochlackar13.3
Cement VVS-produkter14.4

WS-ochVA-grossisterArmeringmál 15.
WSinstaJIatiOnMineralull 16.6.
EI-grossisterByggskivor 17.7

Planglas Ei-installation1B.a
ÖvrigabranscherinomsektornDörrar9. 19.

Fönster10.
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Offentliga tjänster

Bransch Sum21a I I sis I l sinKONKUHRENSBEGRÅNSNING1 4 1
Prlulttnlng
Priser
Rabatter
Kalkyleringsregler
Annatslag
Marknndadolnlng
Kvotering
Omrádesindelning
specialisering
Hemmamarknadsskydd
Annantyp
Exkluulvovtol
Ensamrättslörsåljning
Enmârkesklausul
Leveransplikt
Inköpsplikt
Annanform

Förullnlnguumvorkan
Produktlonaumvorknn
tnköpsumvorkøn
Jointventure; 3 3
Konkurrentkllueul 3 a
Övrigt

[AntalavtallomrldutuktomlI l I [e] I i J 9 I
Avtal innehållerlleraslag konkurrensbegrånsningharsom underav noterats resp.konkurrensbegränsning

Kommunalatjänster
Eldistribution
Fjärrvärme
Vatten-ochavloppsverksamhet
Sotning
Avfallshantering
Hamnverlsamhet
Lokalochregionalkollektivtrafik

Pont-ochtolotllnator
Posttjánster8.
Teletjânster
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Energi

Bransch Summa
J I | IKONKURRENSBEGRÅNSNING1 2 s

pmunnlng
Priser
Rabatter
Kalkyleringsregler
Annatslag
Marknadsdolnlng
Kvotering
Omrádesindelning 1 1 2
specialisering
Hemmamantnadsskydd
Annantyp
Exklualvavtal
Ensamråttsförsäljning
Enmarkesklausul 3 a
Leveransplikt
Inköpsplikt a e
Annaniorm 1 1 2

Försâllningsumvorkln
Produktlonaumvørkun
lnköpuamvorknn
Jointventure:
Konkurronaklausul 1 1
Övrigt

[AnmnvtnalomraaovukionJ1a]1]I I |14
konkurrensbegrånsningharinnehållerHeraslagAvtal noteratsavsom

konkurrensbegrânsningresp.
Oljeprodukter
Naturgas2.
Elkraft
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Förpackningslndustrin

Bransch Sunne
j | I | I IKONKURRENSBEGRÅNSNING1 2 3 4 s s 7

Prlulltnlng
Priser
Rabatter
Kalkylerinqsregler
Annatslag
Mlmnndodolnlng
Kvotering 1 1 2
Omrádesindelning
specialisering
Hemmamarknadsskydd
Annantyp
Exklualvavtnl
Ensamrâttsförsåljning
Enmárkesklausul
Leveransplikt 1 1
Inköpsplikt 5 61
Annanform 11

Förslljnlnguamvorknn 1 21
Produktlonsumvorkan
Inköpsumvorkan
Jointventure:
Konkumnsklaunul 31 2
Övrigt

lAntalavtnllomrádotuktom]I I | I I J I Ig1 1 1 12
Avtal innehållerfieraslag konkurrensbegrånsninghar undernoteratssom av

konkurrensbegránsningresp.
Glasförpackningar
Plaslförpackningar
Aluminiumburkar
Träförpackningar
Wellpapp
Kartongförpackningar
Övrigtsopsâckar
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papperslndustrlnochMassa-

Bransch SummaI II [xonxunnsusazamnsmue 21
Priulttnlng
Priser
Rabatter
Kalkyleringsregler
Annatslag
Marknadsdolnlng
Kvotering 1 1
Omrádesindelning
specialisering
Hemmamamnadsskydd
Annantyp
Exkluslvavlnl
Ensamránsiörsâijning
Enmárkasklausul
Leveransplikt
Inköpsplikt

formAnnan

Försâllnlngsumvorkøu 1 1
Produktionsumvorkan
Inköpsumvorkan
Jointventure:
Konkurronsklausul
Övrigt

i I[AntalavtallomrldøvuktomlI1| I 1
konkurransbegrânsningharinnehållerfleraslag noteratsAvtal avsom

konkurrensbegrânsningunderresp.
Pappersmassa
Tidnings-ochjournalpapper2,
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KODSUMOHIVBTOI

Bransch SummaI I I I I | IKONKURRENSBEGRÅNSMNG31 2 4 s e 1 s
Pnulttnlng
Priser 9 1 2 5 17
Rabatter 1 1 2
Kalkyleringsregler 2 2
Annatslag 21 1
Marknadsdelnlng
Kvotering
Omrádesindelning 172 2 13
specialisering 11
Hannamarkn
Annantyp
Exkluslvevtnl
Ensamrättslörsâljning 14 1 4 144
Enmârkesklausul 3 4 10 17
Leveransplikt
Inköpsplikt 3 1 73
Annanform 11

Förelllnlngaumverkøn
Produktlonsumverkuru
lnköpasamvørkan 3 1 4
Jolntventure:
Konkurrensklaueul 5 1 1 3 1 161 4
Övrigt 1 1

[AntaluvlalIomrldetIektoml | | | 5121 l4 12 52
Avtal innehållerfleraslag konkurrensbegrânsninghar undersom noteratsav resp.konkurrensbegränsning

Kläder
Glasögon
Läkemedel
Dagstidningar
Mjukpapper
Trycktaläromedel
Elektriskahushållsapparater
Varorochtjänsterpápersonbilsornrádet

916



Privata tjänster

Avdelningbransch SummaI I | Ixonxunneusaaanlusuruo 4 5 s1
Priulttnlnq
Priser
Rabatter
Kalkyleringsregler
Annatslag
Mnmnadødolnlng
Kvotering
Omrádesindelning
specialisering

skyddHemmamark.4 A.
Annan ityp
Exklualvnvtnl
Ensamråttslörsâljning
Enmärkesklausul
Leveransplikt
Inköpsplikt
Annanform

Försållnlngeumvorkan
Produktlonuamvorkau
Inköpsumvorkuu
Jolntventure:
Konkurronsklausul
Övrigt

Iz] JI I |[AntaIavtaIIomndotuktomll 31
konkurrensbegrånsning underharnoteratsinnehållerfleraslagAvtal avsom
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Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Industridepartementet
Personregistreringinomarbetslivs-, Översynforsknings-och lagstiftningen träñberråvara.[22]av ommassmedieområdena, [21]m.m.

Civildepartementet
Utrikesdepartementet Affärstidema.[10]

Affärstiderna.Bilagedel.[11]Statensroll vid främjande [3]export.av Ungdomarnaochmakten.[l2]
Visstgårdetan Del 2 och [24]Försvarsdepartementet Frikommunförsöket.Erfarenheter försökenmedav

friarenämndorganisation.Kapitalkostnader [25]inom försvaret.Nya former enför
Kommunalaentreprenader.Vad möjligtär Enanalysfinansiellstyming.[20]

regelverketsrättslägetochdetstatliga roll. [26]av
Konkurrenseni Sverige kartläggning konkur-en av-Socialdepartementet rensförhállandenai 61branscher.Del 1och [28]

Utvärdering SBU.StatensBeredningför Ut-värde-av Miljödepartementetmetodik.ring medicinsk [6]av
Lokalasjukförsäkringsregister[9] Miljölagstiftningeni framtiden.[4]
Informationensroll handlingsunderlag Miljölagstiftningenstyrning i framtiden.Bilagedel.som -ochekonomi.[l5]. Sekretariatetskartläggningochanalys.[5]
Gemensammaregler lagstiftning,klassiñkatioueroch-informationsteknologi.[16].
Forskningochutveckling epidemiologi,kvalitetssä--kring ochSprisutvecklingsprojekt.[l7].
Informationsstrukturför hälso-ochsjukvården en-utvecklingsprocess.[l8].

Kommunikationsdepartementet
Denregionalabil- ochkörkortsadministrationen.[14]

överenskommelserStorstadenstrañksystem. om
trafik ochmiljö i Stockholms-Göteborgs-ochMalmö-
regionerna.[19]

Finansdepartementet
Finansielltillsyn. [2]
Sportsligochekonomiskutvecklinginom ochtrav-
galoppsporten.[7]
Beskattning kraftföretag.[8]av
Kapitalavkastningeni bytesbalansen.
Tre [27]expertrapporter.

Arbetsmarknadsdepartementet
Flykting- ochimmigrationspolitiken.[1]
Spelreglemapåarbetsmarknaden.[13]

Bostadsdepartemntet
Ett BFR Byggforskningenpå90-talet.nytt [23]-


