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gramchefen Mats Haglund, departementssekreteraren Mattias
Hector, informationsdirektören Jan-Erik Ljusberg, direktören
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Som sekreterare anställdes den 16 september 1996 föredra-ny
ganden Claes Svensson.
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Sammanfattning

Uppdraget

kartläggning den prisinformation i dag tillUtöver en av som ges
konsumenterna bestått två delar. förstahar uppdraget Denav

informationföreslå åtgärder för bättre analys ochatt omavser av
prisförändringar. andra utarbeta modeller för pris-Den attavser
nivå- och prisspridningsundersökningar.

Enligt direktiven det önskvärt med information belyserär som
skillnader i priser olika produkter och märken, prissprid-mellan
ningen olika skillnader i prisnivå-mellan försäljningsställen samt

mellan olika också enligt direktiven angelägetDet ärorter. atter
informationen priser kompletteras med information and-om om

faktorer kan vikt vid valet inköpsställe, t.ex.ra som vara av av
kvalitet, sortiment, tillgänglighet service.och

enligt direktivenSyftet med förbättrad prisinformation ären
stärka konsumenternas ställning på marknaden och därmedatt

konkurrensen.
varit till dagligvaror. Uppdraget harUppdraget har begränsat

inte ökad prisinforma-omfattat generellt behovetprövaatt av
tion.

prisinformationDagens

olika butikers iprisnivåundersökning jämförelseEn är en av
någon mening genomsnittliga prisnivåer inom eller flera orter.en
Priset på den enskilda eller varuvarianten i dettaärvaran sam-
manhang mindre intressant.

pri-prisspridningsundersökning innebär jämförelseEn aven
på enskilda varuvarianter mellan olika försäljningsställen och/set
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kvalitetsmässigteller mellan varuvarianter inom homogena varu-
undersökningalternativ utformning dennaEn typ avgrupper. av

olika varuvarianter jämförs med avseende på såväl prisär att som
kvalitet.

utredningen har gjortSom framgår den kartläggningav som
direktiven, åtminstonemycket lite det efterfrågas igörs av som

offentligaav organ.
prisnivåundersökningarVad gäller kommer Konsumentver-

önskemålen i direktiven.kets matkostnadsundersökning närmast
ingen regel-Verkets undersökning dock statistisk synvinkelär ur

prisnivåundersökning.rätt
endastVad gäller prisspridningsundersökningar detär mass-

media eller mindre regelbundet sådana.görsom mer
någon prisutvecklingen utifrån konsu-heller analysInte ettav

i dagsläget.mentperspektiv regelbundet Det närmastgörs som
priserkraven i direktiven dels deär rapportermotsvarar om

Livsme-Konsumentberedningen, delspresenterasm.m. som av
LES månatliga skriftdelsekonomiska samarbetsnämndens
Statistiska centralbyrånsPrisindex på livsmedelsområdet samt

SCB KPI.redovisning konsumentprisindexav

Förslagen

önskemålvarit ochUtgångspunkten för mina förslag har de krav
undersökningaråterfinns i direktiven. detta ställs deMotsom

denärvarande i Sverige. Till detta kommerför utförs ävensom
i andrabetrakta hurerfarenheter kan fås attgenom mansom

med prisinformation. Av-länder valt bistå konsumenternaatt
på genomgång olikaslutningsvis grundas förslagen pro-en av

på deförknippade med prisundersökningarblem är samtsom
deinitierat synpunkterstudier jag hos SCB. De getts avsomsom

också utgjortvarit till utredningen harknutnaexperter ensom
viktig vägledning.

befintligbefintliga ochUtgångspunkten har varit att resurser
statistikinsamling utnyttjas och till bättre.tas vara

utredningenprobleminventering harSom framgår den somav
metoder och modellergjort det svårt konstruera ärär att som
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helt invändningsfria. finnsDet rad problem förknippade meden
prisundersökningar de inte löses, kan leda till under-attsom, om
sökningarnas resultat felaktig information till konsumen-ger en

och dessutom kan skada konkurrensen. Jag lägger fram för-ten
slag till rimliga kostnader minimerar problemen och isom som

möjliga utsträckningstörsta uppfyller direktivens önskemål.
Jag föreslår Konsumentverket får samlat föratt ett ansvar

prisinformationen till konsumenterna. Detta innebär Konsu-att
mentverket för prisnivå- och referensprisundersök-attansvarar
ningar analyser prisutvecklingen regelbundet.samt görsav

När det gäller prisnivåundersökningar jag två kravattanser
bör uppfyllda. Dels bör den statistiska osäkerheten kunnavara
beräknas, dels bör undersökningen avspegla den totala konsum-
tionen dagligvaror. bakgrundMot härav föreslår jag ut-av en
veckling Konsumentverkets nuvarande matkostnadsunder-av
sökning innebärande undersökningen, baseras påatt ettsom
normativt urval kompletteras med slumpmässigtettav varor,
urval för dels täcka hela dagligvarukonsumtio-attav varor upp

dels kunna beräkna den statistiska osäkerheten. modellEnnen,
föreslås bl.a. beaktar konsumenten flexibel i sitt be-ärattsom
teende i den meningen han/hon hänsyn till extrapriseratt tar

vid sitt val Tolv föreslås undersökas årorterm.m. av varor. per
med två undersökningar Undersökningarna föreslåsort.per
kompletteras med uppgifter tillgänglighet, serviceom osv.

Efter förslagsvis två år bör verksamheten utvärderas där den
centrala frågan ställning till resursinsatsenäratt ta motsvararom
konsumentnyttan.

Mot bakgrund de problem, främst från konkurrenssyn-av
punkt, förknippade med traditionella prisspridningsun-ärsom
dersökningar föreslår jag alternativ nationella refe-ett attsom
renspriser för antal dagligvaror beräknas och publiceras för-ett
slagsvis kvartalsvis. Referenspriser kan redovisas som
medelpriser, kvartilpriser, typvärden Syftet referens-är attosv.
priserna skall användas enskilda konsumenter för bedömaattav

observerade priser bör uppfattas höga eller låga. Jagom som
förordar referenspriserna redovisas kvartiler. Redovis-att som
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uppgiftermedkompletterasföreslåsreferenspriserningen omav
olikainomprisspridningenhur ärstor varugrupper.

materialetpåföreslås baserasreferensprisernaförUnderlaget
föreslås fåKonsumentverketSCB.framtill KPI tas avsom

under-marknadsföringpublicering ochupplägg,föransvaret av
sökningarna.

jagföreslårprisutvecklingengäller analyser attdetNär av
tilllivsmedelsområdetinomexpertkunskapbreda tasLES vara

led ii olikaprisutvecklingenindexkedjordeoch bl.a.att om
grundtillläggsframredan i dagslägetlivsmedelskedjan tassom

förföreslås fåKonsumentverketanalyserna. ansvaretför upp-
föreslås utföramedan LESmarknadsföringpublicering ochlägg,

själva analyserna.
år-normaltresursskälbör görasAnalysen och rapporten av

dock lö-börPrisutvecklingenlivsmedel.och endastligen avse
Prisin-skriftmånatligaLESföreslår därförpande följas. Jag att

konsumentin-och blirutvecklaslivsmedelsområdetpådex mer
lättillgänglig.ochriktad

Kostnader och finansiering

befintligafrånförslagutgår minainledningsvis attSom nämnts
tillutnyttjas ochstatistikinsamlingbefintligoch tas vararesurser

bättre.
prisut-analyserreferensprisundersökningar ochFöreslagna av

befintligLES ochhosdel påtillvecklingen baseras stor resurser
dessamedel förBehovetSCB.statistikinsamling hos nyaav

575 000sammanlagttilldärmed begränsasundersökningar kan
000 kronor.engångskostnad 75pluskronor omen

hoskronorkostnader 500 000täckaMedlen att omavser
marknadsföring ochkunskapsuppbyggnad,Konsumentverket för

SCB förhos75 000 kronorkostnader att tapublicering samt om
systemutveck-Engångskostnadenreferenspriserna.fram avser

prisutveck-analyserkostnader förLESlingsarbete hos SCB. av
befintliginomfinansieraslingen förutsätts resursram.

påmitt förslagprisnivåundersökningar baserasgällerVad
utvidgningmatkostnadsundersökning. DenKonsumentverkets
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verketblir svårare fördet sannoliktjag föreslår innebär dock att
frivilligorganisationer förkonsumentvägledare ochhjälpatt ta av

kostnaden blir högre.prisinsamling varförm.m.,
utgår rörligkronorårlig kostnad på 500 000fastUtöver enen

förordatundersökning. harJagkostnad på 230 000 kronor per
totalt 24år och tvåprisundersökningar på tolv ortorter per per

kronor, årlig kost-vilket innebärundersökningar, 5 520 000 en
tillkommerkronor.nad på drygt 6 miljoner Härutöver en en-

antal under-mindrepå 500000 kronor. Omgångskostnad ett
den rörligamotsvarandeminskar kostnadernasökningar görs
uppgår denundersökningar6kostnaden, endast görst.ex.om

miljoner kronor.årliga kostnaden till knappt 1,9
matkostnadsun-kostnader förnuvarandeKonsumentverkets

kronor.till miljonerbudgetåret 1997 1,2dersökningar uppgår
sak-jag förordatundersökningarnaomfattning påMed den som

motsvarande miljoner kronor.finansiering 4,8såledesnas
undersökningarsådanainteDå det i dagsläget i görsstort sett

finansierasförslagenmitt uppdrag gällt måste om-genomsom
Vid så-konsumentpolitiska området.prioriteringar inom det en

betrak-konsumentpolitiska områdetdetdan omprioritering bör
med konsumentnäraalla myndigheteri vid bemärkelse, dvs.tas

bedömning. hari sådan Detverksamheter bör inkluderas moten
mitt förfogandetid stått tilldirektiven och denbakgrund somav

ompriorite-förslag till sådanamöjligt läggainte varit närmareatt
ringar.



J
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Bakgrund

Inledning

1.1 Utredarens direktiv och

avgränsningar

Regeringen beslutade tillkalladen 23 november 1995 att en
särskild föreslå åtgärder bättreutredare med uppdrag föratt

Åtgärder-dir. 1995:147.information priser till konsumenterom
skall till ställning på mark-syfta stärka konsumenternasattna

naden.
iUtöver kartläggning den prisinformation dag gesen av som

till konsumenterna består uppdraget två delar. förstaDenav
föreslå åtgärder och informationför bättre analysattavser av om

prisförändringar. redovisa vilka insatser förUtredaren skall som
olika följa,närvarande offentliga det gällergörs när attav organ

analysera och förklara prisförändringar berör konsumenter-som
Utgångspunkten i förslagen prisförändringar skallna. om vara

befintliga bättre tillatt tasresurser vara.
Uppdragets andra del utarbeta modeller för lokalaattavser

prisnivå- och prisspridningsundersökningar. Enligt direktiven är
det önskvärt information belyser skillnader i prisermed som
mellan olika produkter prisspridningen mellan olikaoch märken,
försäljningsställen prisnivåerskillnader i mellan Isamt orter.
uppgiften ingår uppläggning omfattninglämna förslag till ochatt

koordine-sådana lokala undersökningar hur dessa skallsamtav
med de lokala normativa undersökningar och Kon-görsras som

Ävensumentverkets arbete kvalitet, sortiment och service.med
alternativa prisinformation skallmetoder för förbättrad över-

utgå befintlig statistik och be-Utredaren skall frånvägas. att
exempelvis Statis-fintliga organisationer för uppgiftsinsamling,



16 Inledning SOU 1997:19

tiska SCB, icentralbyrån länsstyrelser eller kommunala organ,
möjliga utsträckning utnyttjas.största

metoder väljs skall stärka konsumenternasDe attsom genom
ställning därförfrämja effektiv konkurrens. Utredaren skallen

beakta risken för den ökade pristransparensen fåräven att nega-
tiva effekter på åtgärder föreslås skallkonkurrensen. De som
stärka konsumenternas ställning skadapå marknaden utan att
prisbildningsmekanismens konkurrensmedel.centrala roll som

Utredningsarbetet skall enligt direktiven avslutat den 1vara
juni 1996. augusti 1996Regeringen beslutade dock den 19 att
uppdraget skall redovisas den januari 1997.31senast

Direktiven redovisas i sin helhet i bilaga
Regeringen pris-har muntligen till utredningen angett att

undersökningarna främst skall dagligvarumarknaden.avse

1.2 Arbetets bedrivande

Jag har i arbetet haft till mitt förfogande be-expertgruppen
stående från Finansdepartementet, Inrikes-representanterav
departementet, Konkurrensverket, Konsumentverket, Livsme-
delsekonomiska handelsdepar-samarbetsnämnden, Närings- och

ochStatistiska Centralbyrån, Sveriges Konsumentrådtementet,
Sveriges Köpmannaförbund. har haftExpertgruppen sex sam-
manträden.

arbetet varit i kontakt medInom för har jag ävenramen
aktörer på dagligvarumarknaden. medhar sammanträffatJag

för ICA Handlarnas AB och AB.D-gruppenrepresentanter
bättre kunna utreda möjligheterna och kostnaderna förFör att

prisundersökningar har SCB fått i studerauppdrag närmareatt
följande fyra frågor:

förutsättningar prisnivåundersökningarför lokalagöraatt av-
dagligvaror,
prisnivårelationers hållbarhet tiden,över-
KPI-data underlag prisinformation tillför konsumenter,som-
och
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dagligvarorkonsumtionentotalaandel denhur somstor avav-
matkostnadsundersökning.Konsumentverketsintäcks av

förfogande. Hansmitttillekonomiskhar haft expertJag även en
rollprisetsdels belysapåinriktatvarithuvudsakiarbete har att

perspektiv,och konsumentensproducentenssamhällets,utifrån
valkonsumentensbetydelse förfaktoreridentifieradels avatt av

butik.
i andraprisinformationsåtgärderinformationfåFör att om

konsumentorga-ochmyndigheterutländskaantalländer har ett
nordiskavarithuvudsakhar ikontaktats. Dessanisationer men

Storbri-Frankrike,i bl.a.organisationerochmyndigheteräven
kontaktats.Tyskland harochtannien

utredningarparallellaochTidigare1.3

behovetbehandlatårunderharutredningarradEn avsenare
desammanfattningsvis förredogörsNedanprisundersökningar.

dem.viktigaste av
konstatera-KonkurrensverketinrättandetmedsambandI av

dir.ORK,konkurrensområdet,påOrganisationskommitténde
finnasförefallerkonsumentsynpunkt ettfrån1991:125 detatt

dockifrågasatteKommitténprisundersökningar.lokalabehov av
kostnadernamotsvarandebetalningsviljakonsumenternasom

prisundersökningarna.för
förbättratillsyftarundersökningar attmenadeORK att som
informa-främjasbättreprismedvetandekonsumenternas genom

inriktad påsådanprisrelationer ärpåsikte äntion tar somsom
mellanprisrelationerKunskapprisförändringar.kortsiktiga om

behovnäraliggande ärellerfyllerolika ensammavaror som
ratio-skall kunna görakonsumentenförutsättning förviktig att

medvetenhetenocksåViktigt enligt ORKinköpsval. ärnella om
för-olikahos deprisinte harvaruvariantvissatt sammaen

till.tillgångharkonsumentsäljningsställen ensom
konsumentsynpunktfrån ärdetocksåframhöllORK att
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olämpligt vidta särskilda prisinformationsinsatseratt har tillsom
syfte kartlägga genomslaget kostnadssänkningar,att för-t.ex.av
ändrad indirekt beskattning. Risken menade ORK,är, konsu-att

felaktig bildmenterna marknadsekonomins grund-ges en av
läggande funktionssätt. I marknadsekonomi bestäms priseten
kortsiktigt inte kostnaderna utbuds- och efterfrågeför-utanav av
hållanden. Genom den ständiga anpassningen till förändringar
bl.a. i produktiviteten i olika sektorer, produktionsfaktorernas
relativa kostnader konsumenternas preferenser och köp-samt
kraft sker hela tiden s.k. relativprisförändringar. kostnads-En
sänkning kan enligt ORK således tidsmässigt lika gärna samman-
falla med prishöjning med prissänkning. Om konkur-en som en

effektiv kommer kostnadssänkningarnaär däremot pårensen
lång sikt föras vidare till konsumenterna.att Mot denna bak-
grund drar ORK slutsatsen det från konsumentsynpunkt inteatt
föreligger något behov information prisförändringar.av om

Konsumentpolitiska kommittén uppgift genomföraattvars var
den statligaöversyn konsumentverksamhetenen av var av upp-

fattningen lokala prisundersökningar böratt genomföras. be-I
tänkandet Konsumentpolitik i SOUtid 1994:14 framhöllen ny
kommittén priskonkurrensen i viss utsträckningatt beror hurav
mycket konsumenterna de butiker erbjuder lägreettgynnar som
pris vid i övrigt lika förhållanden. Information prisskillnaderom
mellan olika och distributionskanaler ökar konsumenter-varor

medvetenhet i prisfrågor. Lokala prisundersökningarnas ger en
överblick marknaden, vilketöver underlättar för konsumenterna

rationella val.göraatt
Beträffande Konsumentverkets modell för lokala prisunder-

sökningar skriver Konsumentpolitiska kommittén dennaatt en-
kelt kan användas både frivilligorganisationer och kommunalaav
konsumentvägledare. Såsom modellen konstruerad kanär syftet
med prisundersökningarna och materialets vidare användning
variera. Den lokala beställaren kan alltså påverka undersök-
ningens utformning efter sina behov, något bör öka efter-som
frågan prisundersökningar. Kommittén föreslog Konsu-av att
mentverket i samarbete med Konkurrensverket utvecklar och
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prisundersökning-lokalamodeller föranvändningenfrämjar av
ar.

dåvarandearbetsgrupp inomtillsattes1995 internI enmars
strategi försvenskutarbetamed uppgiftCivildepartementet att en

Arbets-inom EU.konsumentfrågormedarbetetdet fortsatta
löpandeförföreslå åtgärderi uppgifthade bl.a. attattgruppen

konsumen-svenskakonsekvenser förEU-medlemskapetsfölja
konsumentpolitik i EU-SvenskarbetsgruppensI rapportter.

detbedömningen1995:32 den ärDsperspektiv attgör gruppen
efter EU-prisutvecklingenbevakningaktivmedangeläget aven

bl.a.viktigtockså detmenademedlemskapet. Man är attatt
under-genomförautveckla ochfortsätterKonsumentverket att

matkostnader.prisnivåer ochsökningar av
konsu-betänkande EU,i sittskriverKonsumentberedningen

1996:62 förutsättning förSOUoch attmaten enmenterna en
nödvändig in-harmarknad konsumenternafungerande är att

priserInformationagerande.sittunderlag förformation omsom
sådant underlag.viktigtär ett

SCBbetänkandesittföreslår iKonsumentberedningen att
KPI livsmedel.förkonsumentprisindexregionalaberäknaskall

EU-anslutningenföljd antogBakgrunden är att avman som en
olikaskilja sig åt inomskulle kommaprisutvecklingen attatt

och konsum-kontinentenLandsdelar störredelar landet. näraav
medkonkurrensökadförkunde kommationscentra utsättasatt

kunde kommaNorrlandGlesbygden ochföljd.prisersänkta som
konkur-avstånd ochpå grundi ofördelaktigare läge sämreett av

iuppdelatberedningenenligtbörrensförhållanden. Indexet vara
befolknings-efterlandsdelar, delsefterregioner, delsolikatre

butiksurvaletförprincipernaocksåBeredningentäthet. attanser
uppdelning KPIregional ärsådanaböri KPI att avenvara

möjlig.
särskiltKonsumentberedningen detVidare äratt an-anser

ochpå fruktprisernabevakakankonsumenternageläget att
mångaoch upplevsunder åretkraftigtvarierarDessagrönt.

före-Beredningenmycket höga.konsumenternagånger somav
färskpåpriserpubliceringenochinsamlingenslår därför att av

förunderlagetocksåförbättras. Manfrukt och attgrönt menar
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frukt och i producentprisindex börgrönt utvidgas och att varu-
inlemmas i beräkningarna indexkedjorna förgrupperna av pro-

ducent- och konsumentpriser avseende jordbruksprodukter
PPI-J och KPI-J.

Konsumentberedningen också det angeläget före-attanser
liggande utredning undersöker möjligheterna få till ståndatt
ortsvisa prisnivåjämförelser karaktär dåvarandeav samma som
Statens pris- och konkurrensverk SPK genomförde. Bered-
ningen behovet prisundersökningar SPK:s slagattmenar av av
har ökat. Bland skulle de kunna ligga till grund för beslutannat

regionalpolitiska åtgärder.om
Föreliggande utredning syftar från efterfrågesidan stärkaatt

konkurrensen inom dagligvaruhandeln. Parallellt har under 1996
initierats två utredningar skall föreslå åtgärder för stärkaattsom
konkurrensen inom livsmedelssektorn från utbudssidan.

Utredningen ökad konkurrens i handeln med livsmedelom
Ökadöverlämnade till regeringen i oktober 1996 betänkandet

konkurrens i handeln med livsmedel SOU 1996:144. Bl.a. tar
utredningen frågan prisinformation till konsumenter.upp om
Utredningen konstaterar idet dag svårt få påäratt att tag en
samlad information priser och föreslår därför myndig-attom en
het i uppdrag tillhandahålla information utvecklingenattges om

priser och prisspridningen inom den svenska livsmedelsked-av
Jan.

Regeringen tillsatte vidare dir.utredning 1995:149 meden
uppgift analysera vilka effekter EU-medlemskapet har påatt
livsmedelsindustrins långsiktiga konkurrensförutsättningar. Bl.a.
skall orsakerna till den bristande konkurrensen inom livsmedels-
industrin och den i förhållande till övrig industri svaga pro-
duktivitetsutvecklingen belysas och förklaras. Utredningen skall
redovisa sina slutsatser under första kvartalet 1997.

Ett bakomliggande motiv för de båda sistnämnda utredningar-
de förutsättningar förär ökad konkurrensatt EU-med-na som

lemskapet medför skall utnyttjas.
Konsumentberedningen fick beslut den 27 juni 1996genom

förlängt dir.uppdrag 1996:44. Enligt direktiven skall Konsu-
mentberedningen granska och utvärdera utvecklingen inom jord-
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Vidarekonsumentperspektiv.ilivsmedelssektornoch ettbruks-
stimuleraundersökningartillinitiativberedningenskall genom

löpandeskallBeredningenforskning.ochutvecklingsinsatser re-
redovisningsamladmedregeringentillarbetedovisa sitt enmen

juni 1997.den 1utvecklingen senastav
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kortPrisundersökningar2 -

historik

Inledning2.1

med informa-bistått konsumentenlång tidunderharStaten en
VDN-fak-konsumentprodukterpåkvalitettion t.ex.genomom

inhämta.dock självkonsumentenpriser fickInformationta. om
sådantdetaljhandeln på sättförändrades att1950-taletUnder ett

faktorerframföralltförsvårades. Detöverskådligheten är tre som
tillbulkvarorövergång frånskeddedet förstapåverkade. För en

varumärkeninnebarlivsmedel. Dettafärdigförpackade även att
övergickbutikerantalalltbetydelse. Ettfick allt störrestörreen

förstaSjälvbetjäning,disk tillsälja stegvidare från ettöveratt
sorti-breddadesdagligvarubutikerl. Avslutningsvisdagensmot

sigbildakonsumentensvårare förblevDet att upp-mentet. en
underförstbutikerna. Detolikaprisnivåerna i de ärfattning om

utfördatidigarekompletterade1950-taletslutet mansomav
Händel-prisförhållanden.med mätningarkvalitetsjämförelser av

dåförändringinnebar1950-taletunderseutvecklingen storen
myndig-utsågordnade formergången isamhället för första mer

prismätningar.och utföraordning försärskildiheter att ansvara
olikafrivilligorganisationer,varitfrämsthade det t.ex.Tidigare

prisinformationen. Denförhusmorsföreningar, svarat myn-som
analysersådanavadframträdandesärskiltblevdighet avsersom

Prisinforma-SPK, nedan.kartellnämndpris- ochStatens sevar
livsmedel.påinriktadsärskilttionen var

År konkur-pris- ochoch Statensomorganiserades SPK1988
densamma. Uppgiftenblevförkortningen attbildadesrensverk

i bilagaåterfinnsbutiksformer1 olikaDefinitioner av
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Årgenomföra prisundersökningar kvarstod. 1992 lades SPK och
Näringsfrihetsombudsmannen NO och Konkurrensverketner
bildades. I den konkurrensmyndighetens uppgifter ingicknya
inte utföra motsvarande prisundersökningaratt tidigaresom
SPK gjort. Inte heller någon myndighet fick i uppdrag attannan

sådana undersökningar.göra
Att SPK upphörde med sina prismätningar och -analyser har

från flera håll uppfattats brist och försämrad situationsom en en
för konsumenterna, vilket också bedömts försvaga konkurren-

Prisundersökningar och -analyser har dock inte helt upphört.sen.
Ett antal myndigheter och organisationer genomför såväl mer
regelbundet ad hoc-vis olika prisundersökningar och analy-som

dock inte lika systematiskt och med syfte SPK:sser, samma som
undersökningar gjordes. Dagens prisinformation redovisas i del
II, kapitel 4 och Som bakgrund redovisas nedan de pris-en
undersökningar och analyser dåvarande SPK gjorde.som

2.2 Statens pris- och kartellnämnd

Statens pris- och kartellnämnd SPK, bildades 1957,som ge-
nomförde prisundersökningar ända från det myndighetenatt
bildades tills dess den upphörde år 1992. SPK:s uppgiftatt attvar
främja från allmän synpunkt önskvärd konkurrens inom nä-en
ringsliv och offentlig verksamhet. Inom för denna uppgiftramen
genomförde SPK prisundersökningar både lokalt och på natio-
nell nivå.

Från ursprungligen ha varit relativtatt enkla kom prismät-
ningarna vid SPK:s upphörande statistisktatt väl utveckla-vara
de. Det de modellernaär beskrivs i det följande.senare som

SPK genomförde lokala prisundersökningar,tre typer näm-av
ligen lokala prisnivåundersökningar, ortsjämförelser och lokala
prisspridningsundersökningar.

Syftet med undersökningarna främst öka konsumenter-attvar
allmänna prismedvetande visa hur prisnivåernanas attgenom

varierar mellan butiker inom Genom företagen in-ort. atten
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undersökningar-prisförhållandenfaktiskaformerades antogsom
effektiv konkur-tillstimulera företagenbidra tillockså att enna

rens.
lokalagenomförandet SPK:sförutsättning förviktigEn av

ICA, KFcirkaprislistorde centralaprisundersökningar somvar
fältor-omfattandefannsDagabrespektive Dessutomut. engav

till SPK.knutenpriskontor,länsstyrelsernasganisation, genom

prisnivåundersökningarLokala

genomsnittligaavsåg denprisnivåundersökningarnalokalaDe
Omkring 450inomlivsmedelsbutikeri olikaprisnivån ort.en

tillbutiker knutnaICA, ochKFvarje s.k. blockfrånvaror
000ungefär 1innebarvilketundersökningarna,Dagab ingick i

färskinteomfattadeUndersökningarnasammantaget.varor
motsvarademjukt bröd. Detgrönsaker ochoch mättesfrukt som

daglig-normalstorisortimentetvärdet80 procent enavavca
varubutik.

relativadenredovisadesundersökningarnaResultatet somav
redovisadesPrisskillnadernabutiker.mellanprisskillnaden som

beaktautgjorde basen. Förcirkaprislistaindex där ICA:s attett
urvalsundersökningföljerosäkerhetstatistiskaden av ensom

konfidensin-i s.k.prisnivåerbutikernasenskildaredovisades de
tervall.

jämförelserOrtsvisa

prisnivåundersök-på lokalabaseradesjämförelsernaortsvisaDe
gjordesRedovisningenflerai två ellergjordesningar orter.som

i deprisnivåernagenomsnittligamellan dejämförelsesom en
prisskill-konsumenternainformeraolika Utöver attorterna. om

till syfteocksåundersökningardessabutiker hade attnader i
Oftaprisnivån ipåverkadebutiksstrukturenbelysa hur ort.en

bygglagen,ochplan-tillämpningarmed olikajämfördes orter av
låg-etablerandettillinställningarolikamed bl.a.dvs. avorter

prisbutiker.



26 Prisundersökningar kort historik SOU 1997:19-

Lokala prisspridningsundersökningar

De lokala prisspridningsundersökningarna avspeglade prisvaria-
tionen inom enstaka villaolja, glasögonbågart.ex.varugrupper,

Ävenoch grammofonskivor. priset på tjänster, bl.a. tvätteritjäns-
undersöktes. Resultatet undersökningarnater, redovisadesav

jämförelse ordinarie pris mellan försäljningsställensom en av
inom ort.en

De lokala undersökningarna initierades SPK, ocksåav som
utarbetade metoderna. Dåvarande priskontoren på länsstyrelser-

svarade för insamlandet priser, bearbetningar och informa-na av
tion till massmedia och andra intressenter.

Analys prisutvecklingenav

Utöver de lokala prisundersökningarna hade SPK också i uppgift
analysera och informera prisutvecklingenatt på nationellom

nivå. Analyserna baserades i huvudsak på konsumentprisindex
framtaget SCB. Viktiga förutsättningar för dennagöraattav
analys dels den branschkännedom fanns inom SPK:svar som
branschenheter med bl.a. livsmedelsenhet bestående 15en av ca

dels det prisrapporteringssystem där antal företagettpersoner,
ålagda prisförändringar och dess orsaker tillatt rapporteravar

SPK.
SPK:s information utformad för flera målgrupper. Envar

Regeringskansliet,mottagare ursprungligen beställdevar som
informationen underlag för utformningen stabiliserings-som av
politiken. Uppgifterna uppmärksammades också massmediaav

därigenom fick underlag för redovisning och analysettsom av
inflationen.

Prisutvecklingen

SPK månatlig tidskrift,även Prisutvecklingen,ut där detgav en
huvudsakliga innehållet utgjordes redovisning och analysav en

prisutvecklingen.av



Prisundersökningar kort historik 27SOU 1997:19 -

genomsnittligaPrisutvecklingen redogjordes också för denI
prisnivån prisförändringen för 25 vanliga dagligvaror. Upp-och

skillnaden mellan högsta och lägs-gifter prisspridningen, dvs.om
enskildenoteringen, redovisades också. den konsumentenFörta

jämförelse med vadinformationen tänkt användasatt somvar
faktiskt betalade i butiken.man
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Dagligvarumarknaden3

Inledning3.1

i tvådelassäljs till konsumenter brukarDe uppvaror som
förknippatsällanköpsvaror. Detkategorier, dagligvaror och är

därmeddagligvaror ochsvårigheter definieramed betydande att
båda varubegreppen.skiljelinjen mellan de

Nationalencyklope-definition, ifinns ingen entydigDet men
iförbrukningsartiklar allmän-dagligvarordin beskrivs somsom

i regel produkteri små sighet köps ofta och Det rörposter. om
livsmedel, tobaksva-hushållsrutinen,ingår i den dagliga t.ex.som

viktigtprodukter.olika kemisk-tekniska Detoch är attror
Överstatiskt begrepp.ihåg dagligvaror intekomma är ettatt

försvinner För-tiden såväl tillkommer varor ur gruppen.som
miljarder kronoruppgick till drygt 168säljningen dagligvarorav

år 1995.
de konsumentvarorkan förenklatSällanköpsvaror sägas vara

sällandagligvaror. köpsinte Det änärär som mervarorsom
in i huvudgruppernakan delasdagligvarorna. Sällanköpsvarorna

År såldeshemutrustning. 1995fritidsvaror ochbeklädnadsvaror,
Sverige.miljarder kronor isällanköpsvaror för 115det

inomKonkurrensförhållanden3.2

dagligvaruhandeln

dagligva-inom den svenskakonkurrensförhållandenaVad gäller
vill här-endast mycket kortfattat. Jagruhandeln redovisas detta
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vid hänvisa till tidigare utredningar utförligt undersöktsom mer
Ökaddetta se exempelvis SOU 1996:144 konkurrens i handeln

livsmedel.med
Den traditionella bilden detaljhandeln på den svenska dag-av

ligvarumarknaden den domineras block, nämligenär att treav
ICA, KFKooperativa förbundet och vilka till-D-gruppen,

för försäljningen70 på marknadenprocentsammans svarar ca av
i detaljhandelsledet. Utifrån detta karakteriseras mark-synsätt
naden oligopolistisk struktur. tabellAv 3.2 fram-närmast av en
går marknadsandelarna.

ICA detaljistägd frivilligkedja består 2 500är en som av ca
butiker. KF konsumentkooperativ detaljhandelär en som om-
fattar drygt butiker, däribland1 400 OBS och BW.Konsum,
D-gruppen, sammanslutning enskilda handlare,ärsom en av
består drygt 770 butiker med VIVO, ochMatnära Sparextraav

framträdande butikskedjor. majori-D-gruppen AB, ärsom som
medlemmarna, stöd i samband med nyetableringartetsägt av ger

och överlåtelser. Bergendahls, grossist- och detaljhan-är ettsom
delsföretag, innehar drygt butiker, däribland Favörkedjan90 med

butiker12 och Ekohallen med 5 stormarknader. Axel Johnson-
Åhléns,koncernen har drygt butiker där bl.a. och840 Hemköp

Pressbyrån ingår. Axel Johnson-koncernens butiker sinaköper
hos ocksåfrämst Dagab ingår i koncernen. Axelvaror som

Johnson AB har delägande i D-gruppen AB.även ett

Tabell 3.2 Marknadsandelar på den svenskadagligvarumarknaden 1995, kro-tusen
och procent.nor

Företag AndelFörsäljning i procent

ICA 57004 33,9
KF 33349 20,4
D-gruppen 22 155 13,2
Axel Johnson 9 132 5,4
Bergendahls 3 445 2,0
Övriga 42050 25,0

Totalt 168100 100,0

Källa: Supermarket, 6-7, 1996.nr
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Uppdelningen på block bygger i allt väsentligt på vilkentre
grossist olikade butikskedjorna köper sina från/ärsom varor
knutna till, dvs. till ICA:s, ellerKF:s Dagab AB:s grossistverk-
samhet. utesluter inteDetta dock konkurrens inom respektive
sammanslutning.

På det lokala planet förekommer konkurrens mellan butiker
såväl inom mellan blocken, konkurrerar ICA-butikt.ex.som en
både med andra ICA-butiker butiker kedjor.och med från andra

traditionella dagligvarubutikenDen har fått konkurrensäven
från allt antal service-, jour- trafikbutiker.ochstörreett

Konkurrenstrycket på de lokala marknaderna iär stor ut-
sträckning beroende butiksstrukturen på Förekomstenorten.av

s.k. lågprisbutiker tenderar stärka konkurrensen ochattav ge
priser 1987:10lägre Förändringar i plan- och bygglagen har

medfört antalet nyetableringar lågprisbutiker underatt av senare
år har ökat. Riksdagen fattade emellertid beslut under hösten
1996 återigen stärka kommunernas ställning i ochplan-attom
bygglagsfrågor. Som följd den konkurrenslagenatten av nya
1993:20 iträdde kraft har cirkaprislistorna i dagligvaruhandeln
i utsträckning försvunnit och därmed tvingat butikerna tillstor en
friare prissättning, vilket medfört förbättrade förutsättningar för
ökad konkurrens.

Enligt Konsumentberedningen har lågprisbutikernas fram-
marsch, lågkonjunkturen och skärpt konkurrens bidragitm.m.

dagligvaruhandelntill ökad fokusering på priser inomen

2 Dagligvaror prisnivåundersökningLokal Karlskrona och Trollhättan, SPK rap--
1991:15port

3 EU, konsumenterna och förväntningar och verklighet, SOU 1996:62,maten -
betänkande från Konsumentberedningen
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påverkarFaktorer3.3 som

valkonsumentens

butik har han/honstår inför sitt valkonsumentenNär göraatt av
naturligtvistill. Prisetmängd faktorer hänsyn äratt ta enen

sorti-såsom butikernasandra faktorerviktig faktor, ävenmen
förtransportavstånd betydelse. Nedan redogörsharment, m.m.

värde-preferensernågra undersökningar där konsumenternas
rats.

undersökning de upplevdetillfrågades kunderna hurI omen
bl.a. sortiment, service,betydelsen mängd faktorer, upp-av en

prisnivå tillgänglighet.levd och
prisnivånvisar andra faktorerUndersökningens resultat änatt

nöjdSambandet mellan hurkonsumenten.har betydelse för
nämnda faktorer-antal dekunden starkare förär, är ett ovanav

alltkunden upplever. Framförför den prisnivå äränna som
personal och sortiment viktiga.

lågpris-ochundersökning KonsumenternaI omen annan
butiken5 i hushålletdefinierade denredovisas hur kunder, som

i Enköping anpassade sina köpmönsterflest matinköp,görsom
citylägealltså butik utanförtill etablering lågprisbutik, enav en

speci-sortimentservicegrad och begränsatmed låga priser, låg av
svaradeEnköpings befolkning 28alvaror. urvalAv procentett av

förstahandsbutik, ytterligare 17lågprisbutiken derasatt pro-var
tredjehandsbutik.andra ellerlågprisbutiken sincent angav som

mycket sällan där. DenCirka handlade alltså inte eller45 procent
godbutiken priset ochurvalet handlade ihälft angavsomav

ihandla i butikeninformation på kvittot förargument attsom
inte handlade där. Deså utsträckning dedubbelt hög än somsom

sorti-istället betjäning,inte handlade i lågprisbutiken angavsom
väljaförattityd viktigaoch personalens attargumentment som

viss butik. Slutsatsenvälja inte handla ibutik eller äratt att en-

i daglig-4 produktivitet och lönsamhetMägi och C-R Julander: Upplevd kvalitet,A.
1994.Research,Working Paprer series5varuhandeln. Foundation for Distribution

1992.5 lågprisbutiken, KonsumentberedningenKarin Tollin: Konsumenterna och
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bästsåledes konsumenten i hög grad väljer den butikatt som
tillgodoser kundens specifika behov.

Till viss del i attityder på olikakan skillnaderna beroen
prioriterarekonomiska förutsättningar. Flerbarnsfamiljer kanske

priset betydligt manuell betjäning, något familjeränmer som
med utflugna barn kan ha råd med i utsträckning. Ungastörre

likamänniskor barn sannolikt inte heller intresseradeärutan av
priset sortiment och märkesvaror.utan mer av

undersökningen det små skillnader iI framkommer äräven att
in-inställning till lågprisbutiken med avseende på ålder och

komst, andelen pensionärer något lägre i denäven är änom
totala befolkningen. relativt små skillnaderna mellan in-De

boende-komstgrupperna beror sannolikt på antalet barn ochatt
förhållanden har inverkan på det tillgängliga budgetut-större

familjens inkomst.änrymmet
visar det finnsEtt exempel detänannat attsom gavs ovan som

in-andra dimensioner pris, undersökning gällerän är en som
ställningen till det viktigtsvensk Andelen tycker ärmat. attsom

stigande ålder,svensk varierar positivt medäratt maten manom
utbildningbor i små städer eller på landsbygden låg Undersamt

förutsättning svensk har bättre kvalitet eller lägre pris änatt mat
utländsk, befrämjar sådan attityd konkurrens och effektivitet.en

det inte finns sådana skillnader i pris kvalitet, ellerOm eller om
den svenska i något avseende eller dyrare, kom-är sämrematen

försvårasådan inställning hämma konkurrens ochattmer en
inträde konkurrenter på den svenska marknaden.av nya

sistnämnda undersökningen visar både priset ochDen att
kvaliteten viktigare storstads-svensk förär än äratt varan yngre,
bor människor utbildning. det enligtoch med hög Däremot är
undersökningen livsmedlet både prisviktigare svensktär änatt
och kvalitet för äldre på små och med låg ut-orterpersoner
bildning.

Undersökningarna bra illustration på de svårigheterär somen
prisjämförelser innebär. Variabler ålder, inkomst,som var man

f livsmedelskvaliteten Förändringar EU-inträdet, Kon-Konsumenterna och sedan-
sumentberedningen, faktablad 33, februari 1996.nr
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tillbefinner sig i livscykeln, behov service, tillgänglighet ettav
brett sortiment, förvaringsmöjligheter faktorer harärosv. som

inköp.betydelse för hur och sinagörvar man
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Kartläggning dagensII av

prisinformation

prisinformationDen tillhandahålls konsumenten ärsom
dels sådan detaljisten för, dels sådansom svarar som ges av
från detaljisten fristående aktörer, bl.a. och media.staten

informationDen konsumenten får detaljis-som genom
alternativt grossistens leverantörenseller försorgtens ut-
i huvudsak den prismärkning finns i butikengörs av som

och reklam olika slag. Utformningen denna informa-av av
tion delvis det offentliga regelverket.styrs av

Kartläggningen visar mycket lite det efter-att av som
frågas i direktiven i dagsläget, åtminstone offentligtgörs av
finansierade organ.

Vad gäller prisnivåundersökningar kommer Konsument-
verkets matkostnadsundersökning önskemålen inärmast
direktiven. Verkets undersökning dock statistiskär ur syn-
vinkel ingen regelrätt prisnivåundersökning.

Vad gäller prisspridningsundersökningar det endastär
massmedia eller mindre regelbundet sådana.görsom mer

Inte heller någon analys prisutvecklingen utifrån ettav
konsumentperspektiv regelbundet i dagsläget. Detgörs

kraven i direktiven dels denärmast ärmotsvararsom rap-
priser Konsumentbe-porter presenterasom m.m. som av

redningen, dels Livsmedelsekonomiska samarbetsnämn-
dens månatliga skrift Prisindex på livsmedelsområdet samt

SCBStatistiska centralbyråns redovisning konsument-av
KPI.prisindex

Situationen i Norden påminner den i Sverigeom genom
huvuddelen prisundersökningarna utförs offent-att av av
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huvudsakligen frånövriga detliga EuropaI är statenorgan.
prisundersökning-fristående organisationer försvararsom

ar.
har karaktä-prisnivåundersökningar genomförsDe som

landvarukorgsundersökningar. i någotInte görsren av
Prisspridningsunder-sådana undersökningar regelbundet.

bl.a.företrädesvis på sällanköpsvaror. Isökningar görs
på livsmedel.referensprisundersökningarTyskland görs

utifrån konsumentper-Analyser prisutvecklingen ettav
spektiv sällsynta.är

vilka insatserskall redovisadirektiven framgår utredarenAv att
offentliga det gällerolikaför närvarande närgörs organavsom

berör kon-prisförändringarfölja, analysera och förklaraatt som
fåförslag till åtgärder förUtifrån detta skall attsumenterna.

prisförändringarinformationanalys ochfram bättre omaven
läggas.

information olikamängdKonsumenten möts stor omav en
prisinformation konsumentenpris kvalitet.och Den somvarors

information utformashuvudsakligen två slag. Delsfår är somav
alternativt eller leverantö-grossistendagligvarudetaljistenav

massmedia eller offent-ren, dels sådan information som ges av
påinverkanhar liten eller ingenliga aktörer och där detaljisten

utformningen.
information priserkapitel redogörs för denfyraI somom

och i kapitel femfår detaljistens försorgkonsumenterna genom
prisundersök-internationellainhemskaredogörs för såväl som

ningar.
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Prisinformation tillhandahållen4

detalj istenav

Prisinformationen informationfrån detaljisten består dels denav
konsumenten i butiken i form prismärkningmötersom av m.m.,

dels sådan information fås reklam i media eller viasom genom
direktreklam. Annonsering i media eller direktreklam förär ett

Årligenföretagen viktigt sprida information priser.sätt att om
livsmedelshandeln miljard på reklam.kronorsatsar runt en

priset iEftersom allmänhet företagens viktigaste konkurrens-är
medel har prisinformationen framträdande plats i reklamen.en

Information detta slag utformas detaljisten styrsav av men
delvis det offentliga information detal-regelverket. Denav som
jisten tillhandahåller tidigare två slag. iDetär nämnts ärsom av
huvudsak två lagar utformningen den informationstyrsom av

detaljisten förser konsumenten med; prisinformationslagensom
1991:601 1995:450.och marknadsföringslagen

Prisinformationslagen

Regler utformning prisinformationen i den enskilda buti-om av
ken finns i prisinformationslagen. denna reglerasI lag vem som

skyldig tillhandahålla prisinformation, sådan informa-är näratt
tion skall lämnas, hur informationen skall lämnas och denvar
skall lämnas.

lagen framgår prisinformation skall lämnasAv näratt en
näringsidkare marknadsför bestämda eller tjänster. Vidarevaror
framgår lagen prisinformationen skall skriftlig ochattav vara
inkludera mervärdesskatt.

Vad skall priset förpackning eller någonavser varor anges per
Uppgift måttenhetjämförlig enhet prisannan av varan. om per
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jämförpris sådana detskall dessutom lämnas för varor som
finns särskilda beräkningsgrunder för.

bestämd utbjuds i försäljningslokal, i skylt-När etten vara en
fönster eller skyltskåp eller i omedelbar anslutning till säljstället

på dessskall priset för och jämförpriset ellervaranvaran anges
hyllkantseti-förpackning, eller i omedelbara närhet, påvarans en

kett eller skylt, så risk inte föreligger förväxling med prisetföratt
på priset ochandra Om det finns praktiska hinder mot attvaror.

prislista,jämförpriset på detta får det isättanges anges en
prisfrågeterminal liknande.eller

Självbetjäning huvudregelnOm marknadsförs ärvaran genom
påpriset för och jämförpriset eller dessatt varan anges varan

förpackning.

Marknadsföringslagen

Detaljistens möjlighet utforma reklamen begränsas regler-att av
i marknadsföringslagen.na
Huvudbudskapet i reklamen inte får vil-lagen är att vara

seledande. En näringsidkare får vid marknadsföringen inte an-
vända påståenden eller andra framställningar vilseledan-ärsom
de i fråga näringsidkarens eller någon näringsid-om annanegen
kares näringsverksamhet. särskilt framställningargällerDetta

bl.a. produktens pris, grunderna för prissättningen ochsom avser
betalningsvillkoren.
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5 Prisundersökningar och analys
prisutvecklingenav

5.1 Prisundersökningar i Sverige

Den prisinformation konsumenten får från andra detaljis-änsom
består i dag främst prisundersökningarten utförda Konsu-av av

mentverket, frivilligorganisationer bl.a. Pensionärernas Riksor-
ganisation PRO och massmedia. Detaljisten har liten eller in-

påverkan på utformningen denna information.gen av

5.1.1 Konsumentverkets undersökningar

Konsumentverkets och de kommunala konsumentvägledarnas
lokala prisundersökningar syftar till stimuleraattgemensamma

konkurrensen mellan butikerna och stärka konsumenternas pris-
medvetenhet. Verket vill dessutom uppmärksamma skillnader i
service mellan butikerna konsumenterna beskedsamtm.m. ge

och tidskostnader. Undersökningarna utförs konsu-om rese- av
mentvägledarna och ianvänds rådgivningen till enskilda hushåll

framförallt underlag för debatt, pressaktiviteter, kon-men som
takter med handlare, skolor, föreningar viktigEn del är ävenosv.

vidareutveckla samarbetet frivilligamed organisationer.att Kon-
sumentverket undersökningarnapoängterar inte skallatt ses som

mätning de deltagande butikernas genomsnittliga prisnivå-en av
mått på vad denutan Konsumentverket utformadeetter som av

matkorgen kostar i olika butiker.
Prisundersökningarna, startade år 1993, olika buti-som avser

kers genomsnittliga pris för Konsumentverket framtagenen av
matkorg. Omkring 130 vanliga livsmedel ingår i matkorgen som
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veck-matsedel för fyranäringsriktigtbaseras sammansatten
denmatkorgen inteinnebär såledesDetta representerarattor.

innehåller matkor-dennakonsumtionen. Jämfört medverkliga
mindrebrödfrukt, potatis ochgrönsaker,t.ex. avmengen mer

dryck-och andrakonditorivaror kaffechoklad- ochmatfett, samt

er.
butikerundersökning samtligamindreI görsorter somaven

medendast butikerbegränsningensäljer livsmedel, dock med att
Servi-omfattas.miljoner kronoromsättning överstiger 10somen

livsmedelsav-sortiment ochmed begränsatoch jourbutikerce-
undersökningen.ingår inte i Idelningar på bensinstationer större

urval.görsorter ett
jäm-redovisas såvälundersökningarnaResultaten somav

butiker påmellan olikaförelser mellan olika orter sammasom
i åt-publicerar ochKonsumentverketdenI rapportort. som

prisuppgifternasammanställspressmeddelandenföljande ensom
Resul-och två barn.familj med tvåmånadskostnad för vuxnaen

sammanställas fördockprisundersökningarna kantatet sam-av
kombineraskankategorier människor,manlagt olika17 somav

hushåll.valfriför typ av
buti-redovisasprisinformationenkomplement tillSom även

diskar ochmanuellaförekomstenkernas service, t.ex. om-av
Servicentillgänglighet.butikens öppettiderbudstjänster, samt

servicefunktionernadär de olikaredovisas i tabellform poäng-
sätts.

metoderbestår i utarbetaKonsumentverkets del i arbetet att
sammanställerVidareprisundersökningarna.planerasamt att

prisinsamlandet utförsSjälvaprisuppgifterna iverket rapport.en
organisationermed lokalakonsumentvägledarna i samarbeteav

Konsumentverketmedverkar dockföreningar. många falleller I
konsumentvägledarna.stöd tillvid prisinsamlingenäven som

prisunder-erfarenhetkonsumentvägledarnasEfter hand avsom
medverkanKonsumentverketsskall docksökningar ökar avta.

spridningen informa-förKonsumentvägledarna även avsvarar
näringslivetmedkontakternatill massmedia, och förtionen, bl.a.

på orten.
totaltKonsumentverket genomförtharSedan år 1993starten
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stycken lokala mätningar. Budgetåret 1996 omfattade47 mät-
ningarna butiker fördelat på Konsumentverkets175 21 orter.

tillkostnader för undersökningarna uppgick budgetåret 1996
läggas.1 miljon kronor. Till detta skall de lokala kostnadernaca

Genomförandet undersökningarna helt beroendeär avav
konsumentvägledarnas intresse i de olika kommunerna. Konsu-

inte visst antal undersökningarmentverket kan beordra att ett
skall genomföras i visst antalett orter.

Konsumentverket planerar fortsatta mätningarna ochatt
eftersträvar då geografisk spridning. kommerDet ävenstörreen

förändringar mätningarna. Dels kommervidtas delatt en av
tidpunkterna för undersökningarna varieras, dels kommeratt
sammansättningen fåkorgen ändras för störreatt att en sam-av
stämmighet med den verkliga konsumtionen.

beskrivna undersökning genomför Konsu-Förutom ävenovan
mentverket matkostnadsundersökningar underlag för attsom
fastställa socialbidragsnormen. i dettaMatkorgen har samman-
hang sammansättning.en annan

5.1.2 Statistiska centralbyråns undersökningar

SCB konsumentprisin-Statistiska centralbyråns beräkning av
KPIdex det gäller löpandeden svenska huvudkällan närär att

följa prisutvecklingen. konsumentpriserna iKPI visar hur ge-
privata konsumtionen ochnomsnitt utvecklar sig för hela den

tjänster.redovisas dels totalt, dels för olika ochgrupper av varor
kompensations-KPI används framför allt till ekonomisk analys,

iberäkningar och deflatering får uppmärksamhetäven stormen
massmedia.

Prisuppgifter på inhämtas från 60dagligvaror för KPI ca
slumpmässigt stormarknader medutvalda butiker, varuhus och

ingår inte butiker förbrett sortiment livsmedel. Därmedett av
ispeciallivsmedel, kiosker, bensinstationer och torghandel un-

dersökningen.
ochUrvalet skiljer sig mellan de blocken ICA, KFtreav varor
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Dagab. respektiveOmkring 400 produkter ingår i urvalet inom
block.

Huvuddelen dagligvarusortimentet prismäts avseende ettav
stratifierat slumpmässigt urval Varorna har valts medvarorna.av
urvalssannolikheter enligtproportionella försäljningsvärdetmot

Övrigauppgifter partiförsäljningen från de blocken. dag-treom
ligvaror omfattar mjukt matbröd, kaffebröd, färsk fisk, färsk
frukt och värdetfärska grönsaker och för 20 procentsvarar ca av

försäljningen i dagligvarubutik. definieras centraltHär ettav en
antal s.k. inslag slumpmässighet.representantvaror ut utan av

sedan fältpersonalen väljer den produkt skallDet är som som-
följas, regel den sålda varuvarianten. sammanlagtDemestsom

000 dagligvarupriserna inhämtas intervjuare vid besök14ca av
på försäljningsställen mittveckan varje månad.under

gångKPI redovisas i månaden.en
in-SCB beräknar månatligen medelpriser för riket på de

Årsmedelprisergående publiceras i Statistiska med-varorna.
delanden.

Övriga5.1.3 statliga/offentliga aktörer

samarbetsnämndenLivsmedelsekonomiska

LES enligt sinLivsmedelsekonomiska samarbetsnämnden skall
utredningar deninstruktion kalkyler och belysagöraattgenom

livsmedelsområdet. skallekonomiska utvecklingen inom LES
struktu-dels analysera utvecklingen i primärledet analyserasamt

livsmedelskedjan, låtarella förändringar i efterföljande led i dels
utredningar livsmedelspolitiskaverkställa behövs för över-som

väganden och beslut.
jord-LES statistikansvarig myndighet förär merparten av

jordbruket.bruksstatistiken, däribland prisutvecklingen i
in-följa prisutvecklingen i jordbruket följandeI syfte tasatt

dexserier fram:

producentpri-A-index: avräkningsprisindex registrerarsomo
till jordbrukaren.serna
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PR-index: prisregleringsindex registrerar priserna i deto som
led i vilket prisregleringen ihar partiledet.skett regel

LES publicerar månatligen Prisindex på Iivsmedelsområdet som
redovisar prisutvecklingen i olika led i livsmedelskedjan. LES
verksamhet inriktad på producent- och förädlingsled, iär men
sina redogörs för konsumentprisutvecklingen påävenrapporter
livsmedel. För detta använder LES, degöraatt utöver ovan
nämnda indexen, de producent-SCB framtagna PPI-Jäven av
prisindex för livsmedelsindustrin avseende jordbruksreglerade
livsmedel konsumentprisindexoch KPI-J för jordbruksreglera-

livsmedel.de

Konsumentberedningen

Konsumentberedningen inrättades år 1990 med uppgift att ettur
konsumentperspektiv utvärdera livsmedelspolitiskaden reform

då under genomförande. Konsumentberedningenssom var upp-
gifter i dag följa och utvärdera utvecklingen inom jord-är att
bruks- och livsmedelssektorn i konsumentperspektiv. Bered-ett
ningen har antal prisutvecklingenpresenterat ett rapporter om
för olika livsmedel. Beredningen framställer ingen statistikegen

dess analyser bygger helt på de indexserier framutan tassom av
SCB.

Priskommissionen

maj inrättadeI 1995 regeringen Priskommissionen med uppgift
bevaka effekterna på priserna EU-medlemskapet ochatt att av

den beslutade sänkningen mervärdesskatten på livsmedel kornav
konsumenterna till del. Priskommissionens ingickI uppgifter
också till information prisbildningen i livsmedels-att attse om
hanteringens olika led samlades in och bearbetades, att ge en
bred konsumentinformation beträffande sänkningen mervär-av
desskatten informera faktorer har betydelseattsamt storom som
för prisutvecklingen livsmedel.för Kommissionen underär av-
veckling och slutrapport inom kort.väntasen
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RiksorganisationsPensionärernas5.1.4

prisundersökningar

prisundersökningar. Pensionä-frivilligorganisationer utförNågra
PRO undersökning denRiksorganisations är mest om-rernas

denna här.det redogörs föroch spridda varförfattande
LO ochLandsorganisationenstartade PRO,1991I mars

prispressargrupper.s.k.LivsmedelsarbetareförbundetSvenska
verksamhetenPRO förmed år 1993Från och ensamt somsvarar

prisök-dämpatillprismätningar. Arbetet syftaromfattar att
undersökningarnafrånresultatenningarna, bl.a. att gesgenom

prismedve-också ökaSyfteti lokalapublicitet den är attpressen.
ihos konsumenternasåväl PRO:s medlemmartenheten hos som

medlemmaroch 10 000lokalaövrigt. Omkring 245 cagrupper
i prisundersökningarna.deltar

ipå varukorgsåväl prisetundersökningarPRO:s mäter en
Pris-prisutvecklingen i landet.dagligvarubutikerenskilda som

inne-på matkorgåretfyra gångermätningarna görs somom en
inkl.mejerivarorSpannmålsprodukter ochdagligvaror.håller 30

grönsakerfrukt- ochägg representerade, medanväl samtär
med denunderrepresenterade jämförtfläskvarorkött- och är

verkliga konsumtionen.
under-möjligt ibutikstyperfâ med så mångaFör att som
under-lokalt. Totalt omfattarbutiksurvalensökningarna görs

varje tillfälle.dagligvarubutiker vidsökningarna omkring 900
centraltdelslokalt i dagspressen,publiceras delsResultaten av
länsvis. Avredovisasi vilka resultatentabellerPRO i form av

medelpriserframgår såvälundersökningarnaredovisningen av
hela korgen.totalkostnaden förvarjeför vara som

undersökningarNäringslivets5.1.5

marknadsundersök-olikamängdförekommerDet typer aven
denpåmarknadsföringsföretagfriståendeningar utförda av

inriktasprimärtundersökningarmarknaden. Desvenska som
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dagligvaru-prisnivåer i den svenskamätning priser ellermot av
hand ACantal i förstahandeln begränsat företag,utförs ett avav

iSådana undersökningarGfk SverigeNielsen och AB.AB är
användsavsedda konsumenternaförsta hand inte för utan av
kampanjereffekteroch handeln förleverantörer mätaatt av

m.m.

AC Nielsen AB

informationhuvudsak påundersökningar bygger iAC Nielsens
eller tracking-s.k. scanning-fås via butikernas datakassor,som

depriser fås uppgifterinformationdata. Förutom även omom
försålda på dettavolymerna sätt.

har EAN-enbart de produkterMetoden begränsas att somav
medför färskvaror,koder möjliga fånga, vilketär t.ex.attatt

hjälpmöjliga medoch kött, intefrukt och mätagrönt är att av
information cirkaNielsen fångasdenna metod. Enligt AC om

Niel-med denna metod. AChälften butiks sortimentav en upp
finns komplette-fältorganisation och behovhar även omsen en

material,undersökningarna med manuellt insamlatdärförras
täckningfinns möjlighet få godvilket innebär detatt att av

butiker.sortimentet i enskilda
dagligvaruhan-traditionellNielsens undersökningar omfattar

servicehandeln, dvs.100 kvm ochdel med butiker större än
Omkring 260 daglig-jourbutikerpressbyråer, trafikbutiker, m.m.

undersökningarna.varubutiker ingår i

Gfk Sverige AB

utfördainriktade ochSveriges undersökningar i huvudsakGfk är
utnyttjas in-i huvudsakNielsens, dvs.på ACsätt somsamma

riksrepresenta-butikernas datakassor. 200formation från Drygt
miljoner kro-omsättning 15tiva dagligvarubutiker med överen

NielsenTill skillnad från ACingår i undersökningarna.årnor per
under-servicehandeln. Gfk:sGfk:s undersökningar inteomfattar

traditionella dagligvaru-densökningar täcker 87 procentca av
handelns värde.
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Gfk ingenhar fältpersonal. Vid komplettering scanning-av
datan använder sig Gfk i stället konsumentpanel beståendeav en

för befolkningen representativt urval hushåll. Panelensettav
uppgift systematiskt sina inköp, vilket möjliggör förär att notera
Gfk få uppfattning pris- och volymer på övrigaatt ävenen av
varor.

Handelns utredningsinstitut

Handelns utredningsinstitut genomförde under år två1993 stu-
dier där priserna på utvalda livsmedel jämfördes i Stockholm,
Göteborg, Malmö, Köpenhamn och Hamburg. Under perioden
1994-95 gjordes studier priserna på utvald livsmedels-tre av en
korg i Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Malmö och Stockholm.

5.1.6 Undersökningar massmediagörssom av

Massmedia och då företrädesvis den tryckta ochutförpressen
publicerar med jämna mellanrum prismätningar. Dessa genom-
förs på såväl dagligvaror sällanköpsvaror. Nedan tvåsom ges
exempel på prisundersökningar genomförs och publicerassom av
massmedier.

NyheterDagens

DNDagens Nyheter genomför antal gånger årett per en un-
dersökning kostnaden för varukorg i butiker i Stockholms-av en
trakten. varukorgen ingårl 43 dagligvaror sådan basmatav som
konsumeras flertalet barnfamiljer. Undersökningarna omfat-av

18 dagligvarubutiker varierande storlek.tar av
DN genomförde i januari 1997 undersökning där kostna-en

den för varukorgen jämfördes mellan antal stormarknader.ett
Resultaten jämfördes med kostnaden för varukorgen i denäven
billigaste butiken i den redovisade undersökningen.ovan

Tidningen dessutom frekvent undersökningar på säl-gör mer
lanköpsvaror, kläder och joggingskor. undersökning-Dessat.ex.
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har två alternativa uppläggningar. Dels handlar detar om rena
prisspridningsundersökningar, dvs. priset på antal varumär-ett
ken jämförs mellan olika butiker. billigasteHär bedöms denär

bäst. Dels kombination pris- och kvalitets-görsvaran som en av
undersökningar. Här jämförs kvaliteten hos produkt med dessen
pris för vinnare prisvärda produkter.att utse samten

KöpenskapFri

Fri köpenskap årligen prisjämförelsergenomför mellan ICA-
butiker i olika städer. Jämförelsen omfattar 22 dagligvaror vars
priser registreras i normalstor ICA-butik i landets residens-24en
städer. Syftet med undersökningen fastställa hur priserna iär att

traditionell medelstor butik påverkas den lokala konkur-en av
De ingår i matkorgenmatvaror mot-rensen. m.m. som uppges

tvåbarnsfamiljs inköp under halv vecka.svara en en

5.1.7 Sammanfattande slutsatser av

prisundersökningar i Sverige

Enligt direktiven finns det behov bättre analys och in-av av
formation prisförändringar. Vidare det enligt direktivenärom
önskvärt med information belyser skillnader i priser mellansom
olika produkter och märken. Konsumenterna behöver enligt di-
rektiven dessutom information prisspridningen mellan olikaom
försäljningsställen skillnader mellan prisnivåer på olikasamt or-

Det också angeläget information priser komplette-ärter. att om
informationmed kan vikt vid valras annan som vara av av

inköpsställe, kvalitet, sortiment service.ocht.ex. om
Enligt kartläggningen redovisats kan konstateras attsom ovan

mycket lite det efterfrågas i direktiven i dagsläget,görsav som
åtminstone offentligt finansieradeav organ.

prisnivåundersökningarInga regelrätta med statistiskt säkra
metoder i dagsläget. Konsumentverkets matkostnadsunder-görs
sökning kommer önskemålen i direktiven ingennärmast ärmen
prisnivåundersökning i statistiskt hänseende. Konsumentverkets
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vilket innebärmatkorg baseras på subjektivt urval attett varorav
iSammansättningenden statistiska osäkerheten inte kan mätas.

konsumtionen.återspeglar inte heller den faktiskakorgen
prisspridningsundersökningar det endastVad gäller är mass-

regelbundet sådana,media i dagsläget eller mindre görsom mer
dock inte på dagligvaror.

någon prisutvecklingen utifrån konsu-heller analysInte ettav
ikravenmentperspektiv idag. Detgörs närmast motsvararsom

direktiven dels de priserär presenterasrapporter om m.m. som
Prisin-Konsumentberedningen, dels LES månatliga rapportav
i olikaredovisar prisutvecklingendex på livsmedelsområdet som

redovisningled inom livsmedelssektorn SCB:s KPI.samt av

förhållanden5.2 Internationella

vanligt myndig-Bland de nordiska länderna det ganskaär att
bara iprisundersökningar. emellertidheter genomför Det är

påprisundersökningarna har inriktatsIsland och Finland där
livsmedel.

inslaget frivil-övriga framträdande dragI Europa är attett av
betydligt vanligareliga organisationer på konsumentområdet är

äriUndersökningarna i övrigai de nordiska länderna. Europaän
prisjäm-på kvalitetsjämförelser.utsträckning inriktade Destor

karaktären prisspridnings-förelser gjorts har i huvudsak avsom
emellertid prisundersökningarundersökningar. förekommerDet

Storbritannien.matkorgstyp i bl.a. Belgien ochav

5.2.1 Island

konkurrenslagstiftningen stadgas konkurrens-den isländskaI att
Samkeppnisstofnun prisunder-myndigheten skall genomföra

främjaprisundersökningarnasökningar. Syftet med är att en
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In-marknadensöka transparens.aktiv konkurrens attgenom
möjlighetskall konsumenterna attpriserformation agerageom

marknaden.påaktivt
på såvälprisundersökningargenomförSamkeppnisstofnun

frisö-bilar,reservdelar förochbl.a. glasögontjänster,varor som
prisunder-ocksååretgånger görskemtvätt. Ettoch omparrer

resulta-alltidintedetpå dagligvaror,bl.a. ärsökningar sommen
undersökningoffentligt. Ipublicerasundersökningarna enten av

i 22specificerade851996 prismättesaprilgjordes i varorsom
undersökningenResultateti landet.butiker runtstora avom

prisrespektive högsta ettuppmätta samtlägstaredovisades som
uppfattningfårespektive Förmedelpris för att omenvara.

dessutomräknadesbutikerna ettprisnivå mellaniskillnader
Indexet bygg-butik.medelpris varjeförframbutikensindextal

tillrelateradesi urvaletpriser påbutikspåde att varornaen
sedanavvikelsernadärmedelpriserframräknadedessa varors

iurvalet förekomialla samt-inteEftersomsummerades. varor
tillmöjligtintedetbutikerliga att envarornasummeravar

varukorg.
Årligen 22prisnivån förochprisutvecklingenundersöks också

Även och högstaredovisas lägsta samthärfiskprodukter.olika
pris förbutikensenskildadengenomsnittspriset, även re-men

spektive vara.
medförtSamkeppnisstofnun,enligtPrisundersökningarna har,

konkurren-ochstärktsprismedvetenhet attkonsumenternasatt
skullepriserredovisningeninte upplevtharökat. Man att avsen

verkan.prisstyrandenågonha

5.2.2 Norge

konkurrens-genomförandetförKonkurransetilsynet avansvarar
konkur-konkurrenslagenpåArbetet baseraspolitiken i Norge.

konkurrensfrämjapristiltaksloven. Förutomranseloven och att
kontrollerar tilsynetverksamhetoffentlig attochnäringsliveti

kontrollenförochefterlevsprismärkningregler avansvararom
allt-harKonkurransetilsynetkreditkjöpsloven.kreditköplagen
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så uppgifter både svenska Konkurrensverketmot ochsom svarar
Konsumentverket.

I förarbetet till konkurrenslagen prisundersökningarattanges
del konkurrenspolitiken.är Där regleren av attuppges om

prismärkning tillsammans med prisundersökningar de främstaär
medlen för påverka marknadens efterfrågesida.att Konkurranse-
tilsynet genomför därför lokala, regionala och landsomfattande
prisundersökningar. Målet för verksamheten främst stimu-är att
lera konkurrensen användarna, dvs. konsumenterattgenom ge
och företag information priser. begränsadetc., I utsträckningom
genomförs prisundersökningar i syfte kartlägga konkur-att om

fungerar på olika marknader. Prisundersökningarnarensen ge-
nomförs regionkontor medan Konkurransetilsynet utarbetarav
metoder centralt.

Konkurransetilsynet genomför olika undersökningar.typer av
Dels genomförs traditionella prisspridningsundersökningar där
priser registreras och sammanställs i tabell. Man genomfören
också undersökningar på marknader där prisstrukturen kom-är
plicerad och svår överskåda. Målet inte redovisaatt är pris-att
spridningen orientera kundernautan hurattsnarare om man
beräknar priset. En prisundersökningar mark-typannan av avser
nader i förändring, nyligen avreglerade marknader,t.ex. där man
lägger vikt vid beskriva marknadensstort struktur och funk-att
tionssätt. En sådan undersökning har gjorts på energimarknaden.

I dag främst traditionellagörs prisspridningsundersökningar,
det Konkurransetilsynetsär uppfattning andelen övrigamen att

undersökningar bör öka. Tilsynet de traditionellaattmenar un-
dersökningarna har minskat i relevans eftersom prismedveten-
heten tycks ha ökat och det svårare fåär gehör för dennaatt typ

undersökningar i massmedia.av
Grundtanken prisundersökningarär endast böratt genomför-
på marknader där det finns skäl sådana pris-as att anta att

undersökningar det verktygetär förrätta effektivisera mark-att
naden. Följande principer ligger till grund för valet marknad:av

Marknader där användarna har svårt orientera sig. För-0 att
brukaren har sällan eller aldrig full information alla för-om
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Prisundersök-prisbildningen.relevanta förhållanden ärsom
finnsdär detmarknadertilldock koncentrerasningarna bör

betydelse.särskildinformationsbehovetskäl ärattatt tro av
förändring,isig marknaderdåkan är t.ex.Det röra somom

för-inträffatdet harmarknader elleravregleradenyligen om
Informa-distributionsmetoder.produktions- ellerändringar i

präglaspå marknaderockså föreliggationsbehov kan avsom
pris-marknader därförkan gällaDetbristande transparens.

många olikadetkomplicerad, ärstrukturen attär t.ex. genom
mark-På sådanaslutliga priset.detpåverkarfaktorer som

Pris-prisjämförelser.enklagenomföradet svårtnader är att
för sällan-särskilt aktuellaocksåkanundersökningar vara

kunskaplitenkundernasådana marknader harPåköpsvaror.
under-också koncentreraSlutligen börmarknaden. manom

förväntasprisspridningen kandärtill marknadersökningarna
stor.vara

påverkaförväntaskaninformationMarknader där priseromo
endastUndersökningar börbeteende. göraskonsumenternas

relevantpriser uppfattas använ-information avsomomom
till mark-således koncentrerasUndersökningarna bördarna.
På mark-konkurrensmedlet.centralapriset detnader där är

priset det fögabetydelsekvaliteten har ärnader där änstörre
påpåverkannågon särskildprisundersökningar hartroligt att
påockså fokuserabörinköpsbeteende. Mananvändarnas

användarna.betydelse förekonomiskhar vissmarknader som

aktuelladenförväntas nåkaninformationenMarknader däro
pris-marknader medsigkanmålgruppen. Det storröra om

period tillfråni priserspridning, ändringarstora annan,enen
i för-marknaderolika regionerprisskillnader mellan samt

ändring.

mediagenomförsprisundersökningarMarknader där inte avo
eller andra instanser.

för-rimligresursförbrukning iförväntaddärMarknader äro
undersökningen.effektförväntadhållande till av
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Konkurransetilsynets prisundersökningar genomförs såväl på
tjänster. Exempel på prisundersökningar på tjänstervaror ärsom

fastighetsmäklare, bank- och finanstjänster, trafikskolor, försäk-
ringstjänster och flyttjänster. Apoteksvaror, parabolantenner,
barnstolar för bilar, betong och bensin några deär fört av varor
vilka prisundersökningar har genomförts.

I utvärdering verksamheten blev regionalkontorenen av om-
bedda de framgångsrika prisundersökningarnaatt tre mestange
under perioden 1993-94. Av de 24 undersökningar regional-som
kontoren framhöll framgångsrika avsåg 17 tjänster ochsom en-
dast 7 Under perioden hade totalt 70 prisundersökningarvaror.
genomförts vilka fördelade sig lika på och tjänster.varor

5.2.3 Finland

FinlandI har två statliga myndigheter uppgifter inom konsu-
mentområdet; Konsumentverket och Konsumentforskningscen-
tralen.

Konsumentverkets uppgift bl.a. främja konsumenternasär att
ekonomiska säkerhet och övervaka säkerheten hos konsum-att
tionsvaror och -tjänsten Verket utför i samråd med länsstyrelser-

prisjämförelser på och tjänster. Prisundersökningarnana varor
skall i kombination med debatter priser och prisnivåer göraom
konsumenter prismedvetna och öka maknadsinsynen. Jäm-mer
förelserna också information den lokala och den riksom-ger om
fattande konkurrenssituationen i branschen.

Med stöd prisundersökningarna får konsumenterna enligtav
Konsumentverkets uppfattning information om:

priser på förnödenheter-
prisvariationer mellan olika butiker-
prisnivåer i butikerna samt-
omfattningen och tillgång i fråga varusortiment.om-

Årligen omkring 20 prisundersökningar.görs Prisundersökning-
har bl.a. gällt gräsklippare, tvättmedel, optiker, fotvård,arna

vitaminpreparat, böcker och reservdelar till bilar. Prisjämförelser
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problematiska förupplevsområdensärskilt på degörs somsom
ocksåverketgenomföråretgångEnkonsumenterna. enom

huvudstadsregio-stormarknader imellan 11matkorgsjämförelse
bedömsÄven Sammanlagtjämförs.servicenivåbutikernasnen.

kött.på maletkvalitetenbl.a.i affärerna,egenskaper26
ortsjämförelseKonsumentverketgenomförde1996aprilI en

undersök-omfattadeSammanlagtdagligvaror.påprisnivånav
korgmedPrisnivånbutiker. mättesoch 11919ningen enorter

vägdavarukvantiteternadärdagligvaror,135bestod varavsom
undersökningenResultatetkonsumtionen.totaladenefter av

ikorgenpriset förgenomsnittliga ort.detredovisades ensom
bil-butikskedjorvilkaocksådrogsslutsatserVissa varsomom

kedjainombutikermellanprisspridningenhurligast och en
förhöll sig.

vil-uppgiftbl.a. i mätaharKonsumentforskningscentralen att
Finland.iprisnivånpåhaftEU-anslutningenka effekter
konsumentför-FinlandsPrisundersökningar utförs även av
fackförenings-ochkonsumentgrupperolikabestårbund, avsom

antalorganiserat1990sedan år storthar ettFörbundetrörelsen.
Kon-hartillbakanågra årSedan ävenprisundersökningar.lokala

konsumen-försettlokalföreningarolikasumentförbundet genom
jäm-skall kunnade självaförprisjämförelsekortmed attterna

i butikerna.priserföra
prisutveck-jämförtharKonsumentberedningensvenskaDen

ländernasbådamed desambandiSverigeFinland ochilingen
prissänkningarnafinskadeEU-inträde7. Beredningen attuppger

svenskamedan deförhandsbedömningarna ut-blev änstörre
till denorsakernaEnförväntat.någotvecklades sämre än av

deberedningen,enligt attprisutvecklingenfinska är,gynnsamma
konsumentorganisationer-ochkonsumentmyndigheternafinska

dettaochprisutvecklingenövervakade attaktivtmycket upp-na
massmedia.imärksammades

KonsumentberedningenEU-inträdet,Finland efterlivsmedel ipå7 Prisutvecklingen
Faktablad 31.
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Övriga5.2.4 Europa

Ett särdrag skiljer länderna i övriga Europa från Sverige ochsom
resterande Norden delär konsumentundersök-att storen av
ningar pris, kvalitet sköts från fristående kon-av statenm.m. av
sumentorganisationer. Flertalet dessa organisationer får emel-av
lertid del sin verksamhet finansierad med offentliga medel.en av

Framställningen i det följande inte anspråkgör på att vara
fullständig visar exempel på prisundersökningarutan igörssom
Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

De prisnivåundersökningar utförs i regel utformadeärsom
matkorgsundersökningar. Undersökningar det härsom slagetav

genomförs inte regelbundet i något land.
I Belgien genomför Association des Consummateurst.ex. Test

Achats prisundersökningar på livsmedel enligt matkorg. Un-en
dersökningarna inte periodisktär återkommande. Matkorgen
innehåller de vanligaste livsmedlen. Undersökningarna igörs ett
antal supermarkets i olika städer och resultaten presenteras som
index i den tidskriften Test Achats. Motsvarande under-egna
sökningar i Storbritanniengörs Consumers Association ochav
publiceras i tidskriften Which. Exempel på undersökningar som
genomförts kostnadenär för varukorg i olika supermarkets.en
Både undersökningarna bygger på statistik insamlats påsom
plats i de undersökta butikerna.

I Tyskland har Statistiches Bundesamt genomfört prisnivå-
undersökningar avsedda för jämförelser mellan och inteorter
mellan butiker. Undersökningen, genomförd år 1993,senast görs
med utgångspunkt från de och tjänster ingår i tyskavaror som
konsumentprisindex. Resultaten redovisas i indexform för 50
städer med Bonn jämförelsenorm. Prisnivåerna redovisassom
såväl för den totala konsumtionen uppdelat på de huvud-som

konsumentprisindex indelatärgrupper som
Prisspridningsundersökningar vanligare prisnivåunder-är än

sökningar. Prisspridningsundersökningar företrädesvis pågörs
sällanköpsvaror.

Test Achats publicerar årligen i Supplement till sittett novem-
bernummer prisguide för antal produkter, exempelvisett bil-en
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butikerpriser hos deochpublicerasreservdelar. Här somnamn
redovisasbelgiska butikerförundersökningen. Förutomingår i

Neder-i Frankrike,butikervisst urvalförresultatenäven ett av
Tyskland.Luxemburg ochländerna,

PreisberichtstelleundZentrale Markt-redovisarTysklandI
jord-produceradeinhemsktantalmånadsvismedelpriser för ett

i sin hel-landetredovisas såväl förUppgifternabruksprodukter.
uppgifternasamla inregioner. Föruppdelat på åttahet attsom

får ii panelenkonsumentpanel. Konsumenternaanvänds en
ilivsmedelutvaldainköp vissasinauppgift registreraatt enav

dagbok.
situation iprisutvecklingen kan dagensanalysVad avser av

Varje land harSverige.ijämföras med denövriga Europa en
för fram-i Sverige,motsvarande SCBmyndighet, ansvararsom

Myndigheter-konsumentprisindex.däriblandindex,tagandet av
konsumtio-totalasåväl denprisutvecklingen förredogör förna

utifrånprisutvecklingenanalysdelgrupper. Enolika avsomnen
i be-endastemellertidkonsumentperspektiv förekommerett

omfattning.gränsad
fram-förStatistiches BundesamtdetTysklandI är som svarar

prisut-redovisakonsumentprisindex. Förutomtagandet attav
konsumtionengenomsnittliga totalavecklingen för den presente-

2-pers0ns-typhushåll;olikaprisutvecklingen för etttreävenras
i hög-delas in4-personershushåll där deoch tvåhushåll senare

prisutveck-Dessutomrespektive låginkomsttagare. presenteras
16i 12statistikmyndigheterregionalaregionaltlingen avav

förbundsrepubliker.
Netherlands konsument-StatisticsredovisarNederländernal

redovisarMyndighetenhushåll. ävenprisutvecklingen för alla
ochlåga inkomsterhushåll medförkonsumentprisutvecklingen

höga inkomster.hushåll medför
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överväganden förslagochIII

församlatfårKonsumentverketföreslår ettJag att ansvar
bl.a.innebärDettatill konsumenterna.prisinformationen
refe-prisnivå- ochförKonsumentverket attatt ansvarar

detutförsdagligvarorpårensprisundersökningar samt att
på livs-prisutvecklingenanalysuppföljning ochsker aven

medel.
föreslår jagprisnivåundersökningargäller ut-Vad en

matkostnadsundersökningKonsumentverketsveckling av
påbaserasundersökningen,innebärande ettatt nor-som

slumpmässigtmedkompletterasurvalmativt ettvaror,av
dagligvarukon-heladels täckaförurval att uppvarorav

denberäknadelsundersökningen, kunna sta-sumtionen i
osäkerheten.tistiska

redovi-föreslåspå dagligvarorreferenspriserNationella
skallreferenspriserlivsmedel. Sådanaantalför ett un-sas
enskildapriset påbedömaför konsumentenderlätta att

konsu-uppgifter frånpåbyggergrundmaterialetDåvaror.
naturligtmeningminKPI det enligt attmentprisindex är

myndighetdenpåreferensprisernaframtagandetlägga av
Statis-i dagindex,framtagandet dennaför avansvararsom

föreslåsKonsumentverketSCB.centralbyråntiska an-
Redo-publicering.marknadsföring ochupplägg,försvara

kvartalsvis.minstskevisningen bör
föreslår jaglivsmedelpåprisutvecklingenanalysFör av

och Livsme-Konsumentverketmellansamarbetenäraett
LES. Konsument-samarbetsnämndendelsekonomiska



Överväganden58 och förslag SOU 1997:19

verket bör ha huvudansvaret för upplägg, presentation och
publicering prisanalyserna medan LES bör utföra analy-av

Analysen och redovisningen bör årlig. LESserna. vara
månatliga skrift Prisindex på livsmedelsområdet bör ut-
vecklas och bli konsumentinriktad och lättillgänglig.mer

Enligt direktiven skall jag föreslå åtgärder medför prisut-attsom
vecklingen analyseras på bättre skallJag vidareett sätt. föreslå
modeller för lokala prisnivå- och prisspridningsundersökningar.
Utifrån analys olika alternativ lämnas i denna delen av av
utredningen förslag till sådana prisundersökningar. Som inämnts
avsnitt 1.1 uppdraget begränsatär till prisundersökningar och
-analyser dagligvaror. Att bedöma behovet prisundersök-om av
ningar generellt har inte varit utredningens uppgift.

Utgångspunkten för analysen har varit de krav och önskemål
återfinns i direktiven. Mot detta ställs de undersökningarsom
för närvarande utförs i Sverige. Till detta kommer desom även

erfarenheter kan fås betrakta hur i andraattsom genom man
länder valt bistå konsumenterna med prisinformation.att Av-
slutningsvis grundas analysen på genomgång olika problemen av

förknippade med prisundersökningarär på de studiersom samt
jag initierat hos SCB. De synpunkter desom gettssom av ex-

varit knutna tillperter utredningen har också utgjortsom en
viktig vägledning.

Jag vill inledningsvis det blandpoängtera fleraatt ut-av
redningens finns tveksamhet tillexperter pris-stor nyttanen av
undersökningar, främst lokala prisnivåundersökningar. Skälet till
detta framgår iär, det följande, det mycket svårtärattsom att
konstruera modeller/metoder för prisnivåundersökningar som

resultat uppfyller de kravett direktiven ställer ochger som som
blir relevanta för konsumenten. Som framgår nedan finnssom en

rad problem förknippade med prisundersökningar desom, om
inte löses, kan leda till undersökningarnas resultatatt ger en
felaktig information till konsumenten och dessutom kan skada
konkurrensen. Oavsett vilken modell väljer uppstårman pro-
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vissarespektive försvagasmodell förstärksblem, väljer man en
respektive för-modell förstärksproblem, väljer man en annan

lägger detta fram förslagandra problem. Jag trots som,svagas
rimliga kostnader minimerar problemenenligt min mening, till

direktivensmöjliga utsträckning uppfylleroch i öns-störstasom
kemål.

prisnivå- prisspridningsundersök-behandlas ochkapitelI sex
analysensju åtgärder förbättrarningar och i kapitel avsom

prisutvecklingen.
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Prisnivå- och6

prisspridningsundersökningar

får kor-konsumenternaNäringslivet huvudansvar förhar attett
detkvalitetinformation pris, Jagrekt attm.m. anserom varornas

underlättar förpåtar sigviktigtär ävenatt staten ett somansvar
ställning pårationella val och stärka sinkonsumenterna göraatt

fårInformation bidrar till konsumentenmarknaden. att ensom
inte tillMina förslag syftarprisuppfattning värdefullt.bättre är

prisnivåerfullständig informationkonsumenternaatt omenge
föreslår kanundersökningar jagdeutan enses somsomm.m.

prisbilden sig.illustration hur terav
undersökningarnagenomföraförAtt attstaten tar ett ansvar

kontinuitet.mätningarnas trovärdighet och Dettaökar ga-ger
genomförs.insyn i undersökningarnahurävenranterar en

betydelsevalet butik hadet enskilda hushållet kanFör storav
matkostnadsundersökningar Konsu-matutgifterna.för De som
visar detta.mentverket genomfört

iolika butikersprisnivåundersökning jämförelseEn är aven
eller fleragenomsnittliga prisnivåer inomnågon mening orter.en

dettaeller varuvarianten iPriset på den enskilda är sam-varan
manhang mindre intressant.

jämförelse pri-innebärprisspridningsundersökningEn aven
och/olika försäljningsställenpå enskilda varuvarianter mellanset

kvalitetsmässigt homogenavaruvarianter inomeller mellan varu-
undersökningalternativ utformning dennaEn typ avavgrupper.

på såväl prisvaruvarianter jämförs med avseendeolikaär att som
kvalitet.
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6.1 Prisundersökningarnas ochsyfte
innehåll

Av utredningens direktiv framgår det önskvärt med in-äratt
formation belyser skillnader i priser mellan olika produktersom
och märken. behöver enligt direktivenKonsumenterna dessutom
information prisspridningen olika försäljningsställenmellanom

skillnader mellan prisnivåer mellan olika Detsamt ärorter.om
också angeläget informationen priser kompletteras medatt om

information viktkan vid valet inköpsställe,annan som vara av av
kvalitet, sortiment, tillgänglighet och service.t.ex.

Det övergripande syftet med prisundersökningar enligt di-är
rektiven stärka konsumenternas ställning minskaatt attgenom
den snedfördelning i tillgången på information råder mellansom
konsument och producent/detaljist. Obalansen består i konsu-att

saknar överblick butikernas prisstrategier. bätt-Enövermenten
informerad konsument kommer sitt aktiva val ökaattre genom

trycket på detaljisten och därigenom konkurrensen iförstärka
detaljistledet.

En ökad konkurrens i detaljistledet leder till lägre priser för
konsumenten och minskar den del budgeten avsedd förärav som
inköp dagligvaror. Med ökad konkurrens i detaljistledetav en
kan också i grossistledetförstärkt konkurrens följa då butiks-en

sig tvingad bli vaksam i sina inköp.ägaren attser mer
Syftet med prisnivåundersökning inom därutöverärorten en

dels skapa debatt priser på för därigenom stärkaatt orten, attom
konkurrensen, dels vägledning åt konsumenten vid valatt ge av
butik. Prisnivåundersökningar visar hur prisnivåerna varierar
mellan olika butiker. sitt slutgiltiga val inköpsstäl-För göraatt av

måste självklart andra faktorer in såsom servicegrad,vägas
parkeringsmöjligheter dessa områden föreligger dockInomm.m.
inte lika problem konsumenten orienteraför sigstora att om
marknadens utbud.

jämförelseEn prisnivån mellan syftar till visaattorterav
eventuella prisskillnader mellan och till för-orterna ytterst att
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klara dessa. Undersökningar detta slag underlagutgör ävenav
för debatt lokala skillnader prisnivåer.en om av

Förutom belysa vilka effekter butiksstrukturen påatt orten
har på prisnivån kan prisjämförelser mellan också belysaorter
vilka effekter kommunernas hantering plan- ocht.ex.som av
bygglagen hur restriktiva kommuner det gällert.ex. är närger,
etablering lågprisbutiker och vilka effekter det på prisni-av ger
vån.

Syftet med prisspridningsundersökning Visa för kon-är atten
specifik kan betinga olika priser på olikasumenten att en vara

försäljningsställen. informationDenna kan sedan hjälpa konsu-
på sin handlare.sättamenten att press

Tanken prisundersökningar samtliga slag skall under-är att av
lätta för konsumenten upparbeta prismedvetande. Detatt ett
skall bli självklarhet för konsumenten på handävenatten egen
företa prisjämförelser innan han/hon inköp.gör ett

6.2 Problem

Prisundersökningar behäftade olikamedär antyttssom ovan
metodologiska svårigheter.

Pris

diskussionI definitionen priset det viktigtär poäng-atten om av
priser i olika butikstyper avspeglar olika tjänsteinnehåll. Itera att

priset finns inslag den service i butiken skiljer sigochav som ges
denna åt kan eventuella prisskillnader till viss del förklaras av
denna skillnad. Ett till viss del hänsyn till detta problemsätt att ta

komplettera prisundersökningarna med uppgifter servi-är att om
ce m.m.

Vad det pris konsumenten i butik kanmöteravser som en en
varuvariant under dag ha olika priser för olika konsumenter,en
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ändrahar beslutatinte bara anledningen företaget attattav
andrakampanjer ochpriset under dagen. Följande rabatter, va-

riationer kan förekomma:
kedjorna.hos flera de Det-Medlemspris förekommer storaav

ellerinlämnande kupongmedlemspris erhålls ibland motta av
medlemskort.uppvisande av

Ãterbäring konsumentko-kännetecknande föroch bonus är
Återbäring och betalasproportionell prisetoperationen. är mot

denprogressiv, dvs.kalenderårets slut medan bonusefter är
inköpblir högre förprocentuella rabatten/återbäringen stora

period.under en
pensionärer och arbetslösatillSelektiva rabatter t.ex. omges

kundtillströmningeni veckan dåhandlar under tiderde ärannars
låg.

dealla konsumenterlägre priser förhourHappy närger
tider.handlar på obekväma

ordinarie priset.reducerar detExtrapriser
erbjudanden ständigt lågainga tillfälligaMulti-pris är utan

köper kvantiteter.priser konsumentennär stora
ordinarie pris. Rabatt-påRabattkuponger berättigar till rabatt

i antal förhushållen och kan då begränsastillkuponger levereras
utnyttjan-butiken till obegränsateller så finns de ikonsumenten

de.
förekomma detaktiviteter kanbakgrund deMot ärsomav

på dessa aktivi-metodvalet fårviktigt analysera vilka effekteratt
konkurrensmedel varförAktiviteterna betraktaär attteter. som

förhindrar användningeninte metodvaletdet viktigtär att av
dessa.

Varusortiment

olika butikersvid prisundersökningarproblemEtt är att varu-
Varusorti-försvårar jämförelser.skiljer sig åt, vilketsortiment

regioner.olika ochskilja sig mellankan även ortermentet
Även butikernaåterfinnas i de jämfördamånga kanom varor

prioriterar sinadignitet. Blockenså har dessa inte egnasamma
konkurrentbutiken. Försäljnings-återfinns imärken, vilka inte
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volymen för olika skiljer sig mellan olika butiker, beroendevaror
bl.a. på olika butiker vill profilera sig på olika och föratt varor
därvid prispolitik i enlighet med denna profilering. Omen man
jämför prisnivåerna mellan två butiker det troligt butikär att en

billigare på sitt isortiment betydelse märken ellerär eget egna
de profilerar påsig och den andra butiken blir bil-varor man
ligare jämför utifrån dennes sortiment.om man

För komma till med problemet de olika blockenatt rätta att
har olika varusortiment gjorde dåvarande Statens pris- och kon-
kurrensverk SPK två jämförelser i prisundersökningarna mel-
lan detaljhandelsblocken och dess butiker. jämfördeOm man
prisnivåläget mellan ICA- och KF-butik gjordes försten en en
jämförelse med utgångspunkt från ICA:s varuurval och sedan
motsvarande jämförelse med utgångspunkt från KF:s varuurval.

publicerade indexenDen genomsnittsberäkning devar en av
bägge framräknade talen.

Samma problem gäller jämförelserför mellan där kon-orter
sumtionsmönstren skiljer sig. Om varuurvalet utifrån total-görs
konsumtionen på nationell nivå kan resultatet regionala pris-av
jämförelser bli något missvisande konsumtionsmönstren skil-om
jer sig åt mellan regionerna.

faktumDet sortimentet skiljer sig åt vad antaletatt avser
artiklar mellan olika butikstyper innebär problem vid pris-även
jämförelser mellan dem. Vissa butiker kan ha begränsat sorti-ett

omfattande 1000 varuvarianter medan andra butikerment ca
kan ha sortiment omfattar 4 000 eller fler varuvarianter. Ensom
beräkning genomsnittliga prisnivåer skulle avspegla helt skil-av
da sortiment och jämförelse den genomsnittliga prisnivånen av
mellan butiker med olika sortiment kan missvisande.därför bli
Från konsumentsynpunkt kan sådana jämförelser dock in-vara

då de visar skillnader i prisnivåer mellan olika butiks-tressanta
typer.

Färskvaror

Jämförelser färskvaror försvåras kvaliteten och kondi-attav av
tionen kan skilja sig åt. låta viss fältpersonal uteslutandeAtt
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färskvaror skulle deminsamling priser påsyssla med engeav
produktkännedom. kanutveckla god Dettamöjlighet att varaen

problemet.praktiskt lösasättett att

Aktualitet

den informa-prisundersökningar kanproblem medEtt attvara
vid publi-undersökningstillfället inte aktuelltion fås vid ärsom

sina pri-butiken har förändratden enskildaceringstillfället, dvs.
resultaten frånpå sådantoch därmed prisnivån sätt attettser

publiceringstillfället.håller vid Ex-undersökningstillfället inte
kampanjer eller vecko-priser i samband medempelvis ändras

varumärken dykererbjudanden och upp.nya
Prisersärskilt relevant för färskvaror.Aktualitetsproblemet är

fråntill vecka, i extremfallenvarierar från veckapå färskvaror
dag till dag.

allt för lång be-aktualitetsproblem kanSom följd enen av
undersöknings-resultera i mindre relevantaarbetningsfas att

studie prisrelationernasSCB:sresultat Menpresenteras. omsom
stabilitet i prisernafinns det visshållbarhet tiden visatöver en

ingårse 3. utgångspunkt i de butikertiden bilaga Medöver som
parvisaalla järn-urval skulle 47i SCB:s för KPI procent av

procentenhets pris-försäljningsställen med högstförelser enav
mätningväljer genomföraskillnad bli desamma att en enom man

månad förstän avsett.senare
prisnivåundersökning öka kon-syftena medEtt är attav en

prismätning kan/borde få till effekti detaljistledet.kurrensen En
prisni-den högstaåtminstone den detaljist konstateras haatt som

då inte undersök-sitt prissättningsbeteende. Omvån förändrar
område kom-inomningarna med viss frekvensgörs sammaen

få någonprissättningsbeteendetinte det förändrade attmer
enbart har informationdå konsumenten fortfarandeeffekt om

tidigare högre prisnivån.den
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Jämförbarhet tiden och antalöver orter

För kunna analysera strukturella skillnaders effekter på pris-att
nivån mellan fordras mätningarna blir jämförbaraorter överatt
tiden.

Om vid varje mättillfälle, liksom Konsumentverket ochman
tidigare SPK, prisnivåerna på två måstemäter göraorter, man
många parvisa mätningar innan någon analys slag kannämntav
bli möjlig. Strukturella data kan viktiga iorternaom vara en
förklaringsmodell och då det inte tillräckligt harär att man
prismätt tjugotalet försäljningsställen på respektive det ärort,
antalet blir begränsningen i analysen. Varjeorter ärortsom
nämligen enda observation strukturdata. För kunnaatten av
uttala sig med viss säkerhet strukturens betydelse fören om
prisnivån behöver antal undersökningar utföras.ett stort

I den SPK se 6.3.1nedan avsnitt refererade utredningenav
sambandet mellan butiksstruktur och prisnivå inom daglig-om

varuhandeln baserades analysen på dagligvarubutiker384 i ett
statistiskt urval från hela landet. Trots detta omfattande material
kunde inte utredningen med tillfredsställande säkerhet slå fast
effekter strukturella skillnader på priset mindre än ettav som var

procent.par

Bristande relevans och kvantitetpris-

Olika modeller eller mindre relevanta beroendeär på vilketmer
köpbeteende konsumenterna har. Frågan måstetror attman man

ställning i vilkentill utsträckning skallär beaktata attman
varuvarianter inom säljer vid lägre pris. Deten varugrupp mer
kan sig tillfälliga extrapriser ellerröra pris-permanentaom mer
nedsättningar på enskilda varumärken beroende på butikernas
pris-/märkesprofilering.

modellI med slumpmässigt urval där prisernamäteren man
på de varuvarianter faller i urvalet utgår frånut attsom man
konsumenten rigid i den betydelsen han/hon handlar denär att
varuvariant t.ex.han/hon bestämt sig torskför Findussom
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betingarvaruvariant inom ettoavsett varugruppenen annanom
torsk.t.ex. Frionorslägre pris för dagen

flexibel och väljerkonsumentenOm istället ärtror attman
dagenbilligast förvaruvariant inomden ärsomvarugruppen

till detta.modell hänsynistället väljaskall tarsomenman
viktigtdetbristande relevanstalarNär är även attomman

omöjligt, konstruerasvårt, inteunderstryka det är attatt enom
ienskild konsument denvarjeundersökning relevant förärsom

undersökningeniingårbetydelse de motsvararatt varor som
rele-få den bästakonsumtion. Förvarje enskild konsuments att

givetvis detenskildaden konsumentenför mestvorevansen
undersökningar förgjordetillvägagångssättetönskvärda att man

just denpåpå baserasvarje enskild konsument orten som
omöjligt.givetviskonsumtion. Dettaenskilda konsumentens är

från konsumtio-utgåskulle önskvärtdärnästDet är attvarasom
docksig närvarandelåter förpå den aktuella Dettaorten.nen

få hos deinformation skulle kunnaSådaninte göras. en-man
tillhandahåller. in-de Avde kundkortskilda blocken genom

informationdennainte troligttegritetsskäl det dock görsär att
generaliseradNågon formutanför blocken.tillgänglig sam-av

skall ingå ivarugrupper/varuvariantermanvägning un-somav
alltså innebärsåledes vilketdersökningen måste göras, att man

hushåll.varje enskiltrelevant förundersökningeninte ärvet om
försåldatill denprisniväundersökning där inte hänsynEn tas

pris-flexibel ihandlaremissgynna denkvantiteten kan ärsom
illu-SCBpriser från tid tillhar rörligasättningen, dvs. annan.

prisnivåundersökning-studieproblematik i sindennastrerar om
2. och harse Två butiker A Bföljande exempel bilagamedar

lite påvarierar prisetprissättningsstrategier. butik Aolika I en
relativt jämt för-försäljningsvolymensamtidigtprodukt ärsom

kraftigt undervarierar prisetbutik däremotdelad året. I Böver
ökarlikaså; volymenvolymen varieraråret och den försålda när
försåldainte hänsyn till denpriset lågt och vice Tarär versa. man

medelprisi produktensskillnadens.k. mått,volymen, ärovägt
försåldatill denbutikerna. hänsynmellan de båda Tasmarginell

medelprispå produktensblir det skillnadvolymen överstoren
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får betydligtflexibla prissättningenåret där butiken med den ett
lägre pris.

riskerar missgynnasSamtidigt handlare i olika grad attsom
prissättningstrategi i olikapå sortimentsbredd ochberoende mo-

vägle-därmed kandeller påverkar detta konsumentenäven som
das till fel" butik.

Strukturförändringar

fokusering på priserna iökadPrisundersökningar innebär en
strukturför-i fall bli negativabutikerna. Resultatet kan värsta

exempelvisändringar på den lokala marknaden attgenom
i under-butiker riskerar försvinna dessaboendenära att om
ivad konsumenternasökningar utpekas dyrare än gemensom

kost-sina kunder. Oönskadeföreställer sig och därmed förlorar
och samhället.för konsumenternanader kan därmed uppkomma

Prisnivåer i butiker tänkbara6.3 -

mitt förslagmodeller och

olikaprisnivåundersökning jämförelseEn är nämnts avsom en
genomsnittliga prisnivåer inom eller flerabutikers orter.en

se avsnittkartläggningen dagens situationSom framgår av av
prisnivåundersökningar enligt modellen5.1.7 några mat-görs

en regi,innehållande visst i offentligantalvarukorgar ett varor
massmedia.övrigt Resulta-Konsumentverket, och i PRO ochav

undersökningar generaliseras tillkan i princip intedessaten av
genomsnittliga prisnivåer.uttalanden butikersom

begränsaddet endast iKartläggningen visar vidare att om-
sedagligvarorprisnivåundersökningar påfattning någragörs

i bl.a.5.2 undersökningaravsnitt internationellt. De görssom
Storbritannien har karaktärenBelgien, Finland, ochIsland av

matkorgsundersökningar.
undersökning börhurfå uppfattningFör ut-att om enen

butikssäkerhet visarviss statistiskformas med genom-ensom en
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snittliga prisnivå har jag SCB i beskrivauppdrag förut-gett att
sättningarna för, och problem förknippade med, sådan under-en
sökning uppdraget tillI SCB ingick uppskattaäven att
kostnaderna för genomföra sådana undersökningar.att

SCB har på mitt uppdrag undersökt prisnivårelationersäven
tiden9hållbarhet uppskattat hur täckning Konsu-över samt stor

mentverkets matkostnadsundersökning har den totala kon-av
dagligvaror.sumtionen av

6.3.1 Tånkbara modeller

Här redovisning huvudinriktningarna det gällergörs nären av
olika modeller för prisnivåjämförelser.göraatt

Prisjämförelser mellan butiker inom ortsamma

SCB redovisar olikafyra modeller för prisnivåmätningar.göraatt
kommerHär endast de två relevanta modellerna ochA Dmest

beskrivas. fullständig redovisningFör hänvisas till bilagaatt en
Utgångspunkten för modellerna priserna skall iär mätasatt

olika butiker på för möjliggöra jämförelse buti-ort atten en av
kernas i något avseende genomsnittliga priser. Beskrivningarna
nedan tillvägagångssättet för jämföra prisnivån på olikaattavser
varugrupper sedan för skapa bildattsom aggregeras en av
butikernas generella prisnivåer.

I första måste bestämmas vilket pris/vilken varuvariantett steg
vill inom respektivemätaman varugrupp.

I den första modellen, modell A, totalräknas samtliga varuva-
rianter inom varugruppen.

8 SCB:s återfinns i sin helhet bilagarapport som
9 SCB:s återfinns i sin helhet bilagarapport som
10SCB:s återfinns i sin helhet bilagarapport som
11Varuvarianter viss förpackning med visst innehåll, exempelvis Felixär etten
tomatketchup 1 kg. Varugrupp varuvarianter tillhörär en grupp av som varugruppen

vissdefinition, exempelvis samtliga ketchupförpackningar.genom en
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den andraI modellen, modell priset på den billigasteD, mäts
varuvarianten inom respektive varugrupp.

Valet modell i det här beroende hurärsteget trorav av man
konsumenten konsumenten rigid eller flexi-äragerar, om
bel. I modell utgår frånA konsumenten rigid, dvs.äratt attman
han/hon handlar t.ex.den varuvariant Findus torsk han/som
hon bestämt sig för t.ex.varuvariant Frio-oavsett om en annan

torsk billigare för dagen. I modell utgår frånDär attnors man
konsumenten flexibel och väljer den varuvariant inomär varu-

billigast iför dagen det här exemplet Frionorsärgruppen som
torsk. Med modell fångarD delvis också pris-/kvanti-man upp
tetsproblematiken redogjordes för i avsnitt 6.2. Genom attsom

väljer priset på den billigaste varuvariantenmätaatt tarman man
delvis hänsyn till konsumenten handlaratt närmer av en vara
den billig. Den butik aktiv i sin prispolitik i betydelsenär ärsom

den ständigt erbjuder extrapriser på någon varuvariantatt t.ex.
inom missgynnas således inte denna modell,en varugrupp av
vilket kan fallet med modell A. skulleDäremot kunnavara man
hävda butiken med ständigt ganska låga priser missgynnas.att

I andra måste välja hur urvaletett steg man av varugrupper
skall Undersökningar skillnader i prisnivåer mellangöras. av
butiker praktiska ochskäl resursskäl oftast utformadeär av

urvalsundersökningar. Endast i undantagsfall kan totalun-som
dersökningar komma i fråga, dvs. priset på samtligamätaatt
varuvarianter i butikerna. Detta kan möjligt såvälvara om an-
talet butiker varusortimentet starkt begränsat. total-Enärsom
undersökning resursskäl således knappast möjligär attav ge-
nomföra inom dagligvaruhandeln. Med den snabba tekniska ut-
veckling med datakassor, Internet sker inomm.m. som
dagligvaruhandeln kan dockdet möjligt inom inte alltattvara en
för lång framtid in priser påsamla lättare sådanEnett sätt.
utveckling kräver dock medverkan från handeln. Tills vidare
måste emellertid urval göras.ett

Urvalsmetoderna kan i huvudsak utformas från två principer,
subjektiva eller slumpmässiga.

En subjektiv innebärmetod urvalets sammansättningatt görs
något inslag slumpmässighet. Den ansvarig förutan ärav som



Prisnivå- och prisspridningsundersökningar72 SOU 1997:19

undersökningen själv vilka varuvarianter ochbestämmer varu-
intressanta priserna på. valdaDeär mätaatt varu-grupper som

sammanställas ivarianterna och kan sedanvarugrupperna en
på sådana undersökningar de redovi-matkorg. Exempel är som

massmedia.sas av
utgångspunkt från någotDå det subjektiva urvalet gjorts med

exempel påbestämt talar normativt urval. Ettsyfte ettman om
normativt Konsumentverkets matkostnadsundersök-urval ärett

undersökning bygger påning. Urvalet i denna enav varugrupper
tvåbarnsfamiljmatsedel med näringsriktig avsedd förmat en

veckor. billigaste varuvariantenunder fyra Sedan väljs den ur
varje utvald i varje butik.varugrupp

intebegränsning med subjektiv urvalsmetodEn är att manen
den statistiska osäkerheten i resultaten.kan uppskatta

olika metoderVid slumpmässigt urval finns flertalett attett
slumpmässiga urval. Vilkenanvända sig exempelvis obundnaav,

informationmetod väljs vilken underliggandebestäms avsom
beskriva. under-finns det undersökningen skall Ensom om som

i såsökning detta slag möjliggör generalisering resultatetav en av
prisnivåsig butiks genomsnittligakan uttalamotto att man om en

butiks prisnivå med mätbar statis-i jämförelse med enen annan
undersökningar bygger påtisk osäkerhet. Exempel på som

prisnivåundersök-slumpmässiga urval tidigare SPK:s lokalavar
ningar.

lokal prisnivåundersökning kan sedan kompletteras medEn
prisnivån i denuppskattningar andra faktorer förutomsom,av

vid valenskilda butiken, kan betydelse för konsumentenvara av
transportavståndinköpsställe. Exempel på sådana faktorer ärav

matkostnadsundersök-och servicegrad. KonsumentverketsJust
uppgifter det här slaget.ningar har kompletterats med av

välja varuvarianterna, pristredje måste hurI ett steg varsman
på flerahar skall kanDetta göras sätt.mätt, vägasman samman.

enskildafå den bästa relevansen för den konsumentenFör att
utifrån den enskilda kon-skulle varuvarianterna vägas samman

skulle innebärakonsumtion. Detta görattsumentens man en
vilket givet-prisnivåundersökning för varje konsument på orten

skullevis omöjligt. därnäst önskvärtDetär är vägaattsom vara
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aktuellakonsumtionen på denvaruvarianterna utifrånsamman
tredjeintelåter sig närvarande dock EttDetta för göras.orten.

till hands,alternativ, och ligger göranärmast är att samman-som
på riksnivå.fördelning Ytter-vägningar utifrån konsumtionens

använder, innebärligare alternativ, Konsumentverket attett som
påbaseradeutifrån kvantitetervaruvarianterna vägs ensamman

fyraveckorsperiod.konstruerad matsedel under en
på vadvägningsmetod beroendeValet ärär mesttrormanav

möjligt.och vad för närvarande Trorrelevant är attmansom
de enskildafördelning på riksnivå relevant förkonsumtionens är

sammanvägningen.rikskonsumtionen vidhushållen väljer man
matkostnaderna förKonsumentverket, visaVill ensomman,

matsedlar fyraveckorsperiod väljerundernäringsriktig mat en
matsedlar.varuvarianterna utifrån sådanavägaattman samman

mellan butiker på olikaPrisjämförelser orter

innehåller jämförelserundersökningargenomföraFör att avsom
redovisade undersök-prisnivåer mellan används deorter ovan

ningarna.
prisnivåskillnader och vadvadFör avgöra äratt somsom rena

in-emellertid ytterligarepå olikheter behövsberor strukturella
värderingssystem. efter 50-100formation och Förstett genom-

strukturellaberäkningar deförda ortsmätningar kan göra avman
variablernas effekter på prisnivån.

butiksstrukturens be-gjorde utredning för belysaSPK atten
orter.prisnivå mellanförklaring skillnader itydelse som av

försäljnings-prisnivåer ipå skattade 384Utredningen baserades
information.användes följandeställen. dennaI rapport

enskilda kommunenbeskriva egenskaperna hos denFör att an-
vändes följande variabler.

stormarkna-inklusive varuhus ochAntalet dagligvarubutiker-
der

12 dagligvaruhandeln, SPK:sbutiksstruktur och prisnivåer inomSambandet mellan
rapportserie 1991:16.
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Antalet invånare
Antalet invånare kvadratkilometerper
Regional indelning efter ICA:s dåvarande regionala indelning
i företagenheterna Hakon, Essve och E01
Andel inkomsttagare med Sammanräknad inkomst störreen

noll i folkmängdenän procent av
Andel kvinnor åldersgruppeni 20-64 år förvärvsarbetadesom
minst timme veckaen per
Sammanräknad inkomst för samtliga invånare i åldersgruppen
20 år och däröver
Fördelningen mandaten i kommunfullmäktigeav

beskriva butiksstrukturenFör i den enskilda kommunenatt an-
vändes följande variabler.

blockenDe andelar marknaden, approximativttre mättav
med andel antalet sysselsatta i dagligvarubutiker, varuhusav
och stormarknader
Andel butikerna fanns både år 1983 och 1989av som
Antalet nystartade försäljningsställen under perioden
1983-1989 i förhållande till antalet försäljningsställen år 1983

Avslutningsvis användes följande variabler för beskriva egen-
skaper hos respektive försäljningsställe.

försäljningsstället liggerLäge, i ellertätortom
Avstånd till stormarknad eller s.k. lågprisbutik

föreEtableringsår 1985eller efter år
Butikstyp
Antal öppettimmar veckaper
Säljyta
Butikskedja
Antalet dagligvaruartiklar, skattades med ledningsom av an-
talet noteringar i varuvarianturvalet

Flertalet dessa uppgifter skulle inte samlas in syftet enbartav om

13Med de blocken i denna framställning detaljister knutna till lCAzs, KF:stre avses
respektive Dagabsgrossiströrelser.
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jämföra prisnivåerna inom tillgång tillFör fåatt ort. attvore en
dessa uppgifter måste således datainsamlingen utökas. Samtidigt
krävs annorlunda statistisk vid jämförelser prisni-änansatsen av
våer inom någon form ekonometrisk studie. Dettaort,en av
medför den personal skall genomföra undersök-även att som
ningen bör ha bredare kompetens.en

6.3.2 Mitt förslag till modell med motivering

har i det föregående redovisatJag de huvudsakliga problemen
förknippade med prisnivåundersökningar. prisnivå-Enärsom

undersökning bör enligt min uppfattning såutformad deattvara
redovisade problemen minimeras, de inte går und-även attom
vika helt. Jag har vidare redovisat olika ställningstaganden som
måste stegvis för komma till lokalafram modell förgöras att en
prisnivåundersökningar. det följande kommer jag ställ-I att ta
ning i dessa frågor.

För närvarande inga undersökningar statis-medgörs ettsom
tiskt belyser olika butikers prisnivåer påangreppssätt ort.en
Flertalet de undersökningar utförs media och PROav som av
uppfattas och tolkas mätningar prisnivåer ärsom av men snarare

betrakta jämförelser subjektivt utvalda kombinationeratt som av
inte på just kombi-vad dessaänannatav varor som ger svar

nationer kostar i olika butiker.
Även Konsumentverkets matkostnadsundersökning, som

dock från kvalitetssynpunkt inte bör jämföras med de under-
sökningar massmedia och PRO, uppfattas och tolkasgörssom av

prisnivåundersökning fast verket klart den inteangett attsom en
det.är
Det framförallt på punkter undersökningardessaär tre som

brister i förhållande till de krav bör på prisnivå-ställassom en
undersökning. detFör första urvalsstorleken för liten, dvs. detär
ingår för få i undersökningarna. den studie SCB gjortIvaror som
åt utredningen uppskattas priserna bör på 500mätasatt ca varu-
varianter bildar 300 homogena respektivehossom varugrupper
block, vilket skall jämföras med undersökningarde igörssom
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Konsumentverketsvaruvarianterdag där priset på 30-130mäts
varugrupper. det andra byggerurval dock 130 Förrepresenterar

innebär det inteundersökningarna på subjektiva val, vilket att
Avslutningsvismöjlighet urvalsfelen.finns någon vägsmätaatt

viktinnebär varje harpå sättett att ensom varavarorna samman
förpackning, alternativtproportionell prisetär mot persom per

inte hänsynliter. betyder undersökningarnakilo eller Det taratt
köper olika mängd detill det faktum konsumenternaatt varorav

matkostnadsundersök-ingår i urvalet. KonsumentverketsIsom
utifrån matsed-ningar dock nämnts,vägs varorna, som samman

lar.
godtagbara undersökningarliknande skäl ingaAv görs av

butiker på olika Såväl PRO Konsu-prisnivåer mellan orter. som
ortsvisa jämförelser med begräns-mentverket gör men samma

ningar redovisatssom ovan.
i prisnivåer mel-Utifrån angivna syftet visa skillnaderdet att

eller mellan butiker på olikaolika butiker pålan orterorten
önskvärda informatio-erhålls således inte den enligt direktiven

undersökningar.från dagensnen
medde problem förknippadebakgrundMot är attsomav

butiker och redovisats detjämföra prisnivåer mellan ärsom ovan
föreslå modeller blir helt in-enligt min mening svårt att som

vändningsfria.
uppfattning såjag kommer enligt minförslag läggerDet nära

i direktiven.möjligt de mål/syften är uppsattasomsom
D olikaA beskrivits hartvå modeller ochDe som ovan

köpbeteendeutgångspunkter det gäller hur konsumenternasnär
uppfattas.

från konsumenten rigid i sitt köpbe-Modell utgårA äratt
hon/han inte ändrar sina köpvanorteende i den meningen att

erbjudanden i butiken. Används dennautifrån några tillfälliga
iaktiv prispolitik betydelsenmodell kan butik med atten en

till extraprisvaruvariant inom säljsoftast någon en varugrupp
dylikt missgynnas.eller komma att

prisetvaruvariant med det lägstaModell utgår ifrån denD att
flexibel i sittväljs. Modellen utgår från konsumenten äratt

extraerbjudanden.hänsyn till eventuellaköpbeteende och tar



prisspridningsundersökningar 77ochPrisnivå-SOU 1997:19

slumpmässigaanvändamodellernabådamöjligt iDet är att
i resultaten.osäkerhetenberäkningarmöjliggöraurval för att av

alltså hurmodellvaletUtgångspunkten för är upp-manav
modelluppfattning harEnligt minkonsumentenfattar att agerar.

varuvariantenbilligastedenväljer köpakonsumentendärD att
åtdockmåste avgräns-Särskild ägnasrelevans.störst omsorg

väljavilka konsumenternainomde antasningen varugrupperav
varuvariant.en

modellpå Abaserasundersökningi dag ingenfinnsDet som
tidigareundersökningardeden närmastmotsvaras somutan av

genomförde.SPK
användsmatkostnadsundersökningarKonsumentverketsI

varuvariantdvs. deni modell D,användsmetodikden somsom
inslagdock ingetKonsumentverket harväljs.prisetdet lägstahar

iskall ingådei valetslumpmässighet somvarugrupperavav
näringsriktigutifrånväljsdessa matse-undersökningen, utan en

subjektivtfyraveckorsperiodtvåbarnsfamilj underdel för enen
urval.normativtoch

matkostnadsunder-Konsumentverketsmening börminEnligt
speglarviss månidenvidareutvecklas såsökning ävenatt en

vidareutvecklaförKostnadernaprisnivå.generellabutiks att
princip de-blir imatkostnadsundersökningarKonsumentverkets

väljs.eller Dmodell Aoavsett omsamma
väljsmodell 130sinhar iKonsumentverket somvarugrupper
vissmodellen iurval.normativt Försubjektivt och attmed ett

den kom-prisnivå måstegenerellabutiksavspeglaskallmån en
hus-försaknas motsvaramed de attpletteras somvarugrupper

kandagligvaror. Detta göraskonsumtionhelahållens genomav
ochvaruvarianterna130de representerardeatt somvarugrupper

sannolikhetsurvalmedkompletterassäkerhetmedväljs ettsom
sedankandessaIresterandebland varugruppervarugrupper.

D. kunnamodell Förväljasprislägstavaruvariant med attden
uppfattasmåstemodell Danvända sig somvarugruppernaav

Konsumentverketsutveckling mat-dennaGenomhomogena. av
denberäknamöjligtdärmeddetkostnadsundersökning blir att

resultaten.iosäkerhetenstatistiska
KonsumentverketsiTäckningsgradstudiehar iSCB omen
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matkorg bilaga 5 gjort uppskattning Konsumentverketsatten
nuvarande matkostnadsundersökning täcker 33 procentca av
den totala konsumtionen dagligvaror och med avseende påav
livsmedel täcker den 39 procent.ca

Vid generaliserbar prisnivåmätning med sannolikhetsurvalen
och med utnyttjande data insamlade för Kon-av varugrupper av

sumentverkets matkostnadsundersökning kan den tänkta urvals-
storleken inte minskas i fullt proportion under-ut samma som
sökningens täckningsgrad. Detta beror på vissa haratt varor en
försäljningsandel derasär större andelän antaletsom av varu-

i urvalet, köttfärs och mjölk. Vidt.ex. urvalsstorlekgrupper en
300 bedöms Konsumentverkets matkostnads-om varugrupper

undersökning 80 in imotsvara prisnivå-vägsca varugrupper som
mätningen och det återstående statistiska urvalet kan begränsas
till 220ca varugrupper.

Jag har inte tagit ställning till hur i den före-varugrupperna
slagna prisnivåundersökningen skall definieras överlåterutan
detta till Konsumentverket. Om för uppnåattvarugrupperna, en
högre grad homogenitet, definieras vadsnävare Konsu-änav
mentverket gjort i sin matkostnadsundersökning innebär det att
täckningsgraden mindre vadär än Storlekenangettssom ovan.
på det kompletterande statistiska urvalet bör då ökas.

Vid definitionen homogena det viktig fåärav attvarugrupper
del information varje varuvariants egenskaper. Sådanav om
information kan fås fältpersonal undersökerattgenom varu-
varianterna i varje butik. Om sådan information kunde erhållas
från handeln skulle emellertid arbetet underlättas betydligt. Kon-
sumentverket bör därför undersöka förekomsten och möjlig-av
heten få del sådan information frånatt handeln.ta av

När det gäller sammanvägningen urvalet det enligt minärav
mening viktigt hurpoängtera väljeratt dettaänatt göraattman
kommer den enskilda konsumentens inköpsmönster med stor
sannolikhet inte överensstämma med det valatt Mät-gör.man
ningarna kommer prisnivå avspeglar dagligvaru-att avse en som
konsumtionen för eller antal typhushåll alternativtett ett den
totala konsumtionen.

Vid sammanvägning det tidigare önskvärtnämntsen vore som
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iundersöktapå denuppfattning konsumtionenfå ortenatt omen
skaffai dennaalternativfråga. Ett ansatsävenattannat vore

konsumtion ochgenomsnittligatyphushållsinformation olikaom
medskullestatistikutifrån detta. Sådanurvaletväga samman

enskilda blockenfås debäst kunna hossannolikhetstor genom
detintegritetsskältillhandahåller. Av ärkundkort dessade som

önskvärtoch kanske intetroligtintedock attnämntssom
och Sta-blocken. SCBtillgänglig utanförinformationdenna är

undersökningnärvarandelivsmedelsverk genomför förtens en
Undersök-konsumtionsvanor.svenska folketskartläggaför att

och Riksmaten.två delar, Utgiftsbarometernbestårningen av
de privataundersökerårligengenomförsUtgiftsbarometern som
kartläggaskalllivsmedel. Riksmatenbl.a.hushållens utgifter för

min mening bör Kon-Enligtunder 1997.befolkningens matvanor
användamöjligheternaundersökasumentverket attnärmare

Dåsammanvägningen.grund föruppgifterbeskrivna somovan
få förmöjliga framsannolikt inteuppgifter närvaran-dessa är att

måstetills vidarei landetkonsumtionenden totalade detär som
sammanvägningen.vidunderlagetutgöra

Konsumentverketsvidareutvecklavaltjag mat-Genom attatt
tilltvå möjligheteråtminstonekostnadsundersökningar sam-ges

bibehållamöjligtdetdet förstamanvägning urvalet. För är attav
idag,använder sigKonsumentverkettillvägagångssättdet avsom

tvåbarnsfamilj undernäringsriktig kost föravspegladvs. att enen
detföreslagitutvidgning jagdenfyraveckorsperiod. Genom är

prisni-generellabutikernasuppfattningfåmöjligtäven att omen
konsumtionensochpå urvalvåer baserat störreett varugrupper

riksnivå.fördelning på
Även matkostnads-Konsumentverketsutvidgningden avom

publice-möjlighetenföreslagitundersökning jag medger attsom
mening Konsumentver-bör enligtpå olika minresultaten sättra

prisni-utveckladefrån denresultatenhand publiceraket i första
våundersökningen.

matkost-Konsumentverketsmed vidareutvecklaFördelen att
det finnsenligt min meningnadsundersökning attär en upp-

produktkänne-vadKonsumentverketkunskap hosarbetad avser
tillvara.kan Detvaruvarianturval vilken ärdom och tasgöraatt
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dessutom möjligt för Konsumentverket framöver förseävenatt
de kommunala konsumentvägledarna med underlag i formett av
verkets nuvarande matkostnadsundersökningar för den lokala
konsumentrådgivningen.

Detta enligt min mening de viktigasteär principerna som
måste uppfyllda vid valet metod/modell för prisnivå-vara av
undersökningar, dvs. dels möjligheten kunna beräkna denatt
statistiska osäkerheten, dels få bredare urval speglaratt ett som
den totala konsumtionen dagligvaror. Därutöver finnsav som
SCB påpekar i sin studie ytterligare antal frågor ställ-ett att ta
ning till vad bl.a. definitioner försäljningsställen, vilketavser av

Ävenpris skall det enligt min meningmätas ytterstsom osv. om
Konsumentverketär bör ställning till dessa frågor vill jagtasom

framföra följande.
Av neutralitsskäl bör samtliga försäljningsställen på orten

omfattas prisnivåundersökning. Samtidigt har jag pekat påav en
det inte meningsfullt jämföraär butikstyperatt med mycketatt

olika sortiment. Bredden på sortimentet bör därför kunna utgöra
begränsning vilka butikstyper skall omfattas under-en av som av

sökningarna. Enligt min mening bör därför undersökningarna
begränsas till sådana butiker där konsumenterna kan köpa hu-
vuddelen sitt behov dagligvaror fullsortimentsbutiker.av av
Således bör inte de butikstyper där konsumenten i större ut-
sträckning kompletterande inköp,gör exempelvis trafikbutiker,
medtagas i undersökningarna. Däremot bör samtliga butiker på

uppfyller angivna kriteriumort medtagas. I störreen som ovan
kan det svårt resursskäl samtligaorter för-mätaattvara av

säljningsställen jagvarför föreslår Konsumentverket i sådanaatt
fall begränsar undersökningen till avgränsade delar ort,av en

viss stadsdel.t.ex. en
Som redovisats finns det mängd rabatter ochstorovan en

bonussystem erbjuds i dagligvarubutik. Enligt minsom en me-
ning bör det de faktiska priserna, dvs. de priser konsu-vara som

i butiken, börmöter grunden imenten prismät-utgörasom
ningarna. Sådana rabatter möjliga för konsumentenär fåattsom
i butiken, exempelvis extrapriser och rabattkuponger finns isom
anslutning till varuvarianten i fråga, bör således fråndragna.vara
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svårtkandagslägeti att tadetmedvetenJag är att varaom
rabattkupongerprismätning,iövriga rabattertill t.ex.hänsyn en

till deknutnaoch rabatterhushållentilldistribueratsharsom
undersökadockbörKonsumentverketkundkort.kedjornasolika

skall kunnaerbjudandenhärdenmöjligheten även typenatt av
framtiden.beaktas i

servicegrad,avstånd,uppgifterkompletterandeVad omavser
framdelesKonsumentverketföreslås ävensortiment attm.m.

uppgifter.sådanamedundersökningarnakompletterar
detprisnivåundersökningarna äromfattningenVad avavser

konkurren-påeffekternegativaförriskenbl.a.bakgrundmot av
under-utföranödvändigt änpåpekats att enmerovansen som

minenligtårochTvå mätningar ärår.ochsökning ortort perper
förskall fåundersökningarna nyttaminimum. Förmening attett

undersökningarnaönskvärtdet vidare attmånga konsumenter är
mittskulleSammantagetförslagsvis 12på flera orter.görs orter,

år.undersökningar24innebäraförslag per
pågenomföraskommerundersökningarnamed attochI att

möjligtdet attår kommerunder även attantal ettorter varaett
någrakunnaFör göraolikamellanprisnivåerna attjämföra orter.

pris-eventuellatillorsakernaförklararsambandsmodeller som
påmätningarbeskrivitskrävs,mellanskillnader orter ovan,som

lokalahanddet i förstameningminEnligt ärmånga orter.
konsumenterna.förrelevantaprisnivåundersökningar ärsom

från konsument-prioritethar lägremellanJämförelser orter
tillskallmöjligheterde tasdocktyckersynpunkt. Jag att som ges

möjligtendastdetsikt attpå kort är resonemangs-menvara
på.berokanskillnadernavadförklaraförsökamässigt

prisnivåundersökningenföreslagnadenFör avgöra geratt om
ställ-ochkonkurrensförstärkti formönskareffekterde avman

verksam-angelägetjag det attning för konsumenterna anserosv.
utvärde-sådanår. Vidtvåförslagsvis efterutvärderas,heten en

konsumentnyttanfrågan mot-centralabör denring vara om
utvärderingsådankunnaresursinsatsen. För göraatt ensvarar

tidrelativt kortinomlöpandeutvärderingardock görasbör en
tillenkäterundersökning, ortensenskildvarjeefter t.ex. genom

butiker.ochkonsumenter
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denI studie SCB gjort åt utredningen har SCB ävensom
uppskattat kostnaden för genomföra lokala prisnivåundersök-att
ningar. De kostnader SCB redovisar ligger betydligt deöversom
kostnader Konsumentverkets matkostnadsundersökningar isom
dag betingar det skälet Konsumentverket hjälpatt tarav av
frivilligorganisationer och konsumentvägledare vid prisinsam-
lingen.

Den utvidgning Konsumentverkets matkostnadsundersök-av
ning jag föreslagit innebär bl.a. mängden prisuppgiftersom att

blir nödvändig samla in kommer öka. Enligtatt minsom att
uppfattning kommer det därför sannolikt inte möjligt föratt vara
Konsumentverket hjälp frivilligorganisationernaatt ta iav sam-

utsträckning hittills.ma som
När det kommer till utveckla statistiska modeller, planera och

genomföra faktainsamlingen finns det enligt min uppfattning
huvudsakligen möjliga tillvägagångssätt.tre

För det första kan Konsumentverket utvidga sinattgenom
nuvarande verksamhet själv bygga den kompetens krävsupp som
för utföra prisnivåundersökningarna.att Här skulle då krävas att
vederbörlig statistisk kompetens anställs fältorganisa-samt att en
tion tillskapas.

Alternativt kan Konsumentverket i uppdrag i samrådattges
med andra berörda myndigheter, SCB och länsstyrel-t.ex.som

utforma och genomföra undersökningarna.serna,
Avslutningsvis möjlig lösningär Konsumentverket iatten

enlighet med lagen 1992:1528 offentlig upphandlingom upp-
handlar såväl utvecklandet metoder för undersökningarnaav

det praktiska arbetet med samla in det underlagsom att som
behövs.

Det kan möjligtäven kombinera någon eller någraattvara av
ovanstående tillvägagångssätt. Det finns såväl för- nackdelarsom

vilket tillvägagångssättoavsett väljs. Jag emellertidsom anser
inte det ligger inom föratt denna utredning läggaattramen
något förslag i denna del det bör bli föremål förutan ytterligare
diskussioner i samband med uppgiften tilldelas Konsument-att
verket.
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hos Konsu-resursförstärkningbehovMitt förslag innebär av
8.kap.se undervidarementverket

under-kansidafrån statsmakternas accepteraOm enman
regelrättpåbör ställasde kravinte uppfyllersökning ensomsom

bibehålla Konsument-alternativprisnivåundersökning attär ett
omfattning.nuvarandematkostnadsundersökning i dessverkets

framgåttmatkostnadsundersökning ärKonsumentverkets som
fördelar.andraharprisnivåundersökningingentidigare men

från kon-lokaltomfattandeden påBl.a. bygger ett engagemang
enkeltpåkanresultaten sätt presente-m.fl.,sumentvägledare ett

möjligdessutomdentyphushåll ocholika attför äranpassatras
jag före-modelldenkostnadlägrebetydligttill ängöra somen

slår.

ochmellanPrisskillnader6.4 varor

modellertänkbaravaruvarianter -

förslagmittoch

prisetjämförelseinnebärprisspridningsundersökningEn aven
och/försäljningsställenolikamellanvaruvarianterenskildapå

kvalitetsmässigt homogenainomvaruvariantereller mellan varu-
grupper.

avsnitt.situationkartläggningen dagensframgårSom avav
och dåomfattningbegränsadiundersökningar5.1.7 sådanagörs

prisspridningsundersökningarmedia. dessaAvhandi första av
livsmedel.avseendedagligvaror och ingafåtalenbartgörs ett

matkorgsundersök-dedockinformation fåssådanvissEn genom
PRO m.fl.dagstidningar,ningar utförssom av

se avsnittinternationelltvidareKartläggningen visade att
på sällan-prisspridningsundersökningar5.2 huvudsakligengörs

påreferensprisundersökningarbl.a.Tysklandköpsvaror. I görs
livsmedel.

prisspridningen hosvisaalternativ tillEtt att varugruppen
använda refe-inköpsställenolikamellan äreller varuvariant att
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renspriser, dvs. jämförpris avseende vissett geografisken av-
gränsning konsumenten kan relatera till vid inköp i sinsom egen
butik. Mot bakgrund detta har jag SCB i uppdraggett attav
undersöka möjligheterna beräkna referenspriser baseradeatt på
KPI-data.

6.4.1 Problem

detNär gäller utforma metod för prisspridningsunder-att en en
sökning det rad problemär måste beaktas och tillen som som
viss del sammanfaller med de problem redovisatssom ovan av-
seende prisnivåundersökningar. Däribland kan särskilt nämnas
vilka priser skall försäljningsprismätas eller ordinarie prissom
osv., vilka varuvarianter skall jämföras varumärke ellersom
jämförbara varuvarianter osv., val mått medelpriser, lägstaav -
högsta prisintervall, kvartiler osv.; butikernas skallom namn

eller inteanges osv.

Pris

För det första frågan vilket prisär skall Som tidigaremätas.som
redogjorts för kan pris definieras på olika se avsnittsätten varas
6.2. Det relevanta för konsumentenmest troligtvis detär att
faktiska priset han/hon betalar det ingår under-ärsom som
sökningen.

,Val eller varuvariantav vara

Det kan förknippatäven med problem vilkenavgöraattvara
eller varuvariant skall ingå i undersökningen. En aspektvara som

problemet kan illustreras med följande exempel. Vi tänkerav oss
vid jämförelse Felixatt tomatketchup i förpackningen av om

1 kg denna billigare i butikär iA butik B. i butikän Men finnsB
andra varuvarianter, dvs. andra 1 kg:s tomatketchupförpackning-

14SCB:spromemoria återfinns i sin helhet bilagasom
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påprisernaunderstigerpristillkvalitetjämförbar ettmed somar,
väl-konsumentenOmvaruvarianter.motsvarandebutik Azs nu

Felixköpthon/hanharbutik AiketchupFelixköpajer att
ketchupenbilligastedenintepriset,lägstamed detketchup men

skulle konsumentenfalletdetkvalitet. Ijämförbarmed senare
pris.lägstatillketchupkg1köpaförbutik Bvalt att

konkurrensenpåPåverkan

stärkakanprisundersökningarjag hurredovisade6.1avsnittI
prisin-farhågordockfinns attmarknad. Detkonkurrensen en

prissättning.på företagensstyrandeverkakanformation
karakteriseras attkonkurrensfungerandemedmarknad avEn

inteföretagenskiltsmå företag,ochmånga att ettsådet finns
Ipristagare. ettså sägaFöretagen ärpriset. attpåverkakan

priserna ärfunktionmarknadensdet intelägesådant stör om
prisetinformationtillverkare. Tvärtom ärallaför omkända

endastprisetSå längeskall fungera.marknadenviktig för somatt
produceravalproducentens attinformationinnehåller styrsom

påeffektiviteteninformationenökarandraellerden varan,ena
konsumenterna.ochmarknaden gynnar

mark-påeffektivitetenalltsåpriserInformation gynnarom
marknaderPåråder.konkurrensförutsättningunder attnaden

prisinformationsådandockoligopol, kanfåtalskonkurrens,med
verkan.få motsatt

kanföretagenoligopolmarknad är attförUtmärkande en
därför änPrisbildningsmekanismen ärpriset. annanpåverka en

oligopolfö-Mellankonkurrens.fungerandemedmarknadpå en
måstedeinnebär taberoende attömsesidigtråder ett somretag
prissätt-sinaireaktionerförväntadetill konkurrenternashänsyn

lederföretagPrissänkningar ettproduktionsbeslut.ochnings- av
kanvilketkonkurrenterna,hosåtgärdermotsvarandesnabbt till

Resultatet ettbåda företagen.förmindre vinster avleda till
konkur-nivåpåprisblipriskrig kansådant omett somsamma

ställetiförsöker företagen attvetskapdennaförelåg. Medrens
medsituationundvikasig församordna attnågotpå sätt en

priskrig.
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Eftersom prissamarbete förbjudet iär de flesta länder, så även
i Sverige, måste företagen hitta andra sätt samordna sig kringatt

pris. Företagenett måste hitta riktmärke. Ett vanligtett sätt är att
företagenett prisledare, dvs. initierarav prisförändringagerar en

de andra företagen sedan följer. Prisbildningensom på bensin är
sådant exempel.ett Prisinformation hämtad från prisunder-t.ex.

sökningar kan också sådantutgöra riktmärke.ett Prissättningen
riskerar i sådant fall bliett mindre flexibelatt och kan få samma
effekt de tidigare förekommande centrala cirkaprislistornasom
fick. Däri ligger alltså faran prisundersökningaratt redovisarsom
priset på enskilda varuvarianter får negativa effekter på konkur-
rensen.

Även frågan huruvida butiks skall redovisas eller inteen namn
vid traditionella prisspridningsundersökningar har konkurrens-
aspekter. Vid avgörandet butiks skall iom en presenterasnamn
undersökningsresultaten det viktigtär göra avvägningatt en
mellan den publicering kannytta och dengöra skada sådanen en
kan medföra.

Väljer publicera de i undersökningenatt ingåendeman buti-
kernas kommer sannolikt effekten bli direkt,namn dvs.att mer
det lättareär för konsumenterna snabbt förändra sittatt in-
köpsmönster då han/hon får vilken butik harveta det lägstasom
priset på i fråga.varan

En uppenbar risk med publicera de i undersökningenatt
ingående butikernas denär butikatt dyrast påärnamn som
produkten i fråga kan uppfattas ha generellt högre prisnivå,en
dvs. undersökningen uppfattas prisnivåundersökning sesom en
ovan. Det kan så det finnsatt starkt sambandett mellanvara
priset på den enskilda och butikens generella prisnivå,varan men

så inteär fallet kan publicering på butikerna blinamneten av
missvisande och därmed skada någon butik. Undersökningen
riskerar därmed påverka de lokalaatt konkurrensförhållandena
på negativt och kommaett sätt i konflikt med det syftet.uppsatta

Prisundersökningar enstaka varuvarianter ellersom avser ett
urval butiker neutralitetsproblem.av ett Degenererar varor,
fabrikat eller butiker ingår i undersökningen erhåller gratissom
marknadsföring, vilket kan missgynna konkurrerande märken
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påbutikerallainteprisundersökning därlokalbutiker. Ioch en
tillkanaliseraskonsumenternariskocksåingår, finns attorten en

iingårintebutikså denbutik. kanDetfel att somvara
påeller sätt attbilligasteden annatundersökningen är vore

konsumenternamedförprisundersökningen attföredra, attmen
butik.tillstyrs en annan

Aktualitet

aktualitetsproblemÄven prisspridningsundersökningar kanvid
aktuellainteinsamlats äruppgifterdedvs.förekomma, att som

avsnitt 6.2vidarepubliceringen. Sevid ovan.

modellerTånkbara6.4.2

detprisspridningsundersökning ärär attiUtgångspunkten en
Iskall jämföras.varuvarianterellerenskildapriser på somvaror

prissprid-metoder förflertal göraavsnitt kommer attdetta ett
inteRedovisningen görningsundersökningar presenteras.att an-

före-deurvalfullständig mestärpå ettspråk utanatt avvara
metoderna.kommande

m.fl.SPKtidigare ärmassmedia,metodenvanligasteDen
jämförelseprisspridningsundersökningen utformas avsom enatt

butikerolikamellanvaruvarianterellerolikapåpriserna varor
Dagensundersökningarsådana är närExempel påinom ort.en

antalpåprisernaundersökning sport-ettgjordeNyheter aven
lokalgenomfördeStockholm, SPKelleri näri butikerskor en

Bromma. Exempelipå barnmatprisskillnaderundersökning av
nedan. Konsumen-visasundersökningpresentation SPK:spå av

billigastbutikvilken ärinformationfår här direkt somten om
Prisspridningsunder-undersöktapå denrespektive dyrast varan.

5 1996-08-27.artikelSe DN
LPS 1991:9.1991,iprisspridning BrommaPriser och15 exempelvisBarnmat,Se mars
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sökningar visar skillnader i absoluta priser mellan olikasom
butiker har i första hand sällanköpsvaror.avsett

Tabell 6.1 Exempel på hur SPK redovisade prisspridningsundersökning.en

LITERFÖRPACKNINGAR
Basvälling Plusvälling Fullkomsvälling

us5 10 5 10 20 2,5 6 10 20 30 6
Lägstapris 50,95 89,95 42,35 84,00157,0023,00 54,90 73,00168.00199,0049,00
Prisfärdigvälling/lit.10,19 8,99 8,47 8,40 7,85 9,20 9,15 7,30 8,40 6,63 8.17
Butiksnrenl.
förteckning
1 53,80 42,35 5695
2 97,95 45,95 56,95
3 53,80 97,95 45.95 90,55172,9023,95 56,95 89,90177,95
4 199.50
31 51,30 90,20 43,70 86,40168,0023,00 55,10 81,00168,00199,004
34 64,95 56,50
Högstapris 64,95129,2559,50 96,00172,9029,90 69,00 97,80199,50243,2061,05Lägstapris 50,95 89,85 42,35 84.00157,005,00 54,90 73,00168,00199,0049,00Prisskillnadi kr 14,00 39,40 17,15 12,00 15,90 6,90 14,10 24,80 31,50 44,20 12.05Prisskillnadi % 27 44 40 14 10 30 26 34 19 22 25

i Extrapris.Ordinarie241,00

Ett redovisasätt ytterligheterna,annat är att högsta respek-t.ex.
tive lägsta pris, vissuppmätta på Konsumentenort.av en vara en
kan då själv rangordna den butik där han/hon sina inköpgör

jämföra det betaladeatt priset med det lägsta respektivegenom
högsta priset i undersökningen.

Ett alternativ till prisspridningsundersökninggöraatt ären att
beräkna jämförpris för vissett eller varuvariant, s.k.etten vara
referenspris. Referenspriser avseddaär användas enskildaatt av
konsumenter stöd för bedömaett observerade priserattsom om
bör uppfattas höga eller låga. Utifrån bl.a. detta bestämmersom
konsumenten det bra pris ellerär han/honett skallom om
söka efter t.ex.varuvariant fabrikat, helten annatannan en

substitut eller försöka hitta till lägre pris iannan vara ettvaran
butik. Referenspriser kan beräknas för den geografiskaen annan

omfattning bestämmer, det vanliga tordesom man ettmen vara
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i dagSCBmedelprisernationellt mått. Deellerregionalt som
sådanapåexempel mät-KPIförunderlaget ärutifrånberäknar

ningar.
kancentralmåttmedelvärde,ellerMedelpris, är ett an-som
media-måttreferenspriser. ärEttbeskriva annatvändas för att

idå prisernaobservationen sorterasmitterstadenärsomnen
användas förkanmått attstatistiskastorleksordning. Andra som

typvärde.ochfraktilerreferenspriserredovisa är
används ofta förkvartilerochdecilerpercentiler,Fraktiler

ochundersöktadeninomfördelningenbeskriva gruppenatt
referenspriser. Ettdefinieraföranvändasockså kunnaskulle att

så-kvartilen. Ett1:aexempelvis kunnareferenspris skulle vara
eller likalägrepris ärreferensprisdant ettrepresenterar som

alltsåvilketbutikerna,i 75återfinnsprismed det procent avsom
kompletteraskunnaskullepris.lågt Dettaförhållandevisär ett

prisdetlägreprisdet ändvs. ärkvartilen,med 3:e somsom
ellerförbutikerna, atti 25 attåterfinns procent varanangeav

förhållandevis dyr.butiken är
typvärdet,redovisaskunnaskulleReferenspriset även som

population.ivärdetförekommandevanligastdetvilket är en
medkompletterasreferensprisundersökning kan ävenEn en

prisoch högstalägstamellan detskillnadenredovisning somav
SPK.månatligengjordesredogörelsesådanEn avuppmätts.

redovisning.sådanexempel påvisasNedan ett en
Önskvärtregioner.olikaåt mellanskilja sigPriserna kan vore

Alternati-referenspriser.regionalakunnadärför presenteraatt
riksnivå.påreferenspriserärvet

referenspriser kantill ävenkomplementytterligareSom ett
ochbutikerolikaprisspridningen mellanpåmått varu-ett

mellanskillnadenvisarredovisningberäknas. Envarianter som
konsu-hjälpaskulle kunnai kronoruttrycktkvartilenoch 3:e1:a

harvilka storuppfattningfå enatt sommenten varoromen
studerahonom/hennesig för attdet lönardärprisspridning och
sådanaredovisadeSPKinköp.butiker innanflerapriserna i

nedan.tabell 6.2prisspridningar, se
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Tabell 6.2 Ett på vilket SPKsätt redovisadeprisspridningen 25 varuvarianter.av

Ordinariepriser,kronor Vidextrapriser,juli91, Spridning ordinarieav
kronor priser,juli 91.kronor

dec90 juli 91
Köttfärs1kg 64,50 74,50 49,90 5,90
Oblandad %10
Fläskkotlett1kg 66,80 69,40 51,80 10,50
Bit medben
Blodpudding1kg 23,30 31,35 16,24 7,05
Paketerad

4.Falukorv1kg 49,70 63,30 41,50 6,20
Paketerad
Kyckling1kg 32,90 29,90 9,00-Kronfâgel e;
Mjölk 1 l 5,50 6,50 0,15-Standard
Smör500 20,50 20,90 13,95g 1,00

25.Cigaretter20 22,40 22,40st. 0,50-RödPrince

Källa:Prisutvecklingen,juli 1991,SPK.

6.4.3 Mitt förslag till modell med motivering
Mot bakgrund angivna risker för negativ konkurrenspå-av ovan
verkan vid traditionella prisspridningsundersökningar föreslår
jag alternativ till sådanaatt ett referensprisundersök-görssom
ningar med på riksnivå. Resultaten bör ien norm presenteras
form kvartiler. Underlaget för beräkning referenspriser börav av
begränsas till fullsortimentsbutiker. Skälen till detta följande.är

För direkt jämföra prisernaatt på enskilda varuvarianter mel-
lan olika butiker egentligenär prisspridningsundersökningar den
enda möjliga metoden. Skall konsumenten få vägledning bör

de olika butikernasäven publiceras.namn
Som visats kan emellertid sådan undersökningovan en ge

upphov till flertal negativa effekterett på konkurrensen. De
varuvarianter ingår i undersökningen får exponeringsom en som
konkurrerande varuvarianter inte får vilket kan missgynna de
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prisspridningsundersök-undersökningen. Eninte med iärsom
olika buti-varuvarianter ienskildapriset påning mätaattavser

uppenbaremellertid riskenEnligt min meningker. attär
prisnivåundersökning, dvs.undersökningen uppfattas som en

varuvariantenskildpriset påhögstabutik har detden ensom
inte finnsOm detsitt sortiment.dyrast på helauppfattas ettsom

varuvarianten ochenskildadenpriset påstarkt samband mellan
butiksnam-publiceringenprisnivå skadargenerellabutikens av

konkurrensen.nen
undan-något enstakamedskälen till SPKDetta även attvar

livsmedelprisspridningsundersökningar påinte genomfördetag
redovisades. Däremotbutikernasdärpå enskilda orter namn

skillna-angivandemedmånad medelpriserredovisades varje av
pris.högsta och lägstaden mellan

prisspridnings-därför intemening börEnligt min göraman
prisspridningsunder-alternativ tillundersökningar. Ett göraatt

referensprisundersökningar.genomförasökningar är att
utifrån denredovisat möjlighetenstudieSCB har i atten

KPI-referenspriserberäknainsamlas förstatistik KPI ävensom
4. redovi-SCBbilagaprisinformation,underlag fördata sesom

användas.statistiska måtten kanvanligastedeäven somsar
redovisaförmått användsstatistisktvilketOavsett attsom

riktmärkemått fungerasådantreferenspriser riskerar attett som
Anledningennegativa effekter på konkurrensen.fåoch därmed

tillsigså deförändra sina priserkanföretagen attär att anpassar
referenspriset.

då enligtkvartilerspecielltfraktiler ochAnvändandet ärav
referenspriser. Beslutarredovisamin mening bra sätt attett man

referenspris och dettakvartilen1:aanvändasig för ettatt som
dettariktmärke kommerskulle komma användas attettatt som
negativaeventuellanivå, varförförhållandevis lågpåvara en

dock blibörförsumbara. Detblireffekter på konkurrensen en
slutgiltigt bestämmamyndighetenuppgift för den ansvariga att

publicera. Denlämpligastvilket statistiskt mått är att an-som
eventuella risker fördock beaktasvariga myndigheten bör nega-

på konkurrensen.tiva effekter
Även indelningregionalmedönskvärtdet avenvoreom
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referenspriserna bör enligt min mening resursskäl de uppgifterav
ligger till grund för beräkningen KPI användas förävensom av

fram referenspriser. Underlaget till denKPI totalaatt ta avser
konsumtionen. Materialet medger inte någon regional uppdel-
ning. Referenspriserna kommer därför riksnivå. Konsu-att avse
mentberedningen har gjort framställan medel böratten om

för möjliggöra beräkning regionalaavsättas KPI. Förut-att en av
sättningarna för beräkna regionala referenspriser ökar där-att
med, varför jag stöder denna framställan.

På området för datainsamling sker snabb teknisk utveck-en
ling varför inomdet inte allt för lång framtid kan möjligten vara

till låg kostnad inhämta uppgifter skulle möjliggöraatt en som en
uppdelning referenspriserna på i vilken geografiskstort settav
indelning helst.som

Som SCB redovisat i sin studie kommer övervägande delen av
referenspriserna och inte enskildaatt avse varugrupper varu-
varianter. Genom välja sådan redovisningsnivå upphöratt en
risken för enskilda varumärken får exponering ochatt extraen
de negativa effekterna på konkurrensen uteblir. sådanEn redo-
visning möjliggör för konsumenten få vägledning vidäven att en
val varuvariant inomav en varugrupp.

Om referenspriserna baseras på mätningar enskild månaden
finns risk tillfälligtvis hög andel extrapriser miss-att etten ger
visande lågt referenspris. De framräknade och redovisade refe-
renspriserna bör därför stabila priser i den meningen attvara
effekter från kampanjer litet. Underlaget för de fram-ärm.m.
räknade referenspriserna bör därför flera månader. Refe-avse
renspriserna därvid ändå hjälp för konsumentenutgör atten
bedöma hur låga extrapriser verkligen är.m.m.

Underlaget för beräkningarna referenspriser bör utgå frånav
fullsortimentsbutiker för undvika referenspriset endastatt att
blir instrument välja butikstyp. Konsumenten torde medett att

sannolikhet prisernastörsta skiljer sig åt mellan låg-veta att
prisbutiken, fullsortimentsbutiken och servicebutiken. refe-Ett
renspris utgår från fullsortimentsbutiken kan dessutom ut-som

underlag för konsumenten bedömagöra andra butiksty-att om
billiga eller dyra.ärper
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vilketoch påberäknasskallreferensprisermångaPå hur varor
demkännedomfår samtspridas så konsumentenskalldesätt om

till denöverlåtasbörpublicerasskallresultatenhur ofta an-
årpubliceringarFyrabestämma.myndighetensvariga att per

minimum.meningenligt mindock ettutgör
mening kom-minenligtreferenspriser börRedovisningen av

inomprisspridningenhur äruppgiftermedpletteras storom
konsumen-redovisning informerarsådanolika Envarugrupper.

viktigtdet kandär attvilka extra varaten varavarugrupperom
prisspridningenUppgifterprisskillnader.påuppmärksam om

vid valmyndighetenansvarigaför denrelevantkan även avvara
publicera.meningsfullareferenspriserdär attärde varugrupper

referens-myndighet föransvarigblibör attKonsumentverket
ochmarknadsföringbl.a.förutförs ochprisundersökningar svara

myndighetdock denblirSCBundersökningarna.publicering av
KPI-materialet.utifrånundersökningentillhandahållafårsom

myndighet/aktörfördeldetmin meningEnligt är enomen
konsumen-informationen tilloffentliga/statligaför denansvarar

under-genomförpraktisktfråga inteimyndighetenäventen, om
sökningen.
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prisutvecklingenAnalys7 av

publi-prisinformationkartläggningen dagensframgåttSom avav
prisutvecklingenlöpande analysernärvarande ingaför avceras

Även i övriga Europakonsumentperspektiv i Sverige.utifrån ett
sådana analyser sällsynta.är

och analyseraföljamedSyftet7.1 att

prisutvecklingen

direktivendet enligtprisundersökningarlokalaVid sidan ärav
analyseraskonsumentpriserförändringar iockså angeläget att

informationfåkanså bl.a. konsumenternaoch förklaras att om
prisförändringar.till olikaorsakerna

konsumentprisutvecklingenoch analysredovisningDagens av
utgångspunkter. Dessasamhällsekonomiskautifrånfrämstgörs

hushållsekonomisktdirektbegränsat vär-analyser torde vara av
påverkar konsu-meningen de intei dende för konsumenten att

analyserSärskildavalsituation.i konkretagerandementens en
stöd ihellerknappastpå dagligvarorprisutvecklingen är ett enav

inköpssituation.konkret
Enför konsumenten.emellertid sådana tillIndirekt är nytta

de faktorerförklaringar tillkanprisutvecklingenanalys geav
kunskap ochökar konsumenternaspriset, vilketpåverkarsom

på markna-ställningkonsumenternasökade kunskaper stärker
debattskapa allmäninformation kansådanden. En även omen

prisutvecklingenochkonkurrensenvilket påverkapriserna, kan
positivt.
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En analys prisutvecklingen kan underlagäven utgöra ettav
för konkurrensvårdande myndighet upptäcka marknads-atten
imperfektioner.

7.2 Olika upplägg för analyseraatt

prisutvecklingen

För analysera prisutvecklingen krävs tillgång till statistisktatt ett
material visar prisutvecklingen för olika områden densom av
privata konsumtionen.

Analyser prisutvecklingen kan betraktas utifrån fem aspek-av
För det första måste bredden på analysen bestämmas, dvs.ter.

hur många områden konsumtionen skall analyseras. Närav som
väl detta val gjort måste djupet i analysen fastställas,är dvs.
vilken nivå varugrupp, varuvariant analysen tänkt utgåär att
ifrån. tredjeDen aspekten vilken geografisk omfattningär som
analysen skall ha, dvs. skall det enbart analysvara en som om-
fattar utvecklingen för hela Sverige eller skall det ske regionalen
indelning. fjärdeDen aspekten hur ofta prisutvecklingen skallär
analyseras. Den femte aspekten vilken omfattning analysenär
skall ha, dvs. hur många led i produktionskedja, livsme-t.ex.en
delskedjan, skall analyseras.som

Avseende bredden på analysen det tidigareär nämntssom
dagligvaror skall omfattas. Att löpande följa och analyserasom

område dagligvaror kräver såväl breda djupa kun-ett som som
skaper alla de faktorer påverkar priserna på dagligvaror.om som
Som framgått avsnitt 2.2 dåvarande SPK organiserat iav var
olika branschenheter, livmedelsenheten utgjordes 15t.ex. av ca

Dessutom rådde antal andra förutsättningarettpersoner. som
möjliggjorde löpande analyser, det i avsnitt 2.2 nämndat.ex.
prisrapporteringssystemet. Att löpande följa och analysera pris-
utvecklingen således resurskrävande.är Ju avgränsarmer man

område skall följas och analyseras desto mindreett som resurser
krävs.
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det gäller vilken nivå analysen skall ske på finns olikaNär som
alternativ. enda statistik i dag tillgängligDen för analyserärsom

prisutvecklingen i konsumentledet bygger påKPI. KPIärav
prisutvecklingen för enskilda SCB sedan valtharvarugrupper.

dessa till olika områden, tabell 7.1.att aggregera varugrupper se
Utifrån de vilkaför priserna finns det möjlig-mätsvarugrupper
het beställa gruppindelningar, exempelvis gjorde SCBatt egna en
särskild gruppindelning åt SPK.

Tab Exempel på gruppindelning7.1 enligt KPI

KONSUMENTPRISINDEX OKTOBER1996
Varalvarugrupp

BENÄMNING VÃGN-KOD RIKT- MEDEL-INDEXDEC INDEX INDEX
KVANTITETPRIS 95100 TAL MIM-12MIM-1

SILUSTRÖMMING1307 1000G 26,92 99,08 104,340,2 97,45
TORSKFILE1314 1000G 53,79 96,28 0,2 93,12 31,15
RÖDSPÅTTA,FILEAD1322 1000G 97,58 91,09 0,2 106,93 92,57
GRAVAD/RÖKT1323 LAXFISK 0001 o 117,72 9451 0,4 100,74 92.36
FÄRSK113 FISK 95,09 1,0 100,60 91,22

tredje aspekten geografiska täckningen. iDen den Här kanrör
huvudsak två möjligheter tänkbara. regional indelningEnvara

prisutvecklingen skulle möjliggöra eventuellaanalysav en av
regionala skillnader. Alternativet redovisa och analyseraär att
prisutvecklingen på riksnivå.

gällerVad den fjärde aspekten, dvs. hur ofta analysen skall
publiceras,utföras och i princip situationer de rele-är tre mest

Antingen analyseras och prisutvecklingen må-vanta. presenteras
nadsvis, kvartalsvis eller på årsbasis.

Omfattningen analysen kan alltifrån medatt storav vara
noggrannhet analysera redovisa prisutvecklingenoch för alla led
på dagligvaruområdet till koncentrera analysen till utveck-att
lingen i konsumentledet. VilketOavsett väljsangreppssätt som
torde det i viss mån nödvändigt för den ansvariga myndig-vara
heten analysera samtliga led för finna förklaringar ochatt att
orsaker till prisförändringarna.
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motiveringMitt förslag med7.3

på livsmedel löpande följs,föreslår prisutvecklingenJag att men
gångdjupare analys och normaltrapport presenterasatt enen

avseende på upplägg,analysen medår. Huvudansvaret förper
Konsumentverket.publicering ligga påpresentation och bör
Livsmedelsekono-Analysarbetet föreslås dock genomföras av

LES. till detta följande.samarbetsnämnden Skälenmiska är
dagligvaror. hartidigare mitt uppdrag DetSom framgått avser

resurskrävande löpande följa ochockså framgått det är attatt
analysuppgiften påprisutvecklingen. Kon-analysera Läggs t.ex.

betydandealternativt Konkurrensverket skullesumentverket re-
stå ikvaliteten på analyserna skullebehöva tillföras för attsurser

genomförde månatligen.paritet analyser SPK tidigaremed de
likväl angelägetframkommit jag detskälAv ovan ansersom

bredare all-och redovisas förprisutvecklingen analyserasatt en
någotförslår jag dockresursskäl/kostnadsskälmänhet. Av en

varit önskvärtambitionsnivå jämfört med vad skullesänkt som
vid oändliga resurser.

vid Konsumentverketstället byggaI för att stora resurserupp
förslår jag LES bredanågon fackmyndigheteller attannan

livsmedelsområdetsärskilda kompetens inomexpertbas och ut-
får huvudan-Konsumentverketnyttjas. Mitt förslag innebär att

publicering LESför upplägg, presentation, attsvaret m.m. men
Då LES kompetensblir den myndighet själva analysen.görsom

livsmedelsområdet förslår jagidag ligger inomoch attansvar
livsmedel. LES bör iprisutvecklingen begränsas tillanalysen av

myndigheter.i samråd med berördasitt arbete arbeta nära
Konsumentverket innebärplaceras hosAtt huvudansvaret

finnas behovflexibilitet för framtiden. Skulle det attäven aven
livsmedeltill andra områdenutvidga analysen omfatta änatt

fackmyndighethuvudansvaret ligger hosunderlättar det om en
konsumentpolitiken.med horisontellt föransvar

analys prisutveck-det gäller frågan hur oftaNär avom en
enligt min meningpubliceras finns detlingen bör ochgöras

på årsbasis.normalt bör skestarka skäl talar för dettaattsom
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SPK analyserade och redovisade prisutvecklingen månatligen.
dettaFör ändamål börAv resursskälavsattes stora resurser.

enligt min mening därför analysen begränsas till gånggörasatt en
året. För djupare analys utvecklingen inomgöraatt ettom en av

område krävs uppgifter prisutvecklingen in-utöver ävenom
formation bl.a. kostnader, lönsamhet och marknadsstruktur.om
Sådan statistik svår inte omöjlig få tillgång tillär änatt annatom

årsbasis.på Detta talar också för prisutvecklingen bör analy-att
och publiceras gång året. Om särskilda skäl före-seras en om

ligger bör givetvis Konsumentverket och LES komma överens
särskilda analyser och publicera dessa däremellan.göraattom

följa prisutvecklingenAtt dock något börtätt Dettaär annat.
redovisasoch löpande. Upptäcks avvikelser kan detgöras föran-

leda analys det påkallat, bör redovisas.närmare ären som, om
LES publicerar i dagsläget månatligen skriften Pris-nämntssom
index på livsmedelsområdet. föreslårJag denna skriftatt ut-
vecklas och bli konsumentinriktad och lättillgänglig. LESmer
bör i samråd med Konsumentverket utveckla skriften i denna
riktning.

Vad den geografiska täckningen det med befintligäravser
statistik möjligtendast analyser prisutvecklingen pågöraatt av
riksnivå. uppbyggt förKPI redovisa den genomsnittligaär att
prisutvecklingen för den privata konsumtionen inom landet.
Även det önskvärt med analyser regionaladen prisut-om vore av
vecklingen föreslår jag resursskäl underlaget för KPIattav an-
vänds. i framtiden möjliggöraFör uppdelning på regionalaatt en

har tidigareKPI Konsumentberedningen gjortnämntssom en
framställan medel skall för ändamålet. stöderJagavsättasattom
denna framställan.

Konsumentverket bör i samråd med LES och andra berörda
myndigheter på vilken nivå analysen skallnärmare avgöra göras.

Primärt bör enligt min mening redovisningen analysernaav
inriktas på utvecklingen i konsumentledet. Det bör emellertid
inte finnas något hinder redovisaför analyser avseendeatt ut-
vecklingen i andra det finns särskilt intresseled detta.om av

Om iKonsumentverket eller LES samband med analysen av
prisutvecklingen upptäcker förhållanden kan stå i stridantassom
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fungeran-förhindrareller påmed konkurrenslagen sättannat en
underrättas.Konkurrensverketkonkurrens börde
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finansieringKostnader ochIV

och analyserreferensprisundersökningarFöreslagna av
Livs-del på hosprisutvecklingen baseras till stor resurser

LES befintligsamarbetsnämnden ochmedelsekonomiska
SCB.centralbyrån Be-Statistiskastatistikinsamling hos

därmedundersökningar kanmedel för dessahovet av nya
engångs-kronor plustill sammanlagt 575 000begränsas en

kostnad 75 000 kronor.om
kronor hostäcka kostnader 500 000Medlen att omavser

marknadsför-kunskapsuppbyggnad,Konsumentverket för
kronor hospublicering kostnader 75 000ing och samt om

Engångskostnadenreferenspriserna.SCB för framatt ta
kostnader försystemutvecklingsarbete hos SCB. LESavser

finansieras inom be-prisutvecklingen förutsättsanalyser av
fintlig resursram.

förslagmittprisnivåundersökningar baserasVad gäller
matkostnadsundersökning denKonsumentverketspå men

svåraresannolikt blirföreslår innebär detutvidgning jag att
och frivil-hjälp konsumentvägledareverketför att ta av
kostnadenprisinsamling varförligorganisationer för m.m.,

blir högre.
utgårpå kronorkostnad 500 000årlig fastUtöver enen

harundersökning. Jagkronorrörlig kostnad på 230 000 per
tvåår ochpå tolvförordat prisundersökningar orter perper

kronor, vilket in-totalt undersökningar, 5 520 00024ort
miljoner kronor.drygt 6 Härut-nebär årlig kostnad påen

Omengångskostnad på 500 000 kronor.tillkommeröver en
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mindre antal undersökningar minskar kostnadernaett görs
motsvarande den rörliga kostnaden, endast 6t.ex.om un-
dersökningar uppgår den årliga kostnaden till knapptgörs
1,9 miljoner kronor.

Konsumentverkets nuvarande kostnader för matkost-
nadsundersökningar uppgår budgetåret till miljo-1997 1,2

kronor. Med den omfattning på undersökningarnaner som
jag förordat saknas således finansiering motsvarande 4,8
miljoner kronor.

Då det i dagsläget i inte sådana under-görsstort sett
sökningar mitt uppdrag gällt måste finans-förslagensom
ieras omprioriteringar inom det konsumentpolitiskagenom
området. Vid sådan omprioritering bör det konsument-en
politiska området betraktas i vid bemärkelse, dvs. alla myn-
digheter med konsumentnära verksamheter bör inkluderas
i sådan bedömning. Det har bakgrund direktivenmoten av
och den tid stått till mitt förfogande inte varit möjligtsom

lägga förslag till sådana omprioriteringar.närmareatt

Av direktiven framgår utgångspunkten skall be-att attvara
fintliga för följa, analysera och förklara prisföränd-attresurser
ringar till bättre.tas vara

detI följande kapitlet redogörs för de beräknade kostnaderna
och förslag lämnas till finansiering för de föreslagna undersök-
ningarna.
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8 Kostnader finansieringoch

8.1 Kostnader

harJag SCB, NielsenAC AB och Gfk Sverige iAB uppgiftgett
uppskatta kostnaderna för utföra olika slag prisunder-att att av

sökningar. Dessutom har Konsumentverket kostna-även angett
derna sinför matkostnadsundersökning. Kostnadsuppskattning-

baseras på detta underlag.arna

8.1.1 Prisnivåundersökningen

Den undersökning jag föreslår bygger på Konsumentverketssom
nuvarande matkostnadsundersökning. föreslåsDenna utvidgas
med slumpmässigt urval för de saknasett förvarugrupper som

avspegla den totala konsumtionen dagligvaror och föratt attav
möjliggöra beräkningar den statistiska osäkerheten.av

Budgetåret 1995/96 genomförde Konsumentverket 32 mat-
kostnadsundersökningar. Verket uppskattar kostnaden för dessa
till knappt 1 miljon kronor. Under budgetåret 1997 verketavser

genomföra 40-50 undersökningar. budgeteradeDen kostna-att
den för dessa undersökningar miljoner1,2 kronor.motsvarar

Genom den utvidgning Konsumentverkets matkostnads-av
undersökning jag föreslagit införs i under-ett nytt momentsom
sökningen, slumpmässigt urval. SCB:s uppskattningett grova av
kostnaderna för genomföra sådan undersökning enligtatt ären
följande.

Initialt krävs 500 kronor000 för utveckla modellen.attca
Detta engångskostnad första året.är Att upprätthålla denen
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000 kronorproduktkunskapen bedöms kosta 300nödvändiga per
Årliga varugruppsurvalen torde kommauppdateringarår. attav

Kostnaden genomförakronor årligen.kosta 200 000 mät-attca
bearbetning,inklusive traktamentenningen på samtort, resor,en

kronor.publicering, bedöms kosta 230 000 Dennaanalys och
sannolikt inte kanKonsumentverketpåkostnad bygger taatt
utsträckning hit-ifrivilligorganisationernahjälp somsammaav

tills.
undersökningarnagenomföraårliga kostnaden förDen att

kostnadenrörlig del, dvs. delarochbestår således fast aven enav
medan andra delarundersökningaroberoende antaletär avav

genomförs.undersökningar Denpå antaletkostnaden beror som
undersökningVarjeuppgår till 500 000 kronor.delenfasta upp-

Görs under-kronorSCB kosta 230 000skattas ort.per enav
uppgå till 730 000,således kostnadensökning år skulleunder ett

undersökningar 960 000 kronortvå osv.
årligen. Vidundersökningarmening bör 24Enligt min göras

uppgå till drygtårliga kostnadenomfattning skulle densådanen
möjligheterjag illustreratfinns6 miljoner kronor. Här ovansom

undersök-minska antaletbegränsa kostnaderna attatt genom
ningar.

utvecklingskostnad första åretDärtill kommer nämnts ensom
kronor.på 500 000ca

Referenspriser8.1.2

alternativ till prisspridnings-skälangivnaharJag somav ovan
referensprisundersökningar. harföreslagit Jagundersökningar

referensprisundersökningarna skall kom-föreslagitdessutom att
prisspridning.olikamed analyspletteras varugruppersen av

resursåt-redovisade skäleni avsnitt 6.4de är ävenFörutom
bedömning tordeEnligt minvägande skäl.gången ett tungt en

jag föreslår kunnareferensprisundersökning sådant slag somav
pris-sådana lokalalägre kostnad vadtill betydligt ängöras en

skulle kräva.tidigare SPK gjordespridningsundersökningar som
konsumentprisin-referensprisernaUnderlaget för utgörs av
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underlagKPI. i sin studie KPI-dataSCB bedömerdex somom
låg förkostnadenprisinformation till konsumenterför är attatt
underlag.sådantnuvarande KPI-material framutifrån ta ett

prisspridningrespektive litenharAnalys vilka storsomav varor
fordrar anpassningstandardiserademedkan göras system men

årliga kostna-jag dentillfället. uppskattarför Sammantaget att
kronor.uppgår till 75 000dessa uppgifterden för utföraatt

krävas bl.a. försystemutvecklingsarbeteDärtill kommer attett
Engångskostnaden föri materialet.beräkna tillförlitlighetenatt

jag till 75 000 kronor.detta uppskattar
Konsumentverket för fram-skallEnligt mitt förslag ansvara

krävasdetta kommer detreferenspriserna. Förtagandet att enav
emellertidKonsumentverket.kunskapsuppbyggnad hos Det är

materialet.själva bearbetningen Konsu-SCB för avsom svarar
och marknads-för publiceringskall dessutommentverket svara

full-kostnaden förreferenspriserna. uppskattarföring Jag attav
uppgifter till 250 000 kronor.följa dessa

prisutvecklingenAnalys8.1.3 av

bedrev förverksamhet SPKdenSom redan attnämnts somvar
resurskrävande.prisutvecklingenanalysera

betydligt mindrejag föreslår kommermetodDen att tasom
ambitionsnivå ochlägreanspråk någoti om-genom enresurser

verksamhet.SPK:s tidigarefattning jämfört med
till i dagslägetbreda kompetensdenDessutom tas vara som

följalöpandeTillkommande kostnader förfinns inom LES. att
dåbegränsadtorde starktprisutvecklingen på livsmedel vara

idag ligger inom LESuppgift till del redandenna ansvarsom-en
årsarbetskraft.till halvResursâtgången hos LES bedömsråde. en

detKonsumentverket förmitt förslag skallEnligt attansvara
kom-livsmedel. dettaprisutvecklingen på Föranalysgörs en av

kunskapsuppbyggnad hos Konsumentver-det krävasattmer en
analy-skall utföraemellertid i första hand LESket. Det är som

publicering ochförKonsumentverket skall dessutom svaraserna.
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marknadsföring analyserna. uppskattarJag kostnaden för attav
fullfölja dessa uppgifter till 250 kronor.000

8.2 Finansiering

Som redan det få undersökningar det slagnämnts görs ytterst av
efterfrågas i direktiven offentliga myndigheter. dennaAvsom av

anledning det begränsade sådanför verksamhet.avsätts resurser
villJag härvid framhålla utgångspunkten för mitt arbeteatt

har varit i direktiven bättre till deatt tasom anges vara resurser
idag för följa, analysera och förklara prisför-avsätts attsom

ändringar. Mina förslag baseras således på befintliga förresurser
prisanalyser och statistikinsamling.

dagslägetI det framför allt Konsumentverket och LESär samt
i viss mån Konsumentberedningen tilldelats försom resurser
sådana ändamål.

Sammantaget uppgår kostnaden för de prisundersökningar
och analyser prisutvecklingen jag föreslagit till 6,8 miljo-av som

kronor årligen. tillkommerDessutom engångsbelopp påettner
De575 000 kronor första året. SCB tilldelas förresurser som

har inte tagits kostnadsberäkningarna.KPI med i
dessaAv kostnader kan drygt miljoner kronor finansieras1,4

med i dag avsedda för prisundersökningar ochärresurser som
analyser 1,2prisutvecklingen miljoner kronor hos Konsu-av
mentverket och miljoner LES.0,2 kronor hos återstår såle-Det
des finna finansiering för miljoner5,4 kronor i årliga kostna-att
der och för hela engångsbeloppet.

årligaDen kostnaden kan jag visat minskassom ovan genom
antalet prisnivåundersökningar begränsas. Oavsett hur be-att

gränsad omfattningen blir kommer det dock krävas finans-att en
iering vad i dag tillgänglig för prisundersökningar.utöver ärsom

Enligt min mening måste resterande finansiering ske genom
omprioriteringar inom det konsumentpolitiska området. Bl.a.
bör enligt min mening delar Konsumentberedningens verk-av
samhet de prisundersökningar jag föreslår. Vidprövas mot som
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omprioritering bör det konsumentpolitiska området enligten
min mening betraktas i vid bemärkelse, dvs. alla myndigheter
med konsumentnära verksamheter bör inkluderas i sådanen
bedömning.

kunna föreslå påFör vilket omprioriteringar skallsättatt
måste och kostnaden för varje enskild verksam-göras nyttan av

het och relateras till kostnadernaoch för andravägas nyttan av
verksamheter. Denna uppgift har varken omfattats direktivenav
eller varit möjlig lösa bakgrund tid ståttden harmotav av som
till mitt förfogande.
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yttrandenSärskilda

Jan-Erik Ljusberg, Kon-frånyttrandeSärskilt experten
kurrensverket

stärka konsumentensangelägetpositivt ochsjälvfalletDet attär
och kunskapkännedomdärmarknaden. Insatserställning på om

i fokusstårmellan dessarelationenservicekvalitet ochpris, samt
positiv effekt.samhället,ochenskildedenborde, både för ge

på känne-bristkonsumentensvisathar inteUtredningen att
på justframträdandeskullekunskapdom och etc. vara mer

utred-Därtill kommerdagligvaruområdet, atttvärtom.snarare
viddeutformade såunderbyggda ellerinte attförslagningens är

stärkamedleneffektivastedegenomförande skulle attett vara
ställning.konsumentens

detvisatutredningeninteSammanfattningsvis har att sam-ur
påangelägetsynvinkelhällsekonomisk är satsa storaatt resurser

Ävendagligvaruområdet.på justprisinformation/prisanalys om
ofullständiga.förslagenangelägetdet skulle äranses

böråtgärdervilkabehovetbedömakunnaFör samt somatt
analys,djuparekrävsdessakonsekvensernavidtas och enav

kvarståruppfattningenligt min göra.vilken att
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Bilagor
Bilaga 1

InformationKommittédirektiv om-

konsumentpriser

november 199523regeringssammanträde denBeslut vid

Sammanfattning uppdragetav

föreslå åtgärderuppdragutredare tillkallas medsärskildEn att
prisför-informationochanalysfå fram bättreför att omaven

modeller förutarbetaingår ocksåuppdragetändringar. I att
skallprisspridningsundersökningar. Syftetprisnivå- ochlokala

marknaden.ställning påstärka konsumenternasfrämst attvara
1996.den juniredovisas 1Uppdraget skall senast

Bakgrund

betydelsefull roll detlång tid haftunder närStaten har en en
Informa-prisutvecklingen.informationochgäller analys omav

ekonomiskafölja denviktigt underlag förtionen ut-är attett
kunskaperöka konsumenternasvecklingen, också för attmen

främja konkurrensenmöjligheteroch därigenom dem att ge-ge
pris- ochföljd denmarknaden. Somaktivt påatt avennom agera
pris- ochtidigare hade Statensbedrevskonkurrenspolitik som
uppgiftersinaSFK till år 1992konkurrensverk fram avsom en

prisutvecklingen. Underlagkontinuerligt följa och analyseraatt
uppgiftsin-ochpriskontorerhölls bl.a. från länsstyrelsernas egen

Då ladesKonkurrensverket.inrättadessamling. juli 1992Den 1
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SPK och länsstyrelsernas priskontor ned. Den tidigare regel-
bundna prisinsamlingen och prisanalysen inom för kon-ramen
kurrenspolitiken upphörde.

Analysen prisutvecklingen för närvarande flertalgörs ettav av
offentliga organ.

Statistiska centralbyrån SCB för den offentliga stati-svarar
stiken och publicerar bl.a. konsumentprisindex KPI varje må-
nad. SCB också på uppdrag andra fram speciell statistiktar av

prisutvecklingen. KPI skall den genomsnittliga utveck-mätaom
lingen priser för hela den privata inhemska konsumtionen.av
Priset på dagligvaror inhämtas från 65 slumpmässigt utvaldaca.
butiker. SCB utför också s.k. köpkraftsparitetsundersökningar

bl.a. kan användas för prisnivåjämförelser mellangöraattsom
länder.

Konsumentverket har utvecklat modell för lokala pris-en
undersökningar baseras på näringsriktigt sammansattsom en
matsedel för fyra veckor. På grundval insamlade priser på deav

130 st ingår i varukorgen redovisas resultatenvaror som som en
månadskostnad för valfri hushåll. Matsedeln har tagitstyp av
fram i samarbete med Livsmedelsverket. För närvarande görs
prisundersökningar enligt denna modell i 12 kommuner. Verket
samarbetar vid genomförandet dem med de kommunala kon-av
sumentvägledarna.

Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden har bl.a. haft till
uppgift fram statistik för utvärdering års1990 livsme-att ta av
delspolitiska reform. Nämnden statistikansvarig myndighet förär

delar jordbruks- och livsmedelsstatistiken. Formenstoraen av
för sådan statistik i huvudsak reglerad inom förären nu ramen
EU-medlemskapet. Nämnden har också till uppgift kal-göraatt
kyler och utredningar rörande den ekonomiska utvecklingen i
lantbruket och de leden i livsmedelskedjan.senare

Vid Konkurrensverkets tillämpning konkurrenslagen i deav
utredningar verket avreglering och inom förgör om ramen upp-
giften främja konkurrensinriktat i privat och of-att ett synsätt
fentlig verksamhet kan analyser priser och prisnivåer utgöraav
underlag.

Konsumentberedningen inrättades år 1990 med uppgift att ur
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livsmedelspolitiskadenutvärderakonsumentperspektiv re-ett
Konsumentberedningengenomförande.underdåform varsom

kvalitetpris,gällervadutvecklingenföljai daguppgifter är att
tilläggsdirektiv harlivsmedel. Genomavseendesortimentoch

konsumentperspektiviuppgiftifått ettberedningen attäven
livsmedelssek-ochjordbruks-inomutvecklingendenutvärdera

harBeredningeni EU.medlemskapSverigesföljertorn avsom
förprisutvecklingenantal rapporterettpresenteratäven om

livsmedel.olika
skallPriskommissionenregeringeninrättademaj 1995 somI
denochEU-medlemskapetpå prisernaeffekternabevaka att av

livsmedel kom-påmervärdesskattensänkningenbeslutande av
ingåruppgifterPriskommissionensdel.till Ikonsumenternamer

livsmedelshante-iprisbildningeninformationtill attatt omse
konsu-bredbearbetas,ochsamlas inled attolikaringens enge

mervärdesskattensänkningenbeträffandementinformation av
prisut-förbetydelseharfaktorer storinformeraoch att somom

medkontakterskall haKommissionenlivsmedel.förvecklingen
in-utbytahandellivsmedelsindustri och samtförföreträdare

konsumentorganisationer.medformation
analysochuppföljningstatligadesidanVid avorganensav

olika konsumentor-insatservärdefullaprisutvecklingen görs av
riksorganisationPensionärernasharBlandganisationer. annat

till1991åruppmaningregeringensdåvarandePRO, alltsedan
andraochorganisationerfackligakonsumentorganisationer,

bland kon-prismedvetandeökatförinsatserfolkrörelser göraatt
prisinsamling.förpå fältet10000haftsumenter, personerca

Såda-prisutvecklingen.analysernäringslivetVidare gör avegna
olika tillfällen.vidmediagörs avna

prisinformationförbättradBehov av

behövsprisnivåerochprisförändringarinformationgodEn om
hushållsekonomiska ut-samhällsekonomiskasåvälfrån som

gångspunkter.
varjegenomförs avgörs ytterstprisförändringarVilka avsom

lokaladetpåefterfrågesituationochkostnads-prissättares egen



114 Bilaga 1 sou 1997:19

planet. Det där köpareär och säljare Konsumenternamöts.
ställer krav på bra till rimliga priser. Men konsumenter-varor om

skall kunna effektivt på marknaden måste de harna godagera en
överblick utbudet, informeradeöver priser och ha förut-vara om
sättningar på tydligtatt prismedvetetett Bra in-sätt.agera
formation från säljarna konsumenterna möjligheter görager att
rationella val mellan olika märken Regler prisin-etc.varor, om
formation finns i prisinformationslagen 1991:60. Men det räck-

inte med denna prisinformation förtyp konsumenternaser attav
ställning på marknaden skall bli tillräckligt starkt och för att
deras efterfrågan skall kunna bidra till ökat konkurrenstryck iett
detaljhandeln.

Organisationskommittén på konkurrensområdet dir.
1991.l25 förberedde inrättandet Konkurrensverket kon-som av
staterade det från konsumentsynpunktatt förefaller finnas ett
behov lokala prisundersökningar. Konsumentpolitiska kom-av
mittén redovisar uppfattning i betänkandet Konsument-samma
politik i SOUtid 1994:14.en ny

Det sålundaär önskvärt med information belyseren som
skillnader i priser mellan olika produkter och märken. Konsu-

behöver dessutommenterna information prisspridningenom
mellan olika försäljningsställen jämförelser mellan medsamt
prisnivån på andra Det också angelägetorter. är informatio-att

kompletteras med information kvalitet, sorti-nen t.ex.annan om
och service kanment vikt vid valet inköpsställe.som vara av av

Vid sidan de lokala prisundersökningarna det givetvisärav
också angeläget förändringar i konsumentpriseratt analyseras
och förklaras så bl.a. konsumenterna kan fåatt information om
orsakerna till olika prisförändringar.

Ett problem för närvarande informationenär konsu-att om
mentpriser och analysen förändringar i priserna splittradärav
och ofullständig, vilket kommer bli markantännu underatt mer
de åren. Fleranärmaste myndigheter har uppgifter på omrâdet.
Uppdraget för Konsumentberedningen gäller den l aprilt.o.m.
1996. Beredningens fortsatta inriktning förövervägs närvarande

Jordbruksdepartementet. Vidare upphör priskommissionenav
den 1 oktober 1996. I samband med SPK och länsstyrelsernasatt



115Bilaga 1SOU 1997:19

analysochuppföljningdenavveckladesladespriskontor avner
Även detidigare gjorts.konsumentprisutvecklingenbl.a. som

ladesprisspridningsundersökningarnaprisnivå- ochlokala ner.
informationenredovisatsdet ärSlutsatsen att omnusomav

tillfredsställande.förändras intehur de ärkonsumentpriser och
förslag tillframuppgiften läggamedbör tillkallasutredare attEn
säkerstäl-ochförbättrasprisinformationen kanhuråtgärder om

långsiktigt.las

Uppdraget

närvarandeför görsinsatserredovisa vilkaskallUtredaren som
ochanalyserafölja,gällerdetoffentligaolika när attorganav

Medkonsumenterna.berör ut-prisförändringarförklara som
för-framutredaren läggaskallkartläggningi dennagångspunkt

och in-analysbättrefå framåtgärder förtillslag att aven
skallUtgångspunktenprisförändringar. attformation varaom

prisför-förklaraochanalyserafölja,förbefintliga attresurser
bättre.tilländringar tas vara

prisnivå-lokalamodeller förutarbetaskall vidareUtredaren
lämnaingåruppgiftenprisspridningsundersökningar. I attoch
under-lokalasådanaomfattninguppläggning ochtillförslag av

lokalamed dekoordinerasskalldessaoch hursökningar norma-
medarbeteKonsumentverketsochundersökningartiva görssom

Ävenservicesortiment,kvalitet,på frågor etc.avseende om
i syfteprisinformationförbättrad attmetoder föralternativa

skallUtredarenskallställning övervägas.stärka konsumenternas
organisatio-befintligaochstatistikbefintligdärvid utgå från att

ellerlänsstyrelserSCB,exempelvisuppgiftsinsamling,förner
nyttjas.skallutsträckningmöjligaikommunala störstaorgan,

konsu-stärkavidareskallväljsmetoder attDe genomsom
dettaIeffektiv konkurrens.främjaställning sam-menternas en
företagen,förökadmedmåste riskernamanhang transparensen

fåtal företag,dominerasmarknaderpåsärskilt ett upp-avsom
nödvändiga osä-företagensfinnsriskmärksammas. Den attsom

pris-ochförsvinnerprissättning attkonkurrenternaskerhet om
och pris-prisnivånstyrande förbliri ställetundersökningarna
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sänkningstakten bör beaktas. åtgärderDe väljs skall stärkasom
konsumenternas ställning skada prisbildningsmekanis-utan att

centrala roll konkurrensmedel mellan företag.mens som

Hur arbetet bör bedrivas

Utredaren skall del bl.a. de övriga nordiska ländernata av er-
farenheter olika bedriva prisundersökningar.sätt Utred-attav
ningen skall samråda med Utredningen ökad konkurrens iom
handeln med livsmedel N 1995:12, dir 1995:137.

Utredningsarbetet skall ske i samarbete med denära offent-
liga har uppgifter det gäller frågor konsument-närorgan som om
priser.

För utredarens arbete gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och utredare offentliga åtaganden dir.prövaatt
1994:23 redovisa jämställdhetspolitiskaatt konsekvenser dir.
1994:124 och redovisa regionalpolitiska konsekvenseratt dir
1992:50.

Utredaren skall redovisa sitt förslag till regeringen densenast
1 juni 1996.
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2Bilaga

lokalaförFörutsättningar göraatt

daglig-prisnivåundersökningar av
SCButfördförstudie avenvaror -

1995:09CkonsumentpriserinformationUtredningen omom
rörande förut-förstudieutföraåt SCBuppdragit atthar en

inkl. kost-prisnivåmätningar,lokalaför görasättningarna att
systemutveckling samtochmetod-för ennadsuppskattningar

tvåpåmätningar orter.genomförakostnaderuppskattning attav

förstudienförFörutsättningar1

förmodellerutarbetabl.a.utredningenskalldirektivetEnligt
konsumenternasstärkerprisnivåundersökningarlokala som

handeln.ikonkurrenseffektivfrämjardärmedochställning som
inteundersökningstatistiskrelevantgällerGenerellt att en

statistiken noggrantanvändningochsyfteutföraskan att avutan
analysingåendenågonideltagitintehar avSCBanalyserats.

prismät-effekterönskadepenetreringochsyfte avutrednings av
dennaskallförstudie motbegränsadeFöreliggandeningarna.

slutligapåbaserasellermetodertillförslagvarkenbakgrund ge
tekni-statistiskaolikadiskuterametodertillförslag utan snarare

prismätning.eventuellaktuella iblikanker ensom
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2 Olika statistiska tekniker i
prismätningar

En prismätning i dagligvaruhandeln har i stort samma processer
andra statistiska undersökningar.som I detta kapitel beskrivs

dessa.

2.1 Behovsanalys
Ett de första undersökningstegen närav planerasen att genom-
föras tittaär på vilkaatt behov och krav finns från olikasom
användare och bestämma hur undersökningen ska utformas ut-
ifrån dessa. Att stärka konsumenternas ställning attgenom ge
dem information prisnivåer och prisspridning i sigom målär ett

kräver viss kvalitet i mätningarna.som Omen attman genom
stärka konsumenternas prismedvetenhet dessutom syftar till att
främja effektiv konkurrens i handeln så fordras handelnsatt
aktörer eller har goda skälvet, konsumenternaatt tro, att är
prismedvetna och inte visst inköpsställe.trogna ett

2.2 Statistiska begrepp, modeller och
krav

Vissa följande statistiska begrepp har inte självklartav givenen
definition det fordrasutan grundlig behovs- och metodanalys.en

2.2.1 Försäljningsställe

Normalt dettaavgränsas den verksamhet bedrivsav ettsom av
företag i avgränsad lokal, det behöver inteen så enkelt.men vara
Numera förekommer butiksföretag kanatt ett hyra tillut yta ett
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försäljningpåspecialiseratdetaljhandelsföretag är avannat som
egaltdetsynvinkel kankonsumentensfärsk fisk. Ur omvarat.ex.

livs-alla andraförföretagskerfiskförsäljningen somsammaav
undersökningsresulta-möjligen kanmedel acceptansen avmen

And-definieras.försäljningsställetpå hurberoföretagenhosten
dagligvarubutikmåste klargöras närpå fall ärexempel ensomra

kassalinjen.utanförbit,ellerkioskförsäljningdriver strax, en

ochVaruvariant2.2.2 varugrupp

vissvaruvariantvi begreppetdefinierarInledningsvis som en
kolonialvaruvarian-innehåll. S.k.specifiktvisstmedförpackning

EAN-EAN-nummer.s.k.undantagfåmedidaghar ettter
Ominternationellaenligtutförsnumreringen varu-ennormer.

färgbyterförpackningenbaraellerkvantitetvariant byter om
EAN-nummer.normaltvaruvarianten nyttfår etteller mönster

Självbetjäningmedviktisäljs lösdespecielltFärskvaror, som
tillfrån tidvaruvarianterdiskmanuelleller är annanöver som

gränsdragning förfordras attoch detvarandraolikaliteär en
individuellahargurkorvaruvariant. Attbegreppetdefiniera som
varuvariantbetecknasskallalltböjningarochvikter trots som en

skallvadodlare,frånde kommersårimligt länge menär samma
land, gurkorinomodlareolikafrångurkormed sammamenas

och eko-enligt KRAVmetoder,miljöanpassademedodlatssom
Fårlokaltodladedevärde ärgurkorna störrelogiskt Har om

gällerfrågorMotsvarandeländerfrån olikakommagurkorna
bröd.ochköttfärskvarorför som

studiei dennaMed varu-grupp avenmenasvarugrupp
definition. Ivisstillhörvarianter genom envarugruppensom

meddefinierastänkakanextremfallet att varugruppenoss
variation.ingendend.v.s.EAN-koden, rymmer

fundamentalärbegreppetAvgränsningen avvarugruppav
beslutarelleri övrigt,metoder omväntvaletbetydelse för manav

avhängigtpå ärsättdefinitioner ettsig för somvarugrupperav
beräkningsmetoder.

varuindelningaccepteradallmäntnågonfinns knappastDet
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kan användas i detta sammanhang fullt I Jordbruks-som ut.
verkets årliga konsumtionenöver livsmedelrapport indelasav
livsmedlen i cirka 100 djupfryst filéad flatfisk,t.ex.grupper,
djupfryst filéad torskfisk och djupfryst filéad fisk. Jord-annan
bruksverkets indelning återfinns i många fall i SCB:s konsument-
prisindex, KPI, på den nivå där aggregerade prisdata överhuvud-

blivit index. SCB hartaget ofta inte underlag för skapaatt
vägningstal för finare indelning för Jordbruksverketsänen varu-

har SCB valt slå igrupper, att Jord-snarare samman grupper
bruksverkets statistik för få så det motiveraratt stora aggregat att
datainsamling. I finnsKPI 124 olika dagligvaror, s.k.grupper av

tobak,non-food plastvaror, tvättmedel m.m. in-pappersvaror,
räknat. I KPI finns all djupfryst filéad fisk inklusive panerade
fiskpinnar i enda Jämförelse prisnivån frånen varugrupp. av en
tidpunkt till teknisktgörs emellertid pårenten annan varu-
variantnivån. vissI mån tillåts varuvariantatt ersättsen av en

varuvariant olikheternanär små eller kanär värderas ochannan
det inte finns tillgång till identiska varuvarianter vid konsekutiva
mätningar.

I konsumentverkets prismätningar ingår 130 livsmedel med
vissa definitioner. Urvalet baseras på fyraveckors matsedelen
med näringsriktig och bra Exempel: Fiskpinnar skall beståmat.

torsk och innehålla minst 60 % fisk, förpackningen skall inne-av
hålla 400-750 och märkena Findus, Frionor, Blåvitt Fjordg samt
Fresh tillåtna. Konsumentverketsär 130 livsmedel varugrupper
bildar tillsammans inte det totala dagligvarusortimentet.

Indelningen i Tullverkets författningshand-av varugrupper
böcker torde kunna allmäntsägas accepterad harvara men
inte sin utgångspunkt i prismätningar. Exemplet djupfryst filéad
torsk ingår där i 1604 9219 rå torskfilé,samma grupp som
panerad torskfilé och torskfiléer förstekta i olja.

2.2.3 Population försäljningsställenav

Med detta begrepp den avgränsade mängd försäljnings-avses av
ställen inom skall prismätas och jämförasort fören som att
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information. För attbehovkonsumenternas sam-tillgodose av
fårundersöktadepå ortenkonkurrensensnedvridaintetidigt

försälj-Ommissgynnas.eller ettförsäljningsställeinget gynnas
mätningeniinkluderasprisnivå intehögmed gynnasningsställe

för-prisnivå. Ettlågmedförsäljningsställenmissgynnasochdet
med iinteprisnivå missgynnaslåg attmedsäljningsställe varaav

god-ellerslumpmässigtalltså integårundersökningen. Det att
visstväljaellerförsäljningsställen ettt.ex.attvälja vissatyckligt
medförsäljningsställenkonsumentkoopeartivaantalbegränsat

går inteprisnivå. Detantagligen hardemotiveringen att samma
konsu-alternativ förde utgörbutikstypervissauteslutaatt om

undantagoftaemellertidgjordesmätningarSPK:sImenterna.
iprisnivåundersökningenlokalai denbensinstationer,för men

bensinstationer.ingick1991Enköping tre
i allaprisnivåntillräcklig för mätaintekapaciteten attNär var
antalellerSPKavgränsade ettförsäljningsställen inom ort enen

fördesammanhängandenödvändigtvisintestadsdelar, varom
lokalafleradåkundeMätningarnarimligtsig somsesstora.var

stadsdelarnamellanavståndenkanskeochprisnivåmätningar var
prisnivå-eventuellansåginte attkonsumenternaså enattstora

förochi tid att trans-kostnaderuppvägdesskillnad pengarav
SPK:sstorlekLinköpingsalternativen. Ortertillsig avportera

totalundersöka1991 föraprilprisnivåundersökning attstoravar
samtidigtfältarbetaremed cirka 10organisation somför SPK:s

1991oktoberEnköpingkapacitet för änhade större orterman
1991.januari/februariLidköpingoch

Population2.2.4 varugrupperav

iSCBdagligvaror. mätertill SCBförfråganUtredningens avser
s.k.i dennon-food-varors.k.vissalivsmedelalla ävenKPI utöver

giveninte avgräns-möjligendettadagligvaruhandeln, är enmen
ingår livsme-dagligvarubutikerKPI:ssynpunkter. Iandraning ur

tobak,livsmedel, djurmat,klassassom intedel, öl klass som
hushållspapper,artiklar,elektriskamindreandraochglödlampor

rengöring,redskap förrengöringsmedel,diskmedel,tvättmedel,
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växtnäring, Sjukvårdsartiklar, blöjor, toalettpapper, mensskydd,
rakblad och andra varaktiga toalettartiklar, tvål och schampo,
deoderant och hudcreme. Varugrupper inte ingår ärsom ex-
empelvis tidningar, blommor och kläder, ljud-växter, och bild-
band och husgeråd. Den värdemässiga fördelningen mellan grup-

i KPI framgår följande tablåper av varor av

Grupp av varor Andel av
vägningstals-

%summan
Livsmedel 80,4

därav färskt kött och chark 14.4
färskt/mjukt bröd 8,5
färsk fisk 0,5
färska grönsaker och frukt 7,1

Öl klass ej livsmedel 1,9
Tobak 7,1
Glödlampor, batterier andra mindre elektriska 0,80 art.
Hushållsart. 4,2
Djurmat, jord och växtnäring 1,2
Personlig hygien 4,1
Sjukvårdsart. 0,3

SPK:sI prisnivåmätningar undantogs bland livsmedlen mjukt/
färskt bröd, färsk/rökt/torkad fisk, färska grönsaker och färsk
frukt. Orsaken torde ha varit dessa färskvaroratt dagprissat-var

d.v.s. priserna kundeta, variera starkt från, inte dag till dag,om
så från vecka till vecka. Andra orsaker kan ha varit färsk fiskatt
inte finns i så många butiker och kvalitetsjämförelseratt kunde

svåra för fruktgöra ochatt Färskt köttvara grönt. och charkute-
rier tillhörde kategori färskvaror med inkluderades församma av

de såatt utgör väsentlig del konsumtionen. Resultatenen av
redovisades dock inklusive och exklusive kött och chark.

2.2.5 Population konsumenterav

För vilken konsumenter skall mätningarnagrupp anpassasav
KPI prisförändringaratt mäta för den samladeavser privata
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sammansättningeni landet.tjänsterochkonsumtionen av varor
till konsumen-i proportionstårtjänster i korgenochvarorav

iinnebärtjänst. Dettaochrespektiveförutläggternas varugrupp
påverkar korgensgradhögreihöginkomsttagareprincip att en

spenderalåginkomsttagaresammansättning attän mergenomen
hade1991/92prisnivåmätningarSPK:skonsumtion. Ipåpengar

varukorgensammansättningenunderlag för somavman samma
konsumtion.riksgenomsnittavspegladekorgend.v.s.KPI, ett av

vissa konsumenter,utgår frånprismätning, därI attmanen
ändrabereddaochresultatenintryck attinte alla, ärtar avom

vissa konsumentgruppersådet ändåkaninköpsvanorna, attvara
visatarbetsinsatssin attreceptiva. PRO har storaär genommer

priserna.sigbryrpensionärer konsumentgruppär omsomen
näringsriktigmedprisnivåer korgförKonsumentverket mäter en

två barn.ochfamilj med tvåförmat vuxnaen
på vissainriktasskallundersökningarnaalltsåFrågan är om

Även finnasskullevisatutredning haringenhushållstyper. attom
hushållsty-påberoendebutikerförprisnivårelationerskillnader i

skulle kunnaintedetutgå ifrånmöjligen inteså kan attmanper,
fallet.vara

Pris2.2.6

olika konsu-priser förolikadag havaruvariant kan underEn en
beslutatharanledningen företaget attinte bara attmenter, av

dagen.ändra priset under
förekom-variationerandrakampanjer ochFöljande rabatter,

mer:

kedjorna. Det-dehos fleraförekommerMedlemspris storaav-
ellerkuponginlämnandeiblandmedlemspris erhålls motta av

be-deterhållskanskemedlemskort, näruppvisande manav
med kundkorttalar

Återbäring konsumentko-kännetecknande föroch bonus är-
priset ochproportionellvaritAterbäring haroperationen. mot

progressiv,medan bonuskalenderårets slut ärbetalats efter
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d.v.s. den procentuella rabatten/återbäringen blir högre för
inköp under period. Efterstora den progressiva bonusenen

samlar konsumenterna, åtminstone i Stockholm, poängnu
alla lika mycket värda.ärsom

Selektiva rabatter till pensionärer och arbetslösat.ex.ges om-
de handlar under tider i veckan då kundtillströmningen annars

låg.är

Happy Hour för alla konsumenter de handlar på obe-när-
kväma tider.

Extrapris, vanligt förekommande i början 90-talet.var mer av-
Extrapriset gällde vanligtvis under vecka och efteren ex-
traprisveckan måste varuvarianten säljas till ordinarie pris i
minst veckor.tre

Multi-Pris inga tillfälliga erbjudandenär ständigt lågautan-
priser konsumenten köpernär kvantiteter, det kanstora t.ex.

fråga läsk eller tio liter mjölk. Butikerna till-trevara om
handahåller särskilda Multi-Pris-påsar intill varorna.

Rabattkuponger, oftast skall konsumentens och tele-namn-
fonnummer/ berättigar till rabatt.postnummer Rabatt-anges,
kuponger levereras till hushållen och kan då begränsas i antal
för konsumenten eller så finns de i butiken till obegränsat
utnyttjande.

Utvecklingen går färskt kött blir likt färsk fruktmot att ochmer
färska grönsaker vad gäller leveranser och prisbildning medan
charkuterierna blir alltmer lika kolonialvarorna. Tidigare, med
huvudsakligen svensk produktion, kunde ganska väl förut-man

prisförändringarna.säga Dessa hade ganska stabiltett säsong-
Nu reglerasmönster. priserna för kött integrerad EU-av en

marknad med rörligare prisbildning följd. Priserna påen som
svenska produkter förväntas komma parallellt följa prisernaatt
på importerade produkter.

Mot bakgrund de aktiviteter kan förekomma detärav som
viktigt prismätningens syfte, och eventuellaatt önskade effekter i
tillämpade konkurrensmedel, analyseras. Det uppenbartär att
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detochkonkurrensmedelaktiviteterovanstående s.k. äralla om
något/någraanvändningenförhindraavsikteninte avattär av

effektenprövningkänsligfordraskonkurrensmedeldessa aven
metodval.olikaav

i vissolika konsumentgrupperklartocksåtorde attDet vara
innebärgrad.varierande Detta attierbjudandenautnyttjarmån

tillvägleda konsumenternatillsyftarhandi första attmanom
prestationervilkaskillnaddetså kanpriser göra somlåga en

storköpvad gällerutföra,villig t.ex.ochkan är attkonsumenten
tillfälligaeftermatsedelnanpassningochhemmalagringmed av

kampanjer.

Strukturdata2.2.7

för-kanmellanprisnivåskillnader orteranalysenFör somav
data. Ivälja relevantagällerskillnaderstrukturella attklaras av

prisnivå-ochbutiksstrukturmellanSambandetutredningSPK:s
1991:16rapportserie använ-SPK:sdagligvaruhandeln,inomer

information:följandedes

kommunenhosegenskaperVariabler avsersom
stormarkna-ochvaruhusinklusivedagligvarubutikerAntalet-

der
invånareAntal-

kvadratkilometerAntal invånare per- indelningregionaladåvarandeICA:sindelning efterRegional-
och Eol,EssveHakon,företagsenheternai

inkomstSammanräknad störremedinkomsttagareAndel en-
folkmängdeninoll procentän av

förvärvsarbetadeår20-64i åldersgruppenkvinnorAndel som-
veckatimmeminst peren

åldersgruppeniinvånaresamtligaförinkomstSammanräknad-
däröverochår20

kommunfullmäktigeimandatenFördelningen av-

kommunenbutiksstrukturen inombeskriverVariabler som
approximativt mättmarknaden,andelarblockensDe tre av-
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med andel antalet sysselsatta i dagligvarubutiker, varuhusav
och stormarknader
Andel butikerna fanns både 1983 och 1989av som-
Antalet nystartade försäljningsställen under perioden 1983-89-
i förhållande till antalet försäljningsställen 1983

Variabler beskriver egenskaper hos respektivesom
försäljningsställe

Läge, försäljningsstället ligger i ellertätortom-
Avstånd till stormarknad eller s.k. lågprisbutik-
Etableringsår före eller efter 1985-
Butikstyp-
Antal öppettimmar veckaper-
Säljyta-
Butikskedja-
Antalet dagligvaruartiklar skattades med ledning antaletav-
noteringar i varuvarianturvalet.

2.2.8 Mättidpunkt/period
Frågan mätperiod har åtminstone skilda aspekter.treom

I princip framstår mätning prisnivåer gäller underav som en
kort tidsperiod, ellersäg dagar, ointressantetten par som om

inte kan de genomsnittliga prisrelationernaanta att mellanman
butiker stabilaär tiden. SPKöver utförde på enstaka tvåorter
mätningar. Konsumentverket utför upprepade mätningar två
gånger år på vissa SCB torde kunna utföra vissaorter. analy-per

stabiliteten i månadsvisa relativa prisnivåer på basisser av av
KPI-data. Dessa underlag bör analyseras för bedömningatt en av
tidsstabiliteten.

Ur synvinkel uppstår risk för felen annan mäteren om man
priserna vid enda tidpunkt, d.v.s. under eller dagar.en etten par
Aktiviteter har i många fall varaktighet vecka och underen av en
förutsättning det så falletatt är det inteär viktigtär vilken
veckodag mätningarna genomförs. Däremot innebär utdragenen
mätning flera dagaröver risk för handelsmän,att attsom anar en
prismätningspatrull finns på omedelbart och med kortorten,
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särskiltframstårpriser.sina Dettasänkavaraktighet kan ensom
Medflerbutiksföretag.ingår iförsäljningsställenrisk förstor som

påsin datorvidprissättarenhyllkantsetiketter kanelektroniska
vissaellerför allaprisertid ändramycket kort varor.

konsumenternastidsperiodpåaspektentredjeDen an-avser
förenk-följandeLåttill utbudet.matsedeln görapassning ossav
ändrarveckanunderinte prisernaändrarButikernaling. men
tydligtalldelesdetvecka såtillfrån veckakraftigtpriserna att

tvåbetraktakampanjer. Låt typerframgår vad är avosssom
butiker-matsedelsinbeslutarden oavsettkonsumenter, somene
bestäm-konsumeraskallkonsumentdennekampanjer, d.v.s.nas

matsedelnandredenbestämda dagar,da maträtter anpassar
fiskpinnar denvilligerbjudanden och ätaförmånliga ärefter att

denveckafläskkotlett denochpå detlågt prisbutiken harvecka
kol-anpassad förprismätningpris. En etthar bravarugruppen

påkan utföraskonsumenter ortrigidelektiv den typen enavav
genomsnittieftersomhelstveckavilkenenda dagunder somen

likaungefärfinnasigförvänta storrimligtdetkan attattvara
varje vecka,varukorgmätningens stor-kampanjer iandel

konsumenter-flexiblakollektiv deundantagna. Förhelger ett av
veckad.v.s. gångkontinuerligtprismätningarfordras perenna

butikrespektiveiköperkonsumenterveckor. Dessaunder flera
fiskpinnardåveckor ärden/debara underifiskpinnar settstort

enkelhetsförOmviceochrelativt fläskkotlettbilliga manversa.
ändåflexible konsumentendenrestriktioneninskull lägger att

relevantså skullemånadgångminstfiskpinnarvill äta enperen
veckavarjepriserbordeundersökning innebära mätaatt man

månadenunderanvända detvarje butikmånad och förunder en
varuvariant/varugrupp.varjepriset förlägsta

dataförstudie analyseratbegränsadedennahar förSCB som
försäljningDataCompany AB.Nielsenerhållits från A.C. avser

butiker.i tvåsålda400torskfilé i paketdjupfrystaFindus gomav
veckakvantitetförsåldochmedelprisuppgiftdata finnsI perom

bland sjuttonmedvetetvaltsbutikerna hartvåunder 1995. De ut
med-defrågeställningar. Att ärnågraillustrerabutiker för att

allvarligasåintemöjligenproblemen ärvalda innebär attvetet
följande.framstå i detdet kansom
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Diagram l Genomsnittligt pris vecka för Findus djupfryst torsk i två butikerper
under 1995öre paketper

4000
3500
3000 .
2500 - suuml
2°°° T Bunkz;- - -

h1500
1000 -
500 --

O HJTt"Hf#f:. H HHH
15913172125293337414549

Vecka

De ovägda medelvärdena de 52 veckorna för veckomedel-över
priserna 2 753 respektive 2är 759 d.v.s. ovägdaöre, samma me-
delpris för butik 1 och butik I följande två diagram illustreras
sambanden mellan försålda kvantiteter och pris.

Diagram 2 Pris öre paket kvantitetoch vecka i Butik 1per per
4000

3500 A

3000 -

ä
rw-a Pns1g .i ä

Kvantitet l1
:L

Fmv-DXI-N; 5U1
Vecka

17Kvantitet multiplicerad med 3 för skalan skall fungera bättreatt
18Kvantitet multiplicerad med 4 för skalan skall fungera bättreatt
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Diagram 3 Pris öre paket kvantitetoch vecka i Butik 2per per
3000
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Vecka

Kvantiteterna varierar relativt mycket i butik 1 iänsett mer
butik liksom priserna. Kvantitetsvägda medelpriser helaöver
året, d.v.s. försäljningsvärde dividerat med antalsumma summa
paket, 2 631 för butik 1 och 2 752 för butik I butikär öre öre

varierar priset obetydligt, blir alltså det vägda medelprisetsom
praktiskt lika det ovägda medelpriset medan för butiktaget som
1 blir det vägda medelpriset betydligt lägre.

Butik tillämpade2 inte under årethela lägre pris 2 670änett
Butik 1 tillämpade lägre pris 2670öre. underän öreett en

tredjedel året, och sålde 51 volymen under dessaprocentav av
veckor.

Frågan vilken butikerna billigast, i första hand påär ärav som
Findus djupfrysta torsk, i andra hand på djupfryst fiskfilé och i
tredje hand på dagligvaror tydligenDet fel utgå ifrånattvore

konsumenterna köper sina endast de bil-att när ärvaror som
ligast under året eller månaden, i butik 1 köptes allt 50trots

all fisk till ganska normal prisnivå.procent av en
Om utgår ifrån kvantitetsdata inte föreligger för denattman

13Kvantitet multiplicerad med 4 för skalan skall fungera bättreatt
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inte någonprismätningarna kanorganisation skall utförasom
medelpriser användas.med kvantitetsvägdaansats

handlandeflexibilitet i konsumenternasformDen somav
harrespektive varuvariant deninnebär köper näratt man mer av

med upprepadepris skulle möjligen kunna hanteraslågt mät-
dyr metod ochbutik månad. blirningar i under Dettasäg enen

prissättningen till pris-butikernaskapar risker för att anpassar
mätningsaktiviteten.

Modell2.2.9

prisnivåjämförelse kannivå vilkenden lägsta förVarugrupp är
två försäljningsställenVid jämförelse prisnivåer mellangöras. av

antal alternativa model-kan tänka sigför ettVarugrupp manen
ler;

eller utväljsa alla varuvarianteri respektive butik totalräknas
urval varuvarianter. Varianter-sannolikhetsmetodmed ett av

varvid priskvoter beräknas.priser jämförs mellan butikernas
försålda kvantiteter förd.v.s.Dessa ovägt, oavsettaggregeras

försäljningsställe ellervaruvariant respektiverespektive i vägt
med kvantiteter/värden,

utväljsb alla varuvarianter elleri respektive butik totalräknas
Medelprisurval varuvarianter.med sannolikhetsmetod ett av

försålda kvantiteterberäknas butik, oavsettvarugrupp perper
kvantiteter. Genom-respektive varuvariant eller medför vägt

butiker,jämförs mellansnittspriserna Varugruppper

varuvarianten inomc respektive butik väljs den såldai mest
såldamed priset förpris jämförs mest va-varugruppen vars

riant i alla andra butiker,

billigaste varuvariantend försäljningsställe väljs deni respektive
billigastemed priset förpris jämförsav varugruppen vars

variant i alla butiker.andra

räkna-kanSPK:s prisnivåmätningar 1991/92I säga attman man
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enligt a med statistiska urval varuvarianterde modell av per
statistiska skapat sannolik-SPK hade med metodervarugrupp.

kunde specificerashetsurval varuvarianter, i de flesta fallav som
in-med Jämförelsen mellan två försäljningsställenEAN-numret.

ICA,detaljhandelsblock konsumentkooperationenom samma
övriga försäljningsställets pris föroch utfördes att engenom

normpris,utvald varuvariant i första jämfördes med ettsteget se
Ävenexakt varuvariant. vid jämförelse mellannedan, för samma

utgick från specifika varuvarianter och i de fall inteblocken man
återfinnas två block gjordesidentiska varuvarianter kunde hos

varuvarianter.bedömningar kvalitetsskillnader mellan Detav
alltså inte fråga jämföra medelpris eller lägsta pris iatt ettvar om

butik för med motsvarande mått för annanen en varugrupp en
butik. viss mån utgjorde färskt kött vissa charkuteripro-I samt

härvid.dukter undantagett
a genomsnittliga prisnivånModell utgår ifrån det denäratt

butikens hela sortiment analyseras. utgångspunktför Dennasom
tendens missgynna butiker med djupt sortiment,kan ha att etten

många i varje följanded.v.s. har varianter varugrupp, omsom
beskrivning riktig. sällanköpshandeln det märkbartIär är att
butiker på märkesdifferentierar sortimentet såort attsamma

vanligtvis lanseras i endast ellermärke och modellsamma en
butiker. exempelvis bildäck och hem-några kan gälla förDet

väljerelektronik och videobandspelare. ButikernaTV attsom
konkurrera med egenskaper hos produkterna i stället för enbart
med priset. butik i däck- eller hemelektronikbranschen kanEn

tillhandahållaprofileringen på eller fåtal märkenutöver ett ett
märken och modeller, bekymra sigflera andra attutan att om

försäljningen minimal jämfört med huvudmärket. Tillämpningär
a i mån dagligvaru-modell för dagligvaror skulle, den ävenav

då missgynna djupt sorteradebutikerna märkesdifferentierar,
de enskildabutiker inte beaktar sålda volymerna förom man
ifrån intevaruvarianterna i respektive butik, vilket vi kan utgå är

möjligt. enbart konsumtionen i hela landetDet är avgörsom
vägningstalen varuvarianter.för

amodell jämförs pris varuvariant mellan butiker.I Iper
ICA,jämförelsen mellan butiker från olika handelsblock KF
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i bilden.ändå inhomogenaövriga kommeroch varugrupper
skallprisavseendetd i detc likab, och att ettModellerna är

centraltdetmodeller attdessa ärFörfram tretas varugrupp.per
homogenitetskravetkanMöjligenhomogen.är va-varugruppen

modellerna.demellananingriera treen
butikermissgynnardeneftersomb uteslutasbörModell som

cModellbassortimentet.alternativexklusivaerbjuder utöver
möjligtblirknappastdet atteftersomgenomförablir svår att

liktbli ganskaförväntaskunnaskulleResultatetsålda.välja mest
säljs ipriser oftamed lågavarianterd dåmodellmedresultatet

priser.höga Konsumentver-medvarianterkvantiteter änstörre
d.modellket tillämpar

butik 2 tillämpardiagram 1-3exemplen iför attOm trorman
fabrikatpå andrad.v.s.på allapriser ävenstabila avvaror,

månadfrånstarktprisernavarierarbutik 2medantorskdjupfryst
a medföramodelltillämpning attså skullemånadtill aven

medanprisnivålika iskulle bedömastroligenoch1 2butikerna
butik bedöms2medförd förmodligenc ochmodell att vara

medbutikenantagandetdå påbyggerbilligare. Detta att va-
på åtminstonekampanjprisharveckorpriser mångarierande

respektiveinomvaruvariantnågon varugrupp.

Hjälpinformation2.2.10

mel-prisjämförelservidtänker påproblemomedelbartEtt man
varuvarianten Asaknakanbutikendenbutikerlan två är att ena

ivaruvarianten Bsaknabutiken kanandraoch den varu-en
varuvariantertvådessajämföras förbutikernadåKangrupp.

amodellenligt
priser förnormskapadesprisnivåmätningarSPK:sI aven

övriga.ICA, ochKFblockrespektiveinomvaruvarianteralla
förprislistavanligtvis enlistpriser frånutgjordesNormen av
in-samling dokument,avsågs då denprislistaMedblock.varje

tillsammansändringsmeddelanden,veckoblad ochklusive som
prissättning underbutikernasförrekommendationerutgjorde

d.v.s.utnyttjades,ordinarie priserPrislistansveckan.aktuelladen



BilagaSOU 21997:19 133

extrapriserna. Modellen byggde på kundeatt normen ses som
konsumenternas genomsnittliga värdering alla varuvarianter iav
förhållande till varandra. De enskilda butikernas genomsnittliga
följsamhet till prislistans ordinarie priser kunde ligga på nivåen
under eller 100 % skulle inte för långa tideröver skilja frånmen
varuvariant till varuvariant inom Skillnader i följ-en varugrupp.
samhet mellan hade ingen betydelse, butik kundevarugrupper en

dyr på djupfryst fisk billig på jordnötter relativtvara men nor-
Prisnivårelationen mellan två butiker beräknades kvo-men. som

mellan de genomsnittliga följsamhetstalen till prislistan,ten om
butikerna tillhörde block. Om butikerna tillhörde olikasamma
block blev det komplicerat i princip enligtmer men samma
modell. På detta kunde den butiken följsamhetensätt mätaena
till prislistan för viss djupfryst fiskfilé och den andrasortsen
butiken för eller flera andra djupfrysta fiskfiléer. Ingasortersen

iinsamlade data gick till spillo".
listpriser inteNär längre finns tillgå måste skapaatt man
med faktiska priser. metodpromemorinI Lokal prisni-normen

våundersökning på dagligvaror hjälpinformation från list-utan
priser, SPK 1992-03-27, har Anders Norberg visat hur detta
skulle kunna utföras. föreslagnaDe metoderna prövades på data
från prisnivåmätningarna i Enköping och Hudiksvall och visar på
mycket små skillnader i relativa prisnivåer. skattadeDe kon-
fidensintervallen blev kortare. Proven utfördesavsevärtt.o.m.
endast för butiker inom handelsblock. komplikationEnsamma
uppstår emellertid i det skapas butikspriser,att normen, som av
förutsätter butikspriser insamlas för unionen allaatt av varu-
varianter i de statistiska urvalen varuvarianter för blockentre av
för prisjämförelser mellan blocken skall kunna utföras. Varu-att
varianturvalen skall därför positivt samordnade, intevara som
SPK:s varuvarianturval oberoende. SCB väljer införsom var
1997 års mätningar KPI varianturvalen med negativav sam-
ordning.

En idé till lösning problemet jämföra två butikerattannan av
varuvarianter utnyttja teknikutan är attgemensamma samma

Eurostat i PPP-mätningarna med kedjning via andragörsom
butiker. Detta komplicerat och beskrivs inte här.är
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b dModellerna innebär inom varje iatt man varugrupp-
varje butik väljer prismäta den billigaste varianten. Definitio-att

skall då så rymlig de flesta butiker harattnen av varugrupp vara
åtminstone varuvariant välja så snävatt atten men varu-
varianterna inte framstår icke jämförbara kvalitetssyn-som ur
punkt. Görs definitionerna tillräckligt vida får inte problemman
med tekniskt kunna jämförelser prisnivåer mel-göraatt rent av
lan butiker.

2.2.11 Statistiskt mått

I första hand sammanfattas jämförelser med index. indexIen en
kan och tjänster sammanfattas. andra hand,I trorvaror om man

det belysande för läsaren, kan detta omräknas tilläratt mer
kronor månad/år för viss hushållstyp. Då måsteper en man

inblanda volym och absolut prisnivå i kalkylen och volymerna
kan variera från hushåll till hushåll vilketavsevärt gör att ett
exempel kan verka mindre relevant mångaför läsare.

2.2.12 Tillförlitlighet

Det viktigt tillförlitligheten, statistiskaden kvaliteten, kanär att
uppskattas, analyseras bedömasoch prismätningsorganisatio-av

enkel och lättillgänglig för läsaren. Utgående frångörassamtnen
konsumenterna ändrar sitt beteende efter lokal under-att en

sökning och konkurrensen verkligen främjas så måste in-att
formationen tillförlitlig, för kommer både företagvara annars
och konsumenter få problem.att

statistiska kvalitetsbegreppetDet skulle kunna följandeges
komponenter prisnivåjämförelseför en
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Relevans

Innehåll
Avgränsning vilka försäljningsställen ingår i jämförel-av som
sen

Definitioner av varugrupper
Avgränsning vilka ingår i jämförelsenav varor som
Modeller

Konsumenten bunden eller flexibel i sin matsedelär
Aktualitet

Håller prisnivårelationerna längre mätveckanän

Noggrannhet

Systematiskt fel
Täckningsfel

Varugrupper och/eller varuvarianter saknas i underlaget
Kvalitetsskillnader

Varuvarianter och jämförs kvalitetsskill-trotsvarugrupper
nader

Vägningstalsinformation
Hjälpinformation norm
Påverkan

någon butikHar på haft vetskap mätningenorten om
varianturvaletHar blivit allmänt känt

Precision
Slumpmässiga urvalsfel

Urval varuvarianter alltid urvalsfelav ger
Normer bygger på skattning relativa priserav

2.2.13 Jämförbarhet tidenöver

För kunna analysera strukturella skillnaders effekter på pris-att
nivåskillnader mellan fordras mätningarna blir jämför-orter att
bara tiden. Om vid varjeöver mättillfälle, liksom Konsu-man
mentverket och tidigare SPK, prisnivåerna på tvåmäter orter,
måste många parvisa mätningar innangöra någon analysman av
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slag kan bli möjlig. Strukturella data kannämnt orternaom vara
viktiga i förklaringsmodell och då hjälper det föga haratten man
prismätt tjugotalet försäljningsställen på respektive det ärort,
antalet blir begränsningen för analysen. I den för-orter som
modligen bäst underbyggda utredningen detta slag gjorts,av som
Sambandet mellan butiksstruktur och prisnivåer inom daglig-
varuhandeln från 1991 baserades analysen på dagligvaru-384
butiker i statistisk från hela landet.urval Utredningen kundeett
ändå inte med tillfredsställande säkerhet slå fast effekter av
strukturella skillnader på priset mindre än ettsom var par pro-
cent.

2.3 Insamlingsmetod

Med teknikers inträde i handeln uppstår möjligheter förnya nya
datainsamling. Hittills har bl.a. SPK, Konsumentverket, PRO,
LO och dagstidningar samlat in prisdata manuellt för prisnivå-
jämförelserna. SCB samlar också in data manuellt för KPI. Före-

GfK Panel Services gjorde i början 1996 bearbetningtaget av en
data i marknadsdatabas dit data levereras från butikernasav en

datakassesystem. Butikerna ombesörjer kopieringen filer frånav
butiksdatorerna.

SCB:s prisinsamling avseende dagligvaror i KPI omfattar cir-
ka 12 000 priser varje månad och utförs med och ipapper penna
butikerna. SCB utreder för närvarande möjligheterna att an-
vända handburna datorer prisinsamlarna/intervjuarnaså skallatt

uppgifterna i direkt viddator butiksbesöket. skaparDettanotera
fördelar jämfört med det helt manuella överför-tre systemet; en

ing data utgår, granskning orimliga och ologiska värden kanav av
omedelbart, data föreligger klara snabbare.göras

finns företagDet marknadsundersökningargör attsom genom
utnyttja handburna datorer med inbyggda streckkodsläsare. Det-

ointressant för SCB i varuvarianternaKPI eftersomärta är
utvecklatbestämda i förväg. WiseFöretaget Too i Karlskrona har

metod prismätningarför bygger på den går iatten som som
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medvaruvariantens EAN-nummerfångarbutiken med datorn
EAN-kodentangentpanelen.och priset viastreckkodsläsaren
butikerprisobservationer för dematchningutnyttjas vid somav

jämförs.
och streck-med handburen datormetoden,sistnämndaDen

enligtrationell arbetarkodsläsare, kunna om manvarasynes
Även då den ibörprismodellen lägstamätaatt varugrupp.per

varuvarianten dokumenteras.respektive butik valda
Panel Servicesbl.a. GfKButikskassedata, analyseras avsom

i detmycket intressantaNielsen AB,och A.C. Company attär
i databa-volymuppgifter. Varjeinnehållerdatadessa postäven

med totala intäktervecka,försäljningen under mättensen avser
medel-blir med nödvändighetförpackningar. Prisetoch antal ett
hundraendast någraProblem i dagslägetpris vecka. är attper

någonså det endasttillförsäljningsställen anslutna ärär systemet
finns problemingår. Detbutik normalstorenstaka ort somper

säljs tillingår, bl.a. färskvarorintemed helaatt somvarugrupper
kampanj-varuvarianter ochvissa skrymmandekilopris och att

gäller volymerna.åtminstone vadbehandlas separat,varor
hänvisade tillprismätningarSammanfattningsvis torde vara

emeller-där handburna datorerinsamlingsarbete,manuelltstort
granskade data ochtillhela framtid kan snabba processenupp

kontroller.inbyggdakvalitetbli säkring för bra genomen

index ochEstimationsmetod för2.4

osäkerhetstal

avhängig beslut i avseendenindexSkattningsmetoden för är som
medOsäkerhetsuppskattninghär.modellval och utelämnase.t.c.

varuvarianter kanföljd urvalpå urvalsfel tillavseende av av
på detrandom half-sampling,repeatedskattas med sättt.ex. som

mätningar.gjordes i SPK:s
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2.5 Redovisningsplan

Index har basvärde 100 med vilket jämförelseobjekten, i dettaett
fall försäljningsställena, jämförs. Försäljningsställena begrän-är
sade till antal avsiktenoch de skall redovisas för sig.är att var
Dagligvarorna kan indelas i redovisningsgrupper, har tidigare
konstaterat färskvaror skapar speciella mätproblem deatt genom
hastiga prisfluktuationerna. Vidare skulle det kunna in-vara

särredovisa bensinstationssortiment Itressant att t.ex. e.t.c.
SPK:s mätning redovisades dagligvaror totalt och dagligvaror
exklusive kött och chark. Varje särredovisning ställer krav på
tillräcklig urvalsstorlek i antalet alternativtvaruvarianter varu-
grupper.

Index beräknade för olika hushållstyper borde inte kräva stör-
varianturval kan laborera med olika sammansätt-re om man

ningar varukorgarna på varugruppsnivån. innebärDetta attav
måste ha uppgifter konsumtionens fördelning på olikaman om

exempelvis djupfryst fiskfilé, jordnötter och gris-varugrupper,
Ävenkött. här kan det uppstå systematiska fel eftersom konsum-

tionsstatistik för hushållstyper, i den mån den existerar alls för
dagligvaror, på varugruppsnivå. Frågan pensio-är ären grov om
närshushållets och barnfamiljshushållets val varuvarianter ärav
lika inom eller skillnaderna mellan hushållsty-varugruppen om

i preferenser och konsumtion mellan varuvarianterär störreper
inom mellanänen varugrupp varugrupper.

2.6 Samråd med företrädare för

uppgiftslämnare

Det skall undersökas samråd med Företagens Uppgiftsläm-om
nardelegation, skallFUD, ske enligt förordningen 1982:668.
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Genomförande2.7

Blankett/datasystem2.7.1

displaymed litenalternativt handdatornBlanketten av papper
varuvarianterna alternativttydligt beskrivaskall varugrupperna

missförstånd blir för-variantergruppen så risken förattav
vill ha förockså bli aktuelltkansumbar. Det utrymmeatt man

produkteruppgifter liknandeprisinsamlaren att notera omom
i butiken.valda inte finnsden

försäljningsställen2.7.2 Ram över

avgränsningrelevantdel arbete iliggerDet göraatt avenen
försäljnings-Populationavsnitt 2.2.3undersökningsorten, avse

inte välbekant försåvidadetta kanställen. Innan ärgöras, orten
allaförteckning och kartaundersökningsledaren, behövs överen

försäljningsställe-basuppgifterförsäljningsställen vissasamt om
in-särskilt intressedetkonsumenterna kanFör attvara avna.

utsträckningtill i sådanytterområdenkludera att stor-orten
alternativa inköpsstäl-lågprisbutiker,marknader och utgörsom

undersökningen.ingå ilen, kommer att
tillräcklig kvalitet förtorde hayrkesdelTelefonkatalogens

i tele-duger kartanundersökningen, kanskeavgränsning ävenav
dess-försäljningsställen skallFörteckningenfonkatalogen. över

och dåuppgiftsinsamlingen,registret fördet praktiskautom vara
vissamissas. börförsäljningsställe Detfår inget avsättas resurser

ställe undersökapå ochprismätningsperiodenunder att ort om
i förteckningen.finnsnågon butik demdet finns utöver som
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2.7.3 Ram ochöver varugrupper
varuvarianter

Här föreligger två olika situationer, beroende på modellval.
definieraKan på meningsfullt och all-ettman varugrupper

för inom varje väljamänt exempel-sättaccepterat att varugrupp
vis den billigaste varuvarianten i respektive butik, modell d, då
ligger arbetet i skapa dessa definitioner. De bör tämligenatt vara
lika Jordbruksverkets och/eller SCBs hundratalet varugrupper
för vägningstalsinformation skall erhålla, då blir deatt att men
visserligen inte tillräckligt homogena. valetFör varuvariantav
behövs inga register eftersom valet utifrån sortimentet igörs
respektive butik. Om däremot vill lägga in varumärke iman
definitionen för så fordras i förväg känner tillattvarugrupp man
alla varumärken. Exempel på denna metod Konsumentverketsär
beräkningar.

En metod skall genomsnittspriset eller genomsnitt-mätasom
liga prisnivårelationen för hela sortimentet fordrar uppräk-en
ning varuvarianter volymuppgifter ellersamtav per varugrupp
omsättningsuppgifter. SPK och SCB har för syftet göraattsenare
varianturval till dagligvaruhandelnsKPI leverantö-störstatreav

ICA, och Dagab biståttsKF med register levereradeöverrer
produkter till detaljhandeln och försäljningsvärden i partihan-
delspriser. SPK utnyttjade dessa register för urval till sina pris-
nivåmätningar. inte självklartDet partihandeln skulle till-är att
handahålla någon myndighet dessa register, och inte hellerannan

det självklart partihandeln deär används SCBatt gärna attser av
för ändamål KPI.änannat

Partihandelsregistren omfattar i endast kolonialva-stort sett
och inte dessa i full utsträckning. Vissaror, ens varugrupper, som

exempelvis glass, mejerier och bryggerivaror, levereras i stor
omfattning direkt tillverkaren till butik. Färskvaror liggerav
också helt utanför statistiken. För utanför partihan-varugrupper
delsstatistiken måste uppgifter insamlas i särskild ordning. Vida-

kan här saknas enstaka varuvarianter levereras direktre som av
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försäljningsställenvaruvariantersådanaochproducenten som
utredas.måsteregi. Dettaiimporterar egen

produkter-närvarandetrenden för attcharkuterivarorFör är
därmedochförpackningistandardiseradealltmer merblirna

be-mycketdäremotdetfinnsköttFörkolonialvarorna.lika
detaljhandelsledet. Detiförsäljningenuppgiftergränsade om

styckningsarbetet.delutförbutikernapå storbl.a.beror att aven
logistik-butikskedjornasdelsombesörjsköttLeveranserna avav

Även KPIför ärstyckningsföretagen.och delsverksamhet av
bland färsktvaruvarianterurvalunderlag förpå brabristen av

bekymmer.kött ett
hanterasmarknadsdatabasen,omnämndatidigare avDen som

iharNielsen, settoch stortGfKföretagen sammaprivatade
produkterAllapartihandelsregister.nämndainformation som

finnsPLU-kodmedandravissadessutomEAN-kodmed samt
emellertidGfK hanterarförsäljningsställen.urvalför stortett av

bransch-iintressekommersielltärendast avsomvarugrupper
200cirkadefinieratharundersökningar. De somvarugrupper

Uppgifter-dagligvaruförsäljningen.hälftenknapptmotsvarar av
bådepriserkommersiellatillköpasannolikt bragår avattna

urvalsramar,de endastförbehållunderNielsenoch attGfK som
förhandlalämpligtvaritförstudie inte atti dennadärfördet har

registren.pris förfram ett

varuvarianterUrval2.7.4 av

valetutföraprisinsamlarend skallc ochmodell avEnligt
försäljningsstället.ibesökvidvaruvariant

förmodligen gö-kanSPK-modellenenligtvarianterUrval av
urvalsdragningmotsvarandeerfarenhetochstödmed visst avras

står iurvalsstorlekarnagivetemellertid inte attKPI. Detför är
prisnivåundersökning be-ochvarandra i KPItillproportion en

SPK-mätningen mättes ettIvariationsstrukturen.påroende
försäljnings-varuvarianteralternativt 300bruttourval 200 perav

precisionidagurvalsstorlekVilken somställe. sammagersom
konkurrensla-enligtFörbudetokänt.mätningarSPK:s ärtidigare
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cirkaprislistor har sannoliktmot ökat spridningen i priser.gen
Omfattningen aktiviteter måhändaär storleks-av av samma
ordning, de s.k. extrapriserna med röda prislappar har minskat i
antal prissättningen kan istället generelltmen antas vara mer
rörlig.

Det i jämförelse med SPK:s mätningar tillkommande proble-
varianturvalenärmet göraatt med positiv samordning så att

kan skattas med minsta möjliga varianturval. Unionennormer av
alla varianturval måstetre i alla försäljningsställen,mätas men
enbart det blockets varianturval bör användas vid skatt-egna
ningen följsamhet till kanHär det frågaav normen. vara om en
viss informationsförlust.

Med viss försiktighet kan bruttourvalen böranta attman vara
storleksordningen 500 varuvarianter. Urvalsstorleken måsteav

sedan fyrdubblas för minska osäkerheten i skattning,att mätten
med konfidensintervall, till hälften.

2.7.5 Produktkunskap och kvalitetsvärdering
Detta mycketär centralt och viktigtett område och den kompe-

kan uppvisas i dessatens avseenden avgörande förärsom accep-
resultaten. Med atansen modell och tillämpningav av en norm

för varje handelsblock ICA, KF och Dagabs kunder, eventuellt
flera skall de varuvarianter ingår i respektive jämför-som norm

mellan blocken. Härvid skall för kooperationensas t.ex.man
djupfrysta torsk i paket med 600 varumärket Blåvitt, finna den
eller de rimligt jämförbara produkter hos de andra blocken.

Med d,modell då prisinsamlaren skall välja lägsta pris inom
fordras motsvarande kunskap för i förväg defi-en varugrupp, att

niera Definieringen kan tillgå så räknarvarugrupperna. att man
vilka varuvarianter tillåtna, vilketär register-ärupp ett stortsom

arbete måste utföras med sådan noggrannhet inte någonsom att
oförutsedd aspekt bortses ifrån. Att registren inte innehåller alla
varuvarianter skapar problem statistiska urvalsamma som om
skulle utföras.

En förutsättning för verksamheten ellerär antalatt etten
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besitterprismätningsorganisationeniassistenterochhandläggare
andraochprovkökmedSamarbeteproduktkunskap.tillräcklig

ochICAKF,Konsumentverket, mat-hosverksamheterliknande
tjäns-ochkompetensdessasutnyttjandem.fl. ellerjournalister av

lämpligt.tordeter vara

företagsägaren/medKontakt2.7.5

butiksföreståndaren

iskall inteförsäljningsställen tasförföreträdaremedKontakt
ochsyfteundersökningsinformationskriftlig upp-förväg. En om

besöket.vidskall lämnasläggning

Lokalkontor2.7.6

pris-skallförsäljningsställentjugotalförutsättningUnder ettatt
500storleksordningenvaruvarianter ärurvaletochmätas avav

välsorterade för-iprismätarevarjemedräknaså får attman
mätningen. Kvarters-förarbetsdagbehöversäljningsställen en

sortimentlitetmedm.fl.lågprisbutikerbensinstationer,butiker,
Medstorlek.bruttourvaletsprismäta, engår fortare oavsettatt

arbets-behövsprismätareförslagsvis sju tremedorganisation
börrespektivepålokalkontor ortprisinsamling. Ettdagar för

konferenslokal i dethyrdförslagsvis iinrättas,lämpligen en
inkvarteras.personalenhotell där

fältarbetareVal2.7.7 av

organisationerexisteranderedananlitamellanvaletstårHär att
organisationbyggaochfältarbetemed att egenenuppvana av

tordefältorganisationerexisterandeanlitapersonal. Attmed ny
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innebära klart lägre kostnader då fältarbetet kommer att ta en
klart mindre kalendertid i anspråk, kanske 3-4 dagar, tidenän
för hela mätningen från planering till publicering, kanske en
månad.

På respektive torde lämpligt antal fältarbetareort ett vara
7-10 alltför få innebär kalendertiden dras medanattpersoner. ut
alltför många skapar administrativa problem och reskostnader.

Om företag med rikstäckande fältorganisationett anlitas vore
det kanske möjligt allt avdela tjugotal prisinsamlareatt trots ett
för prismätningarna utbildning och fortlöpandesom ges som
samlar erfarenhet. Detta alternativ har nackdelen det innebäratt

och inkvarteringskostnaderstora och låg flexibilitet. Finnsres-
det fler prisinsamlare i organisationen bör de utnyttjasnog men
de måste då utbildning inför varje mätning. I organisationges en
med hundratalet fältarbetaresäg det dock inte givetär allaatt
skall utnyttjas flexibelt, det ideala kan 30-40 bildaratt t.ex.vara
kärnan prismätare de normaltär utför arbetet.av som som

2.7.8 Utbildning fältarbetareav

Utbildningen föreslås ske på lokalkontoren under första dagen,
då fältarbetarna anländer. Den skall innehålla utbildning om
förhållning vid besöket, produkter och eventuellt hantering av
handburna datorer.

2.7.9 Fältarbete

Fältarbetet innebär samla in priser för specificeradeatt varu-
varianter modell a alternativt samla in priser för deatt varu-
varianter inom respektive billigast modell d.ärvarugrupp som
Med handburna datorer kommer data granskas logiskt ochatt

rimlighetskontrollermed direkt vid observation.
Strukturuppgifter butiken skall samlas in, delsom genom
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ingången,vidskyltstår påöppethållandelokaleniinspektion
säljytan delsochföreståndarenhosförfrågan genomgenom

ochkonkurrentertill tät-avståndgrannskapetinspektion av
för före-uppvisasdockskalluppgifternoteradeortsgrad. Alla

ståndaren.

granskningochDataregistrering2.7.1O

medinsamlasuppgifteraktuelltblirDataregistrering papperom
lokalkontorenhademätningarVid SPK:soch enmanpenna.

in.lämnadesdevartefterregistreradesdär datatvå datorereller
fram.granskningslistadataregistreringenDirekt efter togs en

avskrivasomedelbartkundegranskningsposterEventuella om
iriktighetenstyrkteanteckningargjorthadeprisinsamlaren som

kompletterande bu-kundefallandraoch indata ettinsamlade
butikdärpå. Eneller dagendag togutförastiksbesök samma

rekommen-förfarande kanhantera. Dettatimmeungefär atten
scanning iförochutrustningfinnsIdagderas. även programvara

dataregistrering.snabbarebetydligtinnebärPC-miljö ensom

analysochGranskning2.7.11 av

kvalitetsskillnader

ellerhanddatormedÄven i butikendirektgranskasdataom
kvalitets-ochgranskningåterstår vissdataregistrering såefter

inter-därfärskvarorfrämstgällerefterhand.i Detvärdering
varuvarianterpriser föra samlar inmodellenligtvjuaren även

Ex-i förväg.specificerasinte kunnatmärkeochursprungvars
förekommande leveran-alla påintesannoliktempelvis ortenär

i förvägfalukorvpåvarumärkeneller allaköttfärskttörer av
mätningenifärskvaror ärinkludera attmetod förkända. En att

i stäl-varumärkenförekommandeallainventeraför dessa varor
urval.i förväglet för göraatt
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2.8 Bearbetning analys och efterarbete

Bearbetningsprogram kan skrivas i förslagsvis SAS ellersystemet
liknande. Kommunikation mellan olika Microsoft-program fun-

bra för data skall kunna registreras iatt exempelvisgerar numera
Excel, bearbetas i SAS och resultat flyttas till Excel och Word.

2.9 Rapportskrivning och publicering
Till grund för kostnadskalkylen förutsätts skallatt rapporten
skrivas. Arbete torde komma läggas ned på sprida resulta-att att

prismätningarna bl.a.ten presskonferenser och sprid-av genom
ning flygblad.av

3 Utvärdering verksamhetenav

Uppdragsgivaren, samhället betalar mätningarna, önskarsom
erhålla vissa effekter bedriva denna verksamhet med pris-attav
mätningar. De skall stärka konsumenternas ställning och därmed
bidra till främja effektiv konkurrensatt mellan företagen ien
dagligvarubranschen. Prisbildningsmekanismens centrala roll

konkurrensmedel mellan företag får inte skadas.som
Det rimligt krav frånär samhälletett verksamhetenatt ut-

värderas fortlöpande de krav ställts för verksamheten.mot som
Primärt kan sådan utvärdering bestå i undersöka i vilken gradatt
konsumenterna har haft möjlighet tillgodogöra sig informa-att
tionen, undersöka hur de påverkats iatt sina val och hur länge
denna påverkan har haft effekt i deras val. Utvärdering innebär

statistiska undersökningaratt emellanåt bör utföras såväl för
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lämpligenkanDettadetaljistföretagen.förekonsumenter som
medinstitutnågotellerSCBtill annatuppdragpå vanagöras

hushållsundersökningar.med
hur företagenanalyserarimligtförefaller att upp-Det även

valpreferenser,förändradeeventuelltkonsumenternas avfattat
påverkatundersökningarnagradi vilkenförsäljningsställen samt

Skadaprissättning.ochkonkurrensmedelvali derasföretagen av
ochmätmetodentillsigföretaginnebärakan ettatt anpassart.ex.

utsträckningi mindre attkonkurrensmedel samtvissaanvänder
lyckatsocheffektivareblivitvisafå chansde inte kan attatt man

sällan.förutförsprismätningarberoende påpriser,sänka att

Kostnader4

skattade. Dekostnaderna är grovtInledningsvis skall sägas att
utföraskallorganisationvilkenberoendenaturligtvisblir somav

där.finnsredankompetensvilkenochprismätningarna som
kronor.000cirka 500bliuppskattasUtvecklingskostnaderna

prismätningar hoshittillsvarandeerfarenhetDå förutsätts att av
utnyttjas.Konsumentverket kanellerSPK

ochkontakterskapaochproduktkunskapupprätthållaAtt
förförutsättningviktigandramed ärsamarbete experter en
år.kronor000300kostabedömstrovärdighet,mätningarnas per

därefter.minskaochåretförstahögrenågotkanKostnaden vara
Årliga torde kommavaruvarianturval attuppdateringar av

ställerpartihandelsföretagenkronor000cirka 200 uppkosta om
statistik.med

inklusivepåmätningengenomföra ort,Kostnaden re-enatt
be-publiceringochanalysbearbetning,traktamenten samtsor,

kronor.000230kostakunnadöms
någonpåhushålltill 1 000 ort,enkätUtvärdering genom en

cirkakostarochrekommenderasort år,gångkanske peren
000 kronor.80
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Strukturanalys kan inte utföras förrän åtskilliga har pris-orter
Kostnadenmätts. uppskattas därför inte

Ett räkneexempel:

I Sverige finns enligt Svensk Dagligvaruhandel 1995/1996 cirka
5 300 dagligvarubutiker, små butiker Pressbyrån inräknat,som
och 1 100 bensinstationer med livsmedelsförsäljning. Om 20 buti-
ker på kan prismätas medort rörlig kostnad 230 000en en av
kronor skulle det kosta 74 miljoner kronor alla dagligva-mätaatt
rubutiker och bensinstationerna i landet. relationI till den pri-

konsumtionen dagligvarorvata pä 168 miljarder kronorav utgör
den rörliga kostnaden endast 0,4 promille och utvecklingskostna-
den blir försumbar i sammanhanget.
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3Bilaga

prisnivårelationersUppmätta
analysEntiden.hållbarhet över av

1995.dagligvarorförKPI-data

1995:09CkonsumentpriserinformationUtredningen omom
iKPI-databefintligaanalysutföraSCBuppdragit åthar att aven

resultatenförunderlag avgöra enavskapa attsyfte omettatt
pådagligvarubutiker ärortprisnivåer irelativa enmätning av

förrelevantaendastresultaten ärtid ellerlängrehållbara omen
mätveckan.

1995förKPI-data1

basmät-data,År månader13då hareftersomvalts1995 har av
deni EUmedgickSverigeinräknad.1994decemberiningen

varierandeimatprisernapåverkadevilket1995januariförsta
livsmedels-1995 hardecembertill1994decemberFrånriktning.

Från-enligt KPI.0,9genomsnitt procentmed istigitpriserna
livsmedelsprisernaharfruktfärskochgrönsakerfärskaräknas

mycketvisar hurdiagramFöljande varu-med 1,5stigit procent.
harberäkningenigrönsaker,färskaochfruktfärsk somgruppen

livsmedelförprisindexpåverkadeviktsumman,9 procent av
1995.under

föränd-priserna1994 hardecemberfrånutgångspunktMed
diagramföljande1995. Iunderlivsmedelvissakraftigt förrats

förtill KPIunderlagetfrånvaror/varugrupperenstakaredovisas
livsmedel.
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Diagram I Konsumentprisutveckling för livsmedel inklusive och exklusive färsk
frukt och färska grönsaker. December 1994-december1995

35
- Frukt

gront25

/LivsmedelexkHruId
ochgront - -..

J r M A M J J A s o N o

Diagram 2 Konsumentprisutveckling för enstaka och med kraftigtvaror varugrupper
förändrade priser under 1995.December 1994-december1995

-ñ-Nalochgu
-F-Gdddc.man
-4-MargannLnu
-G-Dasu
-â-Mpl
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månader.l0endast förstundskrivandei1996 finnsårförData
livsmedelpåårs data1996med är attnackdel momsEn annan

gickprissänkningdennaGenomslaget an-januari.lsänktes av
variationerskapadevilketbutiker, storaolikaiolika forttagligen

året.börjanibutikermellanprisutvecklingi av

Beräkningsmetod2

ihållbarhetenbeskrivaochproblem mätasvårt attDet är ett
inomförsäljningsställenprisnivåer förrelativatiden uppmättaav

slagolikamed tvåanalysföreliggande göraatt aviVi harort.en
urvalsfel, d.v.s.vanligtvihardet första enettFörvariationer.

urvalendast ettmätertill följdosäkerhet avattstatistisk manav
ihardagligvarubutikEnsiguttalavillobjektde om.mansom

prisför-ochvaruvarianter mäter0005storleksordningen man
urvalstatistisktmedtill etttidpunktfrånändringen annanenen

ifelslumpmässigtfårsåvaruvarianter ett400cirka manav
dettaförsäljningsställena ärochmätningen. För ettvart av

procentenheter när:2storleksordningenfelslumpmässiga av
påbaseratresultatetinnebärvilket attskattas,prisutvecklingen

tvåellerlågtförprocentenheterbli tvåkanvälmycketurvalet
förvärdetdetförhållande tillihögtförprocentenheter sanna

på.redariktigtaldrigfårSanningensortimentet.hela man
försälj-mellanolikheternavariation ärandraDen typen av

tilltidpunktfrånprisförändring annan.i enningsställen ensann
slump-döljsinteprisändringdensann avMed somavses

skallprisnivå-mätningarortsvisa varaurvalsfel. Förmässiga att
medeloch attettkonsumentervägledningföreffektiva somav

tiden,hållbara överresultatenbörkonkurrensenstärka vara
betyderpubliceringstillfället. Dettillmättillfälletfrånåtminstone

försäljnings-mellanprisförändringiolikheternadeatt sanna
prismätningendaresultatensmå förskall attställen enavvara

mättid-prisnivåer förrelativaUrvalsfelet föranvändbara.skall
mätningar.i SPK:suppskattatsharochuppskattaskanpunkten
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Bidragen till variationerna i de analyserade prisindexserierna
för 1995, urvalsfel och olikheter i prisförändringar försanna
försäljningsställen, har alltså inte kunnat särskiljas.

För så mycket möjligtatt fokusera på de enskilda butiker-som
olika förändringar priser tiden,nas över dessaav oavsett om

förändringar beror på slumpfel eller olikheter, har s.k.ettsanna
prisindex beräknats. Ett prisindexnormerat med december

1994:100 har först beräknats för varje försäljningsställe och må-
nad 1995. I KPI ingick 61 försäljningsställen för dagligvaror
under 1995. Dessa 61 prisindex har för varje månad sedan divide-

med medeltaletrats samtliga 61 försäljningsställens prisindexav
för respektive månad så s.k. normeradeatt prisindex har er-
hållits. Avvikelsen från index100 denär enskilda butikensnu

avvikelseuppmätta från den allmänna prisutvecklingen för må-
naden.

3 Resultat och slutsatser

I föreliggande analys beaktas alls den omfattning förändradav
prissättning blir följden mätning ochatt publiceringsom av en
utförs på ort.en

Analysen dels dagligvaror totalt enligt KPI:s definitionavser
daglig-varor med olikasamt delgrupper exkluderade. Varugrup-

har exkluderats färskaär grönsaker,per färsksom frukt, färsk
fisk, färskt och mjukt bröd, färskt kött och charkuterier.

Det värderingsfrågaär vad kan kallas acceptabelen håll-som
barhet tidenöver för prisnivårelationer.uppmätta Att utföra
någon form statistisk hypotesprövning att det inteav före-av
kommer olikheter i prisförändring mellan försäljningsställen" är
inte meningsfullt då det självklartär olikheter finns.att Man bör
vid analysen hålla i minnet 95 procentiga konfidensintervallatt
för prisförändringen har storleken cirka :2 procentenheter per
försäljningsställe och månad. Per hundra prisföränd-uppmätta
ringar kan alltså förvänta sig cirka fem noteringarman harsom
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2än procenten-riktningen störreendera ärslumpfel i somett
prisnivå-i SPK:skonfidensintervallenprocentiga99heter. De

iprocentenheter,eller :4:3längdoftasthademätningar aven
lågprisnivåskillnaderUppmätta15.såfallenstaka stora som

5minstinteden procenten-felmarginalennormalt inom varom
heter.

i diagrammånadochförsäljningsställe presenterasData per
tabellerfrånhuvudsakligendrasslutsatser8-17,på sidorna men

5-7.sidornapå
förändringenhurredovisaroch 4.13.1 stor1.1, 2.1,Tabellerna

deförtilltidpunkt ärprisnivå frånrelativberäknadi annanenen
tidpunkternamellan är treAvståndetförsäljningsställena.61 en,

tidsavståndmånadspåFördelningenmånader.respektive ensex
februari/januari,januari/december,jämförelserpå allabaseras

index.732d.v.s.,december/november,
i prisför-skillnadenredovisaroch 4.23.22.2,1.2,Tabellerna

demöjligaallaförtilltidpunkt ärfrånändring avparannanenen
tidpunkternamellan är treAvståndetförsäljningsställena.61 en,

tidsavståndmånadspåFördelningenmånader.respektive ensex
februari/januari,januari/december,jämförelserpå allabaseras
försäljningsställen,61x60/21830för,december/november par av

författa-bedömertabellerDessaindexkvoter.960totalt 21d.v.s.
intressanta.de mestren som

skulle 47totalt procentdagligvarorförvisar1.2Tabell avatt
högstmedförsäljningsställenjämförelserparvisa pro-alla enav

genomföraväljerdesamma attbliavvikelsecentenhets manom
positivDetförst ärmånad än avsett.mätningen ensenareen
parvisaalla19följande:negativ procenttolkningen, är aven

förändrasprisnivåer änförsäljningsställensjämförelser merav
måna-tillfälletilltillfälle trefrån annatprocentenheter ettetttre

medförurvalsfeletminnet attihaDå skall attder mansenare.
jämförelserna ävenfemcirkaförinträffa procentkandetta av

mellan för-förekommaskulleprisutvecklingiolikheteringaom
säljningsställena.

färsktgrönsaker,färskafrukt,färsklokalprisvarornas.k.De
varierandeverkligensigfisk visarfärskbrödmjuktoch varasamt

försäljningsställe. Ex-tillförsäljningsställefrånprisförändringi
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luderas dessa blir resultaten relativa prisnivå-uppmättavaror av
hållbara i tiden. Färskt kött och charkuterierävener mer är

också variabla andra dagligvaror.änmer
Ett slutligt exempel: I lokal prisnivåmätning dagligvaroren av

exklusive färskvaror bedöms felmarginalen vid jämförelse av
prisnivåerna för två försäljningsställen cirka :5 procentenheter
enl SPK så de olikheterna istor prisförändringarattvara sanna
för de två försäljningsställena från mättillfället till publicerings-
tillfället normalt torde mindre hälften såän dennastorvara som
felmarginal. Hur de relativa prisnivåerna förhåller sig efter publi-
cering resultaten har analyserats i föreliggande PM.av

Tabell I.I Förändring relativ prisnivå butik från tidpunkt till medav per en en annan
3 respektive 6 månaders avstånd. Andel försäljningsställen i procent.

KPI-data för dagligvaror totalt 1995.

Absolutbelopp pris-av
förändring 1månadsavstånd 3 månadersavstånd 6 månadersavstånd

0-1 64 45 43
1-2 26 36 30
2-3 7 11 18
3-4 2 5 4
4-5 O 2 3
5-6 O 0 1

Tabell 1.2 Förändring relativ prisnivåkvot mellan butiker från tidpunktav par av en
till med 3 respektive 6 månaders avstånd. Andelen annan par av
försäljningsställen i KPI-data för dagligvarorprocent. totalt 1995.

Absolutbelopp för-av
ändring priskvot 1månadsavstånd månaders3 avståndav 6 månadersavstånd

0-1 47 35 31
1-2 30 28 25
2-3 14 18 19
3-4 6 10 12
4-5 2 5 6
5-6 1 2 4
6-7 0 1 2
7-8 0 0 1
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medtilltidpunktfrånprisnivå butikrelativFörändringTabell 2.1 annanenenperav
iförsäljningsställenAndelavstånd. procent.månadersrespektive 63

fiskbröd ochfrukt, grönsaker,färsktexklusivedagligvarorförKPI-data
1995.

pris-Absolutbeloppav avstånd6 månadersavståndmånadersavstånd 3månads1förändring

4554680-1
3330231-2
131182-3
5313-4
3104-5
0005-6

tidpunktfrånbutikermellanprisnivåkvotrelativFörändringTabell 2.2 enpar avav
Andelavstånd.månaders6respektivemed 3till par avannanen

exklusive färsktdagligvarorförKPI-dataiförsäljningsställen procent.
1995.och fiskbrödgrönsaker,frukt,

för-Absolutbeloppav avstånd6 månadersavståndmånadersavstånd 3månads1priskvotändringav
3239500-1
2729301-2
1817132-3
11853-4
6424-5
3205-6
1106-7
1007-8
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Tabell 3.1 Förändring relativ prisnivå butik från tidpunkt till medav per en en annan
3 respektive 6 månaders avstånd. Andel försäljningsställen i procent.

KPI-data för dagligvaror exklusive färskt frukt, grönsaker. bröd och fisk
färskt kött 1995.samt

Absolutbelopp pris-av
förändring 1månadsavstånd 3 månadersavstånd 6 månadersavstånd

0-1 68 59 48
1-2 24 28 31
2-3 6 10 15
3-4 2 2 3
4-5 0 1 2
5-6 0 0 1

Tabell 3.2 Förändring relativ prisnivåkvot mellan butiker från tidpunktav par av en
till med 3 respektive 6 månaders avstånd. Andelen annan par av
försäljningsställen i KPI-data för dagligvaror exklusiveprocent. färskt
frukt, grönsaker, bröd och fisk färskt kött 1995.samt

Absolutbelopp för-av
ändring priskvot 1månadsavstånd 3 månadersavstånd 6 månadersav avstånd

0-1 52 41 34
1-2 30 30 27
2-3 12 16 19
3-4 4 8 10
4-5 1 3 6
5-6 0 1 3
6-7 0 1 1
7-8 0 0 O
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medtilltidpunktfrånbutikprisnivårelativFörändring annanTabell4. enenperav
iförsäljningsställen procent.Andelavstånd.månadersrespektive 63

fiskbröd ochgrönsaker,frukt,exklusive färsktdagligvarorförKPI-data
1995.charkuterierkött ochfärsktsamt

pris-Absolutbeloppav avståndmånadersavstånd 6månadersavstånd 3månads1förändring

5160740-1
2828221-2
14832-3
5313-4
1004-5
0005-6

tidpunktbutiker frånmellanprisnivåkvotrelativFörändringTabell 4.2 enpar avav
Andelavstånd.månaders6respektivemed 3 avtill parannanen

färsktexklusivedagligvarorförKPI-dataförsäljningsställen i procent.
1995.charkuterierochköttfärsktoch fiskbrödgrönsaker,frukt, samt

Absolutbelopp för-av avstånd6 månadersavståndmånaders3avståndmånadspriskvot 1ändringav
354457O-1
2830301-2
181592-3
11733-4
5314-5
2105-6
1006-7
0007-8
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Diagram 1.1 Variation i prisförändring mellan 61 försäljningsställeni KPI-data fram-
ställd normerad prisutveckling. Dagligvaror totalt. Decembersom
1994:100
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fram-i KPI-dataförsäljningsställen61prisförändring mellaniVariation1.2Diagram
Februaritotalt.Dagligvarorprisutveckling.normeradställd s0m

1995:100

108,0

106,0 V

104,0 -

102,0
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Diagram 2.1 Variation i prisförändring mellan 61 försäljningsställeni KPI-data fram-
ställd normerad prisutveckling. KPI:s dagligvarusyslem.Decembersom
1994:100

103,0

106.0 T

104,0 -
X
4
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Diagram 2.2 Variation prisförändring försäljningsställen fram-i mellan 61 i KPI-data
ställd normerad prisutveckling. KPlzs dagligvarusystem.Februarisom
1995:100

108,0

106,0o

104,04

102.0q

" r -.
50 .14än100,0

"°.§z\\åajfgv;v,"çisvA

www
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Diagram 3.1 Variation i prisförändring mellan 61 försäljningsställeni KPI-dala fram-
ställd normerad prisutveckling. dagligvarusystemKPI:s exkl. färsktsom
kött. December 1994:100

108.0

106.0

104.0

102.0

d.2 100.0
Co.

98,0

96.0

94,0

92,0 : lc : + l 4 -.O N C0 v ID O N a: 9v-
Månad1995



Bilaga 1633SOU 1997:19

försäljningsställeni fram-Diagram 3.2 Variation i prisförändring mellan 61 KPI-data
ställd normerad piisutveckling. KPI:s dagligvarusystemexkl. färsktsom
kött. Februari 1995:100
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Diagram 4.1 Variation i prisförändring mellan 61 försäljningsställeni KPI-data fram-
ställd normerad prisutveckling. dagligvarusystem färsktKPI:s exkl.som
kött charkuterier.och December 1994:100

108,0

106,0

m104.0 --

:Af0zÅ,4/:l.,3$., gv ..102,0 --
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försäljningsställeni KPI-data fram-mellan 614.2 Variation i prisförändringDiagram
dagligvarusystemexkl. färsktprisutveckling. KPl:sställd normeradsom

1995:100charkuterier. Februarikött och

108,0

106,0 -

104,0 l

102,0 -
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.

§4:.455g I4 9i

w arv/J
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Diagram 5.1 Variation i prisförändring mellan 61 försäljningsställeni KPI-data fram-
ställd normerad prisutveckling. KPI:s lokalprissystem. Decembersom
1994:100
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KPI-data fram-försäljningsställeniprisförändring mellan 615.2 Variation iDiagram
Februarilokalprissystem.prisutveckling. KPI:snormeradställd som

1995:100

120,0

115,0

.

l
VA741 0V4""/ i

/05,0 44.,/5;;{a4§1a§;3§é\",.;1 p.e WH. stå/Ål09205:d 4-Mm v-,Y/AEF..Evu-v 4v,. ,1.154,, -p...rvfkpv,,.a a-S 4"k ": "4100,0 v

G{Åi§&#39;"7Ktx..npçlâfü;v,.,

Mu;Kv.,V e7,; ..x llQvrx-;fiiv900

80.0

75,0 -

iä70,0 ll4+ .. .ID aNlo:nM vNo w
Månad1995





169SOU 1997:19

4Bilaga

förunderlagKPI-data som

till konsumenterprisinformation

1995:09CkonsumentpriserinformationUtredningen omom
dettautredningar, ärutföraåt SCBuppdragithar treatt varav

"Begrän-överlämnats,promemoriortvåhartredje. Tidigareden
prisni-lokalaförförutsättningarna görarörandeförstudie attsad
prisni-och Uppmätta1996-11-19dagligvaror",våmätningar av

KPI-data föranalystiden. Enhållbarhetvårelationers över av
1996-12-11.daterad1995dagligvaror

ochavgränsningSyfte,1

läsanvisning
förutsättningarnabeskrivapromemoriaFöreliggande attavser

för konsument-insamlasdataunderlaganvända detför att som
referensprisers.k.beräkningunderlag förprisindex, KPI, avsom

sammanhangeti det härreferensprisMedpå dagligvaror. avses
observationerrelaterakantill vilket konsumenterpris egnaett

observa-denuppfattningfådärigenompriser och egnaomenav
Referenspriser kandyr.billig elleruppfattasbörtionen avsesom

homo-mindreellerellerartiklarangivnaexakt aggregat av mer
artiklar.gena

beräkningutnyttjas förtänkaskunnaskulleKPI-data även av
Även utreds.möjlighetdennaprisspridning.
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I promemorian analyseras inte hushållens referens-nytta av
priser och prisinformation. De allmänna bedömningarannan av
tänkbara alternativ skall endastgörs uppfattas för-som som
fattarnas försök till konkretisering utredningsuppdraget.av

I promemorian försöker vi distinktiongöra mellan popula-en
tion och urval, d.v.s. mellan den bild priser gäller förav som
landets eller viss regions alla försäljningsställen och de dataen

samlas in för urval försäljningsställen.ett I avsnitt 3 visassom av
diagram priser ochett över för förstårättatt resonemangen

måste läsaren där föreställa sig uppgifternaatt be-avser en
gränsad och intressant population.

2 Användningen av

referenspriser
Referenspriser avseddaär användas enskildaatt konsumenterav

stöd för bedöma enskildaett priseratt bör uppfattassom om som
höga eller låga. Utifrån bl.a. detta bestämmer konsumenten om
det bra köp ellerär skallett söka efter artikelom man en annan
t.ex. fabrikat, helt substitutannat eller försökaen annan vara
hitta lägre pris i butik.ett en annan

Om förutsätter konsumenterna endast iatt undantagsfall är
beredda besöka flera butiker föratt få inköpslistan komplett,att
har referenspriser på enskilda dagligvaror liten betydelse fören
konsumentens val butik. Referenspriser kan möjligenav ge en
viss antydan butikens generella dyrhetsgrad: butiker därom man
ofta finner noteringar referensprisetöver tenderar också iatt
genomsnitt ha högre prisläge butikerett därän sällan finnerman
sådana priser. Eftersom referenspriserna bör giltiga för helavara
landet, eventuellt för regioner, torde det intestora komma att
finnas hos ansvarig organisation bistå konsumenterresurser att
på alla med rättvisande lokalaorter prisnivåundersökningar. Det
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vilka refe-fördebetydelsekan därför att varugrupper,avvara
tämligen repre-skall bildatillsammansberäknas,renspriser en

sentativ varukorg.
aktivautgångspunkt förocksåReferenspriser kan vara en

handlaren.meddialogförkonsumenter, en
betraktelse kun-ytligvidförefallerneutralitetsproblemEtt en

vissapåfokusskaparmätningarnafinnas ett varugrupperomna
förefallerDetvarumärkenvissasynnerhetoch i presenteras.om

och frystafärskafalli sådantnegligerbart ett somvarorsomvara
fiskredovisning färskmedgerinteunderlagetfisk. Om avt.ex.

inhem-lokala åtminstoneellerfärsk fiskskulle leverantörer av
frystförmån för leverantörerleverantörer tillmissgynnasska av

problem.inte för dettadenna PMiSCBfisk. ansvarar

måttstatistiskaOlika3

medillustreraLåtdefinierasreferensprisetskall dåHur oss
prisspridningenbetraktahärexempel. Låtföljande omsomoss

populationen,i intressantförsäljningsställenavsåg alladen en
påfinnsdessa ort.attantag t.ex. en
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Diagram I Fördelning priser för 400 djupfryst torsk märket Frionor underav gram av
1995vecka 46

Antal
11
aO

.

.

.

1

19 20 21 22 23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Pris

I försäljningsställe kostadeett produkten 19,10 kronor. Detta var
kampanjpris och det ordinarieett priset 24,10 kronor. Envar

grundläggande fråga Om fördelningenär: vilketutser som ovan,
enda referenspris skall då lämna till konsumenterna iman upp-
lysande syfte

Med medelvärde förstås vanligtvis eller arit-ovägtett vägt
metiskt medeltal. Vägning innebär hänsyn tillatt varans/tarman
butikens försäljningsvolym, avsnitt Det ovägda medelpriset ise
diagram 1 28,65 kronor.är Det enstaka extrapriset sänkte
medelpriset med 12 jämfört medöre medelvärdet ordinarieav
priser.

Andra medelvärdentyper harmoniska ochär geometriskaav
medelvärden. harmoniskaDet medelvärdet erhålls attgenom
samtliga priser inverteras, varefter det aritmetiska medelvärdet

de inverterade värdena beräknas. När detta sedan inverterasav
får det harmoniska medelvärdet. diagramI 1 det harmo-man är
niska medelvärdet 28,14 kronor. Det typiskt det harmonis-är att

19Data har insamlats för konsumentprisindex avseendenovember 1995 i riks-ett
täckande statistiskt urval. bilagaI 1 redovisasprisspridning för ytterligare sexvaror.
Dessasju har valts medvetet.varor
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medelvärdet. In-aritmetiskadetblir lägremedelvärdetka än
relativtinnebärtransformationicke-linjärverteringen är somen

långttvå talförnolltaltvåmellan änskillnader närastörresett
på deteffektalltsåharextrapriset störreenstakafrån noll. Det

medelpriset. Medaritmetiskadetmedelprisetharmoniska än
28,34 kronor,medelprisetharmoniskablev detordinarie priser

högre.d.v.s. 20 öre
priserna mul-medelvärdet erhållsgeometriska attDet genom

antaletdärprodukten ärvareftertipliceras tas,n:te roten nav
Även Observerabetydelse.små talrelativt attfårhärpriser. stor

ovanståendeIoch 20,5medelvärdet ärgeometriska ex-av
ordinarieförkronor,medelpriset 28,39geometriskaempel detär

28,55 kronor.priser
mitterstadenmedianen note-centralmått ärEtt ärannat som

Även medianenstorleksordning.iprisernadåringen sorterats
värde-prisernaingåendedesådantpåberäknaskan sätt attett

27,70 kronor.medianenexempletolika vikt. Ina tilldelas är
eller högalågaenstakaförkänsliginte så extremtMedianen är

ordi-förblir medianenexempletiochmedelvärdenapriser som
klart lägrealltså änMedianenockså 27,70 kronor. ärprisernarie

medelpriserna.redovisadede ovan
prisdetenkeltheltdefinierasmodulenTypvärdet eller som

nödvändigt-behöverTypvärdetfrekvensen.denhar störstasom
situa-i sådanafördelningenicentraltspecielltinte liggavis men

ochberäknatsnabbttypvärdetnaturligtdär detta etttioner ärär
i exempletprisnoteringarnadet 42Blandlättbegripligt mått.

förekommerprisnoteringen. Dettavanligasteden25,90ärovan
i det härintressanttorde inteTypvärdetbland 42.gånger10 vara

skattaolämpligtocksådet typ-Normalt attsammanhanget. är
urvalsundersökning.basispåvärdet enav

utredningeninomförts antyttdiskussionerdeEftersom som
skullemöjligen intecentralmått,eller andramedelpriser, varaatt
lägesmått.andrareferenspriser, ävenlämpliga presenterassom

förkvartiler används oftadeciler, attpercentiler,Fraktiler
också kun-skullepopulationinomfördelningenbeskriva menen

detkvartilenreferenspriser. 1:a ärdefinieraanvändas för attna
minst 25 %ochlika med ärellerminst 75 %pris änär störresom
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mindre eller lika med.än 1:a kvartilen alltså förhållandevisär ett
lågt pris. Om referenspriserna skulle komma rikt-utgöraatt
märke för prissåttarna, eller användas för indirekt påverkaatt
prissättningen, avsikten detär skall nedåtatt påge en press
priserna.

3:e kvartilen, det pris minst 75 % mindre ellerär likaänsom
med och minst 25 % eller likaär större än med, skulle eventuellt
kunna komplementett eller butikenvara att ärsom anger varan
förhållandevis dyr.

2:a kvartilen detsammaär medianen. I exemplet undreärsom
kvartilen 25,90 kronor och kvartilenövre 32,00 kronor.

4 Vägda mått

Här skall fortfarande bortse från den Vägning normaltsom
utförs för kompensera för olikaatt urvalssannolikheter.

Med Vägning här hänsynstagande till försäljningsställe-avses
olika storlek eller olika antal försålda enheter undernas mät-

perioden. Det finns i landet cirka 7 000 försäljningsställen, där
det minsta har omsättning på kanske bara någon miljon kro-en

år, det beror på drar för vadgränsen skallnor per var man som
kallas försäljningsställe för dagligvaror. Det försäljnings-största
stället, stormarknad, drygt 500 miljoneromsätter kronoren per
år. De 1 försäljningsställenastörstaprocent har marknads-en
andel 10 Vägning med storlek innebärprocent. detav att största
försäljningsstället får lika inflytande på det framtagnastort måt-

100 små butikertet med i genomsnitt fem miljoner kronor isom
omsättning.
Ett kvantitetsvägt aritmetiskt medelpris kan beskrivas detsom
genomsnittliga priset för samtliga sålda eller köpta förpackning-

Så här skulle formeln för detta mått kunna skrivas:ar.
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Ewa
M 0

l

sålda enheterförsäljningsställe, Qi antaletdär betecknari är av
försäljningsställepriset iifråga och är nrvaran

medelprisergeometriskaharmoniska ochKvantitetsvägda
också beräknas.kan

median skulle kunnavägdföreställningsbild attEn varaav en
konsumenter-samtliga de köprangordnar priserna för somman

stormarknaden köps ungefär 100Påmätperioden.undergörna
hushåll tid det köpspåav olikaförpackningar 100 somsamma

köpMedianpriset för allaliten butik.förpackning i somenen
kvan-denmätperioden kanhushåll underSveriges sägasgör vara

försäljningsställena.titetsvägda medianen för
på motsvarandedefinierasvärdevägt måttEtt sätt ettsom

försäljningsvärdehurdet beaktarkvantitetsvägt, d.v.s. stort re-
i princip ingenalternativet harspektive pris Detrepresenterar.

inte bör beaktastolkning, varför detekonomiskrelevant ettsom
alternativ.

Underlaget5

konsumentprisindexberäkninganvänds förunderlagDet avsom
prisut-dagligvaror Mätningbeskrivs iden del avavsersom

Anderskonsumentprisindex 1995",dagligvaror ivecklingen för
avsnittmån4-6 och i någon1996-03-06, avsnittenNorberg, PM

60 för-butiksurvalet drygtgällerSammanfattningsvis äratt
medstormarknadervaruhus ochsäljningsställen; butiker, ett

speci-butiker förDärmed ingår intelivsmedel.brett sortiment av



176 Bilaga 4 SOU 1997:19

allivsmedel ost-, fiskbutiker e.t.c., torghandel, kiosker och ben-
sinstationer. Urvalet försäljningsställen förnyas varje år. Un-av
gefär fyra försäljningsställen finns kvar itre urvalet frånav
föregående år urvalet uppdateras.när

Färskvaror mjukt matbröd, kaffebröd, färsk fisk, färsksom
frukt och färska grönsaker medmäts urval s.k.ett gemensamt av

se bilaga 2 i samtliga butiker irepresentantvaror urvalet. Re-
har generella beskrivningar inompresentantvarorna vilka det

kan flera varianter i respektive butik. SCB:s intervjuarerymmas
väljer varuvariant på beskrivningen.stämmeren som

För övriga dagligvaror urval, exakt definierade artik-görs av
lar, från försäljningsstatistik tillhandahålls de daglig-tresom av
varublockens ICA, DagabKF och grossistled. För färskt kött
och charkuterier tillåts vissa avvikelser. Ett urval dras för vart
och blocken. Vilket urval sedan används iett viss butikav som en
beror på vilket block huvudleverantör. Från ochär med 1997som
tillämpas KPI:s synvinkel, förbättrad urvalsmetoden, ur som
innebär de urvalen negativt samordnade.att innebärtre är Detta

urvalen, i så hög grad det har varit möjligt,att består olikasom av
produkter.

I respektive försäljningsställe har intervjuaren bruttourvalett
440 och varuvarianter prismäta.representantvaror Nor-attav ca

malt hittar endast i storleksordningen 300 dessa. Vissaman av
valda varuvarianter har så liten försäljning det kan återfinnas iatt
endast enstaka försäljningsställen. varuvariantPer insamlas där-
för högst varierande antal prisnoteringar.ett

Metodutvecklingen för KPI inom dagligvaruområdet kan möj-
ligen leda till urval försäljningsställenstörre och minskadeett av
urval varor/varuvarianter det kan påvisas olikheterna iattav om
prisförändringar mellan försäljningsställen ökar. I betänkandet
EU, konsumenterna och SOUmaten, 1996:62, föreslås att
medel inom SCB för beräkningavsätts regionala prisindex ochav
för ökat butiksurval. Ett uppslag till metodutvecklingannat är

inte endast använda urval varuvarianteratt blockett av per som
hittills flera mindre. Detta blir administrativtutan men mer ar-
betskrävande kan motiveras det finns tillräcklig gradmen om en

likartad prisutveckling för produkter inom blocken, vadav t.ex.
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gäller kampanjer. förändring urvalen till kan alltsåEn KPIav
tänkas leda till färre prisnoteringar varuvariant flerper men
varuvarianter och fler försäljningsställen i urvalet.per varugrupp

undersökning ligger till grundDen för KPI attavser gesom
bra skattningar prisförändringar och det på förhållande-av en-
vis aggregerad nivå. Förutsättningarna för på basis KPI-att av
data beräkna prisnivåer och på mycket detaljerad nivådet en- -
behöver därmed inte goda.vara

6 måttSkattade

möjligheterna, åtminsto-I detta avsnitt skall vi redogöra för eller
lämpligheten, beräkna olika mått på KPI-data. kom-Enattne

plikation KPI-data försäljningsställena i urvaletmed ärär att
valda med olika urvalssannolikheter. urval 60 försäljnings-Ett av
ställen bland landets totalt cirka 000 försäljningsställen inte7 är
intressant i sig, speciellt inte urvalet valt med hjälpärnär av
slumpen. intressant värdefullt utifrånDet och ärär att mansom

hela desådant urval kan dra slutsatser populationen, d.v.s.ett om
o-säkerhet.7000 försäljningsställena med mätbaren

6.1 Urvalssannolikheter

skattningVid beräkning central- och andra mått skall taav man
hänsyn till olika urvalssannolikheterna applicerade attgenom
den inverterade urvalssannolikheten vägningstal. arit-Detsom

skattasmetiska medelvärdet, kvantitetsvägning, beräknasutan
följandemed formel:

EwaPi
M

Ew,
l
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där betecknar försäljningsställe, vägningstaleti för för-ärwi
säljningsställe i och priset i försäljningsställe Väg-ärnr nr
ningstalet inversen urvalssannolikheten för respektiveär avwi
försäljningsställe.

försäljningsställen varierarI KPI:s urval urvalssannolik-av
heterna kraftigt. proportionella försäljningsställenasDe är mot

istorlek, med antal anställda plus brist på uppgiftmätt en om
omsättning. försäljningsställe alltså ha gånger såEtt kan 100 stor
urvalssannolikhet alltså frånblir uppenbartDetannat.ettsom
denna formel enstaka små försäljningsställen i urvalet kom-att

i aritmetisktväga" oerhört beräkningenatt tungt ettmer av
medelpris, liksom i andra mått, storleksvägning och skatt-utan
ningen blir därför mycket osäker. bra urvalsdesign förEn
kvantitetsvägda mått obundet slumpmässiga urval.är

6.2 Kvantitetetsvägning

Kvantitetsvägda mått, förklarats i avsnitt kan däremotsom
beräknas både effektivt och enkelt. Låt börja med kvanti-ettoss

aritmetiskt medelpris.tetsvägt

EwiQi Pi
M Q:

Urvalssannolikheten llwl proportionell storlekenär mot av re-
spektive försäljningsställe. Om vi approximationen för-gör att
säljningsställets totala storlek proportionell omsättningenär mot
för den analyserade under mätperioden, såPhärvaran som
kan ovanstående formel förenklas till

T1MQ:
1

1/Piñ
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vilket helt enkelt formeln för det harmoniska medelpriset förär
insamlade priser i urvalet. SCB beräknar månatligen sådana
medelpriser för dagligvaror, bilagase

För beräkna kvantitetsvägda fraktiler beräknas för varjeatt
prisnotering proportionell produktenpoäng är moten som av
den inverterade urvalssannolikheten och kvantitetsmåttet. Om vi
återigen det förenklande antagandet försäljningen i kro-gör att

den aktuella står i proportion försäljnings-motnor av varan
ställets totala försäljning erhålls enkel form. blir dåPoängenen
proportionell llPi. sökerDärefter det prismot mot-man som

den sökta fraktilen med avseende på totala antalet ipoängsvarar
stället för enbart antalet försäljningsställen. Designen på urvalet

försäljningsställen i lämpligKPI för beräkning dessaärav av
kvantitetsvägda fraktiler.

6.3 Urval varuvarianterav

Urval varuvarianter huvudsakligen olika för blockendeär treav
ICA, och övriga. Endast mindreKF antal varuvarianter medett

försäljning ingår i alla urvalen. literDet 1stor ärtre t.ex. stan-
dardmjölk och kg2 strösocker vissa varianter djupfrystsamt av
torskfilé, preparerad kyckling, glass, cigaretter tvättmedel.och

innebärDetta beräknade mått för enskilda varuvarianter,att
angivandemed varumärke, kommer på butikspri-baserasattav

för eller två och endast i enstaka påfall alla blocken.ett treser
Frågan då erhåller bra referenspriser förär om man varu-
varianter de oftast baseras på bara handelsblocken.när ett av

Förslag: kvartilpriser7

Enligt vår bedömning torde det kunna lämpligt beräknaattvara
kvantitetsvägda 1:a kvartilpriset och möjligen kvartilpriset3:e
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2:amedianen kvartilpriset på KPI-data i syfte in-samt att
varuvariantnivåformera konsumenterna. Eftersom det på endast

finns tillräckligtmycket litet antal produkter för vilka detär ett
många noteringar och noteringar från fler handels-än ett av
blocken, bör referenspriser varaaggregat, utanett enavse
specificerat varumärke. Referenspriset blir härmed vägled-en
ning inte i första hand mellan butiker i valet mellani valet utan
varuvarianter märken emellertidoch finnsDet varu-varor.
varianter storsäljare dessas referenspriser redo-ochär närsom
visas kan för konsumenten endast jämföra butikernyttan attvara
med och back lättöl.varandra. Exempel 2 kg strösockerär en

Förutsättningarna för på det aktuella materialet, beräknaatt,
och tolka inte grundligt på SCB, dockdessa har tidigare utretts

intresserade.beräknas medelpriser på detta vilka säljs tillsätt,
Under tid beräknade och publicerade SPK 1:a kvartilpriseren
bilaga 4. Någon dokumentation har intedetta arbete ännuav
kunnat inhämtas. det följande förs därför mycket allmännaI

resonemang.
Som framgått kvartilen pris högre1:a detär är änärovan som

lika minst existerande prisereller med 1/4 det totala antaletav
för och lägre eller lika med minst 3/4 priserna. Detänvaran av
totala antalet existerande priser dock ingen entydigt be-är
stämd mängd.

7.1 Tid

ÄrMängden priser måste i tiden. det priserbestämmas som
existerat under tidsperiod priser existerat videlleren som en
tidpunkt KPI-materialet alternativ tidpunktFör finns bara ett -

mätningarna vid viss tidpunkt varjeeftersom genomförs en-
månad. spriddaVisserligen kan observationerna övervara en

vissvecka, eftersom viss butik, och därmed imen en en vara en
tillviss butik, vid tillfälle månad, ligger detmäts närmastett per

hands kvartilen, viss avseendetolka för månad,att som enen
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huvudsakligenocksåi butikerna lär gö-Prissättningentidpunkt.
veckovis.ras

avseendeprisunderlagberäknas påkan ocksåKvartilpriser ett
tolvmånaderspe-kalenderår. andraFörmånad,fler än t.ex. etten

ochbutiks-delareftersomförutsättningarnarioder sämreär av
kalen-kvartilpris förvid årsskiften. Ettvaruurvalet ettomsätts

systematisktvid tolvexisteratderår bildas priser ut-somav
tolkaskalenderåravseendekvartilprisvalda tidpunkter. Ett ett

tid-tolvurvaltidsperiod. vi harAttavseende ett avensom
i principintroducerardetinte dettapunkter strider ettmot men

urvalsfel.

Vägning7.2

mått be-värdevägt Medellerkvantitetsvägt ovägtOvägt, ett
mellanvarieraraktuellaförsäljningen deninteaktas att varanav
mångahurmått beaktarkvantitetsvägtförsäljningsställen. Ett
Därvidtillämpliga för.prisernade aktuellasålda enheter ärsom

visssäljs undernormaltantaltvå alternativ: detfinns ensom
tilltidsenhetsäljst.ex. år det antalellerperiod ett persom

till noteringarviktalternativetpris.rådande Det storgersenare
definieras påmåttkampanjpriser. värdevägtmed Ett motsvaran-

respektiveförsäljningsvärdebeaktar hurd.v.s. detde sätt, stort
resultattill högrelederalternativet änDetpris ettrepresenterar.

ingen relevant ekono-principmått har ikvantitetsvägtett men
alternativ.beaktasinte börtolkning, varför detmisk ettsom

påinte berorellerbör beräknasHuruvida kvartilpriser vägt
principi-faktorer. Depraktiskt/statistiskaprincipiellasåväl som

användas.prisinformationen skallpå hurella faktorerna beror
kombi-definieratvisst köp,relaterasyftetOm är ettatt av

mängdentillbutik/varuvariant, inomnationen avvarugrupp,en
Ombehöver.måttså detalla tänkbara köp ovägtär ett man
allatill mängdenvisst köprelaterasyftet däremot är att ett av

söker.måttköp så detgjorda vägtär ett man
referenspris harlämpligtkvartilen närmastValet 1:a somav
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motiverats med det förhållandevis lågt pris.är Det finnsatt ett
negativt samband mellan pris och antal sålda enheterett av en

viss vilket innebär kvantitetsvägda kvartilpriser tenderarattvara,
lägre ovägda. Det gäller i synnerhetatt än med för-vägtvara

säljning tidsenhet till rådande pris. Det bör observeras vidattper
beräkning ovägd kvartil får avgränsningen butikspopulatio-av av

mycket betydelse eftersom varje liten butik likastor vägernen en
varje stormarknad. Kanske det såtungt ovägdastor är attsom

mått föredra endast populationenär kan påatt avgränsas ettom
självklart sätt.

Ett kanske avgörande skäl för beräkna kvantitetsvägdaatt
kvartiler det underlag finns tillär förfogande. Försäljnings-som
ställena valda med urvalssannolikheterär proportionella mot
storleken. Detsamma gäller artiklar. insamladeDe prisnotering-

får därmed i praktiken tämligen likstora vägningstal närarna
beräknar kvantitetsvägda mått. Skulle välja tolkningenman att

alla försäljningsställen i populationen har vikt ovägtsamma
mått urvalet inte längre självvägande.är innebärTvärtom alter-
nativet ovägt småbutikerna i urvalet skall tilldelasatt stora

Ävenvikter. skulle finna ovägd kvartil bäst svaradeattom en
användningen, skulle sådan beräkning,mot baserats påen som

befintligt underlag, inte kunna rekommenderas då den har ett
mycket urvalsfel.stort

Sammantaget förefaller vägda kvartilpriser föredra.attvara
Därvid skulle återstå den relevanta viktenavgöraatt ärom en
årsförsäljning eller faktisk försäljning tidsenhet vid rådandeper
pris. brist påI explicita kvantitetsuppgifter, såväl för mätperio-
den för året, hänvisade till denär approximationensom grova

det i urvalsdragningen använda storleksmåttet,att antalet an-
ställda plus proportionellt kvantitetär multiplicerat medmoten,
pris för respektive observerad varuvariant. Eftersom pris avser

tidpunkt alternativt kortare mätperiod, måste detgöraen en
pragmatiska antagandet kvantitet också också kortatt avser en
period, förslagsvis vecka, för pris multiplicerat med kvanti-atten

skall bli värde kan förkortas bort.tet ett som
Eftersom försäljningsvolymen negativt korrelerad med pri-är
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innebär Vägning med årskvantiteter teoretiskt högre kvar-set,
tilpriser Vägning med kvantiteter för mätveckan.än

Butikskoncept7.3

Avgörande för prisnivåskillnader butikskonceptet: servicebu-är
tik, fullsortimentsbutik i lågprisbutik,centralt läge, stormarknad.

iDet kan kanske trivialt konstatera priser servicebu-att attanses
tiken ligger kvartilen eller lågprisbutik med be-1:aöver att en

sortiment och service hamnar under densamma. detOmgränsat
trivialt, inte bidrar information,och med användbar bör kon-är

sekvensen butiker med speciella koncept inte hellerattvara
elleringår i underlaget beräkningarna möjligt särredovi-för om

sas. bekräftelse butikerEn på dessa Verkligen dyraärom re-
spektive billiga kan få jämförelsenormen utgåttävenman om
från vanliga butiker.

Region7.4

En avgörande faktor för prisnivån kan region. Olikaannan vara
undersökningar antyder prisskillnader på flera kanatt procent
förekomma mellan olika landsdelar. alltså ingen idéDet förär en
stockholmare jaga "göteborgspriser. Visserligen kan det in-att
nebära ökat konsumenttryck i högprisregionerna skulleett som
kunna leda till geografisk utjämning prisnivåerna.en av

Underlaget någon regionalmedger knappast redovisning, ens
med mycket blygsamma kvalitetskrav. Möjligen kunde det vara
meningsfullt östradela in riket i högprisområde ochatt ett

Sverige västraoch lågprisområde och sydligasteettnorra
Sverige PRO,utifrån olika underlag Konsumentverketom man

källorm.fl. kan bedömningen det finns någon relevans igöra att
sådan uppdelning.en



Bilaga184 4 SOU 1997:19

7.5 Kampanjpriser

Referenspriser baserade på KPI-data kan inte publiceras före en
månad efter mätveckan. Extrapriser och andra kampanjpriser
under mätveckan då inte relevanta konsumenten nåsär när av
informationen och störande inslag, samtidigt detutgör ett som
kan finnas kampanjpriser på andra möjlighetEn är attvaror.
kvartilpriset beräknas på de ordinarie priserna och resultatetatt
kompletteras med analys extraprisernas normalt sänkandeen av
effekt, baserat på analys flera månaders data, jämför meden av
SPK:s redovisning i bilaga Ett problem bestämma vadär att

ordinarie pris. SCB:s prisinsamling idag endastärsom avser
faktiskt pris och bearbetning ordinarie priser innebären av en
merkostnad för ökad datainsamling.

7.6 Aktualitet

publicerasKPI normalt någon gång mellan den 10:e och den 20:e
i månaden efter mätmånaden. Underlaget till måste, liksomKPI
KPI, marknadskänslig information. Av det skälet böranses vara
referenspriser inte offentliggöras före KPI. Eftersom prismät-
ningarna i mitten månaden skulle prisuppgifternagörs av vara ca

månad1 gamla då de publiceras.

Speciella7.7 problem med färskvaror

Priser på färskvaror exkl. kött och charkuterier påmäts repre-
specificerade enligt bilaga variantEnsentantvaror av varan,

den sålda, väljs SCB:s intervjuare i december basperio-mest av
den prismätning.för Intervjuaren samlar månatligen in priset
för den valda varianten så länge den finns i butiken. Skulle den
valda varianten uppenbart minska i försäljning under året och
någon varuvariant börja säljas mycket skall inter-annan mer
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exempelvis intervjuarenvjuaren byta varuvariant. För ärtomater
kanariska, spanska,hänvisad under respektive säsong mätaatt

holländska och svenska tomater.
kaffebröd finns antalVad gäller färskt och storamat- ett
butiker i landet. finnsproducenter med försäljning till hela Det

från SCBi butikernas sortiment många produkteräven orten.
ombe-centralt kontroll varianturvalet dettahar inte över utan

sörjs SCB:s intervjuare.av
dagligvaru-Färskt kött och charkuterier inom KPI:s s.k.mäts

övrigamed specifikationer något detaljerade föränsystem mer
väsentligt inslag i instruktionen till intervjuarnafärskvaror. Ett är

olika kvalitet frånde inte skall byta mellan varuvarianteratt av
månad till månad. får vid årets börjanDäremot ersättaman

rimmat och svenskt im-förpackat med lös vikt, färskt mot mot
port.

Antalet noteringar månad och ärrepresentantvara van-per
på60 något och varierar beroendeligtvis eller tiotal därunderca

färsk fisk antalet noteringar lägre.Försäsong. är
Är referens-tillräckligt homogena för attrepresentantvarorna

meningsfulla Vad gäller bröd finns i datatpriser skall vara
går räkna pris vissuppgifter kvantitet så det delsatt att per enom

kvantitet och rimligt homogenaäven avgränsaatt varugrupper..
butiker naturligakvalité och kondition olika i olika AvKan vara

kan konditionen variera för grönsaker och frukt förskäl samt
fisk inte alltid så färsk. Om lågt kvar-färsk kanske är ettsom

tillräckligt antal butiker endasttilpris resultatetär att ett stortav
riskerar vår konsumentkunnat erbjuda intill sekundanäst varor,

rimligt pris.dra fullständigt fel slutsatser vad är ettatt om som
så inomBedömningsvis så dock kvalitetsmedvetandetär stort

Kvalitet ihandel den risken inte överhängande.svensk äratt
exempelvis fullkornsbröd och vetelängd kanbröd natur-som

ligtvis variera avsevärt.
själv felaktigt bedömerfeltyp, konsumentenEn att enannan

mindre troligbillig bra köp, ännuärtomat ettrutten sommen
kanhan faktisk och knappasteftersom observerar tomaten

avseendeuppfatta referenspriset ruttna tomater.som
färskvaror, från må-aktualiteten problem förDäremot är ett
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tillnad månad beroende på och från år till år beroende påsäsong
skördeutfall och, importvaror,för beroende på växelkurs-även
förändringar. Ett referenspris avseende år skulle dock kunnaett

allmän uppfattning visst köp förefaller prisvärt.ettge en om vara
Möjligen skulle i det fallet kunna förargumentera attman ange
medelpris eller medianpris.

Precisionskrav7.8

Precisionskraven inte behövatorde särskilt höga för den härvara
tillämpningen. Man bör hålla i minnet val 1:a kvartilenatt ett av

referenspris i sig ganska godtyckligt. Urvalsstorlekenärettsom
bör dock bedömas synvinklar:treur

i 1,antalet detaljhandelsblock 32 eller där priser inhämtats,
antalet varuvarianter, med skillnader i märke, smaksättning
e.dyl.

iii totala antalet prisnoteringar.

Om varuvariant, eller antal olika varuvarianter inometten en
relativt homogen med urval varuvariantermäts ettvarugrupp, av
i endast de detaljhandelsblocken i skallKPI, detett treav vara
tillräckligt underlag för referenspriser Med slumpmässigasom
urval varuvarianter inom de blocken blitorde det ovanligttreav

två eller flera varuvarianter inom hamnar iatt varugruppen
urvalet för block samtidigt ingen varuvariant inom dennaett som

hamnar i urvalen för de övriga två blocken. Omvarugrupp
iiikravet angående totala antalet prisnoteringar ställs så högt att

det inte räcker med varuvariant inom block, d.v.s. totalaett atten
antalet prisnoteringar skall urvalet butiker inomstörre änvara av

ICAdet blocket så följer det automatisktstörsta nästan att
antalet ingående block i dataunderlaget skall minst två.vara

Antalet varuvarianter i underlaget för kan till-en varugrupp
låtas variera och bero på finnsDet flertaltypen ettav varugrupp.
varuvarianter har så försäljningsvärde, beroendestort t.ex.som
på intill monopolliknande ställning, de bör kunnanäst atten
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redovisas. Socker exempel på detta. det gällerNärär ett varu-
mångamed olika varumärken och fråganärgrupper namn om

det bör ställas något krav på antalet olika varumärken i under-
laget. Kaffe, mineralvatten och tandkräm kan exempel påvara
sådana varugrupper.

Om verkligen homogena prisnivåer-ochärvarugrupperna om
i genomsnitt tämligen lika i de blocken så kanär tre trona man
det totala antalet prisnoteringar i underlaget den viktigasteäratt

faktorn för bedömning referensprisets statistiska kvalitet. Detav
går med empiriskt underlag beräkna hur många prisnotering-att

skall kräva för viss statistisk kvalitet i referensprisernaar man om
någon formulerar sådana kvalitetskrav. Gissningsvis kommer

behöva minst 30 prisnoteringar.attman
Ett motexempel antagandet i stycketförra kanmot attvara

kampanjer extrapriser ofta knutna till eller flera butiks-är en
kedjor samtidigt. Eftersom kampanjpriserna vid mättillfället inte

tillgängliga vid publiceringen vill kanske minska effektenär man
dessa störningar. åstadkomsDetta lyckas mätaav om man

ordinarie priser alternativs har relativt antal olikaett stort
varuvarianter och butikskedjor i underlaget referenspriset.för

7.9 Redovisningsbara varugrupper

Antalet redovisade varugrupper/varuvarianter i SCB:s tabell
bilaga 3medelpriser innehåller 700 SCB haröver över poster.

precisionskrav för vilka kananvänt extremt postersvaga som
redovisas i tabellen. Den skall därför användas med försiktighet
och helst efter konsultation med SCB.

Vi har analyserat underlaget till de i700 varugrupperna me-
delvärdestabellen för 1995. Genom ställa olika krav på antalatt
block, varuvarianter och totala antalet noteringar fåtthar vi olika

redovisningsbaraantal det följandeI presenterasvarugrupper.
resultaten under villkoret antalet block skall 2 eller och3att vara

totala prisnoteringarantalet skall minst framgått30. Somatt vara
det kravet på minst noteringar i30ärresonemangetav ovan som
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alltid skullepraktiken inneburit antalet block nästanatt vara
dåtvå. de 700 har 170minst Kvar varu-av varugrupperna

Flera följandegrupper/varuvarianter. är natur-varugrupperav
slumpmässiga skäl, därför urvaletligtvis redovisningsbara attav

just detta år bestod vissa varianter.av

Mjöl, och brödgryn

Spaghetti, populär frukost-Vetemjöl, havregryn, 1 kg sortsen
det finns fleraförpackningsstorlek för vällingflingor, stor-en

specerierna,lekar kunnat blandoch ris skulle ha presenteras
Rågi, 400dessutom 500 och 250 WasaWasa Husman g gg

bröd och bak-smörgåskex djupfryst pizza. Flertalet färskasamt
har defi-tillräckligt antal noteringar eftersom KPI härverk har

observerade varuvarianternanierat s.k. Derepresentantvaror.
för beräkningtorde dock inte alla tillräckligt homogena avvara

referenspriser.meningsfulla

Färskt kött och charkuterier

varuvarianturval för samtligaHittills har SCB använt samma
charkuterier, bort-försäljningsställen färskt kött ochför om man

medfrån Vidare varuvarianterna heterogenavarumärken. ärser
vikt, färskt/rimmat, svenskt/importavseende på förpackat/lös
uppdaterar urvalen i dennaSCB gångNär nästa gruppm.m..

innehålla varuvarianter, olikakommer urvalet troligtvis fleratt
noteringarurval de blocken och därmed färreför tre per varuva-

krav kunde olika hariant. Med ställda 29 presenteratsvarorovan
där både 10 % och 15 %1995, nöthögrev med ben, köttfärst.ex.

ingårfetthalt och lövbiff.

Köttprodukter

sortimentet mycket heterogent, fåtalHär är ett varugrupper
kunde ha redovisats.
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Kyckling

kundebildarvarumärkenmed olikaprodukterOm varugruppen
skillnadersådanafinnsdetdåRiskenredovisats.ha ärden att

kundekycklingStinasProduktenoch inte.inkråm ingårattsom
särredovisas.

fiskFärsk

till-hadegravad/rökt laxEndastdagligvaruhandeln.iOvanligt
noteringar.räckligt med

skaldjurfisk ochbereddochDjupfryst

400kunde haskaldjuroch presenterats,fiskdjupfrystTre poster
Blandfiskgratäng.70/90med skalräkortorskfilé, 500 samtgg

ochfiskbullar375tonfisk,185makrillfilé,125konserverna ggg
tub.kaviar i190 g

ochM ejerivaror ägg

intedet finnsförsäljning ochvärdemässigtMejerivaror har stor
Mångafrån yoghurt.bortsettmöjligenvaruvarianter,så många

fetthalterochförpackningarvanligaallaredovisas,kan avposter
Även flerafraiche.ochgräddfilgrädde,filmjölk,mjölk, creme

iindelningMed SCB:sredovisas. ostkanförpackningar ägg avav
och inteskett efterhuvudsakligen namnetvilketvarugrupper,

ha kunnatHerrgårdsostochGrevéendastså skullelagring,efter
redovisas.

Matfett

vil-mejerivarornaförgällermarknadsförhållandenLiknade som
lättmargarinerhushållsmargarin,betyder Bregott,ket smör,att

förpackningsstorlekarna kanvanligastematoljor i deoch presen-
teras.



i190 Bilaga4 sou 1997:19

Färska grönsaker och färsk frukt

Flertalet KPI:s kan redovisas medrepresentantvarorav ovan
angivna krav på dataunderlag, frågan kanärmen om man anse

kvalitet och konditionatt lika överallt, särskildär diskussion ise
avsnitt 7.7.

Frysta, torkade och beredda grönsaker, frukter och bär

Djupfryst apelsinjuice hade 1995 dataunderlag med fyrastort
varuvarianter från block, dessutom klarade sigtre 550 boston-g
gurka, 1,5 l saft och 2 dl nektar.

Kaffe, och kakaote

I KPI ingår många noteringar på 500 kaffe. Priset normaltärg
detsamma för kok- och bryggmalet för olika rostning församt ett
och märke. Med alla noteringar fanns 1995samma sammantaget

mycket underlag,ett 10 varuvarianterstort med 250 noteringar.
Även 200 snabbkaffe och chokladmjölk kunde hag presenterats.

Socker

Här utbudet mycketär koncentrerat och det innebär KPIatt
samlar in många noteringar på varje varuvariant. Således kan 2
kg strösocker 1 kg snabbitsocker och 1 kg hårt bitsocker redovi-,
sas.

Choklad och konfektyr

Chokladask 500 chokladkakor 100g och 200 Daim, Twist och
Aco-Chok hade tillräckligt med observationer.

Övriga livsmedel

Detta den antalsmässigtär huvudgruppenstörsta och det inog är
hög grad slumpen vilkaavgör skulle kunnasom varugrupper som

Vi fann med 1995 årspresenteras. data kundeatt 200 potatis-g
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saffran,tomatketchup, 0,5kggräddglass, 2 l glass, l0,5 lchips, g
glasburk 50ihonung, 290brödsirap, 700 samtljus gsenapgg

3 ochi prisgruppernaBarnmatskonserverkronjäst ha redovisats.
kunde ha4 presenterats.

Bryggerivaror

av olikaläsk, ölmineralvatten,kategori, d.v.s.respektiveInom
förpack-vanligastederedovisning ske föralkoholstyrka så kan

ningstyperna.

Non-food

eftersomreferenspriseraktuellt medkanske intedettobakFör är
kunde 1 lårs urvalliten. Med 1995 tvättme-prisspridningen såär

hadiskmedeloch 1 kgsköljmedeltvättmedel, 2 l2,5 kgdel,
rullar4diverseövrigt kunderedovisats. För somvarugrupper

tandborste,engångsrakhyvel,diskduk,toalettpapper, Wettex
tvåplåster ochhudlotion,flytande tvål,schampo, typertampong,

redovisats.djurmat haav
minst 30prisnoteringar i stället förminst 50kräverOm man

haantaletovanståendeeller hälftenskulle 84 varugrupperav
kunnat presenterats.

stabilitetenanalysunderlag för överResultaten utgör ett av
respektivevaruvarianterantaletochreferensprisernatiden för

referenspriserna. Iberäkningföri underlagetprisnoteringar av
tidsstabiliteten.inte analyserathar SCBföreliggande PM

prisspridningFörslag:8

i jaktenmål för konsumentenReferenspriset skall tjäna ettsom
läggermöda konsumentendenFörtjänsten förpris.på braett

prisspridningpå vilkennaturligtvisberorprisjaktned i denna
mellanbutiker ochmellanlokala marknaden,på denfinnssom
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varuvarianter inom butik. Således det inte lika meningsfulltär att
hjälpa konsumenten finna butik säljer 2 kgatt strösockeren som
till pris lägre eller likaär med 1:a kvartilenett hjälpaattsom som
honom/henne finna butik med lågt pris på back lättöl.att en en
Enligt KPI-datas för november 1995 kvartilen1:a 20,90var
kronor och 3:e kvartilen 22,35 kronor för 2 kg strösocker och
motsvarande priser för back lättöl 29,50 respektive 39,80en var
kronor. Det alltså lätt hitta tio kronors prisskillnad påattvar
ölbacken svårt finna kronors prisskillnadatt än ettmen mer par
på strösockret.

Prisspridningen i kronor kan i sig intressantmätt i kombi-vara
nation med referenspriset, SPK:s redovisning i bilaga Ense

analys låta SCB analysera helaär underlaget för daglig-attannan
för finna vilka och varuvarianter haratt litenvarorna varor som

respektive prisspridning. Om det för någonstor ellervara varu-
variant finns prisspridning och konsumenterna intestor känner
till det så saknas incitament för priskonkurrens. En hastig sådan
analys KPI-data för november 1995, där hänsyn till urvals-av
designen resursskäl inte tagits, antyder prisvariationenatt ärav

för kött och charkuterier, glass istor hushållsförpackning, chok-
ladpraliner strax jul,före toalettpapper, honung, matjesill,
backar läsk och lättöl medan prisvariationerna mellan för-av
säljningsställen små för styckeglass pinnarär och strutar, smör-
gåsrån, cigaretter, mjölk, fil ochägg, socker.

9 Kostnader

Kostnaden för beräkna vägda fraktiler och medelvärdenatt må-
nadsvis kommer liten. Det erfordrasatt systemutveck-ettvara
lingsarbete, särskilt konfidensintervall erfordras, vilketom re-
kommenderas SCB. Beräkning kampanjprisernas normaltav av

2° Helt hänsyntillovägt, urvalssannolikheter,utan illustrationsex-avsett att ettvara
empel. Korrekt beräkning med hänsyn till urvalsdesignoch kvantiteter fordrar sys-

och programutveckling.tem-
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datainsamlingutökademellertidfordrareffekterprisnedsättande
iinteingårochdatatidigareanalys endådå ochoch aven

respektiveharvilka storAnalysanalys.löpande somvarorav
standardiserademed systemprisspridning kan mengörasliten

tillfället.anpassning tillfordrar

enligtvaruvariantervissaförPrisspridning
KPI-datam

i 5146 1995veckaundervita6-packför äggpriserolikaFördelning2Diagram av
försäljningsställen

Antal
butiker

20
18
16
14-
12-
10-

Pris

ellerkvantiteter annaturvalssannolikheter,förVägningKPI-data2 Råa utan
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Diagram 3 Fördelning olika priser för 0,5l GB gräddglassav under vecka46 1995i 57
försäljningsställen

Antal
butiker

14

124

10-

8 9 10 11 12 13 14 15

Pris

Diagram 4 Fördelning olika prisnivåer för barnmatskonserveriav prisgrupp 4 under
vecka 46 1995i 60 försäljningsställen

Antal
butiker

14

12-

10-

8

6

44

2.

o
7 8 9 10 11 12 13

Pris
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46veckaunderTwistpåseMarabousprisnivåer förolikaFördelning5Diagram av
försäljningsställen1995i 50

Antal
butiker

14

12

10

302824 2622201816

Pris

underknäckebrödHusmans500prisnivåer förolikaFördelning6Diagram gramav
försäljningsställeni 5546 1995vecka

butikerAntal

Pris
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Diagram 7 Fördelning olika prisnivåer för back lättöl under veckaav 46 1995i 50en
försäljningsställen

Antal
butiker

18

16

14

12

10
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5Bilaga

KonsumentverketsiTäckningsgrad
matkorg

Syfte1

1995:09CkonsumentpriserinformationUtredningen omom
Konsu-täckningsgradvilkenskatta somSCBuppdragit åt atthar
privatatotalatill denförhållandeiharmatkorgmentverkets

dedagligvarorMed varu-dagligvaror. avseskonsumtionen av
frukt,färskdagligvarusystem samts.k.i SCB:singårsomgrupper
Upp-fisk.färskbrödmjukt samtochfärsktgrönsaker,färska

smårelativtmedskalloch görasbrådskandeSCBtill ärdraget
syfteitäckningsgradenhumfåviktiga ärDet att omenresurser.

Konsu-kombinerasynergieffekter attfinnsdetbedömaatt om
medmatkorgsprisermätning gene-nuvarande enmentverkets av

urvalstatistiskapåbaserad varor.prisnivåmätning avraliserbar

matkorgeniVarugrupper2

viddvarierandeharmatkorgKonsumentverketsiVarugrupperna
1varuvarianterspecifikaenstaka somfinnsDetdefinitionerna.i

defini-vidamed denfinnsdetoch%mjölk 3 varugruppliter en
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tionen 120-1 000 frysta där åtminstonegröna ärter, femgram
varumärken godkändaär och såväl påse kartong accepteras.som

3 Metod

Jag har utgått från SCB:s sannolikhetsurval varuvarianter iav
KPI:s dagligvarusystem 1996. Genom vägningstalssum-mätaatt

för de varuvarianter i KPI faller inomman för Konsu-som ramen
mentverkets och ställa denna i relation tillvarugrupper summa
totala vägningstalssumman för dagligvaror i KPI erhålls statis-en
tisk skattning täckningsgraden. I KPI emellertid färskmätsav
och mjukt bröd, färsk fisk, färska grönsaker, potatis och färska
frukter i det s.k. lokalprissystemet. För dessa varugrupper an-
vänder SCB medvetetett urval s.k. representantvarorav som
egentligen är Därför kan metod intevarugrupper. samma an-
vändas här jag har utgått frånutan Jordbruksverkets konsum-
tionsstatistik för 1995 och skattat täckningsgraden direkt för
matkorgen.

I KPI inräknas den totala konsumtionen glass, choklad ochav
konfektyr i dagligvarorna vilket dem för vikt vidstorger en
analys dagligvaruhandeln. Konsumentverkets undertäckningav
för just dessa får därför för betydelse ivarugrupper storen
totalerna. För tobak har justering med avseende på marknads-
andelen gjorts.

Vad gäller barnmat KPImäter priset för olika prisgrupper
medan matkorgen innehåller specificerade varuvarianter. För
dessa har täckningen till noll, vilketsatts naturligtvis fel i dettaär
sammanhang barnmat endast 0,4utgörmen varugruppen pro-

dagligvarukonsumtionen.cent av
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Resultat4

påavseendemedmatkorgKonsumentverketsTackningsgraden i
avseende påoch medcirka 33totaltdagligvaror är procent

endastingårmatkorgenIlivsmedel cirka 39enbart procent.
ingår.öl klasslivsmedel, inte ens

mejerivarorförgällertäckning i matkorgen samtSärskilt hög
såldaAlla defrukt.färskpotatis ochinkl. mestgrönsakerfärska

grönsakerfärskaurvaletfil ingår ochmjölk ochvarianterna avav
ellerLågurvalomfattande KPI:s representantvaror.lika änär av

inga, gris-snacksför frukostflingor,kex,täckning gälleringen
inga,skaldjurlever,t.ex. köttkonserver,köttkött, yog-annat

inget, potatisprodukter,lättmargariningen,hurt, dessertost
in-saftsylt,bärprodukter,frukt- ochfrukt,och torkadnötter

ingenkonfektyrochstyckeglass, chokladingengen, glass
läskedrycker.ochblockchoklad, mineralvattenutom

förKonsekvens5 en

prisnivåmätning
medprisnivåmätninggeneraliserbarutföraavsiktenOm är att en
datautnyttjandemedochsannolikhetsurval avvarugrupperav

tänktadenså kanmatkorgKonsumentverketsinsamlade för
proportioni fulltinte minskasurvalsstorleken ut somsamma

harvissapåberortäckningsgrad. Dettamatkorgens att envaror
antaletandelderasförsäljningsandel änär större varu-avsom

exempelvisdetOmoch mjölk.köttfärsi urvalet, vart.ex.grupper
så kanstorleken 300använda urvaltänkt att varugrupperav

ochprisnivåmätningenin imatkorgens 130 vägasvarugrupper

slumpmässigturval. Detvaruvarianturval22 på KPI:s ärUppräkningen baseras ettatt
utpekasnågon/någratillorsakenslumpen kanbetyder att varugrupperatt vara

täckning i matkorgen.hyggligharde i verklig-hetenatttrots
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återståendedet statistiska urvalet begränsas till cirka 220 varu-
grupper.

villJag slutligen utredarengöra uppmärksam på vissaatt
i matkorgen har mycket vida definitioner vilketvarugrupper

bidragit till den höga täckningsgraden. Om varudefinitionerna,
för tillgodose det för utredningen aktuellaatt syftet, görs snävare
så minskar täckningsgraden, kanske till 25 SCB harprocent.ner
inte heller i sina tidigare promemorior till utredningentre tagit
ställning till hur vida skallvarugrupperna vara.

23Grov bedömning



Bilaga 2016SOU 1997:19

6Bilaga

enligtdefinitionerButikstyper -

utredningsinstitutHandelns

mängd olika butikstyper,finnsmarknadenPå den svenska en
sortimentsmässigt. Han-såväl storleks-vilka skiljer sig åt som

butiksformer.indelning iföljandeutredningsinstitutdelns gör

kvadratmetermed minst 2 500FörsäljningsställenStormarknader
varuhussortiment.läge Minstsäljyta, ochexternt

bestå special-försäljningen skall20 procent avav
dagligvaror.högst 80 procentvaror

kvadratmetermed minst 1 500FörsäljningsställenCentrumvaruhus
stormark-varuhussortiment ochsäljyta, ärsom

nader.

minst 50Butiker därLivsmedelsbutiker procent
försäljningen utgörs avav

livsmedel och är stor-som

1986,P 70001:86.inom varuhandeln" Definitioner strukturbegreppav
sammanhängandeeller i utkanten25 räknas lokalisering utanförlägeSom externt av

industriändamål.på mark avseddförbostadsbebyggelse,ävensom
ochtobak, tidningarlivsmedel,26 följande 30Omfattar minst 20 varugrupper:av

ochkontorsutrustning, blommor,och tvätt- rengö-tidskrifter, böcker, pappersvaror
barnklä-damkläder,inklusive kosmetika, herrkläder,kroppsvårdsmedelringsmedel,

reseffekter och andra läderva-och Sybehör,beklädnadstyger,der, skor, mönstergarn,
elartiklar,belysningsarmaturochheminredningstextilier,sängutrustning,möbler,ror,
optik ochhushållsmaskiner/vitvaror,husgeråd,radio/TV/video, porslin ochglas, ur,
leksaker,tonband musikinstrument,grammofonskivor, ochfoto,guldsmedsvaror,

presentartiklar.cyklar,Sportartiklar ochverktyg och järnvaror,färg m.m.,
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marknader eller centrumva-
ruhus.

Varumarknader Livsmedelsbutiker med dag-
ligvarusortiment och minst
800 kvadratmeter säljyta och
där minst 20 säl-procent av
jytan alternativt 10 procent

omsättningen utgörsav av
specialvaror.

Dagligvaru- Livsmedelsbutiker med dag-
marknader ligvarusortiment och minst

800 kvadratmeter säljyta och
där mindre 20än procent av

alternativtsäljytan 10 pro-
omsättningencent utgörsav

specialvaror.av
Varuhallar Livsmedelsbutiker med dag-

ligvarusortiment och
400-799 kvadratmeter säljy-

och där minst 20ta procent
säljytan alternativt 10av

omsättningenprocent ut-av
specialvaror.görs av

Dagligvaruhallar Livsmedelsbutiker med dag-
ligvarusortiment och
400-799 kvadratmeter säljy-

och där mindre 20änta pro-
säljytan alternativtcent av

10 omsättningenprocent av
specialvaror.utgörs av

Servicebutiker Livsmedelsbutiker med dag-
ligvarusortiment, högst 250
kvadratmeter säljyta, öppna
på söndagar minst 70samt
tim/vecka.

Trafikbutik Servicebutik i anslutning till
bensinstation. dockHar i re-

27Samtliga 10följande skall representerade:bageriprodukter,varugrupper vara me-
jeriprodukter, slakteriprodukter, bryggeriprodukter, färsk frukt och färska grönsaker,
djupfrysta specerier, konserver, kemisk-tekniska produkter, tobak.varor,
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sorti-begränsatgel ett mer
färsk-alltframförment, av

blibutikstypEn somvaror.
underallt vanligarevit

år.senare

ochdagligvarusortimentÖvriga Livsmedelsbutiker med
servi-säljyta och är399 kvadratmeterhögstdagligvarubutiker som

cebutiker.

LivsmedelsbutikerSpeciallivsbutiker som
dagligvarusortiment.har

försäljningenmindre 50Butiker därFackhandelsbutiker än procent av
stormarknaderochlivsmedel ärutgörs somav

varuhuseller

Fackhandelsbutiker medFackhandels-
sälj-kvadratmeterminst 800marknader

yta.

medÖvriga Fackhandelsbutikerfack-
800 kvadratmetermindrehandelsbutiker än

säljyta.

Kommentarer

ochstormarknaderförSammanfattande begreppVaruhushandel
centrumvaruhus.

medlivsmedelsbutikerförSammanfattande begreppDagligvarubutiker
ilivsmedelsavdelningardagligvarusortiment samt

bensinstationerochvaruhusstormarknader,

minstförsäljningsytadagligvarubutik medSupermarket En omen
kvadratmeter.400
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