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Utgangspunkt 

• Norsk mat er tilsynelatende dyr: 30% dyrere enn i 

våre naboland Sverige og Danmark 

(2010-2013, Ivar Pettersen, NILF) 

 

• Spørsmålet: Hvorfor er norsk mat dyr? 

- Norsk næringsmiddelindustri tar for stor del av kaken? 

- Norske matvaredetaljister tar for stor del av kaken? 

- ENTEN fordi en eller begge bevilger seg høye marginer utover 

konkurransenivået eller simpelthen har for lav produktivitet 

 

• Vanskelig spørsmål som egentlig ikke er besvart 

enda 
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To nyere rapporter 

• “Prisutvikling i dagligvaremarkedet: En empirisk studie av 

grossist- og butikkpriser» (OE) 

Oslo Economics, Jostein Skaar, R2015-03 

 

• «Kjøpermakt i dagligvaresektoren» (GSSV)  

Tommy Staahl Gabrielsen, Frode Steen, Lars Sørgard og Steinar Vagstad, på 

oppdrag for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. (16.04.2013) 

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/utredning-om-kjopermakt-i-

dagligvaresekt/id723053/ 

 

• Jeg vil snakke primært om det første, litt om det andre, og 

noe om veien til svaret på ‘spørsmålet’ 
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OEs konklusjon:  
Detaljisthandelen og kjeden øker sine priser og marginer: Utnytter 

potensielt markedsmakt 
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Over 30 

måneder har 

marginene til 

kjedene økt  

 

Bakgrunnen er 

en 6% økning 

av detaljistpris 

relativt til bare 

en 4% økning i 

innkjøpspris 



Er dette korrekt?  

• Dette er vanskelig terreng og OE skal ha kred for å kaste 

seg utfor: Likevel mener jeg at rapporten ikke gir nok 

grunnlag for å hevde at marginer/markedsmakt er økt  

• Metodiske utfordringer 
• Manglende forklaring av hva som inngår/er utelatt gjør det vanskelig å forstå 

hva som er gjort 
• Utvalg – representativitet – periodelengde 
• Data-tilpasning/-utrenskning 
• Vesentlige kostnadskomponenter er utelatt 
• Vektingseffektene er signifikante: I den grad man skal ta resultatene på alvor 

så avspeiler økende marginer noe annet enn prisvekst 

• Prinsipielle utfordringer 
• Hvorfor er utviklingen så ustabil – markedsmakt er vel et stabilt fenomen 
• Kan en voksende margin over et vindu på 30 måneder si noe som helst om 

markedsmakt? Innebærer en positiv margin markedsmakt? 
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Manglende forklaringer rundt representativitet og 

utvalg gjør det vanskelig å vurdere dette 

• Periodelengden begrenses av ACNielsens database 

- ACNielsen har til en hver tid 36 måneder lang – hvorfor da bare 30? 

• Databasen dekker hele dagligvarehandelen men OE ser likevel bare 

på 30% av alle varer: Men viktigere – hvilke varer er valgt?  

- Rapporten er helt stille om varegruppene som er med: Er dette primært 
ost og melk, eller shampo og balsam? 
 
 

• OG: Prisveksten for denne utvalgte gruppen avviker for det vi ser 

for totalmarkedet via SSBs prismålinger  
(Kilde: SSB, Lars Haartveit, Virke):  

- Produsentpriser økte med 7.4% i perioden – OE finner 4% 
- KPI-mat/drikke økte med 4.3% i perioden – OE finner 6% 
- Trenden avviker også fra makrotrendene siste 10 år: 2004-2014 

• 41% økning i produsentpris, 21% økning i KPI for mat/ drikke 
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Datatilpasning/utrenskning 

• Tilgang til ukedata og månedsdata, aggregerer alt til måned.  

- Hvor mange ukeobservasjoner finnes egentlig – trodde ACNielsen tallene 

hadde dette nivået for alle produkt?  

- Det at produsentprisene varierer mye mindre over tid – hva gjør det? 

- 1650 varer, og 52 000 observasjoner gir et snitt på 31.5 observasjoner pr vare, 

30 måneder impliserer da veldig få ukeobservasjoner? 

• 5% fjernes fra vareutvalget for å fjerne kampanjeprodukter 

- Utkastregel: Har varen opplevd >20% prisendringer i påfølgende perioder 

MEN:Tar dette ut det man ønsker 

- Er produktene som fjernes lik resten: Er det ikke mulig at disse typisk er 

høyelastisitetsprodukter/kampanjeprodukter med lavere marginer? 

 

• Rapporten er alt for stillferdig rundt representativitet, 

datauttrekk, etc! 
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Vesentlige kostnadskomponenter er utelatt 

• OE utelater minst 20% av kostnadsbasen:  

Marginen er beregnet som avstand mellom innpris og utpris 

alene 

- Transport, lagerkostnad, lønn, markedsføring etc utelatt 

- Lønn for varehandel alene har vokst med nesten 9% over 

perioden2011-2014 (SSB) 
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Vektingsprosedyrene 

• For å unngå at ulikt utvalg/priser hos/i profilene normerer OE 

mot snittpriser og vektet i forhold til omsetning. 

• I utgangspunktet er dette ryddig og bra  

• MEN igjen – det skrives for lite til at leseren skjønner hva som 

skjer.  

- Hvilke ‘profiler’ inngår, hva er en profil, er utelatte varer tatt 

hensyn til etc etc. ? 
 

• Viktigere – vektingen synes svært viktig for resultatene som 

presenteres 
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Vektingsprosedyrene 
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Den systematiske effekten synes 

å være at forbrukerne beveger 

seg mot dyrere produkter 

innenfor ‘profilene’ 

 

OG Dette må være en 

preferanseeffekt 

ikke en markedsmakteffekt 

Prisendringseffekten synes 

imidlertid å være langt mer 

usystematisk 



Som tar oss over til det prinsipielle 

• Hvis marginøkningen skyldes en systematisk økning i 

markedsmakt (en konstant faktor): Hvorfor er den så 

usystematisk 

• Man ville vente en mye jevnere utvikling 

- Ser vi på bruttomarginen er utviklingen usystematisk men kanskje positivt 

trendet 

- Ser vi på nettoeffekten er utviklingen knapt nok positivt trendet 

(tar ut preferanseeffekten mot dyrere produkter: vektendringen). 

 

• OG – hvordan påvirkes bildet av prisingsmekanismene 

som overhode ikke er diskutert av OE i dette markedet: 

Høstjakten, varekurver+++  
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Og til slutt: Prosent vs. nivå: Hvor store er 

marginene? 

• Er de høy? 

- Relativt til næringsmiddelindustri 

- Relativt til annen industri 

- Nok til å dekke overføring av overskudd til kunden i etterhånd:  

Trumf & Coop 

 

Rapporten er stille om nivå på marginene. Hvis nivået er svært lavt 

(absolutt og relativt), sier det noe om konkurransen? 

 

• Og er en positiv margin nok til å fastslå 

markedsmakt? 
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Er marginene virkelig så høye i dagligvarehandelen? 

• Dette prøver GSSV (2013) å gi noen forsiktige svar på: Måler lønnsomhet 

både gjennom marginmål – og rentatbilitetsmål for perioden 1999-2010 
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Driftsmargin: Forholdet mellom driftsresultatet  

og omsetningen 



GSSV (2013) 

• Marginer & Rentabilitet 

- Dagligvarer dårligst i klassen på marginer: Mellom 39 og 28% av 

gjennomsnittet til all industri 

- Det er vanskelig å skille dagligvarer fra de andre industriene/gruppene 

når det gjelder rentabilitet.  
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HVA DA MED PRODUKTIVITET? 
 

• Lav produktivitetsutvikling kan også potensielt forklare høye 

matvarepriser 

 

• GSSV (2013) Benytter ulike produktivitetsmål til å sammenligne 
næringsmiddelindustri, dagligvarehandel, sjømatindustri og industrien totalt 

over ikke mindre enn 41 år: 1972-2012 

 

 



Total faktorproduktivitet (TFP)  1972-2012 
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Søker å forklare produksjonsvekst utenom den veksten som skyldes 

endringer i flere innsatsfaktorer på en gang.  



Hva er gjennomsnittsveksten over 41 år? 

 Total Faktorproduktivitet (TFP) Gjennomsnitt  

   Industri 0.48 

   Næringsmiddel 0.06 

   Sjømat 0.30 

   Varehandel 2.07 
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• Varehandel har stor vekst uansett målemetode 

• Næringsmiddelindustri har nullvekst i total faktorproduktivitet 

- TFP ‘øker’ fra 100 til 101 på 41 år! 

 

 

Bildet er like stabilt om vi bare ser på siste 12 år 



GSSV, (2013): Produktivitetsutviklingen 

1. Næringsmiddelindustrien minst vekst i produktivitet over tid 

2. Varehandel størst produktivitetsutvikling – og da med god  

    margin 

 

Betyr isolert sett at mye av økningen i matvarepriser om noe 

stammer fra næringsmiddelindustrien 
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OG, andre viser samme bildet,  

Ivar Pettersen, NILF: 



Bruttoavanser:  
Norge i Prosent av snitt i Danmark og Sverige 
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Vanskelig å se at det er dagligvarer som skiller seg ut som verstingene:  

60-70% for dagligvare mot 90-100% for matindustri betyr at norske marginer  

er lavere i dagligvarehandel enn i Sverige og Danmark 

 

OG matindustrien har om noe, omtrentlig samme marginnivå her hjemme 
  



Foreløpig konklusjon 

• Næringsmiddelindustrien har lav produktivitetsutvikling, men 

tross det har de klart å tjene penger og forrente kapitalen sin. 

- Noen mer spekulative årsaker?  

• Tollvern har gjort det mulig å sove i klassen?  

• Om noe finnes en skjevhet mot lavere rentabilitet i 

Næringsmiddelindustrien på grunn av kooperativenes 

patronasjeprinsipp: Betaler utbytte via innsatsfaktorpriser. 

  

• Dagligvarer har ikke spesielt gode marginer, verken relativt til 

andre norske industrier eller tilsvarende næringer i Danmark 

og Sverige 
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• Vanskelig å måle marginer 

• Det store bildet korresponderer ikke med OEs funn 

• Vanskelig å tolke OEs funn 

 

Marginer er dessuten et svært lite egnet verktøy for å beregne 

marginalkostnader. Økonomenes mål på markedsmakt er snarere:  

 

  Ikke: Margin>0   men,   Pris>Marginalkostnad 

 

Marginalkostnader som i sin tur er vanskelig å måle fra 

regnskapsdata 

Hvor står vi – og hvor går vi? 
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Finnes løsninger?  
Ja, men vi må gå omveien om ‘markup’ 

Markup 
leverandørP

MCP 


detaljist
 

OG: Positiv markup innebærer markedsmakt 

“Markup” er profitten en bedrift har ut over marginalkostnaden (MC),  

For matmarkedet tar man dermed høyde også for størrelser som 

distribusjonskostnader, markedsføring, transport, lønn etc 



 Hvordan måle markup uten å kjenne MC? 

  );,( elskiftereetterspørsdetaljist ZPDQ  

 

Likevektsbetingelser: Konkurranse:   MCP detaljist  

Monopol:   MR MC     

 

MCZQhP
eelsskifteretterspørs


  

);,(
detaljist



Zetterspørselsskiftere: 

  Substituttpriser 

  Inntekt 

  Demografi 

Q  kvantum 

 Etterspørsels- 

parametre 

 Feilledd 

Etterspørsel: 

Grenseinntekt: );,( eelsskifteretterspørsdetaljist ZQhPMR 



Markedsmakt      0            Konkurranse     0  “Markup” test: 

);,( torpriserinnsatsfakWQcMC 

 );,(detaljist  eelsskifteretterspørsZQhP 

MCZQhP eelsskifteretterspørs  );,(detaljist 

Triks 1 

Bruk prisen som en venstre- 

side variabel 

Noe som kan bli estimert uten eksakt kjennskap til MC! 

Winnsatsfaktorpris 

Lønns indeks 

Innsatspriser 

Kapital priser 

 Kostnads- 

parametre 

 Markup 

  );,( ktorpriserinnsatasfaWQc

Triks 2 

Substituer inn for MC det 

som bestemmer størrelsen på 

MC heller enn MC selv 

 Estimeringstrikset 



Databehov ved “markup” testing generelt kan  

altså oppsummeres som: 

Vi må kjenne omsatt kvantum (Q) 

Vi må kjenne pris (P) 

 

Vi må kjenne etterspørselsskiftere (Z) 

 

Vi må ikke kjenne marginal kostnad, men vi må kjenne  

hva som bestemmer denne, nemlig (W) innsatsfaktorpriser 

Alt dette er observerbart og kan bare i liten grad manipuleres 

(les: oppgis feil) av aktørene 



SÅ… 

• Med riktige data 

• Med riktige modeller 

 

Kan markedsmakt måles. Ikke gjennom marginer men 

gjennom ‘markup’ estimering 
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Databehov ved eventuell “markup” testing i matvarebransjen  

(noen “løse” tanker) 

Leverandør Detaljist 

Kostnads- 

side 

Etterspørsels- 

side 

W1  Innkjøpspris fra produsent 

W2  Lønnsindeks 

W3  Kapitalkostnad 

W4  Distribusjonskostnad 

W4  Reklamekostnad 

W5  Bearbeidingskostnader 

Q     Mengde produsert 

W1  Innkjøpspris fra Grossist 

W2  Lønnsindeks 

W3  Kapitalkostnad 

W4  Reklamekostnad 

Q    Mengde produsert 

P   Pris til detaljist (inkludert 

     eventuelle subsidier) 

Q   Mengde omsatt 

Z1  Priser for konkurrerende  

      varer 

Z2  Demografiske variabler  

       (kjede, by/land, inntekt) 

 

P   Pris til kunde  

Q   Mengde omsatt 

Z1  Priser for         

      konkurrerende varer 

Z2  Demografiske variabler  

       (kjede, by/land, inntekt) 

 



Manglende forklaringer rundt representativitet og 

utvalg gjør det vanskelig å vurdere dette 

- Trenden avviker også fra makrotrendene siste 10 år: 2004-2014 

• 41% økning i produsentpris  

• 21% økning i KPI for mat og drikke 

• Produsentprisveksten høyere hele perioden, spesielt etter 2007 

 

27 Kilde: SSB, Lars Haartveit, Virke 


