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Sammanfattning

De här nämnda marknaderna har många gemensamma utvecklingar
efter avreglering. Vad gäller sysselsättningen så har den sjunkit i alla
branscher utom inom taxibranschen. Det är emellertid viktigt att
komma ihåg lågkonjunkturens negativa inverkningar på arbetsmarknaden under nittiotalet. Troligtvis förklarar denna en större del av
arbetslösheten än avregleringarna i sig.
Konsumentpriserna har påverkats direkt efter tiden för avreglering. I nästan alla fall har detta inneburit prishöjningar – tvärtemot
både syfte och teori, som talar om konkurrens och medföljande prispress. I vård och omsorg, post- samt byggbranscherna har prisläget
ökat mer än totalt konsumentprisindex redan från start. För flygresor sjönk priserna totalt sett straxt efter avregleringen men fyra år
senare var priserna tillbaka på samma nivå som i ursprungsläget och
fortsatte att öka. Tågpriserna började stiga flera år efter avreglering
och paradoxalt nog samma år då konkurrensen skärptes ytterligare.
Vissa teletjänster hör till de som sjunkit i pris. Utlands-, riks- och
mobilsamtal har blivit billigare. Däremot har abonnemang och lokalsamtal blivit dyrare. Elpriserna steg de två första åren efter avreglering, för att sjunka först då kravet på timmätare avskaffades. Än
så länge kan man dock endast se effekter på kort sikt. I livsmedels-
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branschen har vi fått en bestående prissänkning, även om den inte
varit lika stor som väntat. Branschen är emellertid inte helt jämförbar med de andra då marknaden (jordbrukssektorn) återreglerades
efter ett par år och numer skyddas från konkurrens via EU-medel.
Jämför man den korta avregleringsperioden med tiden Sverige varit
EU-medlem, så har priserna varit lägre efter medlemskapet än direkt
efter avregleringen (som dock varade alltför kort tid för att man ska
kunna dra några egentliga slutsatser).
Produktiviteten är svår att fastställa och följaktligen har inte
många av de genomgångna källorna tagit upp eller än mindre dragit
några slutsatser gällande de olika marknadernas produktivitetsutveckling. Med hänsyn till BNP-utvecklingen i förhållande till antalet arbetade timmar, kan man uppskatta utvecklingen som positiv
inom de flesta branscherna. För taxi gäller det motsatta. Ofta har en
samhällsekonomisk vinst uppstått i form av ökat utbud och bättre
service för konsumenterna. Dessa resultat ska dock tas med en nypa
salt då det som sagt rör sig om uppskattningar.
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Förord

Denna skrift handlar om av- och omreglering av marknader för varor
och tjänster i Sverige under främst 1990-talet. Skriften har författats av LO-ekonomen Monika Itri-Arvidsson, och jag vill med denna
inledning bidra med ytterligare perspektiv på frågan om vad som
kan göras för att nå lägre priser och effektivare marknader.
Slutsatsen i rapporten är att utvecklingen på en rad marknader
inneburit ökad produktivitet, men att de positiva effekterna inte tillräckligt tillfaller konsumenterna i form av lägre priser. Samtidigt har
sysselsättningen minskat i flera av de branscher som omreglerats. En
förklaring är att omregleringarna till stor del genomfördes samtidigt
med den allmänna minskningen av sysselsättningen, vilket innebar
stora uppoffringar för löntagarna. Ett skäl till omreglering är annars
att öka produktiviteten, vilket ofta innebär just minskad sysselsättning inom varje berört område.
I det följande ska fyra teser drivas:
Det behövs regler och övervakning för att marknader ska fungera
effektivare.
Mer omvandling förutsätter starka trygghetssystem.
Sverige kan skifta till högre tillväxtbana.
Det är svårt att skapa effektiva marknader för välfärdstjänster.
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Jag går här nedan igenom dessa fyra teser och för ett resonemang om
hur jag kommit fram till mina slutsatser.

Det behövs regler och övervakning
för att marknader ska fungera effektivare
Avreglering av marknader drevs från början fram i naiv övertro på
välsignelsen av fri konkurrens. Storbritannien ligger före Sverige
både när det gäller avreglering och omreglering. Där användes först
ordet ”deregulation”, därefter ”reregulation”, det vill säga omreglering.
En tes är att det behövs en omreglering av marknaderna, inte en
avreglering, för att det ska bli en tillräckligt effektiv produktion i
bemärkelsen att välfärdseffekter ska tillfalla alla konsumenter och
löntagare.
Om avregleringen innebär minskad sysselsättning och ökad produktivitet utan att priserna minskar, innebär det att konsumenterna och
löntagarna fått för liten del av de positiva effekterna. Lika fullt finns
det skäl för löntagarna att ställa sig positiva till fortsatt omreglering
av marknaderna. Men omvandlingen ska mer förenas med trygghet.
Effektiva marknader innebär följande:
Tillväxten ökar, vilket ger högre materiell levnadsstandard.
Priserna ökar långsamt, vilket gör lönebildning effektivare.
Nya företag få möjlighet att komma in på marknaden.
Omreglering av marknader är således ett mycket verksamt instrument för att göra ekonomin effektivare och för att nå olika välfärdsmål.

Priserna är fortfarande för höga
Resultatet av 1990-talets av- och omreglering av marknaderna är
inte helt tillfredställande.
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Prisnivån i Sverige ligger cirka 21 procent över genomsnittet i EU.
Inom vissa områden – till exempel tåg- och flygresor och icke alkoholhaltiga drycker – ligger Sverige avsevärt högre än genomsnittet.
Det är lätt att säga att det beror på skatter, låg befolkningstäthet
och för höga lönekostnader i tjänstesektorn. Men enligt berörda
myndigheter så kan detta inte förklara de stora prisskillnaderna. Konkurrensverket menar i stället att huvudorsaken är den svaga konkurrensen på hemmamarknaden.
Medelmomsen i Sverige är 13 procent mot 10 procent i EU-länderna – det vill säga bara 3 procentenheter högre. Ett momsjusterat
prisindex visar att prisnivån för privat konsumtion ligger 18 procent
över övriga EU-länder. Skillnaden i prisnivå till övriga EU-länder
kan bara till hälften förklaras av faktorer som befolkningstäthet och
skatter; den återstående delen beror på sämre konkurrens i Sverige,
enligt Konkurrensverket.
Jämför man prisskillnaderna inom Sverige för samma varor så är
de betydande. De är lägst på områden där konkurrensen har ökat
genom nya aktörer. Exempel på detta är byggmateriel i Stockholm
och livsmedel i Västsverige.
Inom flera branscher har ett fåtal företag en helt dominerande
andel av marknaden, vilket leder till en ökad risk för karteller. Konkurrensen är svag inom flyget, mobiltelefonin, livsmedelshandeln,
läkemedelsdistributionen och byggsektorn, för att ta några exempel.
Ett särskilt flagrant exempel är att flygpriserna har ökat med 50 procent sedan 1992 trots att konsumentprisindex bara stigit med 6 procent.
Problemsektorerna är således den skyddande hemmamarknaden
för till exempel livsmedel, detaljhandel och byggmateriel. För till
exempel bostäder är prisnivån 30 procent högre än i andra EU-länder vilket inte kan förklaras av höga skatter.
Områden med starka varumärken och olika former av regleringar–
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bland annat av miljöskäl – får inte sällan hög företagskoncentration
och svag importkonkurrens, vilket leder till lågt omvandlingstryck.
Koncentrationen i producentledet är i 10 av 12 fall högre i Sverige
än i EU. Skillnader i företagskoncentration förklarar 2–4 procent av
prisskillnaden mellan Sverige och EU i detaljhandelsledet och 2–3
procentenheter i partihandelsledet.
Nu sjunker prisnivån i Sverige relativt sett gentemot omvärlden.
År 1996 var prisnivån 27 procent högre än i EU-länderna, jämfört
med 21 procent 1999. Orsaken till denna förändring anges vara
ökad integration med omvärldens marknader, större omvandlingstryck beroende på prisstabiliteten samt inte minst ett antal omregleringar av marknader. Riksbanken uppskattar att omregleringar tillsammans med EUs effekter på KPI, kan betyda så mycket som –0,4
procent i årstakt, vilket ska jämföras med att KPI ökar med drygt 1
procent. Denna effekt kommer till stor del från så kallade nätverkstjänster som till exempel telefoni.

Konsumenterna är för svaga
Varför är priserna så höga i Sverige och varför är konkurrensbegränsningarna så påtagliga? Enligt LOs mening finns ett demokratiskt
underskott – producenterna har mycket större lobbymöjligheter än
konsumenterna, vilket påverkar riksdagens beslutsfattande. Riksdag
och regering bör vara vaksamma vad gäller den demokratiska balansen i de processer som formar spelreglerna för marknaderna i samhället.
I amerikansk terminologi sägs att konkurrensbegränsning är stöld
från konsumenterna. Och samhället ska inte acceptera karteller och
monopol. Regering och riksdag måste på än fler områden bryta upp
karteller och andra sammanslutningar mot konsumenterna. Riksdagens revisorer bör göra en översyn över hur obalansen i inflytandet
över konkurrenspolitiken påverkar beslutsfattandet.
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Ytterligare en förklaring till den höga prisnivån är att det inte finns
någon stark konsumentmakt i Sverige. Konsumentkooperationen i
Sverige är inte en nog stark kraft för att hålla tillbaka priserna. En
annan förklaring är att politiken underskattat behovet av regleringar och tillsyn för att marknader ska fungera effektivt. Redan Adam
Smith visste att producenter har intresse av att sluta sig samman och
konspirera mot konsumenterna.
Genom en intensifierad bevakning av konkurrensreglerna kan
omregleringar också leda till lägre prisstegringar. Aktuella marknader
är flyg, taxi, byggande, skogsindustri, detaljhandel och petroleumhandel. Ett av LOs förslag är att Konkurrensverket måste bli mycket
starkare och få mer resurser. Konkurrensverket bör därför tillföras
25 miljoner kronor för att väsentligt kunna övervaka efterlevnaden
av konkurrensreglerna.
Undan för undan skärps nu konkurrensbevakningen, inte minst
kontrollen av statsstödet till olika företag i Europa. Konkurrensverket måste bli bättre på att samverka med EU så att svenska marknader blir effektivare och så att svenska företag möter rent spel på
marknaderna.

Mer omvandling förutsätter starka trygghetssystem
De fackliga organisationerna är av tradition positiva till frihandel
och konkurrens. Skärpt konkurrens leder till lägre prisutveckling.
Ökad effektivitet och ökad produktivitet är samtidigt grunden för
ökade reallöner. Konkurrens på mer lika villkor innebär att arbetstillfällen inte hotas på ojusta villkor. Alla företag, löntagare och konsumenter tjänar långsiktigt på effektivare marknader.
Det kan påpekas att fackliga organisationer med hög organisationsgrad bidrar till att göra produktmarknaderna effektivare. Det gör
man genom att alla arbetsgivare möter likartade lönekostnader. Därmed är det produktionens effektivitet som avgör produktionskostna-
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den och skapar likställda konkurrensvillkor. En effektiv avtalsbevakning innebär samtidigt mindre av svart produktion.
På kortare sikt finns dock betydande fördelningsproblem. För en
del löntagare som arbetar i företag som inte är utsatta för konkurrens kan skäl finnas att gilla företagets monopolställning. Det skapar
trygg sysselsättning och högre lön än i andra företag. Men för löntagarna som kollektiv är detta inte en önskvärd situation. Den leder
till orättvis fördelning av fördelar och sammantaget till lägre produktivitet och reallöneutveckling, vilket alla förlorar på. Därför måste
de krafter som står för det allmänna vara tillräckligt starka för att
förhindra att särintressen får det avgörande ordet.
Ökad konkurrens innebär ökad omvandling för företagen, vilket
många löntagare upplever som ett hot. Inte sällan kräver därför både
lokala fackliga organisationer och företag skydd mot konkurrens. Ett
ytterligare viktigt förslag är därför att trygghetssystemen för löntagarna behöver ses över.

Hur kan mer konkurrens och omvandling göras möjlig?
Tabellen nedan visar fackföreningsrörelsens strategiska position – för
det finns ett val. Vi utgår från att det behövs ett visst omvandlingstryck i ekonomin för att nå en effektiv ekonomi. För löntagarna, som
vill ha tillväxt och en rationell ekonomi, är det att föredra att produktmarknaden görs så effektiv som möjligt. Och omreglering av produktmarknader ger i huvudsak positiva effekter, medan en avreglering av
arbetsmarknaden i huvudsak har negativa effekter för löntagarna.
Men det finns samtidigt ett utbyte. Löntagarnas acceptans av effektiva produktmarknader med ett högt omvandlingstryck underlättas
av att det finns goda institutioner på arbetsmarknaden i form av
lagar, avtal och försäkringssystem. Budskapet i tabellen nedan är att
det behövs mer trygghet för att skapa mer konkurrens och omvandling på produktmarknaderna.
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Detta är inte någon ny iakttagelse från LO-ekonomernas sida utan
det är helt i enlighet med den Rehn-Meidnerska teorin. Men nu
behövs sannolikt ett ytterligare steg tas, efter införandet av arbetsmarknadspolitiken under 1950- och 1960-talen och trygghetslagarna i början av 1970-talet.
Tabell 1. Utbytet mellan arbetsmarknad och produktmarknad
Arbetsmarknad

Produktmarknad

Rörlighet

Konkurrens

Trygghet

Flexibilitet

Individuell utveckling

Omvandling

Många konservativa ekonomer föreställer sig att konkurrensen
skulle underlättas av att arbetsmarknaden avreglerades. Men ekonomprofessorn Jonas Agell argumenterar i en aktuell vetenskaplig
uppsats för att det i en globaliserad värld med ökad grad av konkurrens kommer att uppstå behov institutioner på arbetsmarknaden
(med institutioner avses fackliga organisationer, anställningstrygghet,
försäkringssystem samt andra former av fördelningssystem.)
Idén är att man vågar mer i skydd av välfärdsstaten. Med en rimlig
grad av inkomstfördelning, hög sysselsättning och ”lägre fallhöjd” i
arbetslivet vågar flera byta jobb, och löntagarna accepterar fler förändringar samt inte minst ny teknik och fri handel. Världshandelsorganisationens (WTO) ensidiga ageranden för globaliserad handel
ledde till demonstrationer i Seattle. Dessa motreaktioner utlöstes
främst av anglosaxiska fackföreningar där löntagarna har svag ställning.
Många hävdar lite slarvigt att det inte finns inte utrymme för fackföreningar och välfärdsstat i en global ekonomi och i den så kallade
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nya ekonomin. Men det finns, menar professor Agell, ett positivt
samband mellan öppenhet i ekonomin och institutionell ”inblandning” på arbetsmarknaden. Ju mer globaliserad ekonomi, desto mer
behov av socialförsäkringar – inte mindre, som en del belackare av
välfärdsstaten tror.
Ett annat argument i riktning mot ökade välfärdssystem är följande: Konflikterna mellan fackliga organisationer i de rika länderna
och WTO handlar just om att löntagare som inte har trygghetssystem får starka motiv att motsätta sig frihandel. Socialförsäkringar
har hög inkomstelasticitet, och i nationer med högre inkomster har
man genomsnittligt fler socialförsäkringssystem.(Det kan man också
se i företagen, där de högsta cheferna har mer omfattande trygghetssystem än arbetare och lägre tjänstemän.) Slutsatsen är att löntagarnas trygghet vid omställning bör förstärkas så att omregleringen av
varu- och tjänstemarknaderna lättare kan drivas framåt.
Det vi avser är alltså inte trygghet som förhindrar omvandling, det
vill säga stakettrygghet. Det är trygghet i utveckling som eftersträvas.
Det är sannolikt så att vissa grupper av löntagare har fått uppleva
en försämring av sin välfärd medan andra grupper av löntagare och
konsumenter fått en förbättring till följd av den omreglering som
skett. Vi föreslår därför att Arbetslivsinstitutet får regeringens uppdrag att göra en utredning om kostnader och intäkter som följd av
nya konkurrensvillkor för olika grupper av löntagare. Det kan till
exempel vara så att villkoren för anställda inom kommunikationssektorn, där en påtaglig omreglering skett, inneburit mycket olika
resultat beroende på skillnader i trygghetssystem och avtalsvillkor
och på hur omregleringarna har genomförts.

Sverige kan skifta till högre tillväxtbana
Det avgörande motivet för konkurrenspolitik är vidare än ”bara” lägre priser. Det handlar om Sveriges plats i välståndsligan. Det är svårt
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att precist mäta Sveriges position och hur den har förändrats sedan
1960-talet då Sverige tillhörde de absolut rikaste länder mätt i BNP
per capita, men det mesta tyder på att Sverige ekonomiska tillväxt
varit sämre än andra länders.
Mycket talar nu för att Sverige håller på att lägga sig på en högre
tillväxtbana. Med det menas inte att Sverige bara tillfälligt tar ”ett
BNP-språng” för att det finns ledig arbetskraft så att BNP kan öka i
en takt på närmare 4 procent. Nej, det verkar vara så att den långsiktiga produktivitetsökningen är högre än tidigare.
Diagram 1 nedan innehåller mycket intressant och optimistisk
information om svensk ekonomi. Det visar att Sverige skiftat till en
högre tillväxtbana efter 1993. Efter ett kursskifte i politiken mot
låg inflation och stabila statsfinanser har effektiviteten i ekonomin,
den totala faktorproduktiviteten, ökat. Det innebär att ökningen av
produktiviteten inte främst eller enbart sker genom ökade insatser
av kapital och arbetstimmar, utan att det är effektiviteten i resursutnyttjandet som ökar.

Ingen ny ekonomi
Ett populärt synsätt är att vi befinner oss i en ny ekonomi. Men ”ny
ekonomi” är ett oprecist begrepp. Om man menar att produktiviteten synes öka mer än under tidigare decennier, och att informationstekniken innebär ett tekniskt språng, så är det nog sant. Men om
man som ofta i debatten menar att humankapitalet betyder allt och
att de fysiska investeringarna har liten betydelse, så är det sannolikt
fel. Det påståendet jävas dessutom av informationen i diagrammet
ovan.
Som visas i diagrammet har kvoten mellan arbete och kapital inte
förändrats sedan 1980-talet. Sysselsättningen har ökat under senare
delen av 1990-talet, men så har också investeringarna, och det fysiska kapitalet fortsätter att betyda mycket. Detta talar för att motsätt-
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Diagram 1. Arbetsproduktivitet i näringslivet fördelad på
kapitalintensitet och total faktorproduktivitet
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ningen mellan arbete och kapital består. Det finns därför inte i denna allmänna föreställning motiv att tala om en ny ekonomi.
De ökade investeringarna under 1990-talets senare del har inneburit en snabb introduktion av ny teknik. Att Sverige nu har haft en
följd av åt med hög investeringsnivå (exklusive bostäder) bidrar till
en snabb förnyelse av kapitalstocken. Samtidigt har sysselsättningen
ökat starkt bland annat till följd av lägre real lönekostnad. Och det
har som genomsnitt varit mycket kompetent arbetskraft som kommit till företagen genom den statliga satsningen på utbildning.

En förklaring till skiftet av tillväxtbana
Förklaringen till tillväxten ska således inte bara sökas i mer insatser
av arbetstid eller av mer kapital. Det som sammantaget talar för ett

15

E F F E K T I VA M A R K N A D E R F Ö R H Ö G R E T I L LV Ä X T B A N A

skifte av tillväxtbana är i stället bland annat följande viktiga förändringarna i ekonomin under 1990-talet:
stabilare spelregler
lägre inflation och inflationsförväntningar
fler i utbildning
effektivare marknader
rikt utbud av kapital
Är det en orealistiskt optimistisk bild att hävda att Sverige nu sannolikt lägger sig på en högre tillväxtbana? Nej, det är många fundamentala förändringar i ekonomins tillväxtförutsättningar som nu
sammantaget ger resultat:
Realräntan har sjunkit, riskpremien för investerarna har minskat
och trovärdigheten för stabila kostnader förstärker en positiv förväntningsbild hos företagen.
Den gemensamma kapitalmarknaden har inneburit krav på företagen att stabilisera vinsterna och har därmed drivit på produktiviteten. Kapitalmarknaderna har sänkt finansieringskostnaden.
De förändrade institutionerna på arbetsmarknaden, industriavtalet, prisstabiliteten och folkbildningen om lönebildningens förutsättningar har förbättrat utbytet mellan arbetslöshet och inflation,
så att högre tillväxt vid låg inflationen är möjlig.
Produktmarknadernas effektivitet har ökat.
Sverige, tillsammans med Storbritannien, går före och skapar nya
marknader inom kommunikationer och energiproduktion.
Nu är det inte bara effektivare marknader som skapar en effektivare ekonomi. Genom omfattande offentliga investeringar i skola och
barnomsorg, och villkor som gör att två personer i hushållet kan
förvärvsarbeta, skapar tillsammans med arbetsmarknadspolitiken ett
effektivt arbetsutbud. Sverige har en internationellt sett mycket hög
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andel äldre som arbetar och en hög andel kvinnor i arbetslivet. Det
sociala kapitalets betydelse för arbetsutbudet kan inte underskattats.

Det är svårt att skapa
effektiva marknader för välfärdstjänster
Är de offentliga tjänstemarknaderna lämpliga för omreglering så som
skett med transportmarknaderna? Vad är skillnaden mellan att välja
telefonbolag och att välja äldreomsorg?
Utgångspunkten för konkurrenspolitik är att skapa effektiva marknader där så är rationellt och socialt rimligt. På effektiva marknader
är priset bärare av relevant information. Alla producenter har tillträde till marknaden. Konsumenterna har många producenter att välja
mellan.
En stor del av den offentliga verksamheten är föremål för marknader – offentlig upphandling, anläggningsarbeten och så kallade nätverktjänster som gas, vatten, värme, tele samt person- och varutransporter. Här är det ofta möjligt att skapa rimligt effektiva marknader, och en rad omregleringar har genomförts. Men det finns skäl till
mycket stor restriktivitet när det gäller att marknadsgöra välfärdstjänster som vård, skola och omsorg.
Avgörande för politiken är att skapa konsument- och medborgarnytta, och konkurrens är ett medel att nå målen för politiken. Effektiva marknader ska användas där de ger störst konsumentnytta, och
offentlig produktion ska förekomma där denna form lämpar sig
bäst.
Effektiva marknader förutsätter en rimlig grad av homogenitet
för varor och tjänster. Det är en förutsättning för att konsumenten
enkelt ska kunna bedöma kvaliteten i förhållande till priset. Samtidigt ska transaktionskostnaderna vara låga, det vill säga det ska vara
lätt att byta vara eller tjänst, och tillgången till trovärdig information
ska vara god.

17

E F F E K T I VA M A R K N A D E R F Ö R H Ö G R E T I L LV Ä X T B A N A

I marknadsekonomin ska priset bära information om kvalitet och
kvantitet, men detta krav är sällan uppfyllt när det gäller välfärdstjänster. I stället uppstår nya problem som segregering och sortering
av människor efter deras inkomster, vilket leder till större skillnader
i hälsa och utbildning. Välfärdstjänster skiljer sig således väsentligt
från så kallade nätverkstjänster, eftersom priset för välfärdstjänster
inte berättar allt om kvaliteten, och möjligheten att utvärdera denna
inträffar ofta med lång tidseftersläpning (det gäller särskilt i skolan).
Det som kännetecknar välfärdstjänster är i stället drivkraften för
producenterna att välja konsumenter och för konsumenter eller brukare att välja vilka brukare de vill se kring sig. Priset får funktionen
att sortera brukarna efter betalningsförmåga:
En skola som kännetecknas av fria konkurrerande val utlöser starka segregerade tendenser. Prismekanismen skiktar olika sociala
gruppers tillgång till likvärdiga tjänster. Det finns stor risk för
oönskade effekter på ekonomin genom negativ påverkan på det
mänskliga kapitalet. En marknadsstyrd skola skulle sannolikt innebära än större skillnader i befolkningens kunskaper än vad deras
medfödda inlärningsförmåga möjliggör. Därmed minskar möjligheten att använda befolkningens hela produktiva förmåga.
Konsumenternas betalningsförmåga sammanfaller sällan med när
de har behov av att konsumera välfärdstjänster. Internationella
erfarenheter talar för att finansierings- och produktionsformerna
påverkar fördelningen av välfärdstjänster som till exempel sjukvård. Erfarenheten visar att det finns starka skäl för att hålla samma finansiering och produktion för god kostnadskontroll av offentliga medel.
Mycket stor hänsyn måste tas till hur organisationen av välfärdstjänster påverkar fördelningen. En generell välfärdsstat innebär att alla
medborgare – oavsett inkomst, klass, kön, etnicitet och social grupp
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– ska ha samma tillgång till välfärdstjänster. Detta, tillsammans med
svårigheten att skapa rimligt effektiva marknader, innebär att vård,
skola och omsorg huvudsakligen inte är lämpliga för traditionella
marknader.
Däremot finns det goda skäl att effektivisera den offentliga upphandlingen. Detta kan ske genom en skärpning av regelverket, till
exempel genom att tillsynsmyndigheten får möjlighet till offentlig
upphandling, möjlighet att föra talan mot till exempel kommunerna
samt möjlighet att samordna tillsynen av offentlig upphandling med
konkurrensövervakningen, det vill säga Konkurrensverket.
Dan Andersson
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1
Inledning

Problemformulering
De senaste åren har avreglering debatterats både vad gäller dess vara
eller icke vara och avregleringarnas utformning och konsekvenser för
olika delmarknader. Många stater har avreglering på dagordningen
men ännu har inte mycket hänt i praktiken. I Sverige har en nydaning av marknadsvillkoren skett i bransch efter bransch och därmed
erbjuder just den svenska produktmarknaden1 ett ypperligt tillfälle
att se hur väl teorierna om avreglering stämmer med verkligheten.
Konsekvenserna av avreglering är viktiga inte minst för LO-förbundens medlemmar, då det särskilt är de som drabbas vid minskad
sysselsättning, vilket åtminstone i en inledande fas kännetecknar
avregleringar. Men även vid ändringar i prisnivån, med tanke på
andelen låglönejobb inom LO. Egentligen vet vi inte mycket om hur
avregleringen kommer att slå på längre sikt, när de nya reglerna hunnit implementeras och praxis har utvecklats. Särskilt viktigt är det
att känna till konsekvenser av en avreglering då man överväger att
avreglera marknader som tjänar allmännyttan, där det är av stor vikt
att alla medborgare har möjlighet att utnyttja tjänsterna. Exempel
1

Bara marknader som köper och säljer tjänster eller varor tas upp; jmfr med till exempel kapitalmarknaden, vilken
inte behandlas här.
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på sådana delmarknader är post, elmarknad och sjukvård. Marknader som dessa lämpar sig inte att drivas av enbart företagsekonomiska vinstintressen, utan kan vara så viktiga att upprätthålla att till
och med underfinansiering kan accepteras. Då kan det istället bli
aktuellt med reglering för att skydda och säkerställa produktionen
av den speciella, allmännyttiga varan eller tjänsten.
Hur har då de senaste avregleringarna hittills verkat? Blev det som
väntat eller har det uppstått oväntade externa effekter? Positiva eller
negativa? Är resultaten tillräckligt entydiga för att motivera fortsatt
avreglering eller att avreglera ytterligare branscher?
Viktiga frågor att söka svar på innan man genomför en avreglering kan exempelvis vara följande: kommer konsumenterna kunna
utnyttja tjänsterna i samma utsträckning som innan avregleringen?
Påverkas utbudet, prisnivån och sysselsättningen och i så fall hur?
Syftet med denna studie är att sammanställa litteratur och statistik
som tar upp konsekvenserna av avreglering och se vilka effekter
avreglering har haft vad avser konkurrens, utbud, priser och sysselsättning på olika marknader – och därmed försöka besvara ovanstående frågor.

Metod
Detta är en komparativ studie. Jämförelse kommer att göras mellan
undersökningar som gjorts om konsekvenser av avreglering på olika
delmarknader (till exempel taxi-, livsmedels-, elmarknaden). Ansatser och problemställningar i teorin kommer att tas upp: hur avregleringar motiveras; vilka vinster man hoppas uppnå; för- respektive
nackdelar med avreglering; kan/bör alla typer av marknader avregleras? I vilken utsträckning ska man lätta på restriktionerna? Med
facit i hand kan man uppskatta teorins trovärdighet och brister respektive marknadens effektivitet, det vill säga hur väl målen har uppnåtts.

21

E F F E K T I VA M A R K N A D E R F Ö R H Ö G R E T I L LV Ä X T B A N A

Begränsningar
Undersökningen gör inga anspråk på att vara heltäckande utan
avser bara utgöra en övergripande sammanfattning. Undersökningen omfattar nio delmarknader där avreglering skett under 90-talet.
Tyngdpunkten kommer att läggas på effekter på sysselsättning, produktivitet, konsumentpriser, konkurrenssituation och samhällsekonomi. Då avregleringarna i de flesta fall är nyligen genomförda, avser
analysen effekter på kort- och medellång sikt. Långsiktiga effekter
kan skilja sig väsentligt från kortsiktiga och därför kan heller inte de
totaleffekter som tas upp här ses som slutgiltiga. Mycket kan ännu
hända på respektive delmarknad som direkt eller indirekt följd av
avreglering.
Slutsatserna kommer att baseras på tidigare, från varandra fristående undersökningar som gjorts om avreglering på produktmarknaden
samt statistik från SCB. Studien ser till svenska förhållanden, dock
med vissa exempel från dokumenterade utländska erfarenheter.

22

INLEDNING

23

E F F E K T I VA M A R K N A D E R F Ö R H Ö G R E T I L LV Ä X T B A N A

2
Varför avreglering?

Avregleringar på produktmarknaden syftar till att stärka konkurrensen för att öka den samhällsekonomiska effektiviteten samt för att
stärka konsumenternas ställning gentemot producenterna. I motsats
till vad namnet antyder, så handlar avreglering om en reformering av
marknadens regler och inte ett totalt avskaffande av regler för det
berörda området. För enkelhetens skull kommer termen avreglering
att nedan användas synonymt med nya och mer uppluckrade regler,
i enlighet med gängse språkbruk.

Teoretisk motivering
Avreglering motiveras av förekomsten av imperfektioner på marknaden. Exempel på sådana imperfektioner är så kallade naturliga monopol,2 externa effekter (vilket är ungefär detsamma som bieffekter eller
spin-off-effekter) samt kollektiva varor (vilka kan förbrukas av alla
utan att andras möjlighet till konsumtion minskar). Imperfektionerna för med sig att de regler som gäller på marknaden på ett eller
annat sätt hindrar befintliga företag att konkurrera på lika grundläg2

Stordriftsfördelar är en förutsättning för att ett naturligt monopol ska uppstå: produktionen kännetecknas av höga
fasta kostnader och låga marginalkostnader. Kostnaderna minimeras om produktionen sker i ett ensamt företag.
Skulle flera producenter finnas är det en samhällsekonomiskt sett överinvestering i fast kapital (vilket kan leda
till höjda konsumentpriser).
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gande villkor. Det kan också betyda att nya företag inte kan ta sig in
på marknaden.
Genom att helt ta bort eller lätta på regler möjliggör man etablering av företag som annars inte hade tagit sig in på marknaden just
för att reglerna eller etableringshinder i form av till exempel kartellbildningar hindrat dem, eller för att de ekonomiska incitamenten
(vinstutvecklingen i förhållande till kostnad för etablering) inte varit
tillräckligt starka. Det sistnämnda kan bestå i att ett företag skyddas
från konkurrens av försorg om en varas kvalitet: kommer fler företag
in på marknaden kan konkurrensen leda till sänkta priser, vilket kan
gå ut över kvaliteten, eftersom tillverkaren då försöker pressa sina
tillverkningskostnader. I motsats till att avreglera, så kan det därför
i vissa fall bli aktuellt att reglera marknader, för att försäkra sig om
att en vara håller en viss kvalitet men också att den produceras i tillräcklig kvantitet (se vidare nedan om naturligt monopol).
Samhällsekonomisk effektivitet innebär förenklat att det tillverkas
exakt så många varor som efterfrågas – varken mer eller mindre –
och att varans kvalitet är den högsta möjliga till lägsta möjliga pris.
Ur samhällsekonomisk synvinkel är det bra med konkurrens för att
det leder till att samhällets samlade resurser utnyttjas mer effektivt.
Effektivitet i denna mening betyder att allokeringen av varorna motsvarar efterfrågan och att produktionen kostnadsminimeras. Ju fler
företag i en sektor, desto större konkurrens och om marknadskrafterna får fullt utslag kommer enligt teorin konsumentpriserna sänkas, utbudet öka och servicen samt produkternas kvalitet förbättras.
Detta förklaras naturligtvis av att företagen tvingas ”slåss” om kunderna för att dessa ska välja det egna företagets tjänster eller produkter framför konkurrenternas. För att hävda sig måste företaget sänka
konsumentpriset, höja kvaliteten eller skapa en egen nisch. Förutom
i det sistnämnda fallet innebär detta att företaget måste sänka vinstmarginalen, pressa produktionskostnaderna och höja produktivite-
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ten – det vill säga använda produktionsmedlen mer effektivt. De
(ineffektiva) företag som inte klarar detta slås ut från marknaden.
Om en marknad kännetecknas av en dominerande producent av
en viss vara, finns risken att företaget inte känner någon press på
kostnadseffektivitet, utan övervältrar ökade omkostnader på konsumenterna. Prisnivån kan dessutom sättas över marginalkostnaden
för att producera varan, så att vinstuttaget maximeras. Detta betyder
också att den reella efterfrågan överstiger det faktiska antalet köpta
varor eller tjänster, det vill säga att fler egentligen vill köpa varan
men avstår för att priset är för högt. I sådana sammanhang brukar
man tala om ineffektiv allokering.
Företaget kan klara sig bra även om företagets service eller produktens kvalitet inte är den bästa, under förutsättning att konsumenterna inte har något alternativ till företagets produkter och anser
att varan är oumbärlig. Till exempel om det bara fanns en enda leverantör av vatten (extrem-exempel), så skulle konsumenterna oavsett
pris inte ha något annat val än att köpa från den här leverantören,
även om servicen skulle vara dålig med rostiga ledningar och dåligt
renat vatten. I snarlika fall skulle konsumenterna gynnas av ökad
konkurrens. Om det istället gällde en tillverkare av champagnevispar, så skulle en dålig service och kvalitet leda till att konsumenten
bytte tillverkare (om konkurrensmarknad) eller helt avstår från att
köpa vispar i fortsättningen, eftersom de flesta inte känner ett oumbärligt behov av produkten.

Då monopol behövs
Ett naturligt monopol uppstår då ett företag inte kan producera ett
optimalt antal varor eller tjänster utan förlust. Naturliga monopol
kan vara bra både för prisnivån och för att säkra produktion av en
nödvändig vara.
Styckkostnaden (marginalkostnaden) för att tillverka en vara sjun-
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ker i takt med att mängden tillverkade varor ökar. Stordriftsfördelar
kan därmed vara ett skäl till att behålla ett monopol, annars riskerar
tillverkningen att bli samhällsekonomiskt ineffektiv. Likaså kan tillgången på varan äventyras om stordriftsfördelarna försvinner vid en
uppstyckning av marknaden och vinstmarginalerna minskar eller till
och med blir negativa vid mindre produktionsvolymer, eftersom färre företag då kommer att vilja producera varan.
De ovan beskrivna situationerna, då a) en producent utnyttjar sin
dominerande ställning för att maximera vinsten eller b) då produktionen är mest kostnadseffektiv med bara en tillverkare, kan lättast
förklaras med en figur:3
Diagram 2. Då monopol behövs
Pris, kr
MC

AC

AC’’

P’

P*

MR
Q’

D
Q*

Produktionsvolym

Företagets vinst vid produktion av Q’ antal varor
Företagets förlust vid produktion av Q’ antal varor

3

Se appendix för en utförligare förklaring.
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a)Ett dominerande företag kan maximera sin vinst genom att tillverka Q’ antal varor, där marginalkostnaden (MC) är lika med
marginalinkomsten (MR). Vid denna kvantitet är konsumenterna
beredda att betala priset P’ för varan. Med hänsyn till total produktionskostnad (AC) motsvaras vinsten av det vita området i
figuren. Följden av detta blir att för lite varor produceras (utbudet understiger det optimala utbudet): istället för Q* produceras
endast Q’ och priset blir det högre P’, istället för P*, som en fri
konkurrenssituation hade inneburit.
b)Ibland måste kvantitet prioriteras framför intäkter och därför kan
till exempel ett naturligt monopol tillåtas gå med förlust och subventioneras statligt. Det kan vara fallet för företag inom telekommunikation eller elproduktion, där de fasta kostnaderna i form
av infrastruktur och underhåll är förknippade med stora kostnader medan kostnaden för att tillverka ännu en enhet av varan (förmedling av samtal/ytterligare en mängd el) är väldigt liten. För
att garantera tillräcklig stor produktion av varan kan staten tvinga
sådana företag att sätta priset lika med marginalkostnaden, det
vill säga att företaget inte får täckning för sina totala kostnader,
vilka är högre än för andra företag. Företaget gör då inte någon
vinst utan kommer troligen gå med förlust. I dessa fall kan det
vara motiverat att reglera marknaden för att skydda företagen från
(samhällsekonomiskt) skadande konkurrens. I figuren motsvaras
den högre totalkostnaden av AC’’ och den företagsekonomiska förlusten visas av det mörka området.

Konkurrenshinder mellan stater
I Sverige har vi sedan 1993 en ny konkurrenslag som bygger på
EUs regler om konkurrens. Den svenska lagstiftningen är underordnad den europeiska och gäller i situationer då den inhemska konkurrenssituationen inte påverkar utbytet med andra EU-länder. Syf-
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tet med EU-reglerna är att förhindra att den ekonomiska och tekniska utvecklingen hämmas av bristande konkurrens. Likaså ska konsumenterna tillförsäkras skäliga produktpriser, god service och kvalitet.
Att detta sista väger tungt bevisas av att konkurrenshämmande produktion eller företagssamarbete kan tillåtas under förutsättning att
det gynnar konsumenterna.
Ofta begränsas konkurrensen över nationsgränser direkt av importtullar och kvoter och indirekt av standardiseringskrav. Det här ger
inhemska producenter ett ekonomiskt försprång i jämförelse med
utländska producenter. I till exempel OECD-rapporten ”Regulatory
reform in the global economy” slår man fast nödvändigheten av
gemensamma regleringar, över nationsgränserna, för att gynna både
inhemsk handel och utrikeshandel.4 Utgångspunkten är att olika
krav på standard kan förhindra handel mellan stater.
För producenterna innebär olikheterna indirekta anpassningskostnader i form av kostnader för distribution och marknadsföring samt
delvis förlorad skalavkastning för produktion. Exempelvis kan det
vara nödvändigt att anpassa varan eller tillverkningen efter de utländska konsumenternas preferenser och extra kostnader uppstår för att
etablera varumärket på den nya marknaden. Likaså måste väg- och
importtullar betalas för att få fram varorna till slutdestinationen.
Direkta kostnader kan uppstå i form av förändring av produktion
och/eller tillverkningssätt på grund av till exempel särskilda miljökrav.
Från OECD påpekar man faran i att regleringar i första hand
används för att skydda producenterna, det vill säga att producentintresset kommer före konsumentintresset. Förutom rena effektivitetsargument, kan alltså en avreglering även motiveras av värnande
om konsumentintresset. I en annan rapport från 1997 konstaterar
4

OECD (1997a).
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man att reglerade marknader präglas av höga konsumentpriser till
följd av onödigt höga tillverkningskostnader och anpassningskostnader samt av för höga vinstmarginaler.5 Man tror dessutom att företag
med dominerande marknadsställning snarare maximerar sina vinster
än investerar överskott i forskning och utveckling.
Reglerade marknader är med andra ord ineffektiva och bör enligt
OECD avregleras. Störst produktivitetsökning till följd av avreglering beräknar man uppnå på elmarknaden samt marknaden för telekommunikation, detta sedan Tyskland, Spanien och Frankrike ökat
den totala faktorproduktiviteten med upp till 40 procent sedan
avreglering skett på dessa områden.6 Vidare menar man att, förutom
i exemplet USA, kan avreglering förväntas leda till en betydande
produktivitetsökning inom alla berörda sektorer.
Man är i rapporten medveten om att det kan vara svårt att mäta
den ökade nyttan för konsumenterna vid avreglering men menar att
positiva resultat av tidigare reformer som i till exempel USA talar
för att avregleringar bör genomföras. Att vänta med avreglering eller
att inte avreglera alls kostar mer än att behålla nuvarande regleringar. Vad gäller sysselsättningen så tror man enligt OECD-rapporten
att den på längre sikt gynnas av avreglering, under förutsättning att
produktivitetsökningen inte tas ut i högre löner. Det finns dock en
risk att de personer med kunskaper som inte efterfrågas efter avregleringen hamnar utanför arbetsmarknaden.
Detta tankesätt är emellertid väl kategoriskt. Olika branscher har
olika struktur och tillverkar produkter eller tjänster som är samhällsnyttiga i varierande grad. Därmed bör man överväga avreglering från
fall till fall. Det viktigaste målet att uppnå är långsiktigt ökad produktivitet. Det är det som tillåter en förbättrad välfärd. Kan man på
goda grunder anta att produktiviteten skulle gynnas av en avregle5

OECD (1997b).

6

OECD (1997b), s. 9.
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ring, så ska också en avreglering genomföras. Visar däremot erfarenheten att målet inte uppnås, måste nya medel prövas för att nå det
eftersträvade resultatet.
Svenska erfarenheter hittills pekar på att avregleringar inte alltid
fungerar som tänkt. Insatsen är sysselsättning och därför det oerhört
viktigt att inget ”går fel”, utan att planen håller och verkligen ger
ökad produktivitet och välfärd och i förlängningen sysselsättningsökning. Liksom konkurrenshämmande marknadssituationer kan tillåtas för att främja konsumenternas intresse, borde detsamma gälla för
att främja arbetstagarnas intresse. Om avreglering leder till arbetslöshet, oförändrad produktivitet, höjda konsumentpriser och rentav
samhällsekonomisk ineffektivitet, så måste naturligtvis en reglering
av branscherna tillåtas.
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Taxi
Taxibranschen avreglerades 1990. Enligt en rapport från NUTEK så
ökade priserna mellan 1990 och 1996 på privat- och tjänsteresor,
delvis på grund av momshöjning, först kraftigt för att sedan sjunka
något och stabiliseras på en högre nivå än innan avregleringens
genomförande. Från att förut ha följt KPI-index, har priset på taxiresor ökat i snabbare takt än totalt KPI.7 Redan vid årsskiftet 1989–90
stegrades priserna och tio år senare har priset för en taxiresa stigit
med cirka 65 procent. Alltså den motsatta effekten om man jämför
med teorin.
Priset på de samhällsbetalda resorna har enligt NUTEK-rapporten
ökat mindre än priset på privat-/tjänsteresor, som följd av att konkurrensen ökat i och med upphandling. Likaså Konkurrensverket slår
fast att prisutvecklingen varit långsammast för samhällsbetalda taxiresor och menar att detta är ett resultat av upphandling. Båda poängterar att regionala skillnader dock förekommer. Beroende på antal
taxiföretag i området och alltså förutsättningen för konkurrens, finns
det skillnader i prisnivå mellan regioner både vad gäller privat- och
7

NUTEK (1996), s. 100.
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Diagram 3. Prisutveckling för taxiresor
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tjänsteresor respektive samhällsbetalda resor. För de samhällsbetalda
resorna innebär detta i praktiken att det i glesbygden inte finns tillräckligt många taxibolag för att kommunen skulle kunna pressa ner
priserna vid avtal. NUTEK har för samhällsbetalda resor även funnit ett negativt samband mellan kostnadsutvecklingen och graden av
konkurrens.8 Ytterligare en undersökning visar att priserna har stigit
i små orter medan de sjunkit i stora, vilket kan förklaras av bristande
konkurrens i mindre samhällen.9
Från och med den 1 november 2000 trädde nya regler i kraft som
ska göra det lättare för kunderna att göra prisjämförelser mellan taxibolagen. Konkurrensen borde därmed stärkas.
I USA har avregleringen av taxibranschen hunnit få långsiktiga
8

Ibidem, s. 131.

9

Laitila, Marell & Westin (1995).
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Diagram 4. Landtransport
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följder: jämfört med städer där marknaden fortfarande är reglerad,
har priserna i städer med avreglerad marknad stigit men väntetiderna minskat. Liknande utveckling har vi fått i Sverige, där väntetiderna har minskat i större orter som följd av att antalet taxibilar
och beställningscentraler har ökat. Den ökade taxan för privatresor
i dessa orter har därmed följts av en förbättrad service och, resonerar man i Konkurrensverkets rapport, eftersom många kunder hellre
erhåller bättre service än sänkta priser, har en samhällsekonomisk
vinst uppstått.10 Detta framhålls även från NUTEK, där man menar
att flertalet som använder sig av taxitjänster är personer med hög
tidsvärdering.11
Förmoda att den aggregerade efterfrågan ligger på ungefär samma
10

Konkurrensverket (1996), s. 20.

11

Fölster, (1992) s. 204ff, andrahandskälla från Konkurrensverket (1995).
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nivå som innan avregleringen (några kunder åker mindre på grund
av dyrare resor men andra åker oftare som följd av bättre service).
Eftersom fler nu är sysselsatta i branschen och det därmed är färre
kunder per förare, skulle det tala för att arbetsproduktiviteten sjunkit. Ser man till produktivitetsutvecklingen för landtransporter totalt
är denna dock positiv.
Sysselsättningen inom taxinäringen var 12 procent högre 1998 än
1989, enligt statistik från SCB. Därmed är det också den enda av de
här aktuella sektorerna som kunnat uppvisa en sysselsättningsökning
efter avregleringen. Det är dock för tidigt att tala om misslyckande
för de andra branscherna, då taxibranschen varit avreglerad under
en längre tid och implementering och effekter av avregleringen har
hunnit påverka marknaden i större utsträckning än andra avregleringar på andra marknader.

Summering av läget efter avreglering
Sysselsättningen har ökat.
Konsumentpriserna har stigit.
Arbetsproduktivitet har troligtvis sjunkit. Produktivitetsutvecklingen är
emellertid positiv för landtransporter.
Konkurrensen har ökat i större orter samt genom upphandling av kommunala avtal.
Samhällsekonomisk vinst/ förlust: servicenivån har ökat för flertalet (fler
bilar, ”tjejtaxa”, ”gräddfil” för taxibilar med fasta priser). Billigare samhällsbetalda resor på större orter.

Flyg
Före avregleringen avgjorde Luftfartsverket vem som fick trafikera
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en viss sträcka och villkoren för bolagets trafik. I avtalen ingick villkor om att även mindre lönsamma flyglinjer skulle upprätthållas.
Även om lagen inte förbjöd andra bolag tillträde till marknaden så
utgjorde systerbolagen SAS och Linjeflyg i praktiken monopol. SAS
hade dessutom förtur på utrikeslinjer framför andra konkurrenter.
För att undvika monopolprissättning reglerades även priserna. Sedan
avregleringen 1992 är det dock flygbolagen själva som bestämmer
sträcka, tidtabell och priser.
Flygbolagen blev efter avregleringen fler. Som mest bedrev fem
bolag tung reguljärtrafik på olika linjer inom landet. Men sedan det
norska bolaget Braathens köpte både Transwede och Malmö Aviation uppstod en duopolmarknad där endast SAS och Braathens flyger tung reguljärtrafik. Genom samarbetspartner, bland annat det
delägda bolaget Skyways, flyger SAS emellertid på ett betydligt större antal orter än Malmö Aviation.
Aktuella uppgifter talar om en eventuell försäljning av Malmö Aviation till British Airways och KLM. Om det blir så och om tillstånd
ges för internationell linjestreckning från Bromma, finns det risk för
minskad nationell konkurrens. Då de inrikes rutterna inte varit lönsamma är det troligt att dessa dras in eller begränsas för att ersättas
av utrikesflyg.
På de mest konkurrensutsatta sträckorna sjönk priserna till en början men har sedan stigit igen, troligen på grund av att vissa bolag
fick dra sig ur marknaden på grund av dålig lönsamhet (och därmed
minskade konkurrensen på nytt) men kanske också för att de reala
kostnaderna hann ikapp den första tidens priskrig. Prisökningen för
åren 1994–95 förklaras av Luftfartsverket med att kostnaderna inte
täcktes av intäkterna.
Även om normalpriset är högre idag än innan avregleringen så har
konsumenterna fler möjligheter än tidigare att köpa rabatterade biljetter. De olika rabattsystemen har blivit ett sätt att konkurrera om
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Diagram 5. Prisutveckling för inrikes flygresor
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kunderna, liksom olika typer av lojalitetserbjudanden. Det begränsade utbudet av flygbolag på vissa flyglinjer gör det emellertid tveksamt om egentlig konkurrens förekommer inom det svenska passagerarflyget. Utbudet begränsas dock inte enbart av det svaga passagerarunderlaget utan även av brist på så kallade slots12. Regeringen
har som svar på detta problem föreslagit en ny flygplats i Stockholm
samt anläggandet av en tredje bana på Arlanda.13
Priset på lågprisbiljetterna har sjunkit medan normalpriserna stigit.
Jämfört med prisläget innan avregleringen har prisnivån totalt sett
stigit.14 Detta är en följd av att företagen inte längre kan korssubventionera mellan vinstgivande och förlustbringande rutter. På sträckor
”Slots” är tidsutrymmet för start respektive landning. Tillgången på slots begränsas av flygplatsernas kapacitet.

12
13

Prop. 1999/2000:140, s. 95.

14

Konkurrensverkets rapportserie 1996, s. 44f.
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Diagram 6. Flygbolag
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med färre resanden har servicen försämrats genom att avgångarna
blivit färre än tidigare. Däremot har antalet avgångar på de konkurrensutsatta linjerna ökat och förutom de passagerare som har möjlighet att resa till reducerat pris, så är det i likhet med taxibranschen
främst resande med tidspreferenser och som är passagerare på linjer
med många resande som har tjänat på reformen.
En OECD-rapport pekar på att Sverige hör till de länder med lägst
produktivitet vad gäller passagerarflyg. En orsak till detta anges vara
flygbolagens genomsnittliga verksamhetstid i landet, vilken har ett
negativt samband med produktionskostnad och produktivitet. Med
tanke på att den svenska marknaden sedan länge präglats av duopol
(egentligen monopol eftersom Linjeflyg var dotterbolag till SAS och
numer är uppköpt), så kan det enligt detta synsätt vara en logisk
förklaring till dagens svenska situation. Om man uppskattar företa-
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gets priser genom att ställa produktionskostnaden i relation till intäkt
per passagerare per kilometer, hör dessutom svenska flygbolag till de
dyraste bland OECD-länderna. Däremot har arbetskraftens produktivitet inom flyget ökat i de flesta länder, så även Sverige, mellan 1982
och 1996.15 Den totala produktiviteten har på senare år sjunkit.
I USA har priserna på konkurrensutsatta linjer sjunkit och efterfrågan ökat kraftigt sedan avregleringen infördes i slutet av 70-talet.
Prissänkningen tros bero till mer än hälften på avregleringen.16 Efter
att sysselsättningen sjunkit på grund av flygbolagens kostnadseffektiviseringar har en ökad efterfrågan på resor lett till att fler personer
än innan avregleringen nu är sysselsatta inom flyget. I Sverige hade
sysselsättningen sjunkit med 10 procent efter sex år (1998).
Innan avregleringen i USA av pris- och etableringsregler, rådde
kvalitetskonkurrens istället för priskonkurrens. Det vill säga att flygbolagen konkurrerade om kunderna genom att erbjuda fler avgångar,
bekvämare sittplatser, bättre måltider och så vidare. Regleringen av
priser möjliggjorde korssubventionering mellan lönsamma och olönsamma flyglinjer. Det stimulerade också innovationsrikedomen, vilket bland annat ledde till snabbare och större flygplansmodeller och
nya bokningssystem.17 Det har införts ett så kallat nav- och ekersystem, vilket innebär att flygbolagets flygrutter binds samman av en
bestämd knytpunkt. Genom att slussa flygbolagets alla passagerare
över en flygplats, vidare till slutdestination, har effektiviteten ökat
samtidigt som linjer även till mindre orter kan bibehållas. Samma
system används av SAS.
I Storbritannien privatiserades British Airways 1987. Mellan 1985
och 1990 sjönk priserna med 25 procent och arbetskraftens produkti15

OECD (1998), s. 29. Output har mätts som antal passagerare per kilometer och input som totalt antal anställda
och passagerarkapacitet.

16

OECD (1997c), s. 15.

17

Vietor (1996), s. 317ff.
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vitet har mellan 1980 och 1994 stigit med mer än 130 procent (produktiviteten har ökat medan reallöneökningarna varit små).18 Spanien
är ytterligare ett exempel och där har man ett avreglerat flyg sedan
1994. Antal inrikes passagerare hade 1996 stigit med 6,6 procent.
Även om Iberias intäkter per passagerare sjönk kraftigt efter avregleringen så ökade de totala intäkterna med 5,9 procent samma år. Med
tanke på att reformen genomfördes för bara sex år sedan är det dock
alltför tidigt att dra några långtgående slutsatser av detta. Paralleller
kan dras till den svenska marknaden, där priserna också föll kraftigt
till en början men sedan (och hittills) stabiliserats på en något högre
nivå än i utgångsläget. Enligt siffror från OECD uppskattas arbetskraftens produktivitet inom svenska flygbranschen ha höjts med 20 procent samtidigt som lönekostnaderna sjunkit fem procent.19
Summering av läget efter avreglering
Sysselsättningen har sjunkit.
Normalpriserna har stigit men större möjlighet än tidigare till reducerat pris.
Produktiviteten steg 1994–97 men har sedan sjunkit.
Konkurrensen har ökat mellan större städer.
Samhällsekonomisk vinst/ förlust: servicen har ökat för majoriteten.

Elektricitet
Avregleringen från januari 1996 har gjort det möjligt för den enskilde
konsumenten att själv välja elleverantör genom att elhandeln (produktion och leverans) numer är konkurrensutsatt. Nätverksamhet
(drift och underhåll) är däremot fortfarande skyddat av regleringar.
För att byta elleverantör var först kunden tvungen att införskaffa
18

OECD (1997b), s. 139.

19

Ibidem, s. 188.
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en timmätare. Mätare och installation är emellertid dyrt och detta
var en bidragande faktor till att få elkonsumenter bytte elleverantör
redan vid tiden för avregleringen. Kravet på elmätare utgjorde med
andra ord en så kallad inlåsningseffekt. Följaktligen innebar den
enskildes kostnad ett konkurrenshinder som motverkade att avregleringen fick fullt utslag i praktiken. Av denna orsak hävdes i november 1999 kravet på timmätning för kunder som vill byta elleverantör.
Förutom detta ska inlåsningseffekter vidare motverkas genom att
uppsägningstiden har kortats från sex månader till högst en månad.
Den ökade konkurrensen mellan elhandelsföretag ledde till sänkta
priser för stora elkunder. Priserna höjdes däremot de två första åren
för de små (hushåll, småföretagare). Orsaken till detta är storkonsumenternas större möjlighet att förhandla till sig förmånliga avtal.
Som framgår av diagrammet ökade priset mellan 1996 och 1998
med ungefär 12 procent. Vid årsskiftet 95/96 höjdes skatten, vilket
också det bidrog till höjda priser.
De senaste åren har dock priserna vänt nedåt även för enskilda
konsumenter. Inte minst beror detta på att det blivit kostnadsfritt
att byta elleverantör. Hushållen kan också sluta sig samman för att
kunna tillgodogöra sig prissänkningar till följd av avregleringen. LOs
elavtal för medlemmarnas räkning är ett exempel på hur det enskilda
hushållet kan dra nytta av den nya konkurrenssituationen. I juni 2000
hade cirka 18 000 LO-medlemmar tecknat avtal om billigare el.
Konkurrensverket pekar på att konkurrensen hämmas av (dold)
korssubventionering mellan elhandel och nätverksamhet samt på
dåligt specificerade fakturor som försvårar prisjämförelser mellan
företagen.20 Konkurrensläget förbättras heller inte av att den vertikala integrationen21 på marknaden uppgår till 50 procent. Dessutom
20

Konkurrensverkets rapportserie (1996), s. 55.

21

Samarbete reglerat genom avtal mellan produktionsleden. Ex.: A producerar el, B transporterar den och C säljer
till slutkonsumenten.

41

E F F E K T I VA M A R K N A D E R F Ö R H Ö G R E T I L LV Ä X T B A N A

Diagram 7. Prisutveckling för elektricitet
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fortsätter uppköp och sammanslagningar. Således har konsumenterna förvisso fått ökad valfrihet men många är inte hjälpta av det. Så
länge kostnader kan övervältras på en grupp (här: småförbrukarna)
till förmån för en annan (storförbrukarna) är incitamenten för företagen att pressa produktionskostnaderna och priserna för alla kunder inte tillräckligt starka.
Eftersom de fem största elproducenterna har så mycket som 90
procent av den svenska marknaden så kan en egentlig priskonkurrens främst uppnås genom att utländska och svenska producenter
ges samma förutsättningar att konkurrera på den svenska marknaden, det vill säga att prissättningssystemen harmoniseras mellan länderna. För Sveriges del handlar det i första hand om utbyte med
Norge men kan också i allt större grad komma att omfatta även finska företag.
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Diagram 8. El, gas, värme och vatten
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Från NUTEK menade man innan avregleringen att staten indirekt
har en nedåtpress på priserna i det att Vattenfall AB är prisledare
på marknaden, det vill säga konkurrerande företag sätter sina priser
runt Vattenfalls nivå och ogärna över denna (så kallat Cournot- samarbete). Samtidigt är prisnivån i de kommunala elhandelsföretagen
satta att motsvara självkostnadspris och därför riskerar inte konsumenterna att drabbas av oskäliga priser (priset på fjärrvärme skiljer
sig dock mellan kommuner, beroende på bristande lokal konkurrens.22).23 Ett exempel på att staten kan gripa in är Energimyndighetens åläggande för vissa elbolag att från oktober 1998 retroaktivt
ersätta sina kunder för de överpriser som tagits ut. Sedan Vattenfall
bolagiserades har emellertid inte riksdagen samma inflytande över
22

Konkurrensverket (2000), s. 163.

23

NUTEK, R (1995), s. 73.
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företaget. Om Vattenfall och de kommunala eldistributörerna privatiseras upphör den statliga respektive kommunala kontrollen och
priserna kommer att sättas marknadsmässigt och beroende på rådande konkurrenssituation.
För att ytterligare exemplifiera att prispressen inte varit den bästa
i Sverige, kan en jämförelse göras med den norska elmarknaden, där
elpriserna 1998 var ungefär 70 procent lägre än i Sverige.24 Skillnaden kan möjligen delvis förklaras med att det sedan tidigare varit
kostnadsfritt att byta elleverantör i Norge och att konkurrensen har
hunnit längre än här.
Enligt beräkningar gjorda av OECD, uppskattas avregleringen på
den svenska elmarknaden leda till en ökning av arbetskraftens produktivitet med 15 procent. Priserna i sektorn förväntas sjunka nio
procent och sysselsättningen minska 9.1 procent.25 Efter ett år utan
krav på timmätare har prissänkningen kommit till stånd men antalet förvärvsarbetande inom elförsörjning minskade med 10 procent
mellan åren 1995 och 1998.
I Storbritannien påbörjades avregleringen av elmarknaden redan
1990. Sedan reformen har elproducenterna sett sina kostnader sjunka markant. Detta har möjliggjorts genom övergång från kol till gasproduktion, sänkta kostnader för både kol och gas samt genom en
stark förbättring av arbetskraftens produktivitet. Sysselsättningen i
sektorn har sjunkit med hela 50 procent. Trots dessa kostnadsförbättringar, sjönk konsumentpriset endast med fem procent mellan
1989 och 1995.26 Återigen ett exempel där empiri går emot teori.

24

Nyhetsbrevet nr 10/98.

25

OECD (1997b), s. 188.

26

OECD (1997b), s. 137f.
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Summering av läget efter avreglering
Sysselsättningen har minskat.
Konsumentpriserna steg inledningsvis men har åter nått ursprungsnivån.
Produktivitetsutvecklingen har ökat.
Konkurrenssituationen har ökat då antalet företag har stigit.
Samhällsekonomisk vinst/ förlust: valfrihet för konsumenten har ökat;
nya försäljningsformer (ex. medlemserbjudanden), nya nischer (ex. miljöel).

Livsmedel
Konsumentkooperationen, D&D/Axel Johnson och ICA är helt
dominerande inom svensk grossist- respektive handelsverksamhet.
Konsumentkooperationen har 25 procent av marknadsandelarna gällande butiksförsäljning, ICA 45 procent och D&D/Axel Johnson 20
procent. Mellan Konsumentkooperationen och ICA har konkurrensen bland annat yttrat sig som en tävlan att knyta flest kunder till sig,
vilket skett genom att införa medlemskort, där den övertalande faktorn inte varit kedjans priser utan medlemskontots räntenivå. När
väl kunden ”låst” sina pengar på en sådant konto så har affärskedjan
i denne en relativt trogen kund och därmed också minskade incitament att priskonkurrera med andra företag. Detta är ännu ett exempel på en inlåsningseffekt, då kunden blir mindre benägen att byta
producent (affärskedja). Ytterligare en begränsning av konkurrensen
består i kedjornas vertikala integration med många underleverantörer vilket förvisso också kan innebära effektivitetsvinster.
Den allmänna prissänkning som väntades efter Sveriges anslutning till EU har inte till fullo uppfyllt förväntningarna: endast på
vissa varor har konkurrensen stärkts tillräckligt för att få utslag på
konsumentpriserna. Jämfört med andra länder ökade KPI för livs-
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Diagram 9. Prisutveckling för livsmedel
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medel i Sverige med snabb takt fram till 1989, då prisutvecklingstakten började avta. Till exempel fördubblades priset på grönsaker
och frukt mellan 1980 och 1991, medan ökningen mellan 1991 och
1995 ”bara” uppgick till cirka 20 procent.27 Prisutvecklingen på frukt
och grönt har dock i stor utsträckning påverkats av den sänkta kronkursen.
En utredning från 1996 konstaterar att uppbromsningen av prisutvecklingstakten under 90-talet troligen är en kombination av stram
penning- och finanspolitik, ökad konkurrens från EU, avreglering av
jordbruket och förnyad konkurrenslag.28 Alltså har vi inte med automatik fått ökad konkurrens och sänkta priser enbart genom vårt
medlemskap i EU, trots att den svenska livsmedelsindustrin har gått
27

SOU 1996:144, s. 249.

28

Ibidem, s. 252.

46

SEKTORSTUDIER

från skyddad handel till att vara exponerad för konkurrens från övriga EU-länder. Ser man till prisutvecklingen i olika led, så har skillnaden mellan konsumentpris och producentpris ökat markant från
och med 1989,29 vilket kan tyda på att mellanhänderna ökat sitt
vinstuttag men osäkerheten är stor då dessa båda mått (KPI respektive producentprisindex, PPI) inte är helt jämförbara. Det ska tilläggas att primärproducenterna inte nödvändigtvis har fått det sämre
eftersom de kompenseras för bortfallet via de EU-bidrag som betalas ut till jordbrukssektorn.
1991 påbörjades ett försök till avreglering av jordbrukssektorn
men delar av marknaden har därefter reglerats på nytt i samband
med EU-inträdet 1995. Prisutvecklingen tog ånyo fart strax efter
avregleringen för att börja sjunka igen då Sverige gått med i EU.
Momssänkningen 1996 tillsammans med den skärpta konkurrensen
från Europa borde enligt teorin ha lett till en mer eller mindre kraftig press nedåt på priserna, vilket inte blev fallet. Redan året därpå
vände KPI uppåt igen.
Flera delbranscher, till exempel mejeri, kött samt spannmål, domineras av Lantbrukskooperationen. Det är överhuvud taget svårt
att nyetablera sig på den svenska marknaden, i synnerhet för små
aktörer. Under 90-talet har den inhemska koncentrationen av företag ökat och svenska företag har samtidigt utökat samarbetet över
nationsgränserna med konkurrerande, utländska företag. Detta tillsammans betyder att handelsföretag kan ha höga vinstmarginaler
eftersom risken för konkurrens på hemmamarknaden minskar. Svenska producenter har dock kostnader för miljöåtgärder, djurskyddsregler etc som i vissa fall saknas i andra länder och som naggar vinsten
i kanten.
Vad gäller exporten, så äter man efter EU-inträdet i större utsträck29

Ibidem, s. 253.
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ning än tidigare till exempel svenska kotletter i Danmark, skorpor i
Frankrike och gröna ärtor i Italien, då exporten av förädlade livsmedel steg med 103 procent åren 1990–95.30 Succén för svenska varor
på den europeiska marknaden förklaras förmodligen bara till viss del
av svenska skorpors förträfflighet – deprecieringen av kronan och
export-avtalen med EU har spelat en stor roll för exportökningen.
Det förra har även inverkat dämpande på importen av utländska
varor.
Sysselsättningen inom livsmedelsframställning minskade mellan
1990 och 1995 med cirka 15 procent och 1995–98 med ytterligare
3,6 procent. Producentkoncentrationen har stärkts ytterligare som
en följd av rationaliseringar. Huruvida rationaliseringarna lett till produktivitetsökningar är inte klart; uppskattningar baserade på nationalräkenskaperna respektive industristatistiken ger helt olika utslag.
Även mellan livsmedelsindustrins delbranscher är skillnaderna stora
i produktivitet. Mätt som förändring av förädlingsvärdet per arbetstimme är produktiviteten i konserv- respektive mejeribranschen
högre än medelvärdet för hela tillverkningsindustrin, medan den är
lägre än medelvärdet i till exempel bageri-, slakt- och charkuteriindustrin.31 Enligt OECD beräknades den svenska arbetskraftens
produktivitet 1997 vara 84 procent av den amerikanska och 90 procent av den tyska.32 Rent teoretiskt är det möjligt att effektivitetsvinster från rationaliseringarna i livsmedelsbranschen delvis gett utslag
i form av sänkta konsumentpriser i diagrammet ovan.
Sedan 1991 har priset sjunkit utan att produkternas kvalitet har
ändrats, vilket pekar på en produktivitetsförbättring. Enligt gängse
teori (som säger att konsumenter föredrar ett rikt utbud även av
snarlika produkter) finner man dessutom indikationer på en sam30

SOU 1996:144, s. 73.

31

SOU 1997:25, s.205f och 369ff.

32

OECD (1997b), s. 187.
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Diagram 10. Livsmedel, drycker och tobak
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hällsekonomisk vinst. Hur stor denna vinst är beror på konsumenternas preferenser. Alltså hur viktigt kunden tycker det är att ha möjligheten att välja mellan tjugo sorters brödlimpor med något högre
pris än bara en sort men med lägre pris.
Den brittiska arbetskraftens produktivitet har ökat markant men
var 1992 ändå nästan tjugo procent lägre än i USA. Konkurrensen
på den brittiska marknaden har skärpts, vilket tillsammans med
den ökade arbetskraftsproduktiviteten gett utslag i endast måttliga
prisökningar mellan 1990 och 1995. Även om priserna bara stigit
lite, så kan man konstatera att trots kraftigt förbättrad produktivitet
och konkurrens så har priserna inte sjunkit. Branschens sysselsättning har ökat med cirka tre procent de senaste 15 åren.
Omstruktureringen av butiksformer på den svenska livsmedelsmarknaden har varit omfattande de senaste 20 åren. Totalt har anta-
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let dagligvarubutiker minskat med drygt 30 procent. Till exempel
har varuhusen minskat med över 90 procent men antal stormarknader har däremot nära fördubblats och antal servicebutiker har stigit
med nära 260 procent.33 En liknande utveckling återfinns i Storbritannien, där antalet små handelsföretag minskat med hela 40 procent sedan 70-talet och antalet större affärskedjor har minskat med
drygt hälften.34 Anledningen är främst övertaganden på 80-talet
samt rationaliseringar.
Summering av läget efter avreglering
Sysselsättningen har sjunkit.
Konsumentpriserna sjönk mellan 1990 och –98. Prisnivån har de senaste två åren stigit något.
Produktiviteten har påverkats olika mellan delbranscher. Generellt har
den stigit.
Ökad koncentration inom både tillverkningsindustri och distribution, vilket innebär minskad potentiell konkurrens.
Samhällsekonomisk vinst/förlust: utbudet har ökat, servicen likaså (ökat
öppethållande, fler servicebutiker, handel via Internet etc).

Telekommunikation
Innan telelagen och bolagiseringen av Televerket 1993 rådde de
facto-monopol på den svenska telemarknaden. Konkurrensverket
beskriver övergången från oreglerad till reglerad marknad som att
gå från oreglerat monopol till reglerad konkurrens, det vill säga att
gå från en situation med naturligt monopol till en situation där
endast delar av marknaden är konkurrensutsatt. Syftet med refor33

Metro 981120.

34

OECD (1997b), s. 142.
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men var att erbjuda tillfredsställande telekommunikation till samhällsekonomisk kostnad.35 Observera att detta sista innebär att samhällets behov prioriteras framför till exempel företagsekonomiska
vinster för företagen på telemarknaden.
Telia AB kontrollerar nätet och konkurrerande företag är skyldiga
att betala en rörlig nätavgift för samtrafik. Telia är emellertid inte helt
allenarådande – Post- och Telestyrelsen (PTS) medlar då parterna
inte är ense om avgiftsnivån. Antalet teleoperatörer har stigit kraftigt
men avgifter och nätinvesteringar innebär höga inträdeskostnader vilket ändå begränsar antalet företag i branschen. Från PTS finns ett lagförslag som går ut på att Telia ska vara skyldigt att ge andra företag
tillgång till detta till ett pris som motsvarar Telias kostnader.36
Konkurrensverket säger i sin rapport från 1996 att man förväntar
sig en ökad integration mellan nät och tjänster.37 Tele2s övertagande
av Comviq GSM 1997 är ett exempel. Fram till dess var det bara
Telia som kunde erbjuda konsumenterna alla typer av teletjänster.
Vad gäller mobila teletjänster har Telia (Mobitel) dock fortfarande
fördelen av att ensamt driva både NMT- och GSM-nät. Med anledning av detta påpekar också Konkurrensverket möjligheten till korssubventionering från NMT-verksamheten till Telias andra verksamhetsområden,38 vilket innebär konkurrensfördelar som andra företag
saknar.
Överföringskostnaderna har tack vare ny teknik på området kunnat sänkas. Detta till trots har Telias priser på lokalsamtal mer än
fördubblats sedan 1993, vilket har motiverats med att kostnaderna
förut inte motsvarade priserna (alltså korssubventionerade man förut mellan olika tjänster). Lokalsamtal utsätts för minst konkurrens
35

Konkurrensverket (1996), s. 25.

36

Prop. 1999/2000:140, s. 97.
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Ibidem, s. 25.
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Ibidem, s. 28.
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Diagram 11. Prisutveckling för teletjänster och utrustning
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och nya bolag har främst profilerat sig som förmedlare av billiga
utlandssamtal. Detta är en följd av nivån på samtrafikavgiften, som
gör lokalsamtal olönsamma för bolagen. Telias priser sjönk på fjärrsamt utlandssamtal 40 respektive 20 procent mellan 1993 och 1996.
Hushållens abonnemangsavgift har däremot stigit med 20 procent
under samma period.39 Hushåll som utnyttjar tjänster från andra
operatörer än Telia betalar fortfarande abonnemangsavgift till Telia,
vilket innebär att nästan alla hushåll är Telia-kunder. Med detta
som bakgrund kan man därför konstatera att Telia sänkt sina priser
endast på konkurrensutsatta teletjänster (det vill säga utlands-, riksrespektive mobilsamtal). Förutom för utlandssamtal har konkurrensen varit hårdast på marknaden för mobila tjänster. Sedan 1 maj
39

Konkurrensverket (1996), s. 26f.
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Diagram 12. Post- och teleföretag
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2000 måste nätoperatörer upplåta ledig kapacitet för mobila tjänster,
något som underlättar etablering på marknaden.40
Sysselsättningen inom telekommunikation har mellan 1992 och
1998 minskat med 24 procent. Samtidigt har antalet företag i branschen ökat kraftigt. Fortfarande är det dock endast Tele2 som utgör
någon egentlig konkurrens mot Telia AB. OECD konstaterar att
konkurrensen på telekommunikationsmarknaden framstår som mer
intensiv i Sverige än i andra OECD-länder. Väl utvecklade nätverk,
hög kvalitet och relativt låga priser talar för detta. Däremot tror
man att produktiviteten är lägre i Sverige än i andra länder och
beräknar intäkt per anställd som endast 70 procent av medelvärdet
för OECD.41 Den totala produktivitetsutvecklingen (här nedan sam40

Prop. 1999/2000:140, s. 98.
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OECD (1997b), s. 184.
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manvägd med utvecklingen inom postföretag) visar dock på en
mycket stark utveckling under 90-talet.
Summering av läget efter avreglering
Sysselsättning har sjunkit kraftigt sedan avregleringen.
Konsumentpriserna har sjunkit på fjärr-, mobil- samt utlandssamtal. Priserna på lokalsamtal samt abonnemang har ökat.
Antal företag har ökat liksom servicekonkurrensen.
Produktiviteten har ökat.
Samhällsekonomisk vinst: både utbud och service (ex. support) har
ökat.

Postservice
Ända sedan 1947 och fram till 1993 har Postverket haft monopol på
regelbunden distribution av öppna och förslutna försändelser. Postverket bolagiserades 1994 och blev Posten AB med huvuduppgift
att erbjuda rikstäckande kassaservice och brevbefodran till rimliga
och enhetliga priser samt att uppnå avkastning på eget kapital.42
Det här ställer naturligtvis stora krav på Postens effektivitet: upprätthålla en miniminivå av service och hålla konsumentpriser nära marginalkostnaden samtidigt som verksamheten ska gå med företagsekonomisk vinst.
Även om marknaden numer är konkurrensutsatt med flera aktörer
och fler alternativa kommunikationsmöjligheter (fax, telefon, elektronisk post) så är Posten AB fortfarande helt dominerande när det
gäller förmedling av försändelser och har stordriftsfördelar som konkurrerande företag långt ifrån kunnat uppnå. De konkurrerande före42

Konkurrensverket (1996), s. 34.
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Diagram 13. Prisutveckling för posttjänster
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1994 höjdes momsen på porto från 12 till 25 procent, vilket bidrog till prishöjning.

tag som finns på marknaden är begränsade både geografiskt och vad
gäller serviceutbud. Några av konkurrenterna är CityMail Sweden
AB, Svensk Direktreklam och det nya företaget Stadsbrev. På senare
år har även budfirmorna blivit betydligt fler och konkurrerar om
distribution av försändelser inom kommunen.
När CityMail började konkurrera om företagskunderna sänkte Posten sina priser med 30 procent i de områden CityMail var verksamma.43 I sammanhanget kan nämnas att det är företagsposten som är
mest lukrativ (94 procent av Posten Brevs intäkter)44 och därför ett
särskilt viktigt område att behålla marknadsandelar på. Kontroverser uppstod om huruvida Posten dumpade priserna för att slå ut
43

NUTEK (1995), s. 40.

44

Konkurrensverket (1996), s. 35.
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CityMail. Sedan Posten köpte upp företaget var det mer tveksamt
om en verklig konkurrenssituation verkligen förekom, då Posten faktiskt konkurrerade med sig självt. Efter CityMails konkurs i slutet av
1995 köptes det ut av CityMail Sweden AB.
NUTEK ser ett problem i ett konkurrensutsatt och vinstmaximerande Posten AB som trots bolagiseringen fortfarande är ålagt skyldighet att upprätthålla en företagsekonomiskt olönsam rikstäckande
postförmedling. Eftersom korssubventionering inte är möjligt uttrycker man oro för negativa regionala fördelningseffekter då verksamheten är mindre lönsam i glesbygden än i tätort. Man föreslår att detta
ska motverkas av subventioner, exempelvis genom koncessionsavgifter. Om upphörandet av korssubventionering leder till samordning
(det vill säga om man inhyser post med handel och/eller apotek)
eller om kommunikationen styrs över till mindre kostnadskrävande
förmedling (fax, data), så påverkas emellertid den samhällsekonomiska effektiviteten positivt, utan att koncessionsavgifter behövs.45
Naturligtvis måste postens service nå ut även till glesbebodda
områden. Det är givetvis bra om verksamheten går runt; men rikstäckande postservice är ett exempel på verksamhet som måste upprätthållas oavsett lönsamhet. Privata övertaganden måste därför åtföljas av minimikrav gällande service och täckning.
Till följd av konkurrensen har Posten rationaliserat sin verksamhet och förbättrat sin service.46 Men rationaliseringen har också inneburit att sysselsättningen inom postverksamheten har minskat med
13 procent mellan 1992 och 1998. Samtidigt har antalet konkurrerande företag ökat markant under samma tidsperiod. Fler företag,
minskad personal och förhöjd kvalitet är tillsammans variabler som
talar för att produktiviteten inom branschen ökat sedan avregleringen. Däremot visar prisutvecklingen efter avregleringen ett allt större
45

NUTEK (1995), s. 39f.
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gap mellan KPI för posttjänster och totalt KPI. Som vi såg under
avsnittet om telesektorn har branschens produktivitet ökat sedan
avregleringen. Fler företag, minskad personal och förhöjd kvalitet är
möjliga förklaringsvariabler.
Summering av läget efter avreglering
Sysselsättning har sjunkit.
Konsumentpriserna har ökat kraftigt.
Den potentiella konkurrensen har ökat i och med att antalet företag har
stigit markant.
Produktiviteten har ökat.
Samhällsekonomisk vinst: service och utbud har ökat.

Vård och omsorg
Under cirka tio års tid har antalet kommuner som tillämpar mål- och
resultatstyrning via ekonomiska styrmedel ökat markant och omfattade 1995 mellan 63 och 75 procent av alla svenska kommuner.
Främst omfattades barnomsorgen av detta styrsätt.47 Syftet har varit
att minska kostnaderna och att höja kvaliteten. Anbudsupphandling
av exempelvis sjuktransporter eller äldrevård har inneburit möjligheter att sänka landstingets kostnader. Dock har det uppstått etiska
frågor om villkoren för företagens anställda och landstingets moraliska ansvar för god vård av patienterna. Inte minst har detta uppmärksammats i ett antal så kallade ”vårdskandaler”.
Lagen om offentlig upphandling började tillämpas i januari 1994.
Den innebär att kommunerna måste erbjuda fler än en leverantör
att utföra efterfrågade tjänster. Den leverantör som uppfyller kvali47

SOU 1996:169, s. 69.
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tetskraven och kräver lägst ersättning skall få uppdraget. Förutom
att detta stärker konkurrensen sparar kommunen pengar. Ett annat,
nytt sätt att öka konkurrensen inom kommunal sektor är uppdelning av den kommunala förvaltningen i beställare respektive utförare,
där beställaren beställer den aktuella tjänsten inom förvaltningen
eller externt. Till exempel beslutade Stockholms Stads fullmäktige
att konkurrens skulle råda på 20 procent av verksamheten under
en femårsperiod med start 1994.48 Detta innebar anbudsförfarande
där företag och kommunens egna förvaltning fick konkurrera om att
utföra den tjänst som kommunen efterfrågade.
En undersökning visar att upplevda fördelar med konkurrens är
att de olika enheterna tvingas att ”genomlysa verksamheten och
att vara effektiva” samt att konkurrens skapar kostnadsmedvetenhet. Som negativa konsekvenser nämns brist på samarbete och oro
för att externa verksamheter låter det ekonomiska intresset styra på
bekostnad av kvaliteten.49 Den förändrade organisationsformen i sig
har dock varken inneburit kostnadssänkningar eller kostnadsökningar. Med undantag av äldre- och handikappomsorgen beror de kostnadssänkningar som skett snarare på intäktseffekter och ökad kostnadsmedvetenhet50 (intäkterna har således ökat och de anställda är
mer benägna att spara än tidigare).
Från sextiotalet och fram till 1992 var effektivitetsutvecklingen
inom landstingen negativ. Därefter har det vänt både i omorganiserande landsting och landsting med oförändrad styrelseform, som en följd
av ökad produktivitet och kostnadsminskningar. Kostnadsmedvetenheten har inneburit bättre redovisning som i sin tur lett till kostnadsreduceringar och produktivitetsökningar.51 Konkurrensverket uttrycker
48
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sig i ett pressmeddelande i positiva ordalag om utvecklingen efter att
kommunal verksamhet utsatts för konkurrens. Man menar att effektiviteten har höjts genom kostnadsreduceringar och förbättrad kvalitet.
Erfarenheterna är goda inte bara i Sverige utan i alla nordiska länder.52
Effektivitet är dock svårmätt och måttet är något motsägelsefullt
när det används för att uppskatta effektivitet inom vård och omsorg.
Å ena sidan finns effektivitet som mäts mot hur väl produktionsmedlen används, det vill säga hur många patienter en anställd hinner
med utan att kvaliteten får stryka på foten. Å andra sidan kan effektivitet uppskattas genom att se till hur väl varje patient tas om
hand, utan att antal anställda eller tid ägnad varje patient tas med
i beräkningen. Förenklat skulle man kunna säga att det ena effektivitetsmåttet avser den samhällsekonomiska effektiviteten(/kvantitet),
det andra individens välfärd(/kvalitet). På ett sätt är det sistnämnda
invägt i det första genom att en viss kvalitetsnivå måste upprätthållas för att man ska kunna tala om något som samhällsekonomiskt
effektivt. Dock har det samhällsekonomiskt effektiva ett kostnadstak och det är just den aspekten, kostnaden, som utelämnas när man
endast ser till individens välfärd. Det som avses med effektivitet i
denna text är samhällsekonomisk effektivitet.
Kommunernas konsumtion sjönk 2,6 procent under den första halvan av 90-talet och åren 1990–98 minskade antalet förvärvsarbetande
inom vården (inkl. barn- och äldreomsorg) med hela 33 procent. Samtidigt, konstaterar man i en SOU från 1996, har efterfrågan på kommunal verksamhet ökat som följd av fler barn och gamla än tidigare.
Detta till trots har väntetiderna kortas och tillgängligheten förbättrats,53 alltså skulle servicen (effektiviteten) ha förhöjts. Dessa påståenden motsägs delvis av Socialstyrelsens årsrapport och en långtidsprognos från kommunförbundet. I den sistnämnda uppskattar man istäl52

Konkurrensverket, pressmeddelande 17:98.

53

SOU 1996:169, s. 67 & s. 79.
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Diagram 14. Prisutveckling för vård
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let att efterfrågan på kommunal service kommer att öka mycket lite
fram till år 2010. Detta beroende på få födda barn under senare delen
av 90-talet men samtidigt syns en ökning av behovet av äldrevård.54
I Socialstyrelsens årsrapport för 1998 säger man att både köerna
och genomströmmningen har ökat.55 Antalet vårdade personer har
alltså ökat men total vårdtid för den enskilde har minskat. Vidare
framkommer det i Socialstyrelsens rapport att i takt med nedskärningar inom vård och omsorg motsvarar utbudet i allt mindre grad
efterfrågan, trots att exempelvis hemhjälpen kvantitetsmässigt har
varit oförändrad under 1990-talet. Fler än tidigare får inte den hjälp
de skulle behöva men de som nu erhåller hjälp får mer hjälp än tidigare samtidigt som möjligheten att vårda äldre har förbättrats. Att
54

DN 981202

55

Socialstyrelsen (1998)
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Diagram 15. Utbildning, hälso- & sjukvård, omsorg
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utbudet inte motsvarar efterfrågan är ett tecken på marknadsmisslyckande. Det går dock inte med säkerhet att säga om detta är en
följd av avreglering eller nedskärning på grund av lågkonjunktur.
Det finns inga entydiga belägg för att nedskärningarna inom hemtjänsten leder till sänkta kostnader för samhället. Enligt ovan har
dock kostnaderna sänkts och servicen för flertalet blivit sämre än tidigare. Men eftersom även sysselsättningen sjunkit (vilket logiskt borde
innebära sämre service och lägre kostnader) så är det svårt att fastställa vad detta innebär för den samhällsekonomiska effektiviteten. Jämfört med totalt KPI- index så har konsumentpriset för vård ökat dramatiskt sedan 1991, året då den nya kommunallagen började gälla.
Arbetskraftens produktivitet kan inte sägas ha sjunkit eftersom det
fåtal personer som får hjälp med hemtjänst fått förbättrad service
och då sjukvården kompenserat förkortad vårdtid med fler vårdtillfäl-
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len och möjligen bättre vård. Mer detaljerade data än vad som här är
tillgängligt skulle behövas för att fastställa nettoeffekten men som det
presenteras av Socialstyrelsen är produktivitetsutvecklingen positiv.
Den sammanvägda produktivitetsutvecklingen för utbildning, hälsooch sjukvård samt omsorg visar en ojämn utveckling under 90-talet.
Summering av läget efter avreglering
Sysselsättningen har sjunkit kraftigt.
Konsumentpriserna har ökat kraftigt.
Produktiviteten har troligen ökat.
Konkurrensen har ökat genom valfrihet och system för upphandling.
Samhällsekonomisk vinst/förlust: Servicenivån har sjunkit för flertalet
inom äldrevård. Valfriheten har däremot ökat (eget val av skola, barnomsorg, vårdställe).

Byggsektorn
Den avgörande orsaken till minskat byggande och dyrare bostäder
under 90-talet är minskade subventioner för nybyggande. Andra
orsaker som höga realräntor, dramatiskt höjda sparkvoter och hög
arbetslöshet är andra faktorer som också spelat in.
Antalet medelstora och stora företag inom byggindustrin har minskat och flera av dessa har blivit uppköpta av större bolag, vilket
minskar konkurrensen på främst den regionala marknaden. Bara tre
företag i Sverige är rikstäckande (NCC, PEAB och Skanska). Kommerskollegium med flera pekar på flera konkurrenshämmande faktorer inom byggsektorn som förekomsten av dominerande företag
med större utbud och servicemöjligheter än små företag, bristande
importkonkurrens och etableringshinder på grund av existerande
vertikala samarbetsavtal (nya aktörer har svårt att hitta återförsäl-
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Diagram 16. Prisutveckling för hyra
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jare då företag redan har etablerade avtal med andra företag i produktionskedjan).56 Konkurrenslagen från 1993 förbjuder horisontell
prissamverkan som exempelvis gemensamma prislistor, vilka dittills
varit vanliga inom branschen.
Det totala antalet företag har ökat konstant de senaste åren: 1997
fanns det ungefär tio procent fler företag inom byggindustrin än
1993. Ökningarna står att finna i småföretag. Detta till trots var sysselsättningen 1998 43 procent lägre än 1990.57 En stor del i detta
faktum har naturligtvis lågkonjunkturen under 90-talet.
Ser man till KPI för bostäder så har priserna utvecklats i snabbare takt än KPI totalt och ligger på en högre nivå än den totala prisutvecklingen. En orsak kan vara höjda priser på byggmaterial men
56

Kommerskollegium (1996)

57

1990–93 minskade antalet förvärvsarbetande med 34%, 1993–98 med 9%.
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Diagram 17. Byggindustri
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även om dessa enligt statistik har stigit kraftigt förekommer i praktiken företagsspecifika rabatter och därför speglas inte de verkliga
kostnaderna.
Byggkostnaderna kan med andra ord vara lägre än vad som framgår av statistiken. Byggnadsprisindex varierar kraftigt mellan åren,
beroende på bidrag men sett över hela 90-talet är inte höjningen
större än för totalt KPI. Höjda avgifter och momssatser är andra
variabler som påverkat prisnivån. 1991 var det år som skattereformen genomfördes: realräntorna steg och räntesubventionerna började avvecklas. Jämfört med andra OECD-länder så ligger boendekostnaderna i Sverige 10 procent över medelvärdet och motsvarar 30
procent av svenskens disponibla inkomst.58
58

Ibidem, s. 118f.
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Flera undersökningar visar att produktivitetsutvecklingen är lägre
i byggbranschen än i andra branscher. Bristande konkurrens från
utländska företag, för liten satsning på forskning och utveckling och
uppdelning av planering och utförande istället för samordning och
kontroll av de totala kostnaderna, anges vara bidragande orsaker.59
Entreprenörkostnaderna har bara stigit måttligt de senaste 20 åren,
vilket kan tyda på en ökad produktivitet. Andelen underentreprenadkostnader har däremot ökat 140 procent under samma period.60
Summering av läget efter avreglering
Sysselsättning har sjunkit kraftigt.
Konsumentpriserna har ökat.
Konkurrenssituationen är osäker. Hög vertikal integration. Antal små
företag har ökat, stora företag har minskat.
Branschens produktivitet har ökat.

Tågtrafik
Med början i juli 1989 avskaffades SJs monopol på persontrafik på
de regionala tågnäten och Banverket tog över ansvaret för underhåll
av infrastrukturen medan SJ ålades ansvaret för person- samt godstrafiken (så kallad vertikal separation). Den främsta anledningen till
avreglering var de företagsekonomiska förluster som SJ drogs med
och som delvis berodde på företagets skyldighet att i sina beslut ta
hänsyn till samhällsekonomin.61 På stomnätet behöll SJ ensamrätten
till persontrafik fram till 1992, då konkurrens tilläts på olönsamma
sträckor. I praktiken har det dock endast varit SJ som genom anbuds59

Kommerskollegium (1996), s. 122f.

60

Ibidem, s. 118.

61

NUTEK 1995. s. 48.
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förfarande fått trafikrättigheterna på dessa linjer. Enligt Konkurrensverket beror SJs försprång på de korta avtalstider upphandlingarna
gäller och för liten tillgång på tågvagnar som inte tillhör SJ.62 Ett
undantag är BK Tåg ABs övertagande av Västkustbanan efter en
upphandling som blev klar i december 1998. Avtalet går dock ut vid
årsskiftet och det verkar som om SJ kommer att ta över igen.
Godstrafiken konkurrensutsattes från och med juli 1996 men med
förtur för redan etablerad trafik. Medan SJ behållit sin dominans på
interregional trafik sköts nu ofta lokal- och regionaltrafiken av andra
företag. Ett exempel på upphandling är Citypendelns övertagande
av Stockholms pendeltågstrafik från och med januari år 2000, vilket
hittills skötts av SJ. En parallell är Swebus konkurrens med Uppsalapendeln, där inte bara konkurrens om kunderna på en viss sträcka
förekommer utan också konkurrens mellan trafikslag.
Trafikhuvudmännen kan fritt välja mellan tåg och andra trafikslag.
I praktiken står valet företrädesvis mellan buss och tåg men för norra Sverige gör avstånden även flyg till ett rimligt alternativ eftersom
tidsvinsten i många fall överväger den högre kostnaden för flyg. Vid
årsskiftet 98/99 fick bussbolagen rätt att dagligen trafikera samma
sträckor som SJ och detta torde ytterligare ha skärpt konkurrensen
mellan färdmedlen. Även om tåg är både snabbare och miljövänligare har bussbolagen troligtvist vunnit över många resenärer från
tåget genom jämförelsevis billiga priser. De priskänsligaste konsumentgrupperna kommer att föredra buss medan andra sätter tidsvinst och komfort främst och väljer tåg.
Konkurrensverket menar att den potentiella konkurrensen lett till
sänkta kostnader samtidigt som servicen har förbättrats i form av
fler avgångar och högre komfort. Betydelsen av potentiell konkurrens är dock diskutabel; undersökningar visar att potentiell konkur62

Konkurrensverket 1996.
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Diagram 18. Prisutveckling för tågresor
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rens i bästa fall leder till betydligt lägre prissänkningar och mindre
effektivitetsvinster än om faktisk konkurrens förekommer. Som jämförelse kan man se till prisutvecklingen för inrikesflyg, där biljettpriserna pressats mer på linjer med konkurrens än på linjer som bara
trafikeras av ett bolag.
I början av 1991, året innan persontrafiken konkurrensutsattes på
olönsamma sträckor, började priserna på tågresor sjunka och låg på
en negativ eller låg ökningstakt i sex år framåt, då det återigen vände
uppåt. Prisutvecklingen för resor har mellan 1997 och april 2000
haft en mycket högre ökningstakt än totalt KPI.
Sysselsättningen har sjunkit konstant de senaste åren. 1998 var
förvärvsarbetande inom tågtransporter otroliga 79 procent färre än
1989, alltmedan antal järnvägsbolag har ökat. Tillsammans kan detta innebära att arbetsproduktiviteten har ökat, i den mån servicen
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har behållits (den har till och med stigit enligt Konkurrensverket, se
ovan) samtidigt som färre än tidigare utför tjänsten.
Summering av läget efter avreglering
Sysselsättningen har sjunkit kraftigt.
Konsumentpriserna har på senare år ökat mer än totalt KPI.
Produktiviteten har ökat.
Konkurrensen har ökat genom upphandling av avtal.
Samhällsekonomisk vinst/förlust: valfriheten mellan trafikslag har ökat.
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4
Avslutande kommentar

I vissa branscher har servicen förbättras efter avreglering i form av
fler valmöjligheter (el, flyg, tåg/buss), kortare väntetid (taxi) och
snabbare leverans (post/bud), vilket kan ses som en välfärdshöjning.
Konsumenterna har dock i flera fall och branscher drabbats av onödigt höga priser på grund av inlåsningseffekter, till exempel inledningsvis investering i elmätare, långa uppsägningstider på mobilabonnemang, samtalspotter, medlemskap i viss butikskedja etc.
Sjunkande konsumentpriser innebär sänkt lönsamhet för företagen: en omfördelning görs av överskottet från producent till konsument. En prissänkning motsvarar en ökning av konsumentens köpkraft. Om ökningen i realinkomst omsätts i konsumtion ökar detta
den samlade efterfrågan på varor, vilket i sin tur gynnar företagen
som ökar sin omsättning. Förutsatt att trenden håller i sig, kan den
ökade konsumtionen på längre sikt leda till att företagen måste nyanställa för att kunna möta efterfrågan på produkter. För att nya arbetstillfällen ska komma till stånd så måste dock företagen inte tro att
uppgången bara är tillfällig (då får de redan anställda arbeta övertid
istället för att personalstyrkan utökas), eller höja sina vinstmarginaler (produktionen rationaliseras och överskottet tas ut i vinst eller i
form av höjda löner för de redan anställda).
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Även om avreglering och med den ökad konkurrens leder till förhöjd produktivitet (gäller de fall där varans kvalitet bibehållits men
för vilken tillverkningskostnaden sjunkit) är det inte självklart att sysselsättningen påverkas positivt. I början av en avreglering kan företagen tvingas avskeda människor för att snabbt höja produktiviteten.
Detta skedde också exempelvis efter avregleringen av flyget och
av telekommunikation. Det kan emellertid också innebära nyetablering av företag och fler arbetstillfällen, som till exempel efter avregleringen av taxi. Det positiva med att höja produktiviteten är att
man inom ramen för produktivitetsutvecklingen kan höja reallönerna utan att inflationen tar fart, det vill säga att pengarna i plånboken
räcker till mer. Vad höjda reallöner kan leda till såg vi ovan. Om vi
kan skapa en långsiktig utveckling och om lönenivån inte överstiger
produktivitetsökningen så kan ökad produktivitet följaktligen leda
till ökad sysselsättning.
De effekter av avreglering som beskrivits ovan avser effekter på
kort och medellång sikt. Enligt teorin påverkas sysselsättningen på
sikt positivt men hittills har sysselsättningen sjunkit i alla ovan
genomgångna branscher utom taxibranschen. I USA har sysselsättningen inom till exempel flyget ökat men först efter att till en början ha sjunkit. Sänkta priser ledde sedan till en ökad aggregerad efterfrågan vilket i sin tur ledde till nyanställningar. USA och Sverige
har emellertid olika ekonomiska strukturer och förutsättningar vilket gör en jämförelse något problematiskt. Läget på den svenska
arbetsmarknaden har dessutom påverkats av lågkonjunkturen under
90-talet, vilket gör det svårt att bestämma i vilken utsträckning sysselsättningen har påverkats enbart av avregleringar.
Konkurrens är i sig inget självändamål utan bör genomföras för att
öka effektiviteten. Sker inte detta bör marknadens imperfektioner
justeras genom någon form av statlig ”reglering av avregleringen”. På
kort sikt, under tiden konkurrensen får genomslag, måste välfärdssys-
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temet kunna möta negativa konsekvenser av ändrade marknadsvillkor. Det vill säga omställningsförsäkringar för arbetslösa och garanti
för landsomfattande utbud av varor och tjänster.
Den ekonomiska politikens kvarnar mal långsamt och det är först
om några år som regeländringarna kommer att ha implementerats
till fullo och mer långsiktig påverkan på ekonomin blir synbar. Effekterna av avregleringarna har hittills inte motsvarat förväntningarna, i
det att konsumentpriserna faktiskt höjts trots ett ökat antal aktörer
på de olika delmarknaderna, samt i något fall (flygbolag) minskad
produktivitet. Däremot har den samhällsekonomiska vinsten ofta
ökat i form av bättre service för många kunder. Exempel kan tas från
flyget, där man i normalfallet konkurrerar om kunderna snarare med
service än priser. Framtiden får utvisa om utvecklingen håller i sig
eller om praktiken i ett längre tidsperspektiv närmar sig teorin.
Med anledning av det som anförts i denna skrift, föreslår vi följande, att:
Regering och riksdag måste ge förutsättningar att på än fler områden bryta upp karteller och andra sammanslutningar mot konsumenterna.
Riksdagens revisorer bör göra en översyn över hur obalansen i
inflytandet över konkurrenspolitiken påverkar beslutsfattandet.
Konkurrensmyndigheten måste bli mycket starkare och få mer
resurser så att en omreglering också leder till låga prisstegringar.
Konkurrensverket bör därför tillföras 25 miljoner.
Konkurrensverket bör få bättre förutsättningar, bland annat genom
informationsutbyte, att samverka med andra länders konkurrensmyndigheter, så att svenska marknader blir effektivare och så att
svenska företag möter rent spel på europeiska marknader.
Sverige bör ytterligare förstärka sin kombination av frihandelsvänlig inställning och trygghet på arbetsmarknaden för att underlätta
den ekonomiska tillväxten.
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Löntagarnas trygghet vid omställning bör förstärkas så att omregleringen av varu- och tjänstemarknaderna kan drivas framåt.
Arbetslivsinstitutet bör få regeringens uppdrag att göra en utredning om kostnader och intäkter för olika grupper av löntagare
som följd av ökad konkurrensutsättning.
Det behövs en förnyelse i form av så kallat omställningsavtal för
att underlätta de anställdas omställning i samband med nedläggningar eller omstruktureringar.
Vård, skola och omsorg är inte lämpliga områden för traditionella
marknadsmekanismer.
Tillsynen av offentlig upphandling bör samordnas med konkurrensövervakningen, det vill säga Konkurrensverket.
Regionalpolitiska konsekvenser måste beaktas vid omregleringar, i
syfte att bibehålla serviceutbud även på landsbygden.
Brott mot konkurrenslagarna skapas av störningar i ekonomin varför straffsatsen i allvarliga fall bör vara fängelse.
Tabell 2. Översikt av utvecklingen sedan avreglering
Konsumentpriser

Sysselsättning

Taxi

Ökat

Ökat

Flyg

Ökat

Minskat

Elektricitet

Ökat

Minskat

Ökat

Livsmedel

Ökat

Minskat

Ökat

Ökat/minskat

Minskat

Postservice

Ökat

Minskat

Vård och omsorg

Ökat

Minskat

Ökat

Byggsektorn

Ökat

Minskat

Ökat

Tågtrafik

Ökat

Minskat

Ökat

Telekommunikation

(beroende på tjänst)
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Produktivitet
Ökat

(landtransport)

Minskat

(senare år)

Ökat

(post och tele)

Ökat

(post och tele)
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Appendix:
naturligt monopol

Exempel 1
Bagare Bengtsson är bygdens ende tillverkare av tårtor. Förutom denna redan ordentliga fördel, så är tårtorna dessutom så goda att lokalbefolkningen känner ett konstant behov av att köpa Bengtssons tårtor; varan är med andra ord nödvändig för konsumenterna.
För sin verksamhet har han införskaffat en ugn med högteknologiska egenskaper och som inga potentiella konkurrenter har möjlighet att komma över. Han kan baka 150 tårtor per dag. Ingredienser
till de första 50 tårtorna kostar 30 kronor per tårta. Gör han upp
till 100 tårtor kan han köpa en större kvantitet ingredienser till ett
lägre kilopris och då sjunker tillverkningskostnaden till 20 kronor
per tårta (stordriftsfördelar).
Därför och eftersom exakt 100 tårtor per dag efterfrågas vid
Bengtssons försäljningspris à 80 kronor, gör Bengtsson 100 tårtor
varje dag. Om han däremot skulle göra 150 tårtor skulle utbudet
överstiga efterfrågan och han skulle tvingas sänka priset för att bli av
med alla. Som vi snart ska se nedan så sjunker intäkterna i takt med
att efterfrågan stiger.
Förutom direkta (rörliga) kostnader för ingredienser så har Bengtsson också indirekta (fasta) kostnader för elektricitet, hyra, diverse
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avgifter och lön. Räknar man in detta i priset, så kostar varje tårta
35 kronor att tillverka. Total tillverkningskostnad för 100 tårtor är
följaktligen 3 500 kronor per dag. Per månad (20 arbetsdagar) är
kostnaden:

20 dagar x 3 500 kr = 70 000 kr
Bengtsson säljer tårtorna för 80 kronor styck,
vilket innebär totalintäkter om
20 dagar x 100 tårtor = 2 000 tårtor/månad,
2 000 tårtor x 80 kr = 160 000 kr/månad
Således är den företagsekonomiska vinsten:
160 000 kr – 70 000 kr = 90 000 kr/månad,
Vinsten motsvaras av det vita området i diagrammet på sidan 13.

Visst skulle Bengtsson kunna sälja sina bakverk till ett lägre pris –
men eftersom han vet att han till priset av 80 kronor kan sälja upp
till 100 tårtor, så finns det inget skäl att minska vinstmarginalen.
Dessutom finns det ju ingen annan bagare i trakten som kan konkurrera om kunderna varken vad gäller pris eller kvalitet. Ibland klagar
kunder över brända tårtbottnar men det bekommer inte Bengtsson
nämnvärt, eftersom han vet att de ändå kommer tillbaka och hand-
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lar. Hade Bengtsson varit verksam på en fri konkurrensmarknad så
hade priset kunnat pressats ner och utbudet hamnat på 150 tårtor
per dag. Och hade han fortsatt sälja vidbrända bottnar så hade kunderna istället valt konkurrenten.
Skulle han inte sälja ännu fler tårtor om han sänkte priset? Fler
kunder borde ju innebära ökad omsättning. Jo, Bengtsson skulle
naturligtvis sälja ännu mer om priset var lägre. Men eftersom han
driver sitt företag i vinstmaximerande syfte, så uppnås störst vinst
där marginalkostnaden är lika med marginalintäkten, alltså då kostnaden för att tillverka ännu en tårta är lika med intäkten av ytterligare en såld tårta. Denna punkt motsvaras i diagram 1 av punkt
a. Till höger om denna punkt är (marginal)kostnaden högre än
(marginal)intäkten.
Den negativa lutningen av marginalintäktskurvan (MR) respektive efterfrågekurvan (D) förklaras av konsumenternas priskänslighet
(priselasticitet): ju fler tårtor på marknaden desto lägre blir försäljningspriset. Marknaden går mot mättnad. Marginalkostnadens (MC)
positiva lutning visar en i början långsam ökning av tillverkningskostnad per enhet. Styckkostnaden täcks så länge intäkten för varje såld
enhet överstiger kostnaden. Men som nämndes ovan så sjunker lönsamheten för varje tillverkad enhet eftersom kunden bara är beredd
att betala en del av det pris som kunde tagits ut vid mindre produktion. Alltså stiger kostnaden för att tillverka ytterligare en enhet i
takt med att intäkterna sjunker för varje såld enhet. Totalkostnadskurvan (AC) visar att totalkostnaden (fasta + rörliga utgifter) är lägre ju större tillverkning. Efter en viss punkt är företagets kapacitet
inte längre tillräcklig, utan det blir nödvändigt att nyinvestera i fast
kapital för att kunna öka produktionen, vilket i vårt exempel innebär fler ugnar, mer elektricitet och större lokal men också eventuellt
nyanställning av personal. I diagrammet visas det av att AC-kurvan
vänder uppåt.
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Exempel 1
Pris, kr

MC
AC

80

a
35

MR
100

D
150

Produktionsvolym

Företagets vinst vid produktion av Q’ antal varor

Exempel 2
Säg nu att ryktet om Bengtssons tårtor sprider sig. Det uppfattas
som rättvist att tårtorna blir tillgängliga för hela regionen. Bengtsson
blir av regeringen anbefalld att tillverka 200 tårtor per dag så att det
räcker även till grannkommunen. Samtidigt sätts ett pristak på 40
kronor så att fler kan köpa.
Vid detta pris täcks nu precis (den nya) marginalkostnaden. Utökningen innebär dock ökade totalkostnader och även om det produceras en samhällsekonomiskt effektiv mängd tårtor (effektiv allokering)
så får Bagare Bengtsson inte täckning för sina alla sina kostnader.
Efter nyinvesteringen har nämligen totalkostnaden stigit till 45 kro-
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Exempel 2
Pris, kr

MC
AC

45
40

MR

D
200

Produktionsvolym

Företagets förlust vid produktion av Q’ antal varor

nor per tårta. Förlusten visas av det streckade området i diagram 2.
Staten måste därför gå in och subventionera för att försäkra sig om
fortsatt leverans och kvalitet.
Sammanfattningsvis finns tre dilemman förknippade med naturliga monopol:
Om ett naturligt monopol skall tillverka ett samhällsekonomiskt
effektivt antal varor/enheter (pris = marginalkostnad) så gör de
höga fasta kostnaderna det omöjligt att täcka företagets totala tillverkningskostnader. Om varan anses nödvändig måste därför produktionen subventioneras.
Om ett naturligt monopol tillåts ta ut ett pris som precis täcker
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dess kostnader, som på en fri konkurrensmarknad, så kommer en
samhällsekonomiskt effektiv kvantitet inte att tillverkas. Produktionen bär sig själv men för få varor/enheter tillverkas.
Vid oreglerat naturligt monopol vinstmaximerar företaget. Följden blir högre priser, mindre tillverkning och risk för sämre effektivitet (kvalitet, service) än vid konkurrens.
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