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1 Inledning 
 

Med en ökade internationellhandel och en värld som blir allt mindre tycker vi att ämnet är rätt 

i tiden. Internet hjälper konsumenter att enkelt och smidigt få reda på vad identiska varor 

kostar runt om i världen. De flesta märker ganska snabbt att många kapitalvaror är har ett 

lägre pris i USA jämfört med Sverige. Med modernare, mer välfungerande infrastruktur och 

internationell handel kan det vid en första anblick te sig underligt att det råder skild 

prissättning mellan två marknader som i många avseenden är mycket lika. Vi kommer främst 

att behandla följande frågeställningar: 

i, Redogöra begreppet prisdiskriminering med konkreta exempel. 

ii, Vilka förutsättningar krävs för att prisdiskriminering skall vara möjligt och varför det 

tillämpas. 

iii, Ge en överblick av grundläggande begrepp inom internationell handel, marknadsstrategi 

och mikroekonomi. 

iv, Prisdiskrimineringens konsekvenser för svenska konsumenter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



2 Historik till företagen som är med i uppsatsen 
 

2.1 Bilmärken 

Volvo klassas enligt företaget själv som en av de säkraste bilarna och detta kännetecken 

grundades redan på 1920-talet då den första bilen producerades. I dag ägs Volvo av Ford och 

enligt Ford är det deras lyx bilar. Volvo är inte bara aktiv på bilmarknaden utan sysslar även 

med en rad olika saker som t.ex. rymdskeppskomponenter. Lastbilar är också ett starkt 

kännetecken för Volvo och under 2007 gjorde de ett förvärv från Nissan på deras lastbilar för 

att kunna bli mer konkurrenskraftiga i Asien.1  

 

Efter första världskriget började BMW (Bayersiche Motor Werke AG) att tillverka sin första 

motorcykel och även tillhörande motor. Fast den första produkten som BMW producerade var 

flygplansmotorer och det använder de ännu idag som ett marknadsföringsknep. Det första 

flygplanet producerades 1918 och hade som kännetecken att de kunde flyga väldigt högt. 

BMW har alltid varit väldigt framgångsrika när det gäller att tillverka motorer i och med att 

företaget grundades redan 1913 och har hela tiden sysslat med tillverkning av motorer.2 3  

 

Karl Benz tog fram den första bilen år 1885 och ett år senare tog han patent på den, dock var 

det bara tre hjul på bilen och det skulle dröja ytterliggare några år innan en bil med fyra hjul 

togs fram. Arbetet hade börjat flera år innan bilen var klar, nämligen 1879 då han 

konstruerade en motor som även den ingick i patentet för bilen. 1889 kom den första bilen 

med fyra hjul att produceras av Karl Benz. Efter första världskriget då Tysklands ekonomi var 

hårt pressad bestämde sig de två stora konkurrenterna Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) 

och Benz & Cie att bli ett företag nämligen Daimler-Benz AG år 1926 för att tillsammans 

börja producera Mercedes-Benz bilar och lastbilar. Mercedes-Benz har under olika perioder 

tillverkat motorer till flygplan, båtar och zeppelinare.4 5 

 

Ford är världens tredje största biltillverkare och har sitt huvudsäte i Detroit Michigan. Henry 

Ford är grundare till det multi6nationella företaget som är främst känt för sin innovation av 

löpandebandet vilket kom att kallas för fordism. 1903 grundades Ford och vid den tiden 

producerades det bara några få bilar per dag, efter en del innovativa förändringar i fabriken 

fick de igång produktion bl.a. det ovannämnda bandet. Ford är ett av världens största 

familjeägda företag och har varit i familjens ägo över 100 år. Dessutom var det ett av få 
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företag i USA som överlevde den stora depressionen nämligen 1930-tals krisen. Som 

ovannämnt är Ford ägare av Volvo de har dessutom innan ägt både Jaguar och Land Rover. 

2007 såldes Jaguar och Land Rover till Tata, en indisk biltillverkare därför att Ford gjorde 

stora förluster på båda märkena.7 8 

 

Världens största biltillverkare heter Toyota och grundades år 1937 i Japan. Toyota är det enda 

japanska bilmärke som ligger på top 10 listan bland världens mest kända företag. År 1933 

åkte Toyodas grundares son till USA för att lära sig allting om hur tillverkningen av bilar gick 

till. Toyoda är ett företag som främst är verksam inom textilbranschen och Toyota växte fram 

som ett dotterbolag på order av det japanska styrandeväsendet. Det var ganska naturligt att 

Toyoda fick uppdraget då de redan hade bra erfarenhet från produktion av vävstolar som var 

motordrivna och symaskiner.9 10 

 

Chrysler är ett amerikanskt bilmärke som grundades av Walter Chrysler år 1925. 

Kännetecknet för företaget Chrysler blev att producera starka motorer till ett lägre pris än vad 

konsumenterna hade förväntat sig. Detta nischningsknep blev ett väldigt lyckat drag då 

Chrysler gick upp som nummer två i USA på flest sålda bilar mellan åren 1936-1949. Två 

stora innovationer som Chrysler lyckades att sjösätta var ett hydrauliskt bromssystem och ett 

system bestående främst av gummi för att förhindra vibrationer i bilen. Sedan 1998 har 

Daimler och Chrysler gått ihop och bildat DaimlerChrysler som varade till 2007 då Chrysler 

såldes till Cerberus Capital.11 12 

 

De flesta av bil företagen startade sin produktion för mer än 80 år sedan. Då bilindustrin fick 

en stor uppsving vid 1930-talet betydde det att människor kunde transportera sig på ett helt 

annat sätt än tidigare. Många av företagen fungerade som ”legobits företag”, då de hade flera 

stycken underleverantörer t.ex. Volvo hade redan vid 1930-talet över 100 stycken 

underleverantörer. I och med att infrastrukturen också blev förbättrad genom tillkomsten av 

bilen så kunde även mindre orter vara attraktiva för företag att etablera sig i. Bilismen och 

elektrifieringen medförde att många länder fick en positiv ökning av ekonomin. Främst 

berodde den positiva ökningen av att flera nya små företag växte fram, hand i hand med de 

stora bil producenterna och detta medförde i sin tur att flera människor kunde sysselsättas. 

Alla människor är idag beroende av bilar eller någon annan typ av färdmedel och detta medför 

att de flesta kommer att köpa en bil, även om priset för varan är alldeles för högt. 

Människorna är utlämnade till de stora drakarna inom bilindustrin och då Internet ej 
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existerade kunde bilindustrin använda sig av tredjegradens prisdiskriminering, därför att det 

var inte lika enkelt att få reda på prisuppgifter i olika länder innan Internets uppkomst. 

Bilföretagen är så klart väldigt duktiga inom alla olika områden och vill vinstmaximera, 

därför kommer bl.a. konsumenterna i Sverige att få lida mer än konsumenterna i USA av 

bilindustrins prisdiskriminering.13 14 

 

2.2 Bildäck 

Den japanska däcktillverkaren Bridgestone är världens största tillverkare av just däck till olika 

fordon. Bridgestone bildades år 1931 nästan exakt ett år efter grundaren Shojiro Ishibashi 

gjorde det första däcket i staden Kurume. Den japanska tekniken har satt sin prägel på däcken 

då Bridgestone förknippas av de flesta med väldigt bra kvalité, detta medförde att däcken 

spred sig till alla världens hörn. På 1960-talet öppnade Bridgestone en del nya fabriker för att 

kunna uppfylla bilföretagens efterfråga på däck, i och med att fler familjer fick råd med egna 

bilar. Dessa bildäcksfabriker placerades utomlands för att lättare kunna tillgodose bilföretagen 

med däck och sen samtidigt öka sin vinstmarginal. Bridgestone har gjort en hel del förvärv 

bl.a. köpt några olika fabriker runt om i världen och den mest kända är Firestone Tire and 

Rubber Company förvärvet gjordes 1988.15 16 

 

Michelin grundades i Frankrike eller närmare bestämt i Clermont-Ferrand som en liten 

gummifabrik år 1888. Det hela började med att två bröder Édouard och André Michelin fick 

besök i fabriken av en cyklist som hade fått punktering på ett hjul. Det tog flera timmar att 

laga det dåvarande hjulet och cykeln behövde dessutom vara kvar på fabriken övernatten. 

Nästa dag testade en av bröderna cykeln och däcket gick i sönder igen. Efter den dagen blev 

båda bröderna väldigt intresserade av däck och försökte till varje pris att få fram ett däck som 

inte behövde limmas fast vid hjulet. Några år senare nämligen 1891 kunde bröderna ta ut ett 

patent för ett däck som gick att använda utan att det behövdes något lim. Detta var början till 

en ny revolutionerande teknik som används än idag fast med en helt annan typ av material. I 

dagens läge kännetecknas Michelin främst av ”Michelin mannen” som är med i princip varje 

reklam som företaget producerar. År 2005 var de världens största producent av bildäck, dock 

har de tappat första positionen till Bridgestone. 17 

 

John Dunlop tog sitt första patent på gummidäck i Storbritannien år 1889 och samtidigt 

grundades företaget Dunlop Tyres på Irland. Företaget expanderade väldigt kraftigt under 

slutet av 1800-talet och även om försäljningen av däcken gick bra så kom Dunlop in i en 
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finansiell kris. Detta medförde att Dunlop var tvungen att sälja bl.a. Dunlop Australien och 

hädanefter så har inte den australiensiska däckproducenten någonting med Dunlop Tyres co. 

att göra. Rätten att producera och sälja däck i Dunlops namn nere i Australien och Nya 

Zeeland tog då uppköparna av företaget hand om. På 1900-talet började Dunlop att producera 

bildäck till främst personbilar, vilket gick väldigt bra och medförde en flytt av företagets 

huvudsäte till Birmingham. Under 1920-talet hade Dunlop ett flertal olika producenter av 

däck och råmaterial runt om i världen bl.a. Sverige, Danmark, USA, Sydafrika och Italien. 

Dunlop var väldigt tidiga med att utveckla däck till flygplan och 1925 grundades ett 

dotterbolag till Dunlop Tyres som hade hand om flygplansdäck.18 19 

 

Hankook är världens sjätte största producent av bildäck och har sin bas i Seoul, Sydkorea. 

Företaget grundades 1941 under namnet Chosun Tire Company och de bytte namn till 

Hankook Tire Manufacturing år 1968. Hankook är främst kända för att producera däck till 

Ford och General Motors. Företaget tillverkar även andra saker som batterier och 

bromsklossar. De flesta av Hankooks produktionsfaciliteter är belägna i Korea, Kina eller 

Europa, vilket känns ganska konstigt i och med att både Ford och General Motors har sina 

produktioner av bilar i USA.20  

 

1871 grundades Continental i Hannover som ett gummiföretag. Idag producerar företaget en 

rad olika produkter för bilar och andra fordon bl.a. bildäck, stabiliseringssystem och 

bromssystem. Inom bilindustrin är Continental mest kända för deras minimeringssystem av 

bränsleförbrukning och för oss andra så är det främst däck som folk förknippar Continental 

med. Continental är aktiv inom en rad olika andra branscher såsom plast då de gjorde ett 

uppköp av Phoenix AG under 2004. Bildäcken som Continental producerar används av de 

flesta bilmärken världen över, främst är det dock de tyska bilarna som använder sig av 

däcken. 21 

 

Good Year grundades år 1898 men det var allt annat än en dans på rosor för företaget. Frank 

A. Seiberling köpte en fabrik för att börja producera främst gummirelaterade produkter och 

för att kunna finansiera köpet lånade han ihop pengar. 30 år innan Frank A. Seiberling köpte 

fabriken så hade grundaren Charles Goodyear dött fattig även om han gjorde en del bra 

upptäckter för Good Year. Ett annat problem var att materialet som Good Year behövde för 

att producera sina däck fanns på andra sidan jordklotet och den lilla byn Akron i Ohio som 

Good Year var belägen i hade en begränsad infrastruktur. Timingen på uppköpet av Good 
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Years första fabrik kunde inte ha varit bättre då det blev hysteri på både cykeldäck och 

bildäck i och med att folk över gick från hästtransporter till andra färdmedel. Så för första 

gången i Good Years karriär började det gå bra och detta medförde att de kunde börja 

expandera. 1916 tog Good Year över som världens största bildäckstillverkare och 1926 blev 

Good Year världens största gummiproduktföretag.22 

 

Många av de största däckproducenterna grundades i slutet av 1800-talet eller i början av 

1900-talet och de flesta var rena gummiföretag som började producera däck då nya 

innovationer föddes. Företagen som grundades i slutet av 1800-talet var de världsledande på 

kemi, i och med att gummin började framställas i mängder. Då infrastrukturen och främst 

bilen gjorde att efterfrågan på däcken ökade kraftigt kunde många av företagen överleva 

under svåra perioder så som 30-tals depressionen och de båda världskrigen. En rad olika 

innovationer runt om i världen medförde att i slutet på 1800-talet blev det möjligt att 

producera mycket mer produkter och dessutom att transportera dessa gick mycket fortare. 

Världen förminskades väldigt drastiskt med alla dessa nya innovationer och det medförde att 

marknaden längre inte var ett land utan blev helt plötsligt en hel värld.  Då däcken är 

nödvändiga för att bilen ska kunna rulla och att alla människor i västvärlden är mer eller 

mindre beroende av en bil så kan däckproducenterna ta ut nästan vilka priser som helst. 

Däckproducenterna använder sig också av en tredjegrads prisdiskriminering då de har olika 

priser på olika marknader. Detta beror främst på ovannämnda saker och det är inte förrän nu 

som folk lätt kan jämföra priser i med att hjälpmedlet Internet finns tillhanda.23  

 

2.3 Elektronikföretag 

Efter andra världskriget 1945 så grundade Masaru Ibuka en liten butik som reparerade 

radioapparater. Ibuka fick snart där efter hjälp av sin kollega Akio Morita och tillsammans 

döpte de om reparationsbutiken till Tokyo Telecommunications Engineering Corporation. 

Ibuka och Morita fick snabbt reda på att i USA hade dom uppfunnit transistorn, så grundarna 

begav sig till USA för att fixa ett avtal med rättigheten att använda transistorn i deras 

produkter. Den första kommersiella transistorradion gjordes av Ibuka och Morita i och med 

att de Amerikanska bolagen mest fokuserade på armémarknaden. Deras största framgångar i 

det tidiga skedet var med TR-63 och TR-6. TR-6 var deras första transistorradio och det var 

den som hjälpte företaget att slå igenom ordentligt utomlands, genom den fick dom även sitt 

namn på den globala marknaden. Några år senare lanserade Ibuka och Morita TR-63 vilket 

var den minsta transistorradion på marknaden och den hjälpte företaget att nå den 
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Amerikanska marknaden. I mitten av 1950-talet köpte varje ungdom i USA en portabel 

transistorradio och det medförde att Ibukas och Moritas företag gjorde stora vinster samt att 

de blev det världsledande företag inom elektronikbranschen. Namnet Sony kom inte fram 

förrän 1958 då Ibuka och Morita hade försökt med en rad olika namn som Tokyo Teletech 

och TKK. Ibuka och Morita letade efter ett namn som inte fanns med i något språk och det 

skulle dessutom var lätt att uttala för alla människor. Idag så är Sony verksamt inom en rad 

olika branscher som datorer och mobiltelefoni. En av de största sammanslagningarna genom 

tiderna inom telekommunikation skedde 2001 då Sony och Ericsson slog sig ihop för att börja 

producera mobiler tillsammans.24 

 

Apple grundades i USA 1976 som ett renodlat datorföretag, ett år senare släppte de sin första 

dator Apple 2 micorcomputer. Deras första kommersiella dator hette Lisa och den släpptes 

1983, det var världens första dator som hade en mus. När Apple släppte Macintosh datorn år 

1984 fick de ett stort genombrott främst inom grafiskdesign branschen. Det var inte datorn i 

sig som gjorde att verksamma personer i branschen efter frågade datorn utan det var främst 

operativsystemen Commodore Amiga och Atari ST som gjorde Macintosh intressant. Under 

2000-talet har Apple släppt en rad olika produkter som iphone och ipod. Den sistnämnda 

produkten blev en riktig storsäljare som har hjälpt Apple att överleva de allt tuffare tiderna då 

stora drakar som Microsoft i princip haft totaldominans på datormarknaden. Apple är främst 

känd för designen på sina produkter som är mycket enkel och väldigt tilltalande för ögat. Det 

är främst nu de senaste åren som Apple har börjat göra rejäla vinster och det beror främst på 

att de har ingått ett samarbete med Intel. Apple står således för designen av datorn medan 

Intel står för insidan av datorn. Kombinationen av dessa två företag har varit en mycket bra 

lösning ty Apple har fått en uppsving i sin egen ekonomi och Intel även så.25 26 27 

 

Michael Dell drog igång sitt företag då han gick på ett universitet i Texas USA år 1984 och 

han styrde Dell från sitt rum på en nation. Affärsidén gick ut på att sälja IBM datorer som han 

byggde ihop själv och på det sättet lättare kunna tillgodose kundens behov. Michael Dell 

hoppade av skolan då han fick en stor summa pengar av sina föräldrar för att fullt ut kunna 

satsa på sitt företag. Dell tog snabbt många marknadsandelar inom dator branschen i och med 

att priserna på Dell datorerna var betydligt lägre, detta medförde att Dell tjänade 73 miljoner 

dollar brutto första året de var verksamma. Efter några lyckosamma år i USA bestämde sig 

Michael Dell för att expandera till Storbritannien och även några andra länder i Europa. 

Expansionen medförde att Dell ökade sin omsättning kraftigt och att de tog över en hel del 
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nya marknadsandelar i Europa. I början kunde konsumenterna bara handla från tidningar och 

det dröjde ända fram till 1996 innan beställningar över Internet blev möjligt. Dell försökte ett 

tag med att sälja sina datorer på olika varuhus men de fick aldrig någon bra effekt på 

försäljningen av datorer utan de avvecklade den typen av försäljning ganska fort efter 

lanseringen. 1999 var ett stort år för Dell då de tog över Compaq i och med den fusionen så 

blev Dell den största leverantören av persondatorer i USA. 28 29 30 

 

I Tokyo år 1930 grundade Goro Yoshida och Saburo Uchida Precision Optical Instruments 

Laboratory vilket idag är mer känt som Canon. Deras första kamera tillverkades några år 

senare, men det var ett problem de hade inga bra linser. För att lösa problemet tog de hjälp av 

Nikon och de fick ihop ett bra samarbete vilket ledde till att Canon kunde utnyttja Nikons 

Nikkor lins. 1937 döptes företaget om till Canon för att kunna fram häva en mer modern 

approach, detta blev ett lyckat drag då intäkterna började strömma in för fullt. En annan 

anledning till Canons stora intäkter var att samarbetet med Nikon gjorde att Canon kunde 

lansera sin första kommersiella kamera året innan det byte namn till Canon nämligen 1936. 

Idag tillverkar Canon mycket mer än bara bra kameror, de är väldigt framgångsrika inom 

utskriftsmaskiner och allt som hör till det.31 

 

Bill Gates och Paul Allen lyckades med en demo att övertyga MITS om att de skulle börja 

producera Altair BASIC. De lyckades med detta och det medförde att Gates flyttade från 

Harvards Universitet till New Mexico Albuquerque. När flytten var genomförd grundade 

Gates och Allen Microsoft, namnet som är en sammanslagning av microcomputer och 

software. Japan blev det första landet utanför Amerika där Microsoft hade ett högkvarter och 

det kallades för Microsoft Japan. 1980 kom Steve Ballmer in i bilden nästan 5 år efter 

grundandet och han skulle senare ta över efter Gates som VD för Microsoft. 1981 fick 

Microsoft sitt stora genombrott då de skulle få tillverka mjukvaran till IBMs nya datorer. Det 

var ett operativsystem som helt grundade sig på DOS och var dessutom relativt billigt för att 

vara sådan ny teknik. I dagens läge är Microsoft ett av världens största företag och har 

dessutom gjort att alla ska kunna använda en dator utan att behöva kunna programmering. 

IBMs VD trodde att det bara skulle finnas en handfull av datorer världen över men Gates 

visste att han hade fel och på så viss skapade Microsoft ett helt nytt behov bland människorna 

runt om i världen. I och med datorns lansering så har världen blivit mycket mindre vilket 

medför att information väldigt snabbt och lätt kan skickas mellan alla världens hörn.  
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Människors innovationer runt om i världen har gjort det möjligt för alla företag inom 

elektronikbranschen att kunna etablera sig och dessutom få en lönsamhet på sin verksamhet. I 

dagens samhälle så är alla människor mer eller mindre beroende av olika elektronikprodukter, 

de två som är störst är datorn och teven. Bill Gates är en av huvudpersonerna till varför 

dagens samhälle är uppbyggt med hjälp av datorn, i och med att han lanserade Windows 

vilket medförde att alla kunde använda en dator. Elektronikföretagen hade inte samma stora 

påverkan på länders ekonomi så som de största och allra tidigaste bilföretagen fick när de 

grundades. Detta beror främst på att bilföretagen grundades under en tid då det började bli 

populärt att starta egna företag och att bilföretagen fick hela nationer att mer eller mindre bli 

sysselsatta. Nu för tiden är Bill Gates en av världens rikaste och vi skulle kunna säga att han 

var grundaren mer eller mindre till en ny revolution. I och med att de flesta i västvärlden har 

tillgång till datorn och Internet dagligen så är det lätt att få reda på information om olika priser 

runt om i världen. Detta har medfört att ett företag som Microsoft inte prisdiskriminerar på 

samma sätt som andra tv spels konsol tillverkare gör. Sony däremot använder sig friskt av 

tredjegradens prisdiskriminering då priset i USA är lägre än i Sverige. 
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3 Historik och varför karteller bildas 
 

Karteller bildas främst då det är en oligopolistisk marknad och produkterna som företagen 

säljer är homogena. Företag som är medlemmar i karteller kommer främst överens om 

prisnivån och marknadsandelar. Ju färre antal företag som medverkar i kartellen desto lättare 

är det att komma överens om prisnivån på produkterna. Om produkterna är kraftigt 

differentierade blir det oftast svårt att ha samma prisnivå t.ex. Ferrari och Peugeot. Givetvis 

klassas båda dessa produkter som bilar fast de skiljer sig väldigt mycket åt i pris och kvalitet.   

Exemplet ovan gör att en kartell mellan Ferrari och Peugeot är väldigt svår att genomföra, ty 

skillnaden är väldigt stor mellan märkena även om varorna i sig är en bil. Elasticiteten är en 

annan faktor som spelar en stor roll för hur mycket prisökning kartellen kan göra på 

produkterna. Om produkterna är elastiska så är efterfrågad kvantitet väldigt känslig för 

prisförändringar t.ex. Playstation 3. Produkter som är elastiska är främst varor vi människor ej 

behöver för att kunna överleva. Är en produkt oelastisk t.ex. mat så är efterfrågad kvantitet 

inte särskilt känslig för förändringar av priset, i och med att människor behöver mat för att 

överleva.32 33  

 

Karteller har genom historien haft och har en stor påverkan på människors beteende och 

köpkraftsförmåga. Det finns två typer av karteller nämligen privata och publika. Skillnaden 

mellan privata och publika är att privata är förbjudna medan publika ej är det. Under den stora 

depressionen på 1930-talet använde USA:s styrandeväsen sig av karteller inom främst olja 

och kol. Även Tysklandsekonomi har haft ett flertal liknande karteller som tillsattes för att få 

kontroll på marknaden. Stora internationella karteller bildades främst inom handeln med 

kaffe, socker och olja (OPEC) under den tidsepoken. Många av dessa karteller lever än idag 

kvar och påverkar människornas vardag i allra högsta grad, en av de största publika 

kartellerna är OPEC. I och med att olja är en råvara som inte finns överallt på jorden är det 

väldigt svårt att ta sig in på marknaden. Kartellen är mellan olika länder och i och med att olja 

är en mycket viktig råvara om inte den viktigaste för att de flesta människor är beroende av 

den. Detta medför att OPEC är omöjligt att förbjuda därför att nästan hela jordens befolkning 

är beroende av olja. Hade inte OPEC fått existera utan den fria marknaden existerat hade 

priset på olja varit lägre än vad det är idag. I och med att olja ger ett land mycket pengar och 

att övriga länder som ej har tillgång till olja är beroende av det så kan länder utan 

oljetillgångar ej bojkotta att köpa från OPEC. Karteller bildas främst om företag har 
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homogena produkter och det är lätt att sätta ett likadant pris på produkten. Så är fallet för 

OPEC i och med att oljan är identisk över hela världen är det lätt att komma överens om ett 

pris som är över marknadspriset.34 35 36 

 

I USA finns det ett speciellt organ som har i uppdrag att kontrollera om karteller eller dylikt 

existerar på den fria marknaden. Om en kartell upptäcks så klassas det som en kriminell 

handling och företagen som är inblandade kommer att bli bestraffade med dryga böter. I 

Europa finns det samma typer av regler för att inte karteller eller liknande verksamheter skall 

bedrivas, dock skiljer Europa sig åt lite då de har mildare böter. Dessutom så använder Europa 

sig av fångarnas dilemma då den som först erkänner kartellen eller tillkännar ger de andra får 

ett lindrigare straff, vilket är ett bra sätt för att enkelt kunna lösa upp karteller eller dylika 

konstellationer.37  
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4 Prisdiskriminering och Prissättning 
 

4.1 Inledning 

Ett vanligt förekommande fenomen som de flesta konsumenter upplevt ett flertal gånger är 

tydliga prisskillnader på samma kapitalvara eller tjänst. Oftast råder det tydliga prisskillnader 

mellan olika geografiska marknader och ibland även inom samma geografiska marknad t.ex. 

inträdesbiljetter till en nöjespark eller ett museum. Prisskillnader i synnerhet i det senare fallet 

kan ofta utrycka sig i olika priser beroende på vilken befolkningsgrupp konsumenten tillhör, 

student, pensionär etc. Det är också vanligt att det förekommer prisdiskriminering inom olika 

typer av tjänster bilverkstad, hantverkare etc. Att denna typ av prisskillnader existerar 

härstammar givetvis i alla företags huvudsakliga syfte nämligen att vinstmaximera. 

Denna typ av prissättningsstrategi kallas för prisdiskriminering38. 

 

4.2 Översikt 

Prisdiskriminering är följaktligen då producenter på ett eller annat sätt kan identifiera olika 

konsumentgrupper som kan antas ha olika konsument överskott, vilja att konsumera en viss 

vara eller tjänst. Det kan även finnas prisskillnader som är strikt geografiska där den enskilda 

konsumenten har en likvärdig köpkraft, men kan delas upp som olika geografiskt 

grupper/områden t.ex. USA och Europa marknaden. Det är främst denna typ av 

prisdiskriminering och mellan dessa två marknader som vi kommer att behandla. För att den 

senare typen av prisdiskriminering skall fungera behöver en del villkor vara uppfyllda eller 

delvis uppfyllda. Ett viktigt villkor är att det på ett eller annat sätt råder ett samförstånd 

mellan de olika konkurrerande företagen inom en bransch att hålla en viss prisnivå på t.ex. 

Europa marknaden39. Om inte denna första punkt helt eller till viss del är uppfylld är risken 

överhängande att företag som prisdiskriminerar genom att ta ett högre pris på en viss 

geografisk marknad riskerar att bli utkonkurrerade. Vidare försöker företagen förhindra att det 

sker försäljning mellan olika geografiska marknader vilket skulle leda till en prisutjämning. 

Detta åstadkoms vanligast och lättast genom ett avtal som förhindrar återförsäljare att sälja till 

marknader där ett högre pris råder på samma vara. Ofta försöker producenterna även försvåra 

prisjämförelser mellan samma produkter på olika geografiska marknader. Detta tillämpas 

främst inom elektronikbranschen där det är vanligt att det sätts olika produktnamn och finns 

små utseendemässiga skillnader på i grunden exakt samma vara40. Det kan också vara svårt 

att få det sanna butikspriset på en vara för olika marknader eftersom många producenter kan 
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vara motvilliga att ge ut denna information. Genom tullar, dubbelbeskattning, krånglig 

byråkrati eller helt enkelt förbud av införsel av vissa produkter till andra marknader kan 

producenter mottarbeta en prisutjämning. Tilläggas bör dock att producenterna mycket sällan 

direkt kontrollerar tullar, skatteregler och krånglig införselbyråkrati dock kan de påverka 

makthavarna med lobbygrupper och genom att öka sysselsättningen inom en viss bransch t.ex. 

genom byggnationen av en ny fabrik eller utvecklingsavdelning i utbyte mot för 

producenterna välfungerande institutioner41. Denna typ av hinder och reglering som används 

för att upprätthålla prisskillnader kallas ”rate fence”.42 

 

Prisdiskriminering brukar delas in i tre kategorier, första, andra och tredje gradens 

prisdiskriminering43. Användandet av en typ av prisdiskriminering utesluter givetvis inte en 

simultan tillämpning av en annan. Verkligheten är ofta den att producenter använder eller 

försöker använda sig av samtliga prisdiskrimineringsmodeller i syfte att komma åt så stor del 

av konsumentöverskottet som möjligt och dryga ut sin vinst. 

 

4.3 Första gradens 

Förstagradens prisdiskriminering anses vara främst teoretisk då den förutsätter att säljaren 

känner till konsument överskottet hos köparen, något som mycket sällan är fallet. Teorin går 

ut på att säljaren tar ut ett pris som inkluderar hela köparens konsumentöverskott och på detta 

vis tjäna mer pengar. Det är inte helt ovanligt att konsumenten försöker dölja sin 

betalningsvilja för en viss produkt genom att verka mer ointresserad än vad han/hon 

egentligen är eller hot om att ej genomföra köpet. Ur ett socialt perspektiv anses inte 

förstagradens prisdiskriminering vara helt negativt. Detta grundar sig främst i att det uppstår 

minimalt med ”dead weight loss” för samhället då det överskott som finns enbart omfördelas 

från konsument till producent44. Följaktligen skulle det under vissa omständigheter anses 

ligga i ett samhälles intresse att efterstäva en viss grad av förstgradens prisdiskriminering, 

men mer om det senare. 

 

4.4 Andra gradens 

Andra grandens prisdiskriminering är till skillnad från första graden ej av samma teoretiska 

karaktär. Det är troligen också den vanligaste och mest utbreda typen av prisdiskriminering. 

Den går ut på att styckepriset varierar beroende på vilken volym en konsument köper. Med 

denna metod kan producenterna sälja större volymer och på så sätt ta en större marknadsandel 

än vad som vore rimligt vid en linjär och normal prissättning. Ett vanligt förekommande 
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typexempel är ”tag tre betala för två” erbjudande i matvaruaffärer. Även i större kvantiteter 

används denna typ av prissättning t.ex. då butikskedjor och återförsäljare köper in stora 

volymer av varor (bulk)45.  

 

4.5 Tredje gradens 

Tredjegradens prisdiskriminering är den modell vi främst kommer att behandla i denna 

uppsats. I detta fall sätter producenterna olika priser beroende på vilken geografisk marknad 

(USA, Sverige etc.) eller vilken konsumentgrupp (student, pensionär etc.) konsumenterna 

tillhör46. Till skillnad från förstagradens prisdiskriminering har producenterna i detta fall 

möjlighet att särskilja olika konsumentgrupper. I likhet med tidigare modeller kan 

producenten ta en större del av konsumentöverskottet och inte minst en större del av 

marknaden än vad som troligen vore möjligt vid en linjär prissättning.  

En ytterliggare prissättningsmodell är sk. ”price skimming”, metoden går ut på att 

producenten sätter ett inledningsvis högt pris för att sedan successivt sänka priset, då det ofta 

finns en liten grupp konsumenter med ett mycket högt konsumentöverskott för nya 

produkter47. Detta är en metod som används primärt inom elektronikbranschen, ett tydligt 

exempel är lanseringen av Playstation 348. Detta är en metod relativt nära besläktad med 

prisdiskriminering, då den i likhet med prisdiskriminering grundar sig i att ta nytta av olika 

konsumentöverskott på samma produkt. 

 

4.6 Återförsäljarpris och Rack Rate 

Ett viktigt begrepp inom handeln som kommer att vara återkommande genom detta arbete är 

sk. ”Återförsäljarpris” eller ”retail price” som det heter på engelska. Nämligen ett fast 

rekommenderat pris som producenten sätter på sina varor. Uppkomsten av detta är ett försök 

att ge både konsumenter och återförsäljare, främst mindre återförsäljare en tydligare översikt 

och standardisering av priserna på olika varor. Det var i USA länge vanligt med att 

producenterna inte hade några fasta rekommenderade priser på sina produkter, då främst inom 

bilindustrin. Detta ledde till att priserna på samma bilmodell kunde variera mycket beroende 

på köparen och främst säljaren49. ”Retail price” brukar internationellt anges på tre sätt 

antingen sk. MSRP (manufacturer’s suggested retail price), SRP (suggested retail price) och 

RRP (recommended retail price)50. 

Inom exempelvis Hotel, turist- och servicebranschen är motsvarighet till ”retail price ” sk. 

”Rack rate” nämligen det ofta fasta pris som gäller då en konsument går in från gatan till ett 

Hotel utan en reservation eller köper en flygbiljett ”over the counter” på flygplatsen51. Det är 
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ofta detta för det mesta förhållandevis höga priset som bokningsfirmor inom turistbranschen 

använder som jämförelsepris. När det i realiteten är ett lägre pris än ”rack rate” om 

konsumenten exempelvis ringer till ett Hotel och gör bokningen per telefon52. 

 

4.7 Handelsavtal 

I elektronikbranschen är det inte helt ovanligt att producenterna förutom att ge ett 

rekommenderat butikspris även ingår i avtal med butikerna om ett lägsta pris. Det sistnämnda 

alternativet används främst för att förhindra återförsäljarna från att sälja produkterna till ett 

”för lågt” pris. Något som skulle kunna skada anseendet och exklusiviteten kring ett visst 

märke (Sony, Phillips, Bang & Olufsen etc.). Tilläggs bör att det i många länder däribland 

USA anses vara ett brott mott diverse konkurrenslagar att använda denna modell av 

prissättning. Det har emellertid visat sig att det finns en mängd kryphål och metoder för att 

kringgå dessa lagar t.ex. genom att erbjuda återförsäljare att köpa tillbaka osålda produkter 

och därmed förhindra att de säljs till ett pris lägre än lägsta tillåtna pris53.  
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5 För och nackdelar med prisdiskriminering 
 

5.1 Inledning 

Vid en första anblick kan prisdiskriminering av alla slag verka vara av ondo och enbart 

positivt för producenterna. Detta behöver emellertid ej vara fallet, i segmentet nedan skall vi 

ge en översikt av de positiva och negativa aspekterna som prisdiskriminering av första-, 

andra- och tredje graden kan medföra. 

 

5.2 Första gradens prisdiskriminering 

Den främsta nackdelen sett ur konsumentens perspektiv är givetvis att en stor del av 

konsumentöverskottet blir producenten till nytta. I sin tur kommer konsumenten att uppleva 

höga priser då producenten har möjlighet att ta ut ett för den enskilda konsumenten 

förhållandevis högt pris på varan. För att detta skall vara möjligt kräves emellertid att 

producenten känner till konsumentens betalningsvilja, något som ofta ter sig mycket 

osannolikt, detta är främsta anledningen till att första gradens prisdiskriminering anses som 

den modell som är svårast att tillämpa i verkligheten då den förutsätter att producenten är 

medveten om var enskild individs konsumentöverskott. Ett exempel på där första gradens 

prisdiskriminering kan anses tillämpas till viss grad är vid aktioner54. Som tidigare nämnts 

anses det emellertid finnas en viss socialpositiv effekt då konsumentöverskott övergår till 

producenterna och inte blir sk. ”dead weight loss” . Sammanfattningsvis blir det en 

omfördelning av tillgångarna från konsument till producent något som nödvändigtvis ej 

behöver vara av ondo då finansiellt starka företag kan bidra till sysselsättningen och tillväxten 

i ett land och därmed indirekt påverka konsumenterna positivt55. Denna tankegång förutsätter 

antagandet att befolkningens, företagens och statens sammanlagda förmögenhet ej är ett 

nollsummespel dvs. enbart för att en part blir rikare innebär det inte att en annan måste bli 

fattigare. Exempelvis att företagen tjänar mer pengar genom prisdiskriminering behöver inte 

innebära att konsumenterna på det stora hela blir fattigare, får det sämre ställt. 

 

5.3 Andra gradens prisdiskriminering 

Denna typ av prissättning är ej gynnsam för konsumenter som enbart är intresserade av att 

köpa en produkt eller ett lägre antal produkter. För privatkonsumenter yttrar sig andra gradens 

prisdiskriminering i erbjudanden av typen ”köp tre betala för två” eller andra typer av rabatter 

vid högre kvantiteter56. En annan negativ aspekt kan anses vara att denna typ av prissättning 
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manar konsumenter till att köpa mer än vad som är planerat och att det indirekt resulterar i 

mera ohälsosamma matvanor, då det syftar till att öka konsumtionen av godis, chips etc. När 

prissättningen inriktas på återförsäljare tenderar den i att gynna stora återförsäljningskedjor, 

medan den kan anses hämma eller motarbeta mindre ofta små privatägda återförsäljare då de 

ej har möjligheten att köpa in samma volymer som stora finansiellt starkare företag. Vidare 

anses andragradens prisdiskriminering vara den som har minst negativ inverkan på 

konsumenter och konkurrensen då den sällan trissar upp priserna för den enskilda 

konsumenten eller återförsäljaren utan snarare ger ett bättre styckepris för de konsumenter 

som är villiga att konsumera större kvantiteter, oberoende om de är privatkonsumenter eller 

återförsäljare och därmed ger bättre priser till samtliga konsumenter57. 

 

5.4 Tredje gradens prisdiskriminering 

Är som tidigare nämnts en mycket utbred modell av prissättning, här kan producenten tydligt 

åtskilja olika konsumentgrupper geografiskt, ålder etc. Detta leder till högre priser för visa 

konsumentgrupper och lägre för andra58. Vi kommer senare att påvisa tydliga exempel på hur 

producenter inom en rad stora branscher t.ex. bil- och elektronikindustrin utnyttjar och driver 

på diverse handelshinder mellan främst Nordamerika och Europa för att ta ut ett högre pris på 

främst Europamarknaden och därmed komma åt en större del av konsumentöverskottet. Att 

det finns stora negativa aspekter för konsumenten av en geografisk tillämpning av 

tredjegradens prisdiskriminering är uppenbar, finns det då några positiva effekter förutom för 

producenterna? Detta leder oss in på samma positiva aspekt som nämndes i segmentet om 

första gradens prisdiskriminering. Nämligen att en omfördelning av kapitalet från 

konsumenten till producenten inte nödvändigtvis behöver vara av ondo, förutsätt antagandet 

att mängden totalkapital ej är ett nollsummespel, då en part blir rikare behöver detta ej ske på 

bekostnaden av att en annan blir fattigare. Vilket skulle kunna betyda att prisdiskriminering i 

vissa fall kan anses vara första gradens Paretoeffektivt, dvs. inga av parterna får det sämre än 

vad de hade inledningsvis, men mer om detta senare59. I många fall anses denna prissättning 

nödvändig för att det skall vara möjligt att sälja en viss vara till flera konsumentgrupper med 

olika preferenser och betalningsvilja. Exempelvis används ofta argument som att det inte vore 

möjligt att sälja varan x för samma pris i Nordamerika främst USA som i Europa, då det råder 

ett större konsumentöverskott på fler varor i Europa än vad det gör i USA och att detta skulle 

vara anledningen till att vissa varor är billigare i USA. Ett annat argument som ofta 

förekommer är att det krävs ett förhållandevis högt pris för att stödja den inhemska och 

europeiska produktionen, då många europeiska varor (så som bilar) skulle få det svårt att 
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konkurrera på den Amerikanska marknaden om de skulle prissättas till samma nivå som i 

Europa, helt enkelt för att efterfrågan inte är lika stor i USA. Detta är ett av flera argument 

som vi kommer att diskutera mer ingående senare. När det gäller tredje gradens 

prisdiskriminering med avseende på exempelvis ålder anses detta av många inte ha en 

nämnvärd negativ inverkan på konsumenter som en helhet. Då denna typ av prissättning 

främst förenklar möjligheten att konsumera för generellt finansiellt svagare 

konsumentgrupper, främst studenter och pensionärer, något som kan anses positivt. Student 

och pensionärsrabatter anses sällan bidra till ett högre pris för den ”vanliga” konsumenten 

utan används främst av producenterna för att komma åt ett kundsegment som inte hade 

konsumerat i samma utsträckning vid ett ”normallt” pris60. Vi skall nu inleda den 

analyserande delen där vi även kommer att redovisa en mängd antal konkreta exempel. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19



6 Bilpriser 
 
6.1 Inledning 
 
Anledningen till att vi har valt att ha jämföra bilpriser mellan USA och Sverige, är därför att 

en bil behöver nästan varje människa i vårt moderna samhälle. Bilarna som är med 

undersökningen kostar alltifrån 60 000 upp till 1 700 000, den stora prisskillnaden vi valt 

beror på att vi vill få en så bredd datasamling att jobba med som möjligt. För att räkna ut den 

procentuella skillnaden mellan USA och Sverige har vi använt oss av följande formel (Sverige 

priset - USA priset)/Sverige priset. Blir resultatet positivt så är det den svenska bilen som är 

dyrast och vice versa. Priserna som har samlats in från olika Internetsidor är utan moms och 

priset är det rekommenderade grundpriset som återförsäljarna har, allt för att göra det så 

enkelt så möjligt för läsaren att följa med i uppsatsen. Vi har varit väldigt noggranna med att 

jämföra rätt bilmodeller med samma utrustningsnivå på de olika marknaderna så att inte 

undersökningen blir missvisande. 

Vi har valt att i diagrammet nedan illustrera procentuellt hur mycket högre exklusive moms 

priset är i Sverige jämfört med USA, där en positiv procentsats innebär ett lägre pris på USA-

markanden. I tabellen under diagrammet redogörs även de valda produkternas exakta pris på 

de både marknaderna. 
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Data USA och Sverige 
 
T.1 Bilpriser (exkl. # 17, 16 & 15) 

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bilmodell #

Pr
oc

en
t

 
Medel % -skillnad: 26,5 % lägre för USA  
Max % -skillnad: 62,3 % lägre för USA 
Min % -skillnad: 11,7 % lägre för Sverige61 
 
 
# Märke & Modell SWE (SEK exkl.moms) USA (SEK exkl.moms) 
1 Hyundai Accent 104720 62463 
2 Ford Focus 133440 84165 
3 Toyota Corolla 139840 89783 
4 Hyundai Sonata 167920 104004 
5 Volvo V70 190320 191057 
6 Volvo S80 203920 227759 
7 Hyundai Santa Fe 211920 126797 
8 Audi S3 2.0 T 268240 209480 
9 Volvo XC90 320720 213026 
10 Audi A5 FSI 3.2 334480 247273 
11 BMW 335i 340800 247761 
12 Toyota Land Cruiser 367040 372131 
13 Mercedes E350 390320 301482 
14 Chrysler 300cc 394880 148938 
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T.2 Bilpriser (inkl. samtliga modeller) 
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Medel % -skillnad: 27,3 % lägre för USA  
Max % -skillnad: 62,3 % lägre för USA 
Min % -skillnad: 11,7 % lägre för Sverige62 
 
 
# Märke & Modell SWE (SEK exkl.moms) USA (SEK exkl.moms) 
1 Hyundai Accent 104720 62463 
2 Ford Focus 133440 84165 
3 Toyota Corolla 139840 89783 
4 Hyundai Sonata 167920 104004 
5 Volvo V70 190320 191057 
6 Volvo S80 203920 227759 
7 Hyundai Santa Fe 211920 126797 
8 Audi S3 2.0 T 268240 209480 
9 Volvo XC90 320720 213026 
10 Audi A5 FSI 3.2 334480 247273 
11 BMW 335i 340800 247761 
12 Toyota Land Cruiser 367040 372131 
13 Mercedes E350 390320 301482 
14 Chrysler 300cc 394880 148938 
15 Audi R8 4.2 920640 707845 
16 Mercedes CL 65 AMG 1723200 1162928 
17 Mercedes SL 65 AMG 1724800 1102612 
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6.2 Bilpriser analys 

Vi ser i Stapeldiagram 1.0 och 2.0 ovan att nästan alla bilar är billigare i USA än i Sverige, 

även de flesta Volvobilar. Då priserna är exklusive moms borde ju rimligtvis bilpriserna i 

Sverige vara billigare än i USA om det ska vara samma pris för alla konsumenter i dessa 

länder, så är ju inte fallet för de flesta av bilarna ovannämnda i tabellen. Enligt priserna ovan 

tolkar vi det som att det råder en hel del fel prissättningar för konsumenter på den Svenska 

marknaden eller med andra ord geografisk prisdiskriminering. Något som är inräknat i priset 

och som dessutom är väldigt svårt att räkna bort är transportkostnader. I och med att de flesta 

bilmärkena ej produceras i varken USA eller Sverige så handlar det väldigt mycket om hur 

billigt respektive företag kan transportera sina bilar till USA och Sverige. Om vi tar Mercedes 

som ett exempel så borde ju rimligtvis de bilarna vara billigare i Sverige då de produceras i 

Tyskland. Enligt tabellen ovan är det tvärtom att en Mercedesbil (Mercedes SL 65 AMG) är 

avsevärt dyrare i Sverige än vad den är i USA, närmare bestämt ca 600 000 kr dyrare i 

Sverige. Enligt våra tolkningar på prisskillnaden i detta fall så är det ett solklart exempel på 

geografisk prisdiskriminering. Givetvis finns det andra faktorer som påverkar priset på bilen 

så som popularitet och tullar i respektive land. De flesta personer som är bilintresserade tycker 

att Mercedesbilar är några av de finaste som finns, därför bör de vara populära i både USA 

och Sverige. Olika tullsatser i respektive land har också en stor påverkan på priset dock kan 

det inte ha en påverkan på ca 600 000 kr på en och samma vara. En tolkning av prisskillnaden 

på bilen kan vara att återförsäljarna i respektive land får olika priser beroende på vilket land 

de är aktiva i. En annan intressant notis är att Mercedes och många andra bilföretag inte har 

samma typ av motorer på sina bilar i Sverige och USA. På det sättet kan de ta olika priser i 

olika länder och ingen kan hävda att de prisdiskriminerar i och med att visa motorer bara 

existerar i USA.  

 

Volvos stadsjeep XC90 är billigare i USA än vad den är i Sverige det beror främst på att 

konkurrensen för stadsjeepar är avsevärt större i USA än i Sverige. Chevrolet är en stor 

amerikansk bilproducent som främst är inriktad på stadsjeepsmarknaden. Dessa stadsjeepar 

säljs till ett väldigt lågt pris och därför utgör Chevrolet ett hot mot Volvo på den Amerikanska 

marknaden. Chevrolet är tyvärr ej verksamma med sina stadsjeepar på den svenska 

marknaden, vilket medför att en jämförelse av priser blir omöjligt. XC90 modellen produceras 

i Torslandafabriken och borde därför rimligtvis vara billigare i Sverige än i USA, dock är ju 

inte fallet så enligt tabellen ovan.63 Där har vi ytterliggare ett tecken på att 

transportkostnaderna inte spelar så storroll för prissättningen av bilar. Tydligen verkar de ha 
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så pass stora vinstmarginaler på sina bilar att transportkostnaden till USA inte hindrar dom 

från att ha ett lägre pris på den Amerikanska marknaden än på den svenska marknaden.  
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7 Däckpriser 
 

7.1 Inledning 

En annan mycket stor marknad inom transport och fordonsindustrin är bildäck. Vi har valt ut 

ett antal vanliga bildäck från några av världens största däcktillverkare och jämfört 

rekommenderat ca pris (MSRP eller SRP)64 i USA med det i Sverige. Priserna vi erhållit är 

tillverkarnas givna SRP för den svenska respektive USA marknaden. I dessa beräkningar har 

vi som i fallet med bilmodeller valt att räkna bort momsen både från de amerikanska priserna 

såväl som från de svenska för att få en så rättvisande prisbild som möjligt, inte minst beroende 

på att det råder ett markant lägre momstryck i USA än i Sverige. Vidare har vi varit noga med 

att jämföra exakt samma däck på de två marknaderna nämligen däck med dimensionerna 

245/45 R18, hastighetsindex ZR, W och Y samt samma generation av en viss däckmodell. 

Hastighetsindex ZR, W och Y innebär att det är däck som är garanterade att klara hastigheter 

på 240 km/h, 270 km/h respektive 300 km/h65. 

Vi har valt att i diagrammet nedan illustrera procentuellt hur mycket högre exklusive moms 

priset är i Sverige jämfört med USA, där en positiv procentsats innebär ett lägre pris på USA-

markanden. I tabellen under diagrammet redogörs även de valda produkternas exakta pris på 

de både marknaderna. 
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Data Däckpriser USA och Sverige 
 
T.3 Däckpriser 
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Medel % -Skillnad: 24 % lägre för USA  
Max % -Skillnad: 60 % lägre för USA 
Min % -Skillnad: 15 % lägre för USA66 
 
# Märke & Modell (Dimension 245/45 R18) SWE (SEK exkl.moms)67 USA (SEK exkl.moms)68

 

1 Bridgestone Potenza RE 050 96Y 1792 1440 
2 Bridgestone Turanza ER 33 96W 1800 1530 
3 Goodyear EAGLE F1 GS2 96W 2048 1650 
4 Hankook VENTUS SPORT K104 100Y 2080 1602 
5 Goodyear EAGLE F1 GS-D3 100W 2240 1800 
6 Michelin Pilot SPORT 96Y 2264 1818 
7 Hankook Ventus S1 evo K107 100Y 2320 930 
8 Dunlop SP SPORT 9000 96Y 2416 1938 
9 Dunlop SP SPORT MAXX 100Y 2676 2148 
10 Continental SportContact 96W 2760 2220 
11 Continental SportContact 2 100W 2880 2100 
12 Continental SportContact 3 100Y 2880 2316 
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7.2 Dataanalys 

Av de 12 däckmodellerna vi valde att jämföra är det genomsnittliga priset på den Svenska 

marknaden 2346 kr69, medan genomsnittspriset för exakt samma däck på USA marknaden är 

1791 kr. Som vi kan se av beräkningarna nedan råder ett i genomsnitt 24 % lägre pris på den 

Amerikanska marknaden. Den största enskilda prisskillnaden var ett däck (Ventus S1 evo 

K107 100Y) från den Sydkoreanska tillverkaren Hankook, har gällde ett 60 % lägre MSRP-

pris på den Amerikanska marknaden. Det däcket med lägst prisskillnad 15 %, även här med 

fördel för USA var ett däck (Bridgestone Turanza ER 33 96W) från världens största 

däcktillverkare den Japanska däcktillverkaren Bridgestone70. Att det råder en lägre prisnivå 

över Atlanten är uppenbar emellertid har vi grundat dessa fakta på ett färre antal 

observationer. Men de däckmodeller vi valt är som tidigare nämnts några av de mest sålda 

från några av världens största däckstillverkar, tillverkare som tillsammans står för en klar 

majoritet av den totala däcksförsäljningen i USA, Europa och inte minst Sverige. Detta inom 

en bransch som omsätter åtskilliga tiotals miljarder Euro varje år71. Följaktligen kan vi 

konstatera att tillverkarna kommer åt en större andel av det svenska konsumentöverskottet än 

det amerikanska, förutsatt att de två konsumentgrupperna har ett liknande 

konsumentöverskott. 

 

7.3 Analys av marknaden 

Varför det ligger i producenternas intresse att tillämpa geografisk prisdiskriminering mellan 

dessa två marknader har vi redogjort tidigare. Den stora frågan som alla konsumenter och inte 

minst återförsäljare bör fråga sig är varför och hur kan det råda en prisskillnad på två olika 

geografiska marknader som i många avseenden är mycket lika? En första spontan reaktion 

kan vara att många av dessa däck tillverkas i USA eller Nordamerika och att det högre priset 

beror främst på frakt och tullkostnader. Så är emellertid ej fallet då en klar majoritet 

däcktillverkarna har flera tillverkningsfabriker strategiskt utplacerade världen över däribland 

flera i Nordeuropa för att snabbt och kostnadseffektivt kunna förse sina olika geografiska 

marknader med bildäck72. Vidare skulle man vid en första anblick tro att majoriteten av 

däckstillverkarna är amerikanska inte minst med tanke på att USA är världens största 

bilnation och att många av namnen är engelskklingande. En hypotes skulle kunna vara att 

dessa producenter skulle tillämpa ett lägre pris i sitt eget land för att gynna den inhemska 

produktionen och försäljningen. I vår undersökning jämförde vi priserna från 6 av världens 

största däcktillverkare Bridgestone, Continental, Dunlop, Good Year, Hankook och Michelin 

av dessa är enbart ett i Amerikansk ägo nämligen Good Year. Medan världens största 
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däckstillverkare Bridgestone med en försäljning 2007 på närmare 21 miljarder Euro73 är 

Japanskt. Continental är tyskt74, Michelin är franskt75, Dunlop är britsiskt76 och Hankook är 

som tidigare nämnts sydkoreanskt. Samtliga av dessa producenter har emellertid minst en 

fabrik i USA och tar vi med i ekvationen att USA:s konsumtion av däck är världens största för 

en enskild nation kan hypotesen om att det råder ett lägre pris i USA för att gynna den 

inhemska industrin inte anses vara helt orimlig. USA har under stor del av 1900-talet trotts 

allt fört en till stor del protektionistisk handel för att främja den inhemska produktionen och 

undvika ett allt för stort importbehov från omvärlden77. Med dessa punkter i åtanke leder det 

oss till att hypotesen ej kan förkastas. Men vi kan inte heller acceptera hypotesen utan den får 

förbli en verken bekräftad eller dementerad del teori till en övergripande förklaring om varför 

det råder en prisskillnad mellan USA och Europa, främst Sverige. 

 

7.4 Valuta & konjunkturutveckling  

En annan förklaringsmodul är att marknaden ännu inte fullt ut reflekterar de senaste årens 

fallande dollarpris. Ty samtliga av våra observationer är omräknade till SEK från USD med 

växelkursen 6 SEK per USD, den ungefärliga växelkurs som gällt den senaste månaden. USD 

har fallit ca 14 % från 7 till 6 SEK per USD det senaste året. Toppnoteringen inom de fem 

senaste åren var i september 2003 då växelkursen var 8,50 SEK per USD. Därefter har 

emellertid dollarn mest fallit med ett undantag i slutet av 2005 då den återhämtade sig något 

(8,10 SEK per USD) för att sedan åter falla till bottennoteringen under april månad 2008 på 

under 5,90 SEK per USD. Av tabell A.1 (nästa sida)) kan vi tydligt se att dollarn har förhållit 

sig relativt svagt gentemot kronan på en genomsnittlig växelkurs på ca 7,00 SEK per USD de 

senaste fem åren78. Även med denna växelkurs kan vi konstatera att det råder en tydlig 

prisskillnad på bildäck mellan USA och Sverige marknaden. 
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Köpkraften hos de amerikanska konsumenterna kan i många avseenden anses ha försvagats 

mer än de europeiska konsumenterna. Främst pga. den svaga dollarn men även på att 

amerikanarna av naturliga skäl har drabbats hårdare av bolånekrisen än européerna. Under 

april månad 2008 förlorade en av USA:s tidigare största investmentbank Bear Sterns en klar 

majoritet av sitt aktiekapital och hade utan en tvekan gått under om inte JP Morgan med hjälp 

av amerikanska staten hade gått in och köpt banken79. Händelser som denna har givetvis en 

stor inverkan på den internationella marknaden och främst den amerikanska. Dessa händelser 

i kombination med den negativa utvecklingen av både dollar priset och den internationella 

finansvärlden kan ha haft en viss inverkan på att bildäckspriserna på de två marknaderna inte 

är mer lika. Helt enkelt pga. att producenterna inte vågar höja sina priser på den amerikanska 

marknaden för risken att det skulle drabba försäljningen/vinsten negativt eller för den delen 

sänka de på den europeiska, men mer om det senare. Tilläggas bör emellertid att de priser vi 

har grundat vår analys på är dagspriserna från tillverkarna. Vi kan inte med hjälp av dessa 

uttolka om det exempelvis de senaste decennierna funnits en trend som visar på att priserna i 

USA har närmat sig de i Europa och Sverige. 

 

7.5 Produktutveckling och konkurrens 

Stycket ovan leder oss in på frågan om varför priserna ej närmat varandra genom att de 

europeiska (främst de svenska) priserna ej sjunkit till nivån i USA? Som tidigare nämnts har 

vi ej haft möjlighet att komma åt prishistorik över bildäck, men även med denna historik hade 

vi inte kunnat genomföra en rättvis analys då bildäcken har utvecklas och gjorts bättre. Ty ett 

bildäck som tillverkades för 10 år sedan har ej samma prestanda och kvalitet som dagens 

däckmodeller och därmed skulle en prisjämförelse även med inflation och köpkraft inräknat ej 
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nödvändigtvis ge en rättvis bild. Vi skulle emellertid kunna göra antagandet om att 

konkurrensen på USA marknaden legat steget före den svenska och att detta skulle vara en 

primär anledning till den lägre prisnivån. Detta antagande skulle likväl ge en förklaring till 

varför USA priserna inte närmat sig de europeiska, helt enkelt för att konkurrensen inte tillåter 

det. Vi kan förutsätta att producenterna skulle vilja höja sina priser förutsatt att konsumtionen 

ej minskar. Ty om en producent hade höjt MSRP-priset80 på den Amerikanska marknaden är 

det högst tveksamt om konkurrenterna vågat följa med då den höjande producenten troligen 

snabbt hade förlorat marknadsandelar, som ett resultat av en hårdare konkurrens och kunder 

vana vid ett visst förhållandevis lågt pris. Detta skulle också kunna vara en förklaring till 

varför återförsäljare inom och EU och främst Sverige ej kan förhandla till sig lägre 

inköpspriser. Något som onekligen hade underlättat möjligheterna till sänkta 

försäljningspriser, ökad försäljningsvolym och inte minst en ökad vinst. Det är inte orimligt 

att återförsäljare inom en relativt liten marknad som Sverige har det svårare att förhandla till 

sig goda inköpspriser jämfört med vad återförsäljare inom den enorma USA marknaden har. 

Genomgående är det betydligt svårare att genomföra prishöjningar på redan befintliga 

produkter. Men det utesluter som tidigare nämnts inte genomförandet av prishöjningar på nya 

produkter inom samma produktkategori. Flera branscher använder sig av denna prisstrategi 

t.ex. fordonsindustrin där det tydligt går att utskilja ett mönster av prishöjningar utöver den 

inflation eller allmänt högre prisnivå som råder nu jämfört med när förra bilmodellen 

lanserades81. Som tidigare nämnts finns det en risk med att dra allt för stora slutsatser från 

denna typ av observationer, nämligen att produkterna utvecklas/förbättras och därmed inte 

nödvändigtvis går att jämföras/likställas helt ut med tidigare modeller inom samma 

produktkategori/modellserie. Denna svårighet för konsumenten är onekligen till fördel för 

producenten som kan försvara tillsynes omotiverat höga prishöjningar med att det skett en 

revolutionerande produktförbättring mellan dagens och gårdagens produkter. 

 

7.6 Prisjämförelse och informationsutbud 

Prisjämförelse är också en viktig faktor som producenter vill förhindra något som är mycket 

utbrett inom elektronikbranschen, men mer om det senare. Producenter som prisdiskriminerar 

vill givetvis försvåra för konsumenten att jämföra priserna mellan identiska produkter som 

säljs på två geografisk olika marknader. Prismedvetenhet bland konsumenter och 

återförsäljare är en konkurrensökande faktor, då det ökar risken för ökad handel av 

prisdiskriminerade produkter mellan två marknader82. Vidare kan en ökad prismedvetenhet 

leda till ett större tryck från konsumenter gentemot producenter att sänka kostnaderna för 
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varan på hemmarknaden eller på något annat sätt kompensera konsumenterna för det högre 

priset. Efterhand som allt fler blir vana Internetanvändare ökar onekligen prismedvetandet 

bland konsumenter. Internet har ökat både tillgången och enkelheten för konsumenter att hitta 

prisuppgifter för de flesta produkt typer på olika marknader. Det saknas emellertid fortfarande 

lättillgängliga prisuppgifter på många varor inom alla typer av branscher, något som knappast 

kan ses som en slump. Vidare försvårar producenterna en effektiv och enkel prisjämförelse 

mellan produkter genom att tilldela olika produkt namn samt små estetiska skillnader på i 

grunden identiska varor, något som är mycket utbrett i elektronikbranschen83. Tilläggas bör 

att inom däckbranschen tillämpas i stor grad samma modellbeteckning på identiska däck, 

något som underlättade i vår insamling av prisinformation. 

 

7.7 Internationell handel & transport 

En annan viktig faktor är att det krävs en fri handel mellan två marknader för att det skall bli 

en prisutjämning. Det råder visserligen till stor del frihandel mellan USA och Europa, dock 

finns det tullregler och varuskatt (moms) som försvårar handel mellan länderna84. En fråga vi 

skall behandla senare är varför exempelvis en svensk konsument som handlar på den 

amerikanska marknaden oberoende om han/hon gör det fysiskt eller genom Internet skall 

behöva betala moms i Sverige när varan är införskaffad i ett annat land. Det kan te sig som 

underligt att den svenska konsumenten skall bidra till den svenska skattekassan när han/hon i 

realiteten utnyttjat resurser/tjänster som till viss del finansierats av den amerikanska 

skattekassan. Tilläggas bör dock att konsumenten kommer med stor sannolikhet att utnyttja de 

svenska skattefinansierade vägarna, vilket skulle ge legitimitet till att beskatta varor köpta på 

en markand utanför Sverige. Vidare finns det onekligen en transport- och tidskostnad med att 

exempelvis importera däck från USA. Då däck kan anses som en relativt stor och tung vara är 

risken stor att import genom att använda flyg blir allt för kostsamt, ty att enbart frakta ett 

paket från USA till Sverige med flyg som väger 35 kg kostar omkring 3000 kr (ref. 

USPS.com) därmed går den potentiella arbitragevinsten snabbt förlorad. Konsumenten 

behöver följaktligen använda sig av fartygstransport något som rent prismässigt kanske är 

lägre, men mycket kostsamt i tid och förutsätter att konsumenten har ett stort framförhållande 

mellan inköp och användning. Det är just denna typ av handelshinder/transaktionskostnader 

som möjliggör att producenterna kan tillämpa en viss grad av prisdiskriminering85.  
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7.8 Slutsats Däckpriser 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns en mängd potentiella förklaringar eller del 

förklaringar till varför det kan råda en prisskillnad på bildäck mellan den europeiska och 

amerikanska marknaden. Två marknader som i många avseende är mycket lika samt där det 

kan anses råda en relativt fri och oreglerad handel sinsemellan. Vi kan emellertid lyfta fram 

ett antal primära faktorer som har en avgörande roll för en fortsatt prisdiskriminering och 

prisskillnad. Varugruppen har en förhållandevis låg priselasticitet, en svag dollarkurs, 

halvkrånglig prisjämförelse, förhållandevis dyra och tidskrävande transporter mellan USA 

och EU för privatkonsumenter samt en hårdare konkurrens på USA marknaden jämfört med 

Sverige. 
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8 Elektronikpriser 
 

8.1 Inledning 

Den tredje och sista branschen vi riktat in oss på är elektronikbranschen. Det är en marknad 

som på många sätt skiljer sig från de övriga två. Medan en ny bilmodell produceras med 

ungefär 4-6 års mellanrum så nås ofta marknaden årligen av ett flertal nya tv-modeller från 

både samma tillverkare och kategori t.ex. 40 tums LCD-tv. Vidare har vi upptäckt i 

undersökningen att det verkar råda en hårdare konkurrens på denna marknad mellan USA och 

Europa, ty flera priser är ungefär desamma i Europa och i synnerhet Sverige som i USA. Vi 

anser vidare att elektronikprodukter i större utsträckning är produkter där konsumenterna är 

mer prismedvetna och gör större marknadsundersökningar. Tillskillnad mot t.ex. bildäck där 

vi antar att konsumenter sällan gör någon större marknadsundersökning eller är lika 

prismedvetna. Ytterligare en stor skillnad är den genomsnittliga prislappen på 

elektronikprodukter som av naturliga skäl är betydligt lägre än hos bilar. Vilket gör det till en 

produktkategori som de flesta svenskar konsumerar årligen och kändes därför naturliga att ha 

med. Vi har valt att rikta in oss på ett antal huvudkategorier inom elektronikmarknaden då det 

är en bransch med oändligt många produkter inom de flesta användningsområden. Vi anser att 

de valda kategorierna, Spelkonsoler, Mp3-spelare, Tv och persondatorer infattar flertalet av 

de produkter som de flesta konsumerar vid minst ett tillfälle. Dessa är också 

produktkategorier där vi upptäckt att det verkar råda skilda marknadsstrategier vilket gör dem 

extra intressanta att analysera, men mer om det senare.  

Vi har valt att i diagrammet nedan illustrera procentuellt hur mycket högre exklusive moms 

priset är i Sverige jämfört med USA, där en positiv procentsats innebär ett lägre pris på USA-

markanden. I tabellen under diagrammet redogörs även de valda produkternas exakta pris på 

de både marknaderna. Samma struktur kommer att gälla för diagrammen och tabellerna som 

avser övriga elektronikprodukter. 
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Data spelkonsolpriser USA och Sverige 
 
T.4 Spelkonsoler 
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Medel % -Skillnad: 17 % lägre för USA 
Max % -Skillnad: 25 % lägre för USA 
Min % -Skillnad: 1 % lägre för Sverige86 
 
 
# Konsol SWE (SEK exkl.moms) USA (SEK exkl.moms)
1 Sony PSP 128087 102088

2 Nintendo Wii 192089 150090

3 Microsoft Xbox 360 Premium HDMI Edition 208091 210092

4 Sony Playstation 3 40GB 320093 240094
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8.2 Spelkonsoler 

Vår första kategori är TV-spel och närmare bestämt Spelkonsoler, vi har valt ut marknadens 

nyaste och vanligaste konsoler; Xbox-360, Nintendo Wii, Playstation 3 och Sony PSP 

(playstation portable). Dessa produceras av tre mycket stora hårt konkurrerade aktörer 

Microsoft, Nintendo och Sony, konkurrensen dessa sinsemellan gör det extra intressant att 

analysera i vilken utsträckning de olika producenterna tillämpar tredje gradens 

prisdiskriminering och om så är fallet hur det är möjligt? Vidare omsätter tv- och 

datorspelsindustrin mer kapital än dem västerländska filmindustrin95. Det råder en 

prisskillnad på mellan 20-25 % för PS3, Wii och PSP medan priset för Xbox-360 är 

detsamma på både den Europeiska och Nordamerikanska marknaden, något det inte var vid 

lanseringen i Sverige och Europa96. Som tidigare har vi jämför exkl. momspriserna och har 

använt växelkursen 6 SEK per USD97. Av beräkningarna kan vi se ett mönster som tyder på 

att priserna närmare sig varandra desto längre en konsol funnits på marknaden. Xbox-360 

lanserades (2 december 2005)98 ca 12 mån innan Wii99 och ca 16 mån innan PS3100 på 

Sverige marknaden medan Sony PSP släpptes redan 1 september 2005 för Europa 

marknaden101. Den förstnämnda har som tidigare nämnts samma pris i både USA och Europa 

medan Nintendo Wii och Sony PSP är i genomsnitt 20 % billigare i USA, PS3 som är den 

nyaste av de tre stationära konsolerna och är i genomsnitt 25 % billigare i USA. Att det ligger 

i producenternas intresse att ta ut ett så högt pris som möjligt är uppenbart. Men vilka 

anledningar kan ligga till grund för att det råder en prisskillnad på ett antal identiska produkter 

som säljs på två i många avseende lika marknader. Marknader som består av ett flertal 

förhållandevis välinformerade och köpkraftiga konsumenter. Givetvis finns det inget entydigt 

svar på frågan utan svaret består troligen av ett antal förklaringar och förutsättningar som 

r) så 

marknaden som på europamarknaden. Det inledningsvis höga priset som ofta råder vid 

tillsammans utgör ett svar till frågan . 

Inom elektronikbranschen är det vanligt att producenter har ett inledningsvis högt pris för att 

relativt snabbt gå ner i pris. Denna strategi används då det ofta finns en grupp mycket 

teknikintresserade konsumenter med ett förhållandevis mycket högt konsument överskott och 

det är just detta konsumentöverskott producenterna vill åt. När väl produkten funnits på 

marknaden ett antal månader eller i vissa extremfall ett par veckor (t.ex. mobiltelefone

sänker tillverkarna priset för att inte riskera en negativ inverkan på försäljningsvolymen. 

I fallet med spelkonsoler lanseras dessa av flera anledningar alltid först i Japan, kort därefter i 

USA för att sedan ofta flera månader senare lanseras Europa102. Detta kan vara en anledning 

till det lägre priset som råder i USA, helt enkelt för att produkterna inte är lika nya på USA-
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lanseringen har inte hunnit sjunka lika mycket inom EU eftersom produkten lanserades vid ett 

senare tillfälle på de Europeiska marknaderna. 

Som i fallet med både bildäck och bilar medför höga transportkostnader att producenterna kan 

tillämpa en viss grad av prisdiskriminering. Givetvis är transportkostnaden lägre för en spel 

konsol men i förhållande till inköpspriset så tillkommer en hög transportkostnad inte minst 

pga. elektronikvaror av denna typ kan anses vara ömtåliga och kostar därför ofta mer att 

transportera103, det kostar ca 400 kr att transportera en Playstation 3 från USA till Sverige 

(ref. USPS.com). Därefter behöver konsumenten betala svensk moms utöver den redan 

betalda amerikanska momsen detta kan medför att eventuell arbitragevinst vid t.ex. USA-

import till står del går förlorad eller blir så liten att konsumenten inte tycker det är värt 

besväret. Tilläggas bör att det inte råder någon tullkostnad vid införsel av spelkonsoler från ett 

land utanför EU, detta gäller även datorer104. Den svenska tullen stoppar och beskattar ca 30 

% av alla paket som kommer till Sverige som inte har ett värde på lägre än 500 kr105.  

En ytterliggare faktor som bidrar till att det kan råda olika pris mellan EU och USA är att 

återförsäljare av t.ex. spelkonsoler, TV, persondatorer etc. ingår i avtal med distributören att 

ej sälja till kunder som befinner sig i utlandet. Detta är en primär anledning till att det är svårt 

för svenska konsumenter att gå in på en USA-baserad elektronikaffärs hemsida och beställa 

produkter till Sverige. Vidare är denna typ av avtal mellan återförsäljare och distributör 

mycket utbredd inom stora branscher så som elektronikindustrin men även inom branscher 

som vi inte behandlar så som mode- och livsmedelindustrin106. 

En återkommande förklaring till att producenter tillämpar olika priser för exakt samma 

produkt på olika geografiska marknader kan vara att både konsumenterna och konkurrensen 

skiljer sig åt. USA- och Europamarknaderna är emellertid lika på många sätt; liknande 

regelverk, institutioner, köpstarka och välinformerade konsumenter etc. så finns det trots detta 

en del skillnader. Konkurrenslagarna och stämningslagar i USA är i många avseende både 

hårdare och tillämpade i högre grad än i t.ex. Sverige. Vidare är USA-marknaden avsevärt 

större som en enskild marknad i jämförelse med Sverige, detta i kombination med i många 

fall hårdare affärs och konkurrenslagar torde onekligen lede till en större press på 

producenterna och därmed lägre priser. En större marknad medför likväl att producenterna 

kan dra större nytta av stordriftsfördelar107 och erbjuda sina konsumenter lägre priser vilket i 

sin tur kan resultera i en klart högre försäljningsvolym än vad som vore möjligt vid ett högre 

pris. Stordriftsfördelar kan exempelvis innefatta kostnadseffektivare distribution och logistik, 

något som inte nödvändigtvis är möjlig på en relativt liten marknad så som Sverige och i 

många andra europeiska länder. Konsumtionsbeteendet mellan konsumenter i USA och EU 
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borde vara förhållandevis lika, emellertid är det inte helt orimligt att det finns en del 

konsumtionsskillnader som skulle kunna bidra till ett lägre pris för en viss produkt på 

exempelvis USA-marknaden. En marknad som är känd för en oerhört stor konsumtionsvolym 

per capita, med köpstarka konsumenter som ofta köper nya produkter. Det sistnämnda 

argumentet är onekligen en klart bidragande faktor till att produkter tillverkade av 

producenter utanför USA ofta först lanserar sina nya produkter på USA marknaden, helt 

enkelt för att det är konsumtionsmässigt världens största geografiskt enskilda marknad. 
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Data Ipod USA och Sverige 
 
T.5 Ipod 
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Medel % -Skillnad: 0,6 % lägre för USA  
Max % -Skillnad: 6 % lägre för USA 
Min % -Skillnad: 2,3 % lägre för Sverige108 
 
 
 

# Modell 
SWE (SEK 

109exkl.moms)  (SEK exkl.moms)USA 110

1 iPod Nano 4 GB 880 900 
2 iPod Touch 16 GB 2351 2400 
3 iPod Touch 32 GB 3196 3000 
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8.3 Apple Mp3-spelare 

Vi har också valt att rikta in oss på ett antal av Apples produkter. Vi har valt produkter från 

denna tillverkare främst pga. två anledningar, dels är det mycket populära 

marknadsdominerande produkter som många äger och ännu fler känner till. Det är också 

produkter som kommer från samma tillverkare vilket gör dem extra intressanta att undersöka. 

Det har länge rått en uppfattning bland gemene man att Apples produkter är betydligt billigare 

i USA än vad de är i Europa och inte minst Sverige. Detta är ett påstående som visserligen är 

sant till viss del, emellertid visade vår undersökning att om vi jämför exkl. momspriserna så 

råder det i realiteten ingen skillnad mellan de svenska och amerikanska priserna. Det visade 

sig råda en +/- 6 % skillnad mellan priserna alltså ibland till fördel för Sverige111. Det jämna 

prisläget kan ha sin förklaring i att faktorer som ofta är nödvändiga för att prisdiskriminera 

inte är lika starka bland t.ex. mobiltelefoner och MP3-spelare. Dessa faktorer innefattar, höga 

transaktionskostnader, försvårad prisjämförelse, begränsad handel som följd av handelsavtal 

mellan producent och återförsäljare. Med undantag för den sistnämnda är dessa förhållandevis 

svaga inom branschen. Prisjämförelse är lätt då produkterna är både identiska och har samma 

produktnamn. Vidare råder det förhållandevis låga tranportkostnader eftersom produkterna är 

små och lätta att transportera112. Det är också en bransch som formligen exploderat inom det 

senaste decenniet vilket onekligen borde leda till ökad handel inom samtliga västerländska 

marknader, stordriftsfördelar och lägre priser över hela spektrumet. Från lanseringen den 23 

oktober 2001 tills i Mars 2008 har det sålts över 150 miljoner iPods113. Tilläggas bör givetvis 

att den lägre USA-momsen i kombination med en svag dollarkurs gör att priset den 

amerikanska konsumenten betalar är lägre än det för den svenska. Denna skillnad kan 

emellertid ej förklaras med att det skulle råda en prisdiskriminering mellan USA och Europa 

marknaderna i nuläget.  
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Data Platt-TV USA och Sverige 
 
T.6 Platt-TV 
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Medel % -Skillnad: 18 % lägre för USA 
Max % -Skillnad: 36 % lägre för USA 
Min % -Skillnad: 12,5 % lägre för Sverige114 
 
 
# Tillverkare & Modell SWE (SEK exkl.moms)115 USA (SEK exkl.moms)116

1 Philips 42PFP5332 6400 5160 
2 Sony KDL-40S3000 8000 9000 
3 Philips 50PFP5332 10400 7800 
4 Sony KLD-46V3000 12800 13800 
5 Panasonic TH46-PZ85 15760 10200 
6 Sony KDL-46W3000 16000 15000 
7 Panasonic TH42-PZ800 16000 13800 
8 Panasonic TH46-PZ80 16000 12000 
9 Panasonic TH50-PZ800 21600 19200 
10 Panasonic TH50-PZ80 21600 13800 
11 Sony KDL-52W3000 24000 18000 
12 Panasonic TH58-PZ700 38400 24000 
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8.4 Platt-tv 

I likhet med Apples iPod har platt-tv blivit en av de vanligaste och mest sålda 

elektronikprodukterna i Sverige117. Som tidigare nämnts är det vanligt att producenterna 

använder sig av olika produktnamn för i grunden exakt samma tv118. Något som försvårar 

eventuell prisjämförelse, vilket kan vara till fördel för både producenterna och återförsäljare. 

Återförsäljarna kan tillämpa olika priser och samtidigt hävda prisgaranti, en prisgaranti som 

ofta förutsätter att konsumenten hittar exakt samma vara i en annan butik till ett lägre pris. 

Detta är något som försvåras av små produktnamnsskillnader för i realiteten samma vara. I vår 

undersökning har vi varit noga med att jämföra enbart produkter med exakt samma 

produktnamn. Detta har givetvis medfört att det inte funnits möjlighet till att använda oss av 

den volym observationer som vi önskat. Vi har utgått från 12 olika modeller från tre stora 

tillverkare Sony, Panasonic och Philips. Vi kan tydligt se i vår prisjämförelse att det inte råder 

någon större prisskillnad mellan de Sony modellerna vi undersökte (4st) med undantag för 

Sony KDL-52W3000 som är ca 25 % billigare i USA. Prisskillnaden var emellertid större 

bland de övriga två tillverkarna har fann vi att det i genomsnitt råder ett 25 % lägre pris i USA 

däribland ett 36 % lägre pris för två av Panasonics modeller. 

Hur kommer det sig då att producenterna kan tillämpa ett lägre pris på flertalet av produkterna 

på USA marknaden? Samtliga av dessa produkter kan anses högteknologiska och existerar 

inom en mycket konkurrensutsatt marknad som ofta identifierar sig med små vinstmarginaler. 

Transportkostnaderna för att transportera varorna från fabrik till återförsäljare för de två 

marknaderna kan anses vara densamma. Således torde inte högre transportkostnader ligga till 

grund för det högre europeiska priset. 

I likhet med flera av de tidigare produkterna är transportkostnaderna för den enskilde 

konsumenten höga, ty att flygtransportera en 52 tums kommer med en stor prislapp119. Vidare 

är risken överhängande att varorna stoppas i tullen och därmed tillkommer tull och moms. 

Denna förhållandevis höga transaktionskostand borde vara till stor fördel för de producenter 

som vill prisdiskriminera då det onekligen försvårar handeln mellan dessa olika geografiska 

marknader. 

Vidare är det i likhet med många andra branscher vanligt att producenterna ingår avtal med 

återförsäljare som förbjuder eller begränsar dessa från att sälja till kunder som befinner sig 

utanför det egna landet120. Detta är möjligt då en marknad domineras av ett antal ekonomiskt 

och anseendemässigt mycket starka aktörer t.ex. Sony, Philips, Samsung och Panasonic. 

En annan faktor som påverkar graden av prisdiskriminering som kan tillämpas är möjligheten 

för konsumenten att göra en förhållandevis enkel och rättvisande prisjämförelse. Som tidigare 

 41



nämnts är det mycket vanligt att producenterna tillämpar olika produktnamn på i grunden 

identiska varor. Detta i syfte att försvåra prisjämförelse och därmed minska uppmärksamheten 

till prisskillnader från konsumenter på den mindre gynnade marknaden, Europa i detta fall. 

Tilläggas bör dock att visserligen tillämpas olika produktnamn, men en mediokert påläst 

konsument kan snabbt se likheterna mellan två liknande produkter med olika produktnamn. 

Därmed kan vi ifrågasätta hur stor påverkan dessa informationshinder har i realiteten på 

uppmärksamma konsumenter. 

Slutligen kommer vi in på hur konkurrenssituationen ser ut på de olika marknaderna främst då 

USA och Sverige. Att USA är en avsevärt större marknad, med ett konsumentskydd och 

inflytande minst lika starkt som i Sverige råder det ingen tvekan om. Detta torde onekligen 

leda till en högre grad av konkurrens mellan producenterna vilket i sin tur medför en större 

press att erbjuda konsumenterna lägre och konkurrenskraftiga priser än på exempelvis den 

mindre och därmed svagare svenska marknaden. I kombination med en svag dollarkurs121, en 

svag kurs som inte nödvändigtvis hunnit påverka den inhemska USA marknaden med högre 

priser, kan var bidragande faktorer till den uppenbara prisdiskrimineringen. Frågan är om 

dessa någorlunda naturliga faktorer kan ha en så stor inverkan på priset att det i genomsnitt 

råder ett 18 % lägre pris på USA marknaden eller så mycket som ett 35 % lägre pris på vissa 

produkter. Vi ställer oss ytterst tveksamma till detta och tror snarare att det är en mix av 

ovanstående faktorer som gör prisdiskrimineringen möjlig, i synnerhet de förhållandevis 

omständliga och kostsamma transaktionskostnaderna som privatimport från USA till Europa 

innebär. 
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Data bärbara datorer USA och Sverige 
 
T.7 Bärbara Datorer 

-15,0
-10,0

-5,0
0,0
5,0

10,0

15,0
20,0
25,0

30,0
35,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dator #

P
ro

ce
nt

 
Medel % -Skillnad: 14 % lägre för USA  
Max % -Skillnad: 32,2 % lägre för USA 
Min % -Skillnad: 10 % lägre för Sverige122 
 
 
# Tillverkare & Modell SWE (SEK exkl.moms)123 USA (Sek exkl.moms)124

1 Dell XPS M1530 5600 6000 
2 Sony VAIO VGN-NR31Z/S/VGN-NR298E/S 7200 6300 
3 Dell XPS 630 8800 7200 
4 Sony VAIO VGN-CR31S/VGN-CR490EB 9600 7230 
5 Sony VAIO VGN-FZ38M/VGN-FZ4000 9600 10560 
6 Dell XPS M2010 14800 12000 
7 Sony VAIO VGN-TZ31XN/B/VGN-TZ2000 17600 13200 
8 Sony VAIO VGN-AR61ZU/VGN-AR770 20000 13560 
9 Dell XPS M1730 (4GB ram) 20320 18000 
10 Dell XPS 730 29440 24000 
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8.5 Bärbara datorer 

Den sista branschen vi behandlar är persondatorer, främst bärbara då dessa har visat sig vara 

lättare att jämföra. Vi har valt ut ett antal färdig konfigurerade datorer från två stora 

tillverkare Sony och Dell. I likhet med tv-branschen är olika produktnamn på i grunden 

samma produkt mycket vanligt. Vi har emellertid varit mycket noga och enbart jämfört 

datorer med exakt samma specifikationer tillhörande samma produktserie från samma 

tillverkare. Även inom denna bransch råder det en enligt våra beräkningar en tillsynes utbredd 

prisdiskriminering. I genomsnitt är våra referensprodukter (10st) ca 15 % billigare i USA. Vi 

fann emellertid att ett par produkter var ca 10 % billigare i Sverige medan det för andra skilde 

över 25 % med fördel för USA-marknaden. Vidare finns det många andra likheter med 

ovanstående tv- och spelkonsolbranscher, nämligen att höga transaktionskostnader och avtal 

som förbinder återförsäljare att enbart sälja till den inhemska marknaden försvårar handel 

mellan länderna för den enskilde konsumenten125. Detta i kombination med tidigare nämnda 

faktorer så som en starkare och mer konkurrensutsatt marknad, försvårad prisjämförelse, små 

produktskillnader och en svag dollar torde vara förklaringar till varför producenterna har 

möjlighet att prisdiskriminera. Datorbranschen har enligt våra beräkningar något jämnare 

prissättning mellan USA-, Europa- och främst Sverigemarknaden. En skillnad som kan ligga 

till förklaring för skillnaden i pris mellan tv- och datorbranschen är att den sistnämndas 

konsumenter skulle kunna anses vara både mer pålästa och villiga att importera och 

konsumera internationellt genom näthandel, om det råder allt för stora prisskillnader126. Det 

rör sig också om produkter som den genomsnittlige konsumenten köper nytt betydligt oftare 

än han/hon köper t.ex. en ny tv eller bil. Vidare borde likväl tranportkostnaderna för denna 

bransch vara aningen lägre, ty tranportkostanden för en 40 tums tv borde vara relativt sett 

högre än för en 2 kg tung bärbardator. Två produkter som i många fall kan ha ett liknande 

grundpris. Dessa faktorer borde leda till en aningen högre konkurrens på datormarknaden 

jämfört med platt-tv-marknaden och därmed ligga till förklaring för den mindre utbreda 

prisdiskrimineringen och prisskillnaden inom branschen.  
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8.6 Slutsats elektronik 

I likhet med bilar och bildäck råder det i genomsnitt ett lägre pris i USA jämfört med Sverige. 

Med undantag för Apple Ipod är det i genomsnitt ett ca: 15-20 % lägre exklusive moms pris i 

USA på spelkonsoler, platt-TV och bärbara datorer. Att priserna skiljer mindre än bilpriserna 

torde ha sin främsta förklaring i att dessa produktkategorier har en högre priselasticitet jämfört 

med t.ex. bilindustrin där priserna tar längre tid att påverkas av t.ex. valutaförändringar.  
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9 Slutsats 
Vi har funnit empiriska belägg för att det råder prisdiskriminering mellan USA och Sverige på 

vissa marknader. Producenterna tillämpar olika modeller av prisdiskriminering för att komma 

åt så stor del av konsumentöverskottet som möjligt. Prisdiskriminering verkar vara mer 

utbredd inom produktkategorier som för många anses nödvändiga i dagens samhälle, så som 

bilar, bildäck och TV. Att det kan råda en prisskillnad och tillämpas en prisdiskriminering 

mellan USA- och Sverigemarkanden grundar sig på ett antal primära faktorer. Det är en högre 

konkurrens på USA marknaden, världens största köpstarka enskilda marknad, återförsäljare 

kan göra större inköp till lägre styckekostnad, hårdare och mer välfungerande 

konkurrenslagar. Subprime och andra finansiella kriser i USA har lett till en kraftigt försvagad 

dollarkurs gentemot euron och svenska kronan. Direktimport från USA till Sverige är 

förhållandevis kostsamt både ekonomiskt och tidsmässigt, i synnerhet större varor som platt-

TV, bildäck och bilar. Den primära konsekvensen för de svenska konsumenterna är att de får 

betala mer för en viss produkt jämfört med vad deras amerikanska motpart betalar. Vidare är 

det möjligt att en längre tids prisdiskriminering och generellt en högre svensk prisnivå kan ha 

medfört att svenska konsumenter är mindre priskänsliga än amerikanska. Därmed är det 

lättare för producenterna att bibehålla en viss grad av prisdiskriminering. 
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10.2 Källförteckning bilmodeller 
Model nr: (Sverigepris överst USA-pris underst) 
1 
www.hyundai.se 
www.hyundai.us 
2 
http://www.e-pages.dk/fordmotor/61/ 
http://www.ford.com/vehicles/vehicle-showroom#/sedans/ford-focus-2008 
3 
http://www.toyota.se/Images/Corolla_Sedan_Cirkaprislista_200704_tcm287-615388.pdf 
http://www.toyota.com/ 
4 
www.hyundai.se 
www.hyundai.us 
5 
http://www.vbs.volvocars.se/nbs20/24_default.asp? 
http://www.volvocars.com/us/Pages/default.aspx 
6 
http://www.vbs.volvocars.se/nbs20/24_default.asp? 
http://www.volvocars.com/us/Pages/default.aspx 
7 
www.hyundai.se 
www.hyundai.us 
8 
www.audi.se 
www.audi.us 
9 
http://www.vbs.volvocars.se/nbs20/24_default.asp? 
http://www.volvocars.com/us/Pages/default.aspx 
10 
www.audi.se 
www.audi.us 
11 
http://www.bmw.se/se/sv/newvehicles/3series/coupe/2006/allfacts/prices.html 
http://www.bmwusa.com/Standard/Content/Vehicles/2008/3/335iSedan/default.aspx 
12 
http://www.toyota.se/Images/Land_Cruiser_Cirkaprislista_200708_tcm287-198734.pdf 
http://www.toyota.com/ 
13 
http://e-services.mercedes-
benz.com/dsc_se/globalsessionid/DSC_se356664376B7E6035FF31045157550500/dsc_locale/sv_SE/appId/DSC
_se/siteLocale/sv_SE/SetVehicle.jam2;jsessionid=0000OxtAScMqT5QN4hlt7GvFcXH:11kb47qcv?BaumusterI
d=21105612&BodyId=43010&ClassId=01211&ClassGroupId=0&RestrictionId=&NationalId=001 
http://www.mbusa.com/models/main.do?modelCode=E350W 
14 
http://www.chrysler.se/300c/pdf/prislista_300C.pdf 
http://www-5.chrysler.com/vehsuite/ModelSelector.jsp 
15 
www.audi.se 
www.audi.us 
16 
http://e-services.mercedes-
benz.com/dsc_se/globalsessionid/DSC_se356664376B7E6165FF30045157550500/dsc_locale/sv_SE/appId/DSC_se/siteLocale/sv_SE/SetVe
hicle.jam2;jsessionid=0000bYMqNHPOQApofjOqiOudLII:11kb47qcv?BaumusterId=21637912&BodyId=43002&ClassId=01216&ClassGr
oupId=0&RestrictionId=&NationalId=001 
http://www.mbusa.com/models/body-style-overview.do?body=highPerformance 
17 
http://e-services.mercedes-
benz.com/dsc_se/globalsessionid/DSC_se356664376B7E6163FF65045157550500/dsc_locale/sv_SE/appId/DSC_se/siteLocale/sv_SE/SetVe
hicle.jam2;jsessionid=0000Tc4WcUnru7LdzMU1xFJFFC8:11kb47qcv?BaumusterId=23047912&BodyId=43004&ClassId=01230&ClassGr
oupId=0&RestrictionId=&NationalId=001 
http://www.mbusa.com/models/body-style-overview.do?body=highPerformance 
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10.3 Fotnoter 
 

 
1 http://www.volvo.com/group/global/en-gb/Volvo+Group/history/history.htm 
2 http://w6rec.com/duane/bmw/emblem/index.htm 
3 http://3touring.bmw.se/ombmw/pages/bmw_historia.html 
4 http://susning.nu/Mercedes-Benz 
5http://www.skola.gavle.se/sofiedal/tidigare%20p%C3%A5%20hemsidan/bilens%20historia/bilens%20historia.h
tm 
6  
7 http://www.ford.se 
8 http://www.ford.com 
9 http://www.toyota.co.jp 
10 http://www.toyota.se 
11 http://www.allpar.com/corporate/technology.html 
12 http://www.chrysler.se/history/index.html 
13 En modern svensk ekonomisk historia andra upplagan, Lennart Schön sid. 356 
14 Organizational capabilities and the economic history of the industrial enterprise 1992 volume 6, Chandler A.D 
sidor 79-101 
15 http://www.tirebusiness.com/subscriber/databook/global2000.html 
16 http://www.bridgestone-firestone.com/history_index.asp 
17http://www.michelin.com/corporate/front/templates/affich.jsp?codeRubrique=9&lang=EN  
18 http://www.dunloptires.com/about/ 
19http://www.ansell.com/company/history.pdf 
20 http://www.hankooktireusa.com/ 
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online.com/generator/www/com/en/continental/portal/themes/continental/history/1997_2007_en.html 
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John T. Gourville, Principles of Pricing (Sep 22 2005), Harvard Business Review. 
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48 Gigamon (http://gigaom.com/2006/11/10/forecast-of-ps3s-impending-doom-now-in-handy-chart-form/) 
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53 FTC, Fedral Trade Commission (www.ftc.gov/bc/compguide/illegal.htm) 
54 White & Walker (Oct. 1973), Southern Economic Journal, Vol. 40, No. 2, p. 313-318 
55 Krugman & Wells (2005), ISBN: 0-7167-5229-8, © 2005, p.152-156 
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John T. Gourville, Principles of Pricing (Sep 22 2005), Harvard Business Review. 
58 Krugman & Wells (2005), ISBN: 0-7167-5229-8, © 2005, p.352-357 
59 Peter J. Hammond (Oct 1994), Stanford University (www.stanford.edu/~hammond/extern.pdf) 
60 Krugman & Wells (2005), ISBN: 0-7167-5229-8, p.352-357 
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parkeringskamera-och-stereo-i-toppklass/7582+xc90+produktion&hl=sv&ct=clnk&cd=2&gl=se 
64 MIT, Massachusetts Institute of Technology (http://msl1.mit.edu/classes/esd123/vyas.pdf) 
Wisegeek (www.wisegeek.com/what-is-msrp.htm) 
65 Däckbranschens Informationsråd 
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