
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Annons: 

Kartellanklagelse mot massabolag

2012-02-09

Massaindustrin i Sverige samarbetar för att hålla nere priserna på 
massaved. Det hävdar skogsprofessorn Peter Lohmander.

Peter Lohmander, professor i skogsvetenskap vid SLU, Statens 
Lantbruksuniversitet, i Umeå, hävdar, att svensk massaindustri 
samarbetar för att hålla massavedspriserna nere. Dagens kalhyggesbruk 
gynnar massaindustrin på bekostnad av staten, sågverken, miljön och 
enskilda skogsägare, menar Lohmander. 
 
- HELLRE ÄN ATT betala mer för svensk massaved och eventuellt köpa 
från andra svenska industriers verksamhetsområde, så köper man dyr 
importved. Prisskillnaden ligger konstant cirka 200 kronor lägre i Sverige. 
Det är vad de privata skogsägarna förlorar på bristerna i dagens 
virkesmarknad, en brist som självklart även drabbar samhällsekonomin, 
säger Peter Lohmander till tidningen Skogsland. 
 
- Beviset för att svensk massaindustri samarbetar i en kartell finns i 
skillnaden mellan massavedspriset till skogsägaren och priset för 
importveden, som man lite förenklat kan kalla världsmarknadspriset, 
hävdar Peter Lohmander. 
 
ENLIGT LOHMANDER bör lagreglerna röjas upp för ekonomins och 
miljöns skull. 
 
(papernet.se) 
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Större elprisskillnader 
Skillnaden i elpris på den nordiska elbörsen mellan de olika elområdena 
tilltog när fredagspriserna sattes på Nordpool.

Sverige klättrar i välståndsliga 
Från tionde plats 2010 till nionde i fjol. Sverige klättrar på ekonomiska 
samarbetsorganisationen OECD:s så kallade välståndsliga, där länderna 
graderas utifrån köpkraftskorrigerad BNP per invånare.
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Finansavtal i luren kan stoppas 
Finansmarknadsminister Peter Norman vill utreda om det 
lagstiftningsvägen går att förhinda att avtal för finansiella tjänster tecknas 
över telefon, skriver Reuters.

Fler butiksrån – färre bluffakturor 
Antalet butiksrån i januari steg med 17 procent, men antalet bluffakturor 
sjönk med 35 procent jämfört med samma månad 2011, enligt statistik från 
Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Rysskyla lyfte skohandeln 
Klädförsäljningen backade med över 6 procent i januari, medan 
skoförsäljningen ökade med nära 5 procent. Rysskylan ökade behovet av 
varma kängor.

Villapriserna fortsätter nedåt 
De genomsnittliga småhuspriserna i landet föll med 2 procent under 
perioden november 2011–januari 2012 jämfört med föregående 
tremånadersperiod.

Tufft år för energisektorn 
Ett tufft år för hela energisektorn. Så sammanfattar den statliga 
energijätten Vattenfalls Öystein Löseth året som gått. Trots det är han nöjd 
med årets resultat men utdelningens sänks.

Mäklare vill tjäna på osålda hus 

Trögare bostadsmarknad ger sämre klirr för mäklarna. Då överväger de att 
ta betalt även när bostaden inte blir såld.

Klädbutik anställer efter audition 
Om en vecka är det audition i Karlstad. Men det är varken Wermland 
opera som söker nya sångare eller någon bonde som söker fru.

New Wave höll ställningarna 
2011 blev ett tuffare år än vad vd Torsten Jansson trodde det skulle bli. 
Omsättningen låg kvar på 4,2 miljarder, och rörelseresultatet blev 326,9 
miljoner kronor, en svag minskning från 2010.

Julhandeln över 65 miljarder 
För första gången översteg julhandeln 2011 65 miljarder. Det var en 
ökning med 0,7 procent jämfört med december 2010, konstaterar HUI 
Research.

Trögt för Orklas livsmedel 
Norska industrikoncernen Orkla redovisar en ökad försäljning med 6,4 
procent till strax över 61 miljarder norska kronor. Rörelseresultatet, 
inklusive engångsposter, steg med 2,5 procent till drygt 4 miljarder.

Fler kollektivresor – färre nöjda 
Inte ens varannan svensk är nöjd med kollektivtrafiken, och siffran sjunker. 
Informationen vid störningar får rejält underkänt av resenärerna. Samtidigt 
ökar kollektivtrafikens marknadsandelar i landet, mest i Mälardalen och 
Skåne. 

Nu söker krogarna folk 
Sedan krogmoms sänktes vid nyår har antalet utannonserade 
restaurangjobb ökat kraftigt.
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Enighet om grekisk svångrem 

Trots en uppgörelse i sista stund i Aten kan Grekland hållas på halster ett 
litet tag till. Euroländerna är inte beredda att genast ge grönt ljus till ett 
andra grekiskt stödpaket.

Kartellanklagelse mot massabolag 
Massaindustrin i Sverige samarbetar för att hålla nere priserna på 
massaved. Det hävdar skogsprofessorn Peter Lohmander.

City Gross får lillasyster 
Bergendahls Food inviger våren 2013 sin första storlivsbutik. Därmed 
skapar man ett mindre komplement till de 33 egenägda stormarknaderna 
under varumärket City Gross.

Stark satsning på nya lager 
Etableringen av nya lager växer ovanligt snabbt. 13 distributionslager på 
totalt över 300 000 kvadratmeter blir färdiga i Sverige under 2012.

Carspect ökar takten 
Bilbesiktaren Carspect öppnar två stationer i Nacka i Stockholm och siktar 
på ett tjugotal nya besiktningsstationer runt om i Sverige i år.

Sund mat ska mota sunket rykte 

Amerikanska Walmart förbereder en storsatsning på hälsosam mat. 
Åtgärden kan ses som ett sätt att bättre på ryktet som jätten Glufs-glufs 
som slår ihjäl små butiker och suger musten ur både personal och 
leverantörer.

Asfaltbolag kan missa kontrakt 
Medverkan i olovligt prissamarbete gör att Veidekke och NCC nu riskerar 
att stängas av från de beläggningsjobb som handlas upp i norska 
Trøndelag i år. 

Lång Saabkris mildrade varsel 
En nedläggning av Saab skulle kosta uppemot 8 000 jobb enligt det 
svartaste scenariot. Men när Arbetsförmedlingen räknat ihop hur många 
uppsägningar som kan kopplas till Saabkrisen blir det bara hälften – runt 
4 000. 

Två av tre Milkojobb bort 

Fusionen mellan mejeriföretagen Arla och Milko innebär att runt 200 
Milkoanställda förlorar sina jobb.
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Hemtex byter inköpsstrategi 
Hemtex provar nya vägar för att minska kostnaderna. Genom ett nytt 
samarbete får hemtextilkedjan tillgång till Icas alla kvalitets- och 
inköpskontor i Asien.

Grannar shoppar för 38 miljarder 
Under 2011 handlade nordiska turister för 38 
miljarder i svensk detaljhandel. Dagligvaruhandeln 
utgör 20 miljarder kronor och sällanköpshandel står 
för 18 miljarder kronor. 
 

Stora Enso på ny kostnadsjakt 

Ytterligare neddragningar väntar Stora Ensos anställda. Ledningen ska gå 
igenom samtliga svenska fabriker i jakt på nya besparingar.

Byggindustrin på tomgång 
I år sjunker bostadsbyggandet. Oron i vår omvärld slår ganska hårt och 
hushållen håller hårdare i plånboken. Men redan efter sommaren lättar 
det.

Strejk mot Svevia 
I morse inleddes Byggnads tredje steg i konflikten med Svevia, tidigare 
Vägverket produktion. Därmed är alla Byggnads medlemmar uttagna i 
strejk på Svevias arbetsplatser runt om i landet.

Skanska starkt i USA 

Skanska klarar sig hyggligt trots skakig världsekonomi. Det är särskilt i 
USA som orderingången växer, bland annat med ny tunnelbaneorder i 
New York.

Nokia flyttar 4 000 jobb 
Problemtyngda finländska Nokia flyttar fler jobb till Asien. Nu försvinner 
ytterligare 4 000 jobb på Nokias fabriker i Ungern, Finland och Mexiko.

Kritik mot H&M i Kambodja 
Hennes & Mauritz och flera andra internationella kläd- och skoföretag får 
kritik för låga löner och dåliga arbetsvillkor inom textilindustrin i Kambodja. 
Även Gap, Adidas och Puma är i blickfånget för kritiken, som H&M delvis 
instämmer i.

Mobilen ger lugn i kris 
När världsekonomin svajar använder många mobilen för att hålla koll på 
privatekonomin, enligt Telias senaste trendrapport.
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Förlust för Vestas 

Förlusten blev större än väntat för danska vindkraftsjätten Vestas som nu 
också tappar folk på toppnivå. Samtidigt spås 2012 bli bättre.

Carlsberg fortsätter dra ner 
Ökad effektivisering även på hemmaplan gör att dryckesjätten Carlsberg 
sparar in 100 tjänster.

Efterlyst spelas in på Lidl 
Arvikapolisen uppges vara på väg att lösa ett tiotal inbrott i Sverige, bland 
annat flera som drabbat lågpriskedjan Lidl. Nu får de hjälp av Efterlyst i 
TV3.

Nya problem med reaktor 
Elpriset faller igen trots kylan. Men samtidigt fortsätter problemen för 
kärnkraften. 

Larsson tar över Pärsons 
En glassdirektör blir ny vd för påläggsföretaget Pärsons. 
 
 
 
 

Storföretag spår neddragningar 
Konjunkturutsikterna väntas försämras under det närmaste halvåret och 
därför krävs ytterligare personalneddragningar, enligt Riksbankens 
företagsintervjuer.

Resultatras för Marine Harvest 
Det största norska fiskföretaget, Marine Harvest, levererade ett svagare 
resultat än väntat för fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 403 
miljoner norska kronor mot 1 033 för samma period föregående år.

Tieto kursraket efter rapport 
Haveriet i ett datacenter i Sverige 
stod Tieto dyrt under fjärde kvartalet. 
Men IT-jättens bokslutsrapport var 
starkare än väntat och aktien steg 
kraftigt på börsen. 

SCA:s storköp närmare avslut 
Georgia-Pacific har antagit SCA:s bindande bud 
på företagets europeiska 
mjukpappersverksamheter. Budet är värt 12,6 
miljarder kronor. 
 
 

Fler spelombud stängdes av 
Förra året stängdes 14 av Svenska Spels ombud av i två 
veckor sedan de missat två ålderskontroller efter 
varandra. 
 
 
 

Green Cargo gör skoaffärer 
E-skohandlaren Brandos har tecknat samarbetsavtal med Green Cargo. 
Logistikföretaget ska sköta lagring och hantering av miljontals par skor.
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Coca-Cola ökade volymerna 
Coca-Cola-koncernen ökade sin globala volym med fem procent under 
förra året och tre procent under fjärde kvartalet. Räknat i pengar steg 
inkomsten på årsbasis med 33 procent.

BP:s katastrofnota växer 

Oljekoncernen BP:s aktie sjönk på Londonbörsen efter en sänkt prognos 
och en höjd nota från oljekatastrofen i Mexikanska golfen 2010.

Salmonella: 2 000 grisar avlivas 
Tvåtusen grisar på en gård utanför Kristianstad måste avlivas sedan 
salmonella upptäckts i besättningen.

Borg i nya utspel om bankerna 
Finansminister Anders Borg försöker sätta press på bankerna med nya 
utspel, men säger fortsatt nej till EU-gemensam skatt. Banksektorn är 
underbeskattad, säger han.

Konjunkturen mattas i Stockholm 
Stockholms Handelskammare 
konstaterar att konjunkturen i 
Stockholms län fortsätter att dämpas. 
Sysselsättningen minskar för första 
gången sedan första kvartalet 2010. 

Marginell ökning för Axfood 
Omsättningen för Axfood uppgick under perioden oktober – december till 
8 914 miljoner kronor (8 885), en ökning med 0,3 procent.

Know IT bygger LKAB-webb 
Två personer om dagen. Det behöver gruvbolaget LKAB anställa fram till 
2015. Nu görs företagets externa webb om för att locka fler jobbsökande.
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