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Konsumentvelferd 
• Hva bryr kundene seg om? 

– Pris, utvalg, kvalitet (i vid forstand), opprinnelse, innhold, etc... 
– Tilgjengelighet: nærhet, parkering, åpningstider, one-stop shopping.. 
– Andre ting? 

• Hvordan blir kundene tilfredsstilt? 
– Dersom det eksisterer sunn og god konkurranse på alle ledd i 

matvaremarkedene vil dette normalt sett være den beste måten å 
tilfredsstille kundene på. 

– Innebærer at vi må ha konkurranse i primærproduksjon, foredling, 
distribusjon og salg til kundene på detaljnivå. 

– Konkurransen kan aldri bli sterkere enn det svakeste ledd. 



Konkurranse 
Hva skal til for å få til en effektiv konkurranse? 

– Mange konkurrenter som ikke verken har eller kan utnytte 
markedsmakt 

– God informasjon til kundene om alle dimensjoner som forbrukerne 
bryr seg om; dvs. priser, kvalitet, utvalg etc..   

– Kundene må ha relativt sterke preferanser og må «stemme med 
føttene». 

• Konkurransen vil ikke fungere når 
– Kundene ikke bryr seg om pris, kvalitet etc. 
– Kundene ikke har oversikt over ulike priser, kvaliteter etc. 
– Tilbyderne samordner sine priser eksplisitt eller implisitt 

• Da spiller det liten rolle om kundene har all relevant informasjon 
• De har full oversikt over «monopolpriser». 



Pros and cons med prisinformasjon 
• God prisinformasjon er en fordel for kunder som er opptatt av 

pris, men som sagt kun dersom konkurransen fungerer. 
• God prisinformasjon er også en fordel for tilbydere i 

konkurranse.  Effektive markedspriser gir produsenter og 
tilbydere signaler om knapphet og betalingsvilje. 

• I oligopolmarkeder med få produsenter vil gjennomsiktighet 
når det gjelder priser kunne slå negativt ut. 

• Med få tilbydere oppstår det fare for koordinerte effekter 
– Stilltiende enighet om å ikke konkurrere 
– Håndheves av en straff om priskrig 

 



Stilltiende samforstand 
• Hva er avveiningene? 

– En bedrift setter ned prisen – får nye kunder – og tjener mer på grunn 
av større salg til tross for en lavere pris. 

– Ulempen er at om dette oppdages av konkurrentene blir det 
«priskrig», og fordelen opphører og «straff» inntrer. 

– Bedriftene må derfor avveie fortjenesten de får dersom ingen setter 
ned prisen mot fortjenesten de får ved å sette ned prisen og dermed 
få mange kunder på kort sikt, og så ende i en priskrig på litt lengre sikt. 

– Jo mindre bedriftene vinner på kort sikt med å sette ned prisen, jo 
mindre vil fristelsen være til å gjøre det. 

– Full og umiddelbar prisgjennomsiktighet vil derfor minske insentivene 
til å prøve å vinne nye kunder gjennom å sette ned prisene. 

• Slik er teorien, men har dette noen praktisk interesse? 
 



Offentlig assistert priskoordinering 
• Markedet for ferdigbetong i Danmark. 
• Salg av ferdigbetong til entrprenører og andre. 
• Kundene hadde liten informasjon om hvilke reelle priser som 

gjaldt på grunn av hemmelige og individuelle rabatter 
• I oktober 1993 besluttet derfor danske 

konkurransemyndigheter å samle inn og publisere 
bedriftsspesifikke faktisk betalte priser for to typer 
ferdigbetong. 

• Meningen var å bedre prisopplysningen for kundene slik at de 
lettere kunne «shoppe rundt» blant ulike tilbydere, og på den 
måten øke konkurransen. 



Hva skjedde? 
• I løpet av et år etter at prisene ble publisert på «portalen» 

steg prisene med 15-20%. 
• Prisøkningen kunne ikke tilskrives endringer i verken 

kostnader eller etterspørsel. 
 





Hva er situasjonen i dagligvaremarkedet? 
• Sterkt konsentrerte markeder 

– Leverandørindustrien er konsentrert 
– Detaljmarkedene er konsentrerte (5 ->  4 -> 3 kjeder).  Coops situasjon? 
– Mange små lokale markeder 
– Nasjonal prising? 

• Er konsumentene prisbevisste? 
– Noen er nok det, mens andre handler på samme butikk uansett? 
– Er konsumentene opptatt av pris på enkeltprodukter, eller er det totalprisen på 

handlekurven som eventuelt bestemmer. 
– Hva betyr vareutvalg og behov for one-stop shopping for konsumentens valg? 

• Mangler konsumentene prisinformasjon? 
– Nasjonale og regionale priskampanjer 
– Mange handler hver dag, og kan bygge opp erfaring over tid (pris, vareutvalg, 

kvalitet etc…) 
– Konsumenter som er opptatt av pris, har rimelig god tilgang til dette? 
– Kan tenkes at konsumenter velger på grunn av mer aggregert informasjon enn 

priser på enkeltprodukter. 
 



Hva med kjedene? 
• De er få (3 grupperinger), men flere profiler. 
• Hvis de setter priser nasjonalt er det lett å respondere på priskutt 

gjennom hele markedet.  
• Kjedene er tilsynelatende sterkt opptatt av konkurrentenes priser 
• Omfattende system med prisinspektører som overvåker 

konkurrenters priser opptil flere ganger per dag 
– Må fokusere på stikkprøver og enkelte (viktige) produkter. 

• Effektiv prisovervåking med få aktører kan virke koordinerende 
– Prisen settes ned for eventuelt å vinne nye kunder 
– Dersom konkurrenter oppdager en prisnedgang raskt, kan de respondere 

raskt 
– Dersom kundene også kan se prisendringer umiddelbart, vil gevinsten av å 

sette ned prisen bli mindre  



Portalen 
• Ambisiøst prosjekt med mye informasjon. 

– Mange sider av portalen er bra, men det må veies opp mot 
kostnadene 

– Mindre problematisk: Kvalitet(?), innhold og produktbredde 
– Mest problematisk: Produktpriser i sann tid 

• Kostnader med å etablere og drifte portalen? 
– 7 - 600 millioner? 

• Vil konsumentene bruke den, hvordan? 
– Ser man for seg at konsumentene skal legge inn en handleliste og så 

finne billigste butikk. 
– Vi vet antakeligvis for lite om hvordan folk velger. 

• Vil kjedene bruke portalen, og til hva? 
• Betydelig usikkerhet knyttet til virkningene av selve portalen. 



Sårbart marked 
• Det er utrolig viktig å få dette riktig. 
• Vi har et lukket marked med høy konsentrasjon på alle ledd, 

verdens høyeste matvarepriser og et svært begrenset 
vareutvalg. 

• Betydelig  fare for at vi gjør vondt verre for norske forbrukere. 
• Kjedene er tilsynelatende delt i synet på portalen. 

– De sparer kostnader på inspektører, men får økte kostnader med å 
tilrettelegge IT-systemer. 

– Ulike prisstrategier for ulike kjeder/profiler. Varebredde versus 
discount. 

• Finnes det andre og smartere måter å gjøre dette på som 
ivaretar forbrukerinteressene uten å innebære fare for 
koordinerte effekter? 
 



Muligheter 
• Valg av alternative modeller avhenger av hva vi vet om konsumentadferd:  

– Hva er det som bestemmer hvor man foretar innkjøpene? 
– Handler vi på detaljert eller aggregert informasjon, eller er det andre ting som 

avgjør (nærhet, one-stop shopping, parkering etc…) 
• VG-modellen: 

– Publisere  priser på et (delvis ukjent) vareutvalg på ukjente tidspunkt: f.eks. 1 - 4 
ganger i året. 

– Kan holde kjedene på tå hev hele tiden, men uten at de kan bruke 
prisinformasjonen til løpende koordinering. 

– Ulempe: dersom vareutvalget er delvis kjent kan kjedene tilpasse seg dette. 
• Prisindeks 

– Gitt at alle produktprisene samles inn i sann tid, kan man publisere aggregerte 
prisindekser som rangerer kjedene/profilene. 

– Produktene kan vektes i indeksen etter omsetning i den enkelte kjede. 
– Hvis denne publiseres ofte kan dette skape et kontinuerlig press på kjedene. 
– Ulempe: Kundene får ikke detaljert prisinformasjon, men kanskje nok? 



Oppsummering 
• Det er gode intensjoner bak både forslaget fra Matkjedeutvalget og 

oppfølgingen fra Stortinget og regjeringen. 
• Når man ikke vet hva man skal gjøre, tyr man ofte til en portal. 
• Det bør bekymre at fagmyndigheter advarer mot utformingen av 

portalen. 
• Paradoks: 

– Hvis kjedene selv hadde satt i verk tilsvarende informasjonsutveksling som 
ligger i portalen, hva ville da har skjedd? 

– Jeg tror at de fleste konkurransemyndigheter verden over ville ansett 
dette som en formålsovertredelse av TFEU art 101 (kkrl. § 10) 
(kartellforbudet). 

– Dette kunne ha medført bøter på inntil 10 % av samlet omsetning. 
• Så kan en mene at en slik politikk er feil, og at denne type 

informasjonsutveksling og gjennomsiktighet er uproblematisk, men 
bevisbyrden ligger da på dem som mener det. 
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