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Forord  

På oppdrag for Reitan Retail og Oda Norway har Menon Economics vurdert mulige konsekvenser av en plikt om 

saklig begrunnelse for forskjeller i innkjøpspriser fra leverandør til dagligvarekjeder og grossister. 

Arbeidet har vært ledet av Kristoffer Midttømme. Katrine Holm Reiso, Petter Krogh Nilsen og Ada Lunde har vært 

prosjektmedarbeidere.  

Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivningsselskap i skjæringspunktet mellom foretaks-

økonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter, 

organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk 

politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå.  

Vi takker Reitan Retail og Oda Norway for et spennende og aktuelt oppdrag.  
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Sammendrag 

Reitan Retail og Oda Norway har i samarbeid med advokatfirmaet BAHR utarbeidet et forslag til midlertidig 

forskrift mot usaklig prisdiskriminering i det norske dagligvaremarkedet. Vi vurderer at denne forskriften kan 

ha flere positive effekter for norske dagligvarekunder. Forskriften kan redusere etableringshindre både på 

leverandør- og kjedeleddet. Forskjeller i innkjøpspriser ble av Oslo Economics og Oeconomica (2017) 

identifisert som det største enkelthinderet for nyetablering av dagligvarekjeder i Norge, og flere tilbydere kan 

øke konkurransen og redusere både innkjøpsprisene og sluttbrukerprisene. Forskriften kan også føre til at 

mindre kjeder og leverandører vokser og derigjennom øke konkurransen og redusere prisene både på 

leverandør- og kjedeleddet. Dersom NorgesGruppen ellers ville vokst på bekostning av mindre kjeder, kan 

forskriften virke avbøtende på dette. På kort sikt, før eventuell etablering finner sted, vil det variere mellom 

varer, kjeder og leverandører hvorvidt forskriften fører til økte eller reduserte innkjøpspriser. Vi anser det som 

sannsynlig at gjennomsnittlige innkjøps- og sluttbrukerpriser vil kunne øke på kort sikt, men dette kan 

oppveies av økt etablering og vekst blant mindre kjeder og leverandører på lenger sikt. Studier av effekter av 

forbud mot ulike innkjøpspriser indikerer at økninger i sluttbrukerpriser på kort sikt kan forventes å være 

moderate, og at økningene kan være kortvarige. 

Stortinget fattet 31. mai 2022 et enstemmig anmodningsvedtak der regjeringen bes om å gjennomføre høring av 

en midlertidig forskrift om usaklig prisdiskriminering i dagligvaremarkedet. I vedtaket fremgår det at dersom 

leverandører med vesentlig markedsmakt skal tilby dagligvarekjeder ulike innkjøpsbetingelser, skal leverandøren 

kunne begrunne ulikheten saklig. Med saklig begrunnelse menes forskjeller som kan begrunnes med at 

leverandøren har ulike produksjons- eller distribusjonskostnader overfor de ulike kjedene, eller at kjedene tilbyr 

tjenester (motytelser) av ulik verdi til leverandørene. Det fremgår at forskriften skal evalueres etter tre år. 

På denne bakgrunn har Reitan Retail og Oda Norway i samarbeid med advokatfirmaet BAHR utarbeidet et forslag 

til midlertidig forskrift. På oppdrag fra Reitan Retail og Oda Norway har vi vurdert forventede effekter i det norske 

dagligvaremarkedet, av en forskrift tilsvarende det forslaget som foreligger fra Reitan Retail og Oda Norway, 

heretter «forskriften».  

Forskriften retter seg mot leverandører med vesentlig markedsmakt. Disse er definert som leverandører med 

markedsandel på mer enn 40 prosent innen én eller flere varekategorier. Forskriften setter ned et generelt 

forbud mot usaklig forskjellsbehandling mellom kunder for leverandører med vesentlig markedsmakt. Dette 

innebærer at leverandører med vesentlig markedsmakt må tilby alle kunder samme typer rabatter eller bonuser, 

markedsføring- og kampanjestøtte eller økonomiske ytelser for kjøp av tjenester. Forslaget innebærer ikke et 

påbud om identiske priser eller vilkår, men setter et saklighetskrav. Det er to hovedkriterier for saklighet; at det 

foreligger relevante kostnadsforskjeller knyttet til levering til de ulike kundene, eller reelle motytelser fra kunden 

som kan begrunne gunstigere vilkår. Det presiseres at leverandøren ikke kan betinge rabatter på individuelle 

salgsmål basert på volumvekst fra den foregående kontraktsperioden. I tillegg til forbudet mot usaklig 

forskjellsbehandling, presiserer forslaget til forskrift noen vilkår som ikke kan anses som reelle motytelser, og 

dermed ikke vil utgjøre saklig grunnlag for prisforskjeller. Dette gjelder i hovedsak rabatter som er egnet til å ha 

utestengende virkning på andre leverandører. 

Avhengig av hva som er årsaken til at kjedene får ulike innkjøpspriser når de forhandler, vil forskriften kunne øke 

eller redusere innkjøpsprisene på kort sikt. Det er vår vurdering at forskriften vil redusere forhandlingsrommet 

leverandører med vesentlig markedsmakt har i møte med kjedene. Isolert sett vil det kunne øke innkjøpspriser 

på kort sikt. Det vil igjen kunne ha negative korttidseffekter for norske dagligvarekunder. Dette skyldes i hovedsak 

at forskriften forskyver forhandlingsmakt i favør dominerende leverandører når det blir vanskeligere for 

enkeltkjeder å fremforhandle individuelle rabatter. Sammenlignet med et fullstendig forbud mot ulike 
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innkjøpspriser, er det imidlertid vår vurdering at forskriften i større grad vil ivareta aktørenes forhandlingsfrihet 

fordi saklig begrunnede innkjøpsprisforskjeller vil være tillatt.  

En mekanisme som kan redusere innkjøpspriser på kort sikt, er dersom NorgesGruppen i dag har en mer troverdig 

trussel enn Rema og Coop om å erstatte leverandørenes produkter med egne merkevarer eller andre alternative 

leverandører, og denne trusselen er avgjørende for at NorgesGruppen får bedre innkjøpsbetingelser enn Rema 

og Coop. Det vil kunne være tilstrekkelig at dette gjelder for noen produkter hos noen leverandører, og at disse 

produktene har effekt på prisene for alle produktene fra en leverandør. En annen mekanisme som kan redusere 

innkjøpspriser er at leverandørene ikke lenger kan la rabattene avhenge av bredden på utvalg eller individuelle 

salgsmål, og dermed ikke kan øke prisene til enkeltkjeder som helt eller delvis erstatter noen av leverandørens 

produkter. Dette reduserer leverandørenes forhandlingsmakt, gjør det lettere for kjedene å erstatte 

enkeltprodukter fra dominerende leverandører og vil kunne redusere innkjøpsprisene eller begrense en 

eventuell prisøkning. Det er naturlig at en slik effekt vil variere på tvers av både produkter og leverandører, ved 

at noen innkjøpspriser vil øke og noen vil reduseres.  

Effekten av forskriften på kort sikt avhenger derfor i stor grad av om NorgesGruppen oppnår bedre betingelser 

fordi de har en trussel om å erstatte leverandørens produkter. Selv om trusselen om å erstatte leverandørens 

produkter kan ha betydning i forhandlingene, finner vi det ikke sannsynlig at denne effekten er avgjørende for 

utfallet i forhandlinger med de fleste dominerende leverandører. Med andre ord finner vi det ikke troverdig at 

trusselen om å erstatte eller nedprioritere ett eller flere av leverandørens produkter er hovedforklaringen til at 

NorgesGruppen får bedre betingelser når det gjelder de fleste leverandører og varer. Vi vurderer derfor under 

tvil at forskyvningen av forhandlingsmakt fra kjeder til dominerende leverandører er av størst betydning, og 

dermed at gjennomsnittlige innkjøpspriser vil kunne øke på kort sikt. Det er imidlertid stor usikkerhet om hva 

som vil bli det faktiske utfallet på kort sikt, og det vil likevel ikke være slik at innkjøpsprisene vil øke for alle kjeder, 

leverandører eller produkter. Kjeder med relativt lav forhandlingsmakt vil kunne få lavere innkjøpspriser. I tillegg 

vil innkjøpsprisene for alle kjedene kunne reduseres for de leverandører og produkter der NorgesGruppen 

oppnår bedre betingelser fordi de har en trussel om å erstatte leverandørens produkter.   

Selv om det normalt vil være slik at en økning i gjennomsnittlige innkjøpspriser på kort sikt medfører en økning i 

gjennomsnittlige sluttbrukerpriser, vil det ikke alltid være tilfelle. Dersom NorgesGruppen for eksempel har 

høyere kostnader enn Rema og Coop, og forskriften medfører at Rema og/eller Coop får lavere absolutte 

innkjøpspriser fordi de har lavere forhandlingsmakt i dag, kan konkurransepresset fra disse styrkes så mye at 

forskriften bidrar til å redusere gjennomsnittlige sluttbrukerpriser på kort sikt selv om gjennomsnittlige 

innkjøpspriser øker. Alternativt vil forskriften kunne redusere gjennomsnittlige sluttbrukerpriser dersom 

NorgesGruppens fordeler i innkjøpspriser har kommet forbrukerne til gode gjennom økt butikktetthet i stedet 

for lavere priser, fordi NorgesGruppen konkurrerer hardere på etablering enn priser. Uten ytterligere 

informasjon om NorgesGruppens prissetting og strategi i dag, anser vi det imidlertid som sannsynlig at 

sluttbrukerprisene følger innkjøpsprisene på kort sikt og følgelig at både gjennomsnittlige innkjøps- og 

sluttbrukerpriser vil kunne øke.  

Dersom rabattene som benyttes i dag har helt eller delvis utestengende virkinger, finner vi at forskriften vil føre 

til at konkurrerende leverandører vokser. Vi finner det også sannsynlig at forskriften vil føre til at mindre kjeder 

vokser. Dette vil kunne øke konkurransen i begge ledd, og dempe eller reversere en eventuell økning i 

sluttbrukerpriser. 

Økte sluttbrukerpriser på kort sikt er i tråd med den begrensede empiriske litteraturen som analyserer effekter 

av forbud mot ulike innkjøpspriser. Den mest omtalte empiriske studien i den offentlige debatten er Allain, 

Chambolle og Turolla (2022).  Studien indikerer 2-3 prosent høyere sluttbrukerpriser på nasjonale merkevarer 

relativt til egne merkevarer under et forbud mot ulike innkjøpspriser. Siden egne merkevarer utgjør 1/3 av 
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produktene i markedet, finner forfatterne at gjennomsnittseffekten av forbudet for alle produkter er litt under 

2 prosent (nasjonale og egne merkevarer samlet). Selv om studien har flere svakheter og overføringsverdien til 

Norge kan være lav, kan vi av studien lære at sluttbrukerprisene ikke nødvendigvis vil øke drastisk på kort sikt 

som følge av en forskrift. Til forskjell fra et forbud mot ulike innkjøpspriser, vil det dessuten med forskriften 

fortsatt være rom for forhandling. Følgelig er det med forskriften forventet at priseffekten vil være betydelig 

mindre enn ved et forbud. Det impliserer at studien tilsier kortsiktige effekter av forskriften på sluttbrukerpriser 

på godt under 2 prosent. I tillegg indikerer studien at effektene avtar etter (kort) tid og følgelig at 

sluttbrukerprisene kan falle igjen relativt raskt. 

På lenger sikt finner vi det det sannsynlig at forskriften vil kunne redusere etableringshindre både på leverandør- 

og kjedeleddet. Det vil kunne øke konkurransen og redusere både innkjøps- og sluttbrukerprisene. Dersom 

trenden i fravær av forskrift ville ha vært at den største aktøren vokser på bekostning av mindre kjeder, kan 

forskriften virke avbøtende på dette. Forskjeller i innkjøpspriser ble av Oslo Economics og Oeconomica (2017) 

identifisert som det største enkelthinderet for nyetablering av dagligvarekjeder i Norge. Gitt at det i dag er den 

største kjeden som får de beste innkjøpsbetingelsene, er det etter vår vurdering usannsynlig at en liten 

nykommer i dag vil få like gode betingelser som de større kjedene. Det tilsier at dersom en kjede skal etablere 

seg i dag, må den være mer effektiv enn de eksisterende kjedene. Med likere innkjøpspriser vil også kjeder som 

er like effektive som de eksisterende kjedene kunne etablere seg. Det vil øke konkurransepresset i markedet og 

føre til lavere sluttbrukerpriser. Likere innkjøpspriser vil også gjøre mindre kjeder som allerede er i markedet i 

dag mer konkurransedyktige. Vi forventer derfor at likere innkjøpspriser vil føre til at mindre kjeder vokser, noe 

som igjen kan bidra til økt konkurranse og redusere sluttbrukerprisene. Dersom mindre kjeder i tillegg får 

reduserte absolutte innkjøpspriser som følge av forskriften, forsterkes denne effekten.  

Dersom det i dag benyttes vilkår og gis rabatter til de ulike kjedene som er effektivitetsfremmende, men som 

likevel ikke kan begrunnes saklig under forskriften, vil forskriften kunne redusere effektiviteten i verdikjeden. 

Med dette mener vi at enkelte effektive avtaler mellom leverandør og kjede kanskje ikke lenger vil bli inngått 

med forskriften. Grunnen er at forskriften kan gjøre det utfordrende for leverandør og kjede å fordele gevinsten 

som oppstår som følge av avtalen. Dersom eksempelvis kjeden ikke blir tilgodesett med deler av gevinsten, kan 

det føre til at kjeden ikke vil inngå avtalen selv om den ville økt effektiviteten i verdikjeden. Faren for dette er 

imidlertid vesentlig lavere enn ved et fullstendig forbud mot prisdiskriminering, ettersom forskriften i større grad 

ivaretar aktørenes forhandlingsfrihet. Alle effekter av forskriften, både de positive og de negative, vil bli mindre 

sammenlignet med et fullstendig forbud mot prisdiskriminering. 

Vi anser det som usannsynlig at vi innen tre år, som er det evalueringsvinduet Stortinget har bedt om, vil 

observere etableringseffekter på leverandør- og kjedeleddet. At forskriften er midlertidig, kan i seg selv redusere 

aktørenes insentiv til å etablere seg fordi de vet at forskriften kan bli reversert, se kapittel 3.2. Følgelig er det vår 

vurdering at en evaluering etter tre år ikke vil vise et helhetlig bilde av effektene av forskriften, og de kortsiktige, 

negative effektene vil kunne tillegges for mye vekt i en slik evaluering. 

Vi har vurdert effekter av forskriften på pris, etablering, ekspansjon og avtalefrihet. Det finnes åpenbart flere 

andre relevante konkurranseparametere i det norske dagligvaremarkedet, som lokalisering, handleopplevelse 

og utvalg. Effekter på mange av disse kan imidlertid knyttes til effekter på nettopp pris og etablering. Eksempelvis 

vil mangfold og utvalg kunne øke med økt etablering, mens service og kvalitet, både på produsent- og 

kjedeleddet, forventes å også øke med økt konkurranse som medfører reduserte priser.  

Utgangspunktet for analysen er forutsetninger om at det foregår reelle forhandlinger mellom kjedene og 

leverandørene som omfattes av forskriften, og at kjedene har direkte eller indirekte forhandlingsmakt. Videre 

legger vi til grunn at innkjøpsprisene i stor grad er lineære. Vi finner at det ikke er mulig å endelig konkludere 
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med hva som er årsaken til at kjedene får ulike innkjøpspriser, men vi finner det likevel sannsynlig at 

prisforskjellene har sitt utspring i størrelse, enten relativ størrelse i form av markedsandel eller absolutt størrelse 

i form av volum. Bakgrunnen for forutsetningene er en omfattende gjennomgang av offentlige innspill og 

rapporter utarbeidet av ulike oppdragsgivere i forbindelse med faktiske og mulige reguleringer i 

dagligvaremarkedet, dokumentert i vedlegg B og C.  
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1. Bakgrunn og avgrensing 

1.1. Bakgrunn 

Debatten om konkurransen i dagligvaremarkedet og forskjeller i innkjøpspriser har pågått i mange år. I nyere tid 

har Nærings- og Fiskeridepartementet publisert stortingsmeldingen «Daglegvare og konkurranse – kampen om 

kundane». Daværende nærings- og fiskeriminister, Iselin Nybø (V), uttalte at konkurranseforholdene i det norske 

dagligvaremarkedet er utfordrende og at det er vanskelig for nye aktører å etablere seg. I tillegg ble det pekt på 

at det er høyere priser og mindre vareutvalg i Norge, sammenlignet med våre naboland (Meld. St. 27 (2019-

2020)).  

Regjeringen oppnevnte 17. oktober 2019 en arbeidsgruppe for å gi råd om hvorvidt det skal innføres restriksjoner 

på hvor store forskjeller det kan være i dagligvarekjedenes innkjøpspriser. Utvalget anbefalte at det ikke burde 

innføres et forbud mot prisdiskriminering i sektoren (Gabrielsen, Moen og Nilssen, 2020). Konkurransetilsynet 

gjorde samtidig en kartlegging som fant at det var store forskjeller i innkjøpspriser mellom kjedene til fordel for 

NorgesGruppen, og at disse forskjellene i noen tilfeller var på over 15 prosent i 2017 (Konkurransetilsynet, 2019). 

Deres oppfølgende rapport (Konkurransetilsynet, 2020) viser at dette også var tilfelle i 2018 og 2019.  

Næringsminister Jan Christian Vestre inviterte til et åpent dagligvareseminar 10. mai 2022, der sentrale 

dagligvareaktører fikk mulighet til å fremme sitt synspunkt om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. 

Det overordnede spørsmålet for seminaret var hvorvidt aktørene synes det er hensiktsmessig å innføre en 

strengere regulering av forskjeller i innkjøpspriser.   

Det var enighet blant aktørene på seminaret om at det foreligger store forskjeller i innkjøpspriser, men uenighet 

om hva som er riktig verktøy for å fremme konkurransen i dagligvaremarkedet1. Blant aktørene som synes å være 

imot strengere regulering av forskjeller i innkjøpspriser, eller ønsker et bedre kunnskapsgrunnlag før en eventuell 

regulering implementeres, finner vi NHO Mat og Drikke, Dagligvareleverandørenes forening, Orkla, Nortura, 

Bunnpris, Dr. Oetker, NorgesGruppen, TINE, Scandza og Ringnes. Det fremføres ulike argumenter for hvorfor det 

ikke bør innføres regulering. Flere leverandører viser til at kjedene har kjøpermakt. Noen leverandører viser til 

at regulering kan føre til økt produksjon av egne merkevarer. NHO mat og drikke hevder kjedene benytter sin 

kjøpermakt til å presse leverandørene, og at terskelen for markedsinngripen bør være høy. 

Dagligvareleverandørenes forening mener problemet i dagligvaremarkedet er maktkonsentrasjon på 

kjedeleddet som påvirker leverandørenes tilgang til markedet, og at markedsinngripen ikke er en gunstig løsning 

per nå. Orkla hevder at prisforskjeller er resultat av en tøff forhandlingssituasjon, og at det er viktig å se på de 

bakenforliggende årsakene til at det er forskjeller i innkjøpspriser. Nortura mener regulatorisk inngripen må være 

nøye utredet og være av permanent art for å skape forutsigbarhet i en bransje med små marginer. Bunnpris 

hevder at 1-3 prosent forskjeller i innkjøpspriser kan ha store negative effekter på konkurransen, men at 

hovedproblemet er importvernet. Dr. Oetker mener at det er nødvendig med en utredning av effektene av 

forskjeller i innkjøpspriser, men at man bør være restriktiv med regulering. NorgesGruppen mener et forbud 

sannsynligvis vil føre til høyere priser til forbrukeren. TINE anser konkurransesituasjonen i meierimarkedet som 

tøff. De er opptatt av å sikre sterke uavhengige merkevareleverandører, og er bekymret for at regulering kan 

føre til økt produksjon av egne merkevarer. Scandza peker på at det er skadelig med monopol på 

leverandørleddet, og hevder leverandørleddet er mer konsentrert i Norge enn i våre naboland. De ønsker et mer 

 

1 Nærings- og fiskeridepartementet. (2022a). Dagligvareseminaret 10. mai. Hentet fra: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dagligvareseminar/id2911067/ 
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robust kunnskapsgrunnlag før eventuelle reguleringer implementeres. Ringnes er også bekymret for at 

regulering kan føre til økt produksjon av egne merkevarer. De hevder økt satsing på egne merkevarer hos kjedene 

vil redusere merkevareleverandørers insentiv til å konkurrere. 

Blant aktørene som er for en strengere regulering av forskjeller i innkjøpspriser, finner vi Reitan Retail/Rema, 

Coop, Oda, Forbrukerrådet, og NHO Service og Handel. Rema viser til Konkurransetilsynets2 vurdering av at 

prisforskjeller på (bare) 3-5 prosent kan ha skadelige effekter på etablering på lengre sikt. De viser også til at 

antall kjeder er redusert fra fem til tre store siden 2001. Coop mener dagens lovverk ikke er tydelig nok og bør 

strammes inn. Videre påpeker Coop at det er bekymringsverdig at aktørene som er imot en strengere regulering 

av forskjeller i innkjøpspriser er de aktørene som har størst resultatmarginer i dagligvaremarkedet. Oda mener 

at det er påfallende at prisnivået på dagligvarer er 30-40 prosent høyere i Norge enn i Sverige, mens det ikke er 

tilfelle for sammenlignbare varer som klær og elektronikk. De hevder de høye matvareprisene skyldes de store 

forskjellene i innkjøpspriser og høy markedskonsentrasjon. Forbrukerrådet hevder prisforskjellene er skadelige 

for forbrukerne, og at det er lite som tyder på at den rabatterte innkjøpsprisen til NorgesGruppen kommer 

forbrukerne til gode. De mener at dagens situasjon i verste fall kan føre til at det blir to dominerende 

dagligvareaktører på sikt. NHO Service og Handel mener dominerende aktører må være sitt ansvar bevisst, og at 

store prisforskjeller kan være konkurranseskadelige. De hevder det er sterke bånd mellom de store 

leverandørene og de store kjedene, og at prisforskjeller i særlig grad påvirker mindre konkurrenter.  

I etterkant av seminaret oversendte Konkurransetilsynet et brev til Nærings- og fiskeridepartementet 

(Konkurransetilsynet, 2022). Der påpekte Konkurransetilsynet at de har identifisert avtaler, adferd og 

omstendigheter som kan svekke konkurransen i dagligvaremarkedet uten at forbudsbestemmelsene i 

konkurranseloven gir hjemmel for å gripe inn. Utfordringene er blant annet knyttet til forskjeller i innkjøpspriser. 

Det er derfor Konkurransetilsynets anbefaling at det innføres et nytt konkurransefremmende verktøy. Med dette 

verktøyet kan Konkurransetilsynet gjennom enkeltvedtak rettet mot enkeltaktører pålegge 

konkurransefremmende tiltak i tilfeller som dagens lovgivning ikke kan håndtere effektivt. Som alternativ til det 

foreslåtte konkurransefremmende verktøyet, anbefaler Konkurransetilsynet utredning av sektorspesifikk 

forskriftsregulering med hjemmel i konkurranselovens § 14 for å håndtere utfordringer knyttet til ulike 

innkjøpsbetingelser. Også Forbrukerrådet har i etterkant av seminaret oversendt Nærings- og 

fiskeridepartementet et notat med forslag til mulige konkurransefremmende tiltak i dagligvaremarkedet 

(Forbrukerrådet, 2022b). De mener også det er «nødvendig med strengere regulering av ubegrunnede 

innkjøpsprisforskjeller» og foreslår blant annet å begrense eller forby lojalitetsrabatter, joint marketing rabatter 

og hylleavgifter.  Næringsministeren har i etterkant stilt seg positiv til Konkurransetilsynets forslag (Nærings- og 

fiskeridepartementet, 2022b).  

Stortinget fattet 31. mai 2022 et enstemmig anmodningsvedtak der regjeringen bes om å gjennomføre høring av 

en midlertidig forskrift om usaklig prisdiskriminering i dagligvaremarkedet som medfører at leverandører med 

vesentlig markedsmakt må begrunne ulike innkjøpsbetingelser saklig. Med saklig begrunnelse menes forskjeller 

som kan begrunnes med at leverandøren har ulike produksjons- eller distribusjonskostnader overfor de ulike 

kjedene, eller at kjedene tilbyr tjenester (motytelser) av ulik verdi til leverandørene (se kapittel 3 for ytterligere 

informasjon om forskriften).  

 

2 Konkurransetilsynet (2018a). Høringssvar fra Konkurransetilsynet. (Rapport utarbeidet av Oslo Economics). Hentet 
fra: Høring av to utredningsrapporter om dagligvaresektoren - regjeringen.no  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-to-utredningsrapporter-om-dagligvaresektoren/id2578961/?uid=40ea8eab-eccd-4537-9003-542c48e0d547
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1.2. Oppdrag 

I forbindelse med at Stortingets vedtak, har Reitan Retail og Oda Norway i samarbeid med advokatfirmaet BAHR 

utarbeidet et forslag til midlertidig forskrift om usaklig prisdiskriminering med tilhørende merknader (Oda 

Norway og Reitan Retail, (2022). Professorene Øystein Foros (NHH) og Hans Jarle Kind (NHH) har vært 

fagøkonomiske rådgivere, og professor Erling Hjelmeng (UiO) juridisk rådgiver. 

Det fremgår av dette forslaget til forskrift at Reitan Retail og Oda Norway mener forskriften styrker 

etableringsmulighetene og konkurransen i kjede- og leverandørleddet. Det kan redusere prisene, spesielt over 

tid. Videre mener de at forskriften på kort sikt både kan gi lavere og høyere innkjøps- og sluttbrukerpriser, og at 

effekten av forskriften på kort sikt derfor er usikker. 

På oppdrag fra Reitan Retail og Oda Norway har vi vurdert forventede effekter i det norske dagligvaremarkedet, 

av en forskrift tilsvarende det forslaget som foreligger fra Reitan Retail og Oda Norway.  

1.3. Metode 

Den teoretiske litteraturen er ikke entydig når det gjelder konsekvenser av å begrense eller forby forskjeller i 

innkjøpspriser. Avhengig av hvilke forutsetninger som legges til grunn i modellene og hva som er årsaken til 

forskjeller i innkjøpspriser, vil konsekvensene kunne være både økt og redusert konkurranse.  

I fravær av entydig teoretisk litteratur, er det særlig relevant å se til erfaringer fra andre land eller markeder når 

det gjelder konsekvenser av restriksjoner på innkjøpspriser. Det er imidlertid få land som har hatt restriksjoner, 

og det finnes lite empirisk litteratur på området. Det er derfor utfordrende å vurdere konsekvensene av en 

forskrift som medfører plikt om saklig begrunnelse for forskjeller i innkjøpspriser basert på en gjennomgang kun 

av empirisk litteratur.  

Videre er det usikkerhet knyttet både til hvilke forhold som gjelder i det norske dagligvaremarkedet, og følgelig 

hvilke forutsetninger det er mest relevant å legge til grunn i analysene, samt hva som er årsaken til dagens 

forskjeller i innkjøpspriser.  

For å analysere konsekvenser av forskriften, har vi derfor valgt å gjennomgå offentlige innspill og rapporter som 

er utarbeidet for ulike oppdragsgivere, samt relevante rapporter, notater og innstillinger fra Konkurransetilsynet, 

Stortinget og Nærings- og fiskeridepartementet, for å vurdere om det i dag er tilstrekkelig konsensus om et sett 

forutsetninger og/eller årsaker som kan legges til grunn som ett eller flere realistiske scenarier i det norske 

dagligvaremarkedet. Innenfor rammene av valgt scenario belyser vi konsekvenser av forskriften ved bruk av 

egnet teoretisk og empirisk litteratur. 

Vi vurderer konsekvenser forskriften vil ha på både kort og lang sikt. At forskriften vil kunne påvirke en rekke 

konkurranseparametere gjør det særlig viktig å se på helheten, og ikke kun fokusere på effekten på én parameter 

isolert sett. Negative effekter av økt pris til forbruker på kort sikt vil for eksempel kunne oppveies av positive 

effekter av økt etablering på kjedeleddet og/eller leverandørleddet som igjen kan føre til lavere priser til 

forbruker på lengre sikt. 

1.4. Relevant scenario for det norske dagligvaremarkedet og valg av litteratur 

Analysen er basert på et sett karakteristikker vi mener troverdig beskriver det norske dagligvaremarkedet. Disse 

karakteristikkene er lagt til grunn etter en omfattende gjennomgang av offentlige innspill og rapporter, redegjort 
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for i vedlegg B, samt vår tolkning av den offentlige debatten holdt opp mot offentlig tilgjengelig informasjon om 

dagligvaremarkedet og økonomisk teori, redegjort for i vedlegg C.   

Vi finner følgende karakteristikker beskrivende for det norske dagligvaremarkedet: 

• Det er reelle forhandlinger mellom kjedene og leverandørene som omfattes av forskriften 

• Både kjedene og leverandørene som omfattes av forskriften har noe forhandlingsmakt, men 

forhandlingsmakten varierer på tvers av kjeder, leverandører og produkter 

• I hovedsak forhandles det rabatter for hele porteføljen av produkter samlet, og i mindre utstrekning 

direkte for enkeltvarelinjer 

• Fordeling av profitt mellom kjedene og leverandørene skjer i hovedsak gjennom enhetsprisene på 

produktene det forhandles om 

• Eventuelle faste betalinger/rabatter går i hovedsak fra leverandørene til kjedene 

• Det er den største kjeden, NorgesGruppen, som får de beste innkjøpsprisene 

• Vi kan ikke endelig konkludere på årsaken til at kjedene får ulike innkjøpspriser, men forskjeller har trolig 

direkte eller indirekte sammenheng med kjedenes relative størrelse i form av markedsandel eller 

absolutt størrelse i form av volum 

Basert på disse karakteristikkene, anser vi den forhandlingsbaserte teoretiske litteraturen som relevant for det 

norske dagligvaremarkedet.3 I denne litteraturen har detaljistene direkte eller indirekte kjøpermakt. Videre 

legger vi til grunn forhandlingslitteratur som antar at det er enhetsprisene som benyttes til å fordele profitt, altså 

at innkjøpsprisene er lineære. Med denne avgrensingen inkluderer vi mange av de mest omtalte teoretiske 

studiene i den offentlige debatten om ulike innkjøpspriser. 

I tillegg anser vi som relevant den teoretiske litteraturen som studerer leverandørens mulighet til å gi rabatter 

som har helt eller delvis utestengende effekter på faktiske eller potensielt konkurrerende leverandører. Dette 

fordi vilkår som rommer motytelser, eller baserer seg på eksponering i butikk eller oppnådd andel av salg, kan 

ha utspring i andre ønskede oppnådde mål og effekter enn det som er lagt til grunn i den forhandlingsbaserte 

teoretiske litteraturen om prisdiskriminering. Vi har ikke undersøkt om, og har ikke indikasjoner på at, det avtales 

eksklusivitet mellom leverandører og kjeder. Rabatter som betales fra leverandør til kjede kan imidlertid være 

betaling for helt eller delvis eksklusivitet, eller ha en utestengende effekt. Dette gjelder særlig dersom rabattene 

er betinget på individuelle salgsmål, eller forplikter kjedene til å kjøpe leverandørenes konkurranseutsatte 

produkter i bytte mot lavere pris på leverandørens monopolprodukt. 

Vi legger i hovedsak til grunn teoretisk litteratur som omhandler offentlige priser. Offentlige priser er en vanlig 

forutsetning i teoretiske modeller med lineære priser. Forhandlingene i det norske dagligvaremarkedet er 

imidlertid ikke offentlige, men derimot i stor grad hemmelige. Problematikken rundt hemmelige forhandlinger 

har i den offentlige debatten handlet om at innkjøpsprisene kan øke dersom man, ved et forbud mot 

prisdiskriminering, går fra hemmelige til offentlige innkjøpspriser4. Teorien det vises til, baserer seg på ikke-

lineære innkjøpspriser. Med forskriften må usaklige forskjeller i innkjøpspriser begrunnes. Til forskjell fra et 

forbud mot prisdiskriminering, er det med forskriften fortsatt rom for hemmelige forhandlinger om begrunnede 

 

3 Det presiseres at det ikke utelukker innsikt fra modeller som legger til grunn take-it or leave-it kontrakter, der 
leverandøren dikterer prisen, da disse i mange tilfeller vil danne grunnlaget for utgangspunktet i forhandlingene. 
4 Dette fordi med hemmelige kontrakter vil leverandørene ha insentiv til å reforhandle kontraktene og tilby lavere 
innkjøpspriser til øvrige kjeder når én kjede har akseptert. Dette vil kjedene forutse, og det vil presse innkjøpsprisene 
ned for samtlige kjeder.  
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rabatter som opprettholder usikkerheten rundt hvilke innkjøpspriser konkurrentene har. Følgelig, i den grad 

hemmelighold fører til at innkjøpsprisene er lavere i dag enn de ellers ville ha vært, forventer vi at det også vil 

være tilfelle med forskriften. 
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2. Markedsutvikling frem til i dag 

2.1. Høy og økende konsentrasjon på kjedeleddet 

Kjedeleddet består av selgere av dagligvarer til forbrukere i Norge. I dag har de tre største paraplykjedene, 

NorgesGruppen, Coop og Rema 1000, en samlet markedsandel på 96 prosent, ifølge tall fra NielsenIQ.5 

Figur 1 viser den historiske utviklingen i markedsandeler fordelt på de tre store paraplykjedene, i tillegg til 

Bunnpris, ICA, Lidl og Smart Club. NorgesGruppens markedsandel har økt fra 34 prosent i 2005 til 44 prosent i 

2021, i samme periode har Remas markedsandel økt fra 17 til 23 prosent, og Coops markedsandel har økt fra 24 

til 30 prosent. I tillegg hadde Bunnpris 2,5 prosent markedsandel i 2005, og denne er økt til 3,4 prosent i 2021.6 

I figuren vises også Herfindahl-Hirschman-indeksen (HHI), som er et mål på konsentrasjonen i et marked. 

Indeksen går fra 0 til 10,000, der 10,000 indikerer at én aktør har 100 prosent markedsandel (et monopol).7 Ifølge 

praksis fra Konkurransetilsynet og EU-kommisjonen er en HHI på over 2 000 en indikasjon på at markedet har 

høy konsentrasjon.8 I figuren ser vi, fra sekundæraksen, at målet på HHI i det norske dagligvaremarkedet har økt 

fra 2 500 i 2006 til nærmere 3 500 i 2021. 

Figur 1: Markedsandeler i dagligvaremarkedet (prosent, venstre akse) og HHI (høyre akse). Kilde: Dagligvarehandelen 
(2022)9 og Meld. St. 27. (2019-2020), s. 49 

 

 

 

5 Dagligvarehandelen. (2022). Dagligvarefasiten. Hentet fra: Dagligvarefasiten | Dagligvarehandelen 
6 Dagligvarehandelen. (2022). Dagligvarefasiten 2022. Hentet fra: Dagligvarefasiten 2022final no bleed.pdf 
(dagligvarehandelen.no)  
7 Indeksen konstrueres ved å summere kvadratet av markedsandelene til aktørene. 
8 Se Europakommisjonen sine retningslinjer for horisontale fusjoner (2004/C 31/03) og sak COMP/ JV.55 – 
Hutchison/RCPM/ECT. 
9 Dagligvarehandelen. (2022). Dagligvarefasiten. Hentet fra: Dagligvarefasiten | Dagligvarehandelen 
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Det har vært store endringer i dagligvaremarkedet siden 2005. Da var det fire store paraplykjeder, der ICA hadde 

en markedsandel på 18,9 prosent. I tillegg var både Lidl og Smart Club til stede i markedet frem til 2008. ICA trakk 

seg ut av Norge i 2014 etter å ha erfart en nedadgående trend i flere år. ICA har senere uttalt at det var et resultat 

av ulike innkjøpspriser fra leverandørenes side (Blyverket, 2021). Det har ikke vært etablering av fullskala fysiske 

dagligvarebutikker siden 2004. Mindre nisjebutikker med begrenset vareutvalg som Iceland, Picard, og Marks & 

Spencer Food har likevel kommet til i et begrenset omfang. I tillegg har det vært etablering fra nettaktører som 

Oda (tidligere Kolonial.no) og Marked.no. Sistnevnte la ned driften i 2018 og begrunnet dette med at de fikk 

dårlige innkjøpsbetingelser.10  

Det norske kjedeleddet er dermed sterkt konsentrert, og konsentrasjonen har vært økende. Den største aktøren 

har hatt økende markedsandeler over tid, samtidig som mindre aktører har forlatt markedet.  

Til sammenligning er det også høy konsentrasjon på kjedeleddet i Sverige, Finland og Danmark, men en sentral 

forskjell er at de andre landene har flere mindre og/eller internasjonale aktører i dagligvaremarkedet (Menon, 

2018). 

2.2. Høy konsentrasjon på leverandørleddet, særlig innen enkelte kategorier 

Leverandørleddet består av aktører som produserer og videreselger produkter som selges av kjedene. 

Sammenlignet med kjedeleddet, er det flere leverandører innenfor dagligvare i det norske markedet. I 2016 

bestod 94 prosent av aktørene på leverandørleddet av små og mellomstore bedrifter, mens de øvrige 6 prosent 

stod for 50 prosent av omsetningen innen dagligvaremarkedet (Menon, 2022). Matkjedeutvalget fant at i 

halvparten av et utvalg varekategorier stod markedslederen for mer enn 50 prosent av omsetningen i kategorien 

(NOU 2011: 4). NorgesGruppen har også tidligere opplyst at de ti største leverandørene står for halvparten av 

deres omsetning.11 De største leverandørene i Norge er TINE SA, Nortura SA og Orkla ASA, i tillegg til Carlsberg 

(Ringnes) som er en stor leverandør innenfor drikkevare. Disse leverandørene har sterke merkevarer som 

Jarlsberg, Gilde, Nora og Tuborg (Meld. St. 27 (2019-2020)). 

Figur 2 viser konsentrasjon for et utvalg varekategorier. Av de undersøkte varekategoriene er det er høyest 

konsentrasjon i produktgruppen for melk, ferske pølser, snus/munntobakk og ost, med en HHI på henholdsvis 

ca. 6 000, 5 000, 4 500 og 4 200. Som tidligere nevnt indikerer en HHI over 2 000 høy grad av konsentrasjon. 

Figuren viser også at HHI for melk har falt i tidsperioden. Dette kan forklares med at Tines markedsandel har blitt 

mindre (Meld. St. 27 (2019-2020)). Nibio (2018) peker på at importvernet på landbruksvarer kan være en av 

årsakene til høy konsentrasjon på leverandørleddet i landbrukssektoren, fordi enkelte varekategorier, som melk, 

blir skjermet for utenlandsk konkurranse.  

Leverandørleddet er, i likhet med kjedeleddet, sterkt konsentrert. På leverandørleddet er det noen 

varekategorier som skiller seg særlig ut ved å være særlig sterkt konsentrerte. 

Sammenlignet med Sverige, er det høyere konsentrasjon på leverandørleddet i Norge. I svenske butikker er det 

59 prosent flere leverandører, enn i norske sammenlignbare butikker (Menon, 2019b). 

 

10 Solem. (2018). Marked.no gir opp og legger ned. Dagens Næringsliv. Hentet fra: Marked.no gir opp og legger ned | 
DN 
11 NorgesGruppen. (2017). Faktaark November 2017. NorgesGruppen: 
https://www.norgesgruppen.no/globalassets/konkurranse_2017.pdf   

https://www.dn.no/handel/stein-erik-hagen/ole-vinje/runar-hollevik/markedno-gir-opp-og-legger-ned/2-1-248622
https://www.dn.no/handel/stein-erik-hagen/ole-vinje/runar-hollevik/markedno-gir-opp-og-legger-ned/2-1-248622
https://www.norgesgruppen.no/globalassets/konkurranse_2017.pdf


   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 4  R A P P O R T  

 

Figur 2: HHI for store varekategorier i dagligvaremarkedet. Kilde: Meld. Stort. 2020, s.6112 

 

 

 

 

 

12 Beregningene er basert på data fra analyseselskapet Nielsen, innhentet og behandlet av Konkurransetilsynet, på 
vegne av Nærings- og fiskeridepartementet 
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3. Forslag til forskrift om usaklig prisdiskriminering 

3.1. Om forskriften  

Stortinget fattet 31. mai 2022 et enstemmig anmodningsvedtak der regjeringen bes om å gjennomføre høring av 

en midlertidig forskrift om usaklig prisdiskriminering i dagligvaremarkedet og komme tilbake til Stortinget med 

resultater av høringen innen utgangen av 2022: 

«Stortinget ber regjeringen sende på høring en midlertidig forskrift i medhold av konkurranseloven § 

14 om usaklig prisdiskriminering, og eventuelt andre bestemmelser om usaklig prisdiskriminering. 

Følgende hensyn bør være en del av høringsutkastet: 

a. En operasjonell definisjon av vesentlig markedsmakt 

b. En operasjonell definisjon av hva som utgjør en varekategori 

c. En operasjonell definisjon av ulike innkjøpsbetingelser 

d. At dersom leverandører med vesentlig markedsmakt skal tilby dagligvarekjeder og grossister 

ulike innkjøpsbetingelser, skal leverandøren kunne begrunne ulikheten saklig. Det vises til vedtak 

572 (jf. Innst. 185 S (2020–2021) for definisjon og konsekvenser av forskjeller i innkjøpsbetingelser 

som ikke kan begrunnes saklig. 

Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget innen utgangen av 2022 med resultatene av høringen, og 

forslag til videre oppfølging. Det bør inngå i høringsgrunnlaget at forskriftene skal evalueres etter 3 år, 

og at evalueringen skal fremlegges for Stortinget.»13 

Vedtaket må ses i sammenheng med stortingets tidligere vedtak 572 av 4. februar 2021:  

«Stortinget ber regjeringen klargjøre overfor Konkurransetilsynet at tilsynet i sitt arbeid må legge til 

grunn at leverandører med en dominerende stilling har et særlig ansvar for å vise at forskjeller i 

innkjøpsbetingelser er saklig begrunnet og ikke skader konkurransen. Det må legges til grunn at 

forskjeller i innkjøpspris fra dominerende leverandører, som ikke har en saklig begrunnelse gjennom 

forskjeller mellom kjedene i produksjons- eller distribusjonskostnader, eller ulik verdi på konkrete 

motytelser, skader konkurransen mellom kjedene. Det bør formidles til de ulike aktørene i bransjen, 

både på leverandør- og kjedeleddet, at selv om bevisbyrden ligger på leverandørene, er kjedene i like 

stor grad ansvarlige for å etterleve regelverket.»14 

På bakgrunn av dette har Reitan Retail og Oda Norway i samarbeid med advokatfirmaet BAHR utarbeidet et 

forslag til midlertidig forskrift med tilhørende merknader. Professorene Øystein Foros (NHH) og Hans Jarle Kind 

(NHH) har vært fagøkonomiske rådgivere, og professor Erling Hjelmeng (UiO) juridisk rådgiver. Forslaget til 

forskrift kan leses i sin helhet i 4.4.Vedlegg D. I det videre gjennomgås sentrale trekk ved forslaget til forskrift 

som har betydning for vurderingen av de konkurransemessige konsekvensene. 

Forskriften retter seg mot leverandører med vesentlig markedsmakt, definert som en leverandør med en 

markedsandel på mer enn 40 prosent innen én eller flere varekategorier. Varekategorier med årlig omsetning på 

under 100 millioner kroner omfattes ikke. Videre gjelder forskriften for leverandørens samlede engasjement med 

 

13 Vedtak 612 (jf. Innst. 322 S (2021-2022)), 31. mai 2022 (https://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=88761).  
14 Vedtak 572 (jf. Innst. 185 S (2020–2021)), 4. februar 2021 (https://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=80341). 
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kunde, slik at leverandøren vil være bundet av forskriften også for produkter utenfor kategorien hvor de er ansett 

å ha vesentlig markedsmakt. For å definere varekategorier foreslås en operasjonell definisjon basert på de 

varekategoriene som allment benyttes i bransjen i dag, eksempelvis NielsenIQ sin inndeling. 

Forslagets § 3 setter ned et generelt forbud mot usaklig forskjellsbehandling mellom kunder av leverandører med 

vesentlig markedsmakt. Dette innebærer at leverandører med vesentlig markedsmakt må tilby alle kunder 

samme typer rabatter eller bonuser, markedsføring- og kampansestøtte eller økonomiske ytelser for kjøp av 

tjenester. Forslaget innebærer likevel ikke et påbud om identiske priser eller vilkår, men setter et saklighetskrav. 

Det er to hovedkriterier for saklighet; at det foreligger relevante kostnadsforskjeller knyttet til levering til de ulike 

kundene, eller reelle motytelser fra kunden som kan begrunne gunstigere vilkår. Med reelle motytelser menes 

ytelser som krever arbeids- eller kapitalinnsats fra kundens side, for eksempel i form av markedsføringsinnsats, 

kampanjer, eller annen salgsfremmende innsats for leverandørenes produkter. Innholdet i rabatter m.m. kan 

dermed være forskjellig, så lenge forskjellsbehandlingen kan begrunnes saklig. Det presiseres at leverandøren 

ikke vil ha anledning til å betinge rabatter på individuelle salgsmål basert på volumvekst fra den foregående 

kontraktsperioden. 

I tillegg til forbudet mot usaklig forskjellsbehandling, presiserer forslaget til forskrift noen vilkår som ikke kan 

anses som reelle motytelser, og dermed ikke vil utgjøre saklig grunnlag for prisforskjeller. Dette gjelder i 

hovedsak rabatter som er egnet til å ha en fortrengende virkning på andre leverandører. Dette operasjonaliseres 

blant annet ved at leverandørene ikke vil kunne kreve motytelser på tvers av varelinjer, og dermed ikke kan 

betinge en rabatt på at andre produkter inkluderes i kundens sortiment. Det er likevel et unntak dersom slike 

motytelser har en identifiserbar sammenheng med kostnadsforskjeller på tvers av varelinjene eller andre 

konkrete ytelser fra kunden. 

3.2. Vår tolkning av forslag til forskrift  

Overordnet legger vil til grunn at håndhevingen og oppfølgingen av forskriften vil være effektiv, og dermed at 

lovtekstens bestemmelser og definisjoner vil bli etterlevd.   

Som vist i kapittel 2.2, er leverandørleddet i Norge sterkt konsentrert. Vi forventer derfor at forskriften vil ha 

effekt for en stor andel av varekategoriene som er omfattet. Effekten vil trolig være størst for leverandører med 

vesentlig markedsmakt som direkte omfattes, men vi forventer også effekter for leverandørene som ikke 

omfattes av forskriften da disse påvirkes av endringer i konkurransesituasjonen på leverandørleddet.  

Vi legger til grunn at forskriften vil medføre at innkjøpsprisene blir likere, men ikke nødvendigvis identiske. 

Kjedene kan i ulik grad ønske eller være i stand til å tilby spesifikke motytelser slik at forskjeller både i 

enhetspriser og totalpriser kan oppstå. Det antas følgelig at forhandlinger vil finne sted, men at 

forhandlingsrommet for aktørene vil være innskrenket. Leverandørens kostnader ved å gi innrømmelser i 

forhandlingene med enkeltkjeder vil øke som en konsekvens av at disse rabattene også må tilbys øvrige kjeder, 

dersom de ikke kan saklig begrunnes. 

Videre legger vi til grunn at egne eller unike merkevarer produsert av samme leverandør ikke benyttes som en 

metode for å tilpasse seg forskriften, eksempelvis ved å introdusere ulike varekoder for tilnærmet identiske 

varer. Vi tolker forslaget til forskrift dithen at det vil være en implisitt leveringsplikt for leverandører med 

vesentlig markedsmakt. Det vil dermed ikke være mulig for disse leverandørene å avstå fra å selge produkter til 

en gitt kjede eller butikk. Det vil her likevel være hensiktsmessig med en grensedragning opp mot produksjon av 

egne merkevarer, for å sikre at leverandører ikke blir stilt ugunstigere i konkurransen om produksjon av egne 

merkevarer for kjedene basert på deres status som leverandør med vesentlig markedsmakt.  
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Forskriften begrenser dominerende leverandørers mulighet til å skreddersy potensielt utestengende rabatter til 

hver enkelt kjede på flere måter. Først gjennom forbudet mot at en dominerende leverandør kan innvilge 

rabatter betinget av individuelle salgsmål basert på volumvekst fra foregående kontraktsperiode. Deretter 

gjennom presiseringen av at motytelser på tvers av varelinjer ikke anses som saklig begrunnet med mindre de 

har en identifiserbar sammenheng med kostnadsfordeler på tvers av varelinjene eller andre konkrete ytelser fra 

kunden. Til sist er det også presisert at motytelser som har eller er egnet til å ha fortrengende virkning på andre 

leverandører ikke anses som saklig begrunnet. Som en konsekvens av disse restriksjonene forventer vi at 

leverandørenes mulighet til å benytte rabatter som har helt eller delvis utestengende effekter, eksempelvis 

innelåsende lojalitetsrabatter eller rabatter som forplikter kjedene til å kjøpe leverandørenes 

konkurranseutsatte produkter i bytte mot lavere pris på leverandørens monopolprodukt, reduseres betydelig. 

Dominerende leverandører vil heller ikke kunne utnytte markedsmakt innen ett produkt eller én kategori i 

forhandlinger eller prising av andre produkter ovenfor den samme kjeden. 

Forskriften åpner for at effektivitetsfremmende rabatter og betingelser fremdeles vil kunne benyttes ved at 

saklig begrunnede forskjeller vil være tillat. Det er likevel mulig at enkelte effektivitetsfremmende tiltak kan falle 

utenfor definisjonene gitt i forskriften. Videre kan dominerende leverandører vegre seg fra å tilby betingelser i 

frykt for at disse kan tolkes som et brudd på forskriften selv om de egentlig er saklig begrunnet. 

Begrunnelsesplikten bidrar også til å øke terskelen for å tilby en gitt betingelse eller rabatt. 

Forskriften er midlertidig og skal evalueres etter tre år. Vi forventer at noen effekter gjør seg gjeldende på kort 

sikt, mens langsiktige effekter som nyetablering sannsynligvis ikke rekker å inntreffe innen treårsperioden. En 

begrenset tidshorisont vil i utgangspunktet påvirke aktørers insentiv til å tilpasse seg, gitt at de vet at forskriften 

kan bli reversert. Det kan eksempelvis være tilfelle for aktører som vurderer å etablere seg. Midlertidigheten 

holdt sammen med den planlagte evalueringen gir også risiko for at aktører vil tilpasse seg strategisk, med tanke 

på ønsket utfall av evalueringen. Samtidig er perioden forholdsvis lang slik at de økonomiske konsekvensene for 

dem som strategisk mistilpasser seg, kan være betydelige. Vi forventer derfor å kunne observere reell tilpasning 

på kort sikt til tross for forskriftens midlertidige karakter, men ikke nødvendigvis å fullt ut observere de langsiktige 

effektene. Grunnet rettslig usikkerhet kan vi likevel forvente å se en overkorreksjon på kort sikt, ved at 

leverandørene er mer restriktive med individuelle vilkår enn de vil være på lang sikt. 
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4. Forventede effekter av forskriften på kort og lang sikt 

4.1. Fare for økte sluttbrukerpriser på kort sikt når forhandlingsmakten forskyves 

i favør leverandørene 

4.1.1. Forskjøvet forhandlingsmakt i favør dominerende leverandører kan øke 

innkjøpsprisene på kort sikt 

Avhengig av hva som er årsaken til at kjedene får ulike innkjøpspriser når de forhandler, vil forskriften kunne øke 

eller redusere innkjøpsprisene på kort sikt. De to mest refererte studiene i den offentlige debatten som redegjør 

for disse effektene, er Katz (1987) og O’Brien (2014). Se litteraturgjennomgangen i 4.4.A.2 for en detaljert 

forklaring av mekanismene i disse modellene.  

Dersom NorgesGruppens lavere innkjøpspriser skyldes en mer troverdig trussel om å erstatte leverandørens 

produkter, vil forskriften kunne føre til lavere innkjøpspriser for alle. I Katz (1987) sin modell er årsaken til at 

kjedene får ulike innkjøpspriser at den ene kjeden har en mer troverdig trussel om å erstatte leverandørens 

produkter ved å produsere varen selv eller introdusere en ny leverandør, et såkalt bindende utsidealternativ. I 

Katz modell er dette lettere for en større kjede da den kan fordele den faste kostnaden ved å etablere produksjon 

på flere enheter. Denne modellen indikerer at forskriften vil kunne føre til at innkjøpsprisene til alle kjedene 

reduseres på kort sikt. Dette fordi forskriften fører til at leverandøren ikke lenger kan gi individuell rabatt til den 

største kjeden, og i stedet må senke prisen til samtlige kjeder for at kjeden med den mest troverdige trusselen 

om å erstatte produktene fortsatt skal handle med leverandøren. Med forskriften mister denne kjeden sin 

relative fordel av å ha en lavere innkjøpspris enn de andre kjedene. Kjeden vil da kreve at den nye felles prisen 

er enda lavere for å fortsatt handle med leverandøren, og innkjøpsprisen til alle kjedene vil gå ned. En alternativ 

mulighet er at leverandøren ikke lenger finner det lønnsomt å selge til kjeden som har den mest troverdige 

trusselen. Også i dette tilfellet kan innkjøpsprisene gå ned, samtidig som et alternativt produkt til den 

dominerende leverandørens introduseres i markedet. Med andre ord vil forskriften da føre til etablering på 

leverandørleddet.  

Isolert sett kan forskriften styrke dominerende leverandørers forhandlingsmakt dersom NorgesGruppens 

lavere innkjøpspriser skyldes andre faktorer enn utsidealternativet. I O´Brien (2014) sin modell kan kjedene ha 

forhandlingsstyrke utover trusselen om å erstatte leverandørens produkt. Dette er faktorer som knytter seg til 

kjedens mulighet til å oppnå høyere lønnsomhet enn sin rival mens forhandlingene pågår, eksempelvis ved å ha 

gode alternative varelinjer. Dette kalles innsidealternativ i litteraturen. Andre typer forhandlingsstyrke er 

innrømmelseskostnader, som reflekterer hvor mye detaljisten taper i profitt på å godta en prisøkning, og 

forhandlingsvekter som blant annet reflekterer detaljistens tålmodighet i forhandlingene. Dersom det er disse 

andre faktorene, og ikke trusselen om å erstatte produktene, som er avgjørende i forhandlingene mellom 

leverandørene og kjedene, indikerer O´Briens modell at forskriften vil kunne føre til økte innkjøpspriser. Grunnen 

er at kjedenes insentiv til å fremforhandle bedre innkjøpsvilkår svekkes dersom øvrige kjeder også får redusert 

sine innkjøpspriser som en konsekvens av forhandlingene. Tilsvarende vil en dominerende leverandør være 

tilbakeholden med å innrømme rabatter til én kjede ettersom disse må gjøres gjeldene for alle kjeder. 

Merk at forskjellen på effektene i Katz og O´Brien knytter seg til trusselen om å erstatte produktene, altså 

utsidealternativet. Dersom utsidealternativet er tilstrekkelig godt, indikerer begge modellene at forskriften vil 

føre til lavere innkjøpspriser. 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 9  R A P P O R T  

 

Merk også at selv om forhandlingsinsentivene svekkes med forskriften, vil de ikke reduseres i like stor grad som 

ved et fullstendig forbud mot ulike priser. Med forskriften vil det fortsatt være rom for forhandlinger, og 

innkjøpsprisene vil sannsynligvis ikke bli identiske på tvers av kjeder. I tillegg gjelder forskriften kun for 

dominerende leverandører, og ikke alle leverandører. 

Når man tar innover seg at kjedene i dag er ulike, kan forskriften redusere innkjøpsprisene for de som har 

høyest priser i dag, selv dersom gjennomsnittlige priser skulle øke. O´Briens modell viser at alle kjedene får 

økte innkjøpspriser ved et forbud i det tilfellet der alle kjedene i utgangspunktet har like stor forhandlingsmakt, 

og dermed like innkjøpspriser. Når kjedene har ulik forhandlingsmakt, indikerer imidlertid modellen at forskriften 

vil kunne føre til at en kjede med relativt lav forhandlingsmakt vil kunne få lavere innkjøpspriser når prisene 

utjevnes. Grunnen er at en kjede med lav forhandlingsmakt vil kunne tjene på at de andre kjedene er bedre til å 

forhandle når leverandøren må gi likere innkjøpspriser. I tillegg kan én kjedes utsidealternativ være bedre enn 

forhandlingsresultatet en annen kjede klarer å oppnå. Selv om kjeden med størst forhandlingsmakt vil få økte 

innkjøpspriser, og også de gjennomsnittlige innkjøpsprisene vil kunne øke, vil det likevel kunne være enkelte 

kjeder som får lavere innkjøpspriser. 

Når man forhandler om flere produktpriser samlet, vil enkelte utsidealternativ påvirke prisene på hele 

produktporteføljen. Med tanke på hvordan forhandlingene foregår i dagligvaremarkedet, hvor det forhandles 

om både sortiment og innkjøpriser på en mengde produkter simultant, vil trusselen om å erstatte 

enkeltprodukter inngå som en del av forhandlingene med leverandørene. Hvilke muligheter kjedene har til å 

erstatte enkeltprodukter vil dermed kunne være avgjørende for rabatten kjeden oppnår på hele porteføljen av 

produkter fra en leverandør. Jo flere og bedre erstatninger kjeden har til enkeltprodukter, desto høyere rabatter 

vil kjeden kunne oppnå på samtlige produkter i forhandlingene. At prisen på hele den gjenværende varekurven 

bli reforhandlet dersom kjeden realiserer utsidealternativet ved å kjøpe noen varer fra en annen leverandør, er 

også påpekt av Gabrielsen, Moen og Nilssen (2020). 

Dette betyr at kjedene ikke nødvendigvis slutter å selge alle varer fra en leverandør selv om den realiserer 

utsidealternativet ved å kjøpe noen av varene fra en annen leverandør, men at kjeden reduserer bredden av 

produktene som tas inn fra den dominerende leverandøren og at salget reduseres. For enkeltprodukter kan 

forskjellen mellom enighet og utsidealternativet også være om produktet inkluderes i hovedsortimentet eller 

tilleggssortimentet og følgelig får lavere distribusjon eller profileres mindre. En generalisering av innsikten fra 

Katz sin modell, egnet for dagligvaremarkedet, vil da være at en kjede vurderer et tilbud fra leverandøren ut ifra 

om den kan oppnå høyere profitt ved å handle et annet volum eller utvalg fra samme leverandør (og andre 

leverandører). Forskjellen mellom utsidealternativet og enighet er altså i større grad et kontinuerlig valg enn i de 

stiliserte teoretiske modellene. For eksempel førte ikke uenighet i forhandlingene mellom Rema og enkelte 

leverandører i forbindelse med «bestevennstrategien» til at alle leverandørens produkter forsvant fra Remas 

hyller.15  

Selv om vi ikke har direkte innsikt i vilkårene for avtalen mellom NorgesGruppen og Nortura, er den likevel 

illustrativ for hvordan de leverandørene og kjedene forhandler om bredde og distribusjon: «På slutten av året 

inngikk Nortura en avtale med NorgesGruppen om økt tilgjengelighet for Gilde-produkter i landets største 

dagligvarekjede. Avtalen gjelder kjøttdeig, karbonadedeig og biffer, og innebærer at Gilde øker sin totale 

markedsandel fra om lag 24 prosent til 28 prosent i Norge.»16 Avtalen kan tolkes som at NorgesGruppen i mindre 

 

15Ripegutu. (2017). Findus, Vestlandslefse og Twinings te er blant varene som forsvinner ut. Nettavisen. Hentet fra: 
https://www.nettavisen.no/na24/her-er-rema-1000s-nei-liste/s/12-95-3423300903  
16 Nortura SA. (2020). Årsmelding 2020 

https://www.nettavisen.no/na24/her-er-rema-1000s-nei-liste/s/12-95-3423300903


   
M E N O N  E C O N O M I C S  2 0  R A P P O R T  

 

grad benytter sitt utsidealternativ, men fører Gilde som det profilerte og bredt distribuerte varemerket. 

NorgesGruppens tradisjonelt lavere andel egne merkevarer sammenlignet med Rema og Coop (Oda Norway og 

Reitan Retail, 2022) kan dermed være en indikasjon på at NorgesGruppen har lykkes med å true med å erstatte 

leverandørenes produkter og dermed har oppnådd en lavere innkjøpspris.  

Kjedenes forhandlingsmakt styrkes på bekostning av dominerende multiproduktleverandører når 

leverandørene ikke kan øke priser til enkeltkjeder som ikke kjøper hele leverandørens sortiment. I 

forhandlinger hvor totalprisen bestemmes av samlet forhandlingsstyrke og samlet tilgang på utsidealternativer, 

vil en forskrift som hindrer leverandørene å koble rabatter på tvers av produktgrupper redusere leverandørens 

forhandlingsmakt. Dersom en kjede velger å realisere et utsidealternativ som før utgjorde en bindende trussel, 

vil leverandøren i utgangspunktet ønske å ta en høyere pris for den gjenværende varekurven. Potensielt vil 

leverandøren også ønske å redusere prisene til gjenværende kjeder for å møte konkurransen fra det nye 

produktet og gjenvinne volum. Med forskriften kan ikke leverandøren øke prisen uten at prisøkningen også må 

gjelde for de andre kjedene – som kanskje ikke har realisert sine utsidealternativ. Leverandørens mulighet til å 

øke prisene til kjeder som erstatter dens produkter vil dermed bli redusert, og det blir mer attraktivt for alle 

kjeder å erstatte de svakeste av leverandørens produkter. Dette vil leverandørene måtte ta hensyn til i prisingen, 

noe som reduserer de dominerende leverandørenes forhandlingsmakt. 

Den kortsiktige priseffekten avhenger derfor av i hvor stor grad utsidealternativet er bindende, og vil være ulik 

for ulike varer. Ved at forskriften forbyr å betinge rabatter på bredden av sortimentet, forventer vi også at 

forskriften vil kunne ha ulik effekt på ulike produkter fra samme leverandør. For eksempel kan prisen på særlig 

sterke merkevarer øke, mens prisene på svakere merkevarer kan falle.  

Samlet sett mener vi det er grunn til å frykte en moderat økning i gjennomsnittlige innkjøpspriser av forskriften 

på kort sikt fordi vi ikke finner det troverdig at utsidealternativet er hovedforklaringen for mange nok varer. 

Selv om utsidealternativet kan ha betydning i forhandlingene, finner vi det ikke troverdig at denne effekten er 

avgjørende for utfallet i forhandlinger med de fleste dominerende leverandører. Det er kun når kjeden har så 

svak forhandlingsmakt at den like gjerne kunne byttet ut varen med en annen, at utsidealternativforklaringen 

gjør seg gjeldende. Vi legger derfor under tvil til grunn at det reduserte forhandlingsinsentivet dominerer og at 

gjennomsnittlige innkjøpspriser vil kunne øke på kort sikt. Dette gjelder både innkjøpspriser fra dominerende 

leverandører som er direkte påvirket av forskriften, og deres konkurrenter som alt annet likt kan oppleve økt 

etterspørsel etter sine produkter som følge av økte innkjøpspriser fra dominerende leverandører. Dette passer 

også best med erfaringer fra andre land og markeder, selv om disse selvfølgelig ikke viser de konkrete effektene 

forskriften vil ha i det norske dagligvaremarkedet, se kapittel 4.1.4. Det vil likevel ikke være slik at innkjøpsprisene 

vil øke for alle kjeder, leverandører eller produkter. Som redegjort for over, vil kjeder med relativt lav 

forhandlingsmakt kunne få lavere innkjøpspriser, samt at for de leverandører og produkter der utsidealternativet 

har avgjørende betydning for forhandlingsutfallet vil innkjøpsprisene for alle kjedene kunne reduseres. Merk at 

økte innkjøpspriser isolert sett øker profitten til leverandørene, og det derfor er et paradoks at mange større 

leverandører er skeptiske til strengere regulering av forskjeller i innkjøpspriser, jamfør kapittel 1.1. Dette kan 

potensielt forklares med at forskriften kan føre til økt etablering og konkurranse på leverandørleddet på lengre 

sikt, noe som igjen vil redusere profitten til dominerende leverandører.  

Hvorvidt innkjøpsprisene vil gå opp eller ned på lengre sikt, avhenger nettopp av etablering og ekspansjon på 

leverandørleddet som følge av forskriften, se kapittel 4.2. Dersom forskriften fører til økt etablering og 

investering oppstrøms fører det igjen isolert sett til lavere innkjøpspriser. 
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4.1.2. Sluttbrukerprisene kan øke på kort sikt som følge av at innkjøpsprisene kan øke 

Når en detaljist får endrede enhetspriser på innkjøp, vil detaljisten normalt sett overføre deler av denne 

kostnadsendringen til sine kunder. Det vil si at man skulle forvente at sluttbrukerprisene endres i samme retning 

som innkjøpsprisene på kort sikt.  

Dersom man legger til grunn at prisforskjellene i dag skyldes at NorgesGruppen presser innkjøpsprisene gjennom 

forhandlinger, og at mekanismene som beskrives i Katz ikke er avgjørende for utfallet, vil innkjøpsprisforskjellene 

i dag kunne føre til lavere sluttbrukerpriser. Forutsetningen for det er imidlertid at de lavere innkjøpsprisene 

NorgesGruppen oppnår, kommer forbrukerne til gode.  

Gabrielsen og Hjelmeng (2020), på oppdrag for Dagligvareleverandørenes forening, påpeker at det er et paradoks 

at NorgesGruppen, med de lavere innkjøpsprisene de har i dag, ikke har lavere sluttbrukerpriser enn Rema og 

Coop. De lister opp fire mulige forklaringer på dette: 1) NorgesGruppen har høyere kostnader enn de to andre, 

som isolert sett fører til høyere sluttbrukerpriser, 2) NorgesGruppen tar hensyn til mulig regulering eller 

konkurransepolitiske inngrep og ønsker ikke for stor vekst og/eller å presse konkurrenter ut av markedet, 3) 

NorgesGruppen har høyere nasjonale priser fordi de er tilstede i flere lokale markeder der konkurransen er 

svakere sammenlignet med sine konkurrenter og dette fører isolert sett til høyere sluttbrukerpriser, 4) det skjer 

en koordinering mellom kjedene.  

Dersom de like sluttbrukerprisene nedstrøms enten skyldes at NorgesGruppen tar hensyn til mulig regulering 

eller konkurransepolitiske inngrep, eller at det foregår koordinering mellom kjedene nedstrøms, vil ikke 

forskriften medføre en økning i sluttbrukerpriser. Dette fordi NorgesGruppens innkjøpsprisfordeler i dag ikke 

kommer forbrukerne til gode i form av lavere sluttbrukerpriser. Vi kan ikke utelukke at dette kan være tilfelle, 

men vi har heller ikke sterke holdepunkter for at disse historiene er mer sannsynlige enn at NorgesGruppen har 

høyrere kostnader enn de andre kjedene eller at NorgesGruppen er til stede i flere lokale marked med svak 

konkurranse.  

Effekten på sluttbrukerpriser kan også variere basert på hvordan aktører utnytter konkurransefortrinn for å vinne 

kunder. Dersom eksempelvis NorgesGruppen har prioritert å vokse gjennom etablering av butikker fremfor 

reduserte priser kan innkjøpsprisfordelen de har hatt frem til nå ha kommet forbrukerne til gode gjennom økt 

butikktetthet fremfor lavere sluttbrukerpriser. Dersom en aktør som prioriterer priser fremfor etablering av 

butikker får lavere innkjøpspriser vil det i større grad overføres kundene i form av lavere priser. En slik strategi 

med etablering fremfor prisreduksjoner vil typisk være mer lønnsom for en aktør med større markedsandeler, i 

motsetning til mindre kunder som typisk har større insentiv til å konkurrere på pris, som diskutert i 4.3. Økt 

butikktetthet er likevel også et gode for kundene.  

Dersom de like sluttbrukerprisene nedstrøms skyldes at NorgesGruppen har høyere kostnader enn Rema og 

Coop, og forskriften medfører at Rema og/eller Coop får lavere absolutte innkjøpspriser fordi de har lavere 

forhandlingsmakt i dag, jf. O´Briens modell diskutert i kapittel 4.1.1, kan forskriften redusere gjennomsnittlige 

sluttbrukerpriser på kort sikt selv om gjennomsnittlige innkjøpspriser øker. Årsaken er at dersom en mer effektiv 

kjede får lavere absolutte innkjøpspriser som følge av forskriften, vil denne kjeden kunne presse ned 

sluttbrukerprisene hos alle kjedene. Den effektive kjedens markedsandel vil også kunne vokse på bekostning av 

NorgesGruppens markedsandel. Se kapittel 4.3 for diskusjon av etablering og ekspansjon på kjedeleddet som 

følge av forskriften. Denne effekten har blant annet blitt påpekt av Forbrukerrådet (Forbrukerrådet, 2022b). 

Det er derfor ikke åpenbart at gjennomsnittlige sluttbrukerpriser vil øke på kort sikt som følge av forskriften, selv 

dersom gjennomsnittlige innkjøpspriser øker. Uten ytterligere informasjon om NorgesGruppens prissetting og 
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strategi i dag anser vi det imidlertid som sannsynlig at gjennomsnittlige sluttbrukerpriser vil følge 

gjennomsnittlige innkjøpspriser på kort sikt.  

4.1.3. Sluttbrukerprisene kan øke på kort sikt som følge av at kjedene får redusert 

insentiv til å investere i økt forhandlingsmakt  

At forskriften svekker kjedenes forhandlingsinsentiv vil kunne svekke kjedenes insentiv til å investere i utside- 

og/eller innsidealternativet eller andre faktorer som øker deres forhandlingsstyrke.  

Dersom det er den mest effektive kjeden som har den mest troverdige trusselen om å bytte ut den dominerende 

leverandørens produkter, og dette har avgjørende betydning for innkjøpsbetingelsene kjedene får i 

forhandlingene, vil forskriften kunne svekke kjedenes insentiv til å investere i kostnadsreduserende tiltak, jamfør 

modellen til Inderst og Valletti (2009) presentert i vedlegg A.2. Dette fordi det å etablerere et bedre 

utsidealternativ, som i modellen gjøres gjennom å redusere salgskostnader i butikk og derigjennom øke kjedens 

markedsandel, er mindre verdt når kjedene ikke lenger får like stor uttelling for utsidealternativet sitt i 

forhandlingene. Isolert sett vil dette føre til økte sluttbrukerpriser på lengre sikt. 

Det er lite som tyder på at forskjellene i innkjøpspriser vi ser i det norske dagligvaremarkedet skyldes forskjeller 

i de ulike kjedenes marginale salgskostnader i butikk. Effekten i modellen er imidlertid ikke avhengig av at kjeden 

foretar kostnadsreduksjoner for å øke sin markedsandel, men er relevant for enhver investering som øker 

kjedens markedsandel slik som økt markedsføring eller en økning i antall butikker. Merk at slike investeringer 

ikke nødvendigvis vil tilfalle kundene i form av lavere sluttbrukerpriser. Følgelig vil ikke redusert insentiv til denne 

typen investeringer nødvendigvis føre til økt sluttbrukerpriser.   

Dersom man derimot legger til grunn at innsidealternativet har avgjørende betydning i forhandlingene, altså at 

den dominerende leverandørens produkter konkurrerer med et annet produkt hos kjedene og at produktet til 

den andre leverandøren brukes aktivt mens forhandlingene pågår, jamfør modellen til Akgün og Chioveanu 

(2019) presentert i vedlegg A.2, vil kjedenes insentiv til å investere i den alternative leverandørens produkter 

reduseres. En alternativ leverandørs produkter kan her også forstås som kjedens egne merkevarer. Redusert 

investering fra kjeden i alternative leverandører og/eller egne merkevarer vil isolert sett resultere i mindre 

konkurransedyktige alternativer til den dominerende leverandørens produkter og derigjennom høyere 

sluttbrukerpriser. 

Merk at Akgün og Chioveanu åpner for at både forskjeller i innsidealternativet under forhandlinger og forskjeller 

i effektivitet knyttet til å selge varene i butikk kan ha betydning for hvilken detaljist som får lavest innkjøpspris. 

Effektivitetsforskjeller knyttet til å selge varene i butikk gir leverandøren isolert sett insentiver til å diskriminere 

i favør den minst effektive. Dersom det er den kjeden som er mest effektiv til å selge varer i butikk som også er 

mest effektiv til å investere i innsidealternativ, vil effekten av en forskrift på investeringer være tvetydig – en 

forskrift vil både kunne øke insentivet til å investere i effektivitetsfremmende tiltak knyttet til å selge varer i 

butikk og redusere insentivet til å investere i alternative leverandører og/eller egne merkevarer.17 

Det er heller ikke nødvendigvis slik at effektivitet i innsidealternativet og effektivitet i butikk er sammenfallende. 

Investering i innsidealternativet kan øke salgskostnaden til kjeden ved at den overinvester i eksempelvis service, 

 

17 Dersom kjedene verken har direkte eller indirekte kjøpermakt, og dermed ikke investerer i faktorer som kan øke deres 
forhandlingsmakt, vil forskriften isolert sett øke insentivet til å investere i effektivitetsfremmende tiltak gitt at det er 
den minst effektive kjeden som får de laveste innkjøpsprisene (se DeGraba, 1990). 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  2 3  R A P P O R T  

 

profilering eller antall butikker. En upublisert studie av Evensen, Foros, Haugen og Kind (2021), presentert i 

vedlegg A.2, viser nettopp at prisdiskriminering kan føre til overinvestering i innsidealternativet, noe som isolert 

sett innebærer en kostnad som eventuelt også vil kunne overføres til forbrukeren. I hvilken grad investeringer 

som gir forhandlingsmakt i seg selv er positivt, avhenger derfor av om den fører til faktisk økt effektivitet, kvalitet 

eller vareutvalg. 

Det er vår vurdering at litteraturgjennomgangen over ikke gir et entydig svar på om endringer i kjedenes insentiv 

til å investere vil øke sluttbrukerprisene på kort til mellomlang sikt. Vi kan imidlertid ikke utelukke at det kan 

være tilfelle. 

4.1.4. Empiriske studier indikerer svak økning i sluttbrukerpriser på kort sikt 

De eksisterende empiriske studiene viser effekter av forbud mot prisdiskriminering. Størrelsen på effektene 

varierer, og avhenger av marked, årsak og metode som benyttes. Flere av studiene viser innkjøps- og 

sluttbrukerpriseffekter på under tre prosent ved et fullstendig forbud mot prisdiskriminering. Den foreslåtte 

forskriften skiller seg imidlertid vesentlig fra et forbud ved at det med forskriften fortsatt vil være rom for 

forhandlinger, og følgelig er det forventet at effektene vil være betydelig mindre enn med et forbud. Den mest 

relevante studien indikerer også at en økning i sluttbrukerpriser ikke er vedvarende over tid.  

Oss bekjent finnes det kun én studie som ser på effekter av en faktisk reguleringsendring på innkjøpspriser i 

dagligvaremarkedet. Dette er en upublisert studie av Allain, Chambolle og Turolla (2022) som har vært mye 

diskutert i den offentlige debatten. Denne studien analyserer effekten av en fransk reform fra 2008 som 

opphører forbudet mot prisdiskriminering i det franske dagligvaremarkedet (som har eksistert siden 1986). Det 

er flere grunner til at denne studien er mindre informativ om hvordan forskriften vil påvirke sluttbrukerprisene i 

det norske dagligvaremarkedet. For det første er det flere metodiske svakheter ved studien. Forfatterne 

analyserer effekten av at forbudet opphører ved å se på hvordan priser på nasjonale merkevarer endres relativt 

til priser på egne merkevarer. For å vurdere effektene av reformen i et slikt rammeverk, må det antas at prisene 

på egne merkevarer ikke endres som følge av reformen. Reformen rammer imidlertid hele det franske markedet, 

hvilket gjør at både nasjonale merker og egne merkevarer er berørt av endringen. Dermed blir det vanskelig å 

identifisere effekten av reformen, siden egne merkevarer også blir påvirket. Forfatterne skriver selv at dette er 

en svakhet ved studien.  I tillegg sammenfaller den franske reformen forfatterne studerer med en reform som 

reverserte et forbud mot å sette sluttbrukerpriser under en terskelverdi gitt ved fakturert enhetspris fra 

leverandør. Det er derfor uklart hvilken reform som forårsaker effektene forfatterne finner. Dessuten er 

tidsperioden kort og sammenfaller med finanskrisen, hvilket kan påvirke estimatene i analysen. For det andre 

analyserer studien effekten av at et forbud mot prisdiskriminering opphører. Ifølge forfatterne medførte 

forbudet at enhetsprisene fra leverandør var identiske på tvers av kjeder.  Det vi er interessert i, er effekten av 

en forskrift der saklige forskjeller forblir tillatt. Forskriften skiller seg vesentlig fra et forbud ved at det med 

forskriften fortsatt vil være rom for forhandlinger, og følgelig er det forventet at effektene vil være betydelig 

mindre enn med et forbud.  

Øvrige studier som analyserer effekter av forbud mot prisdiskriminering tar ikke utgangspunkt i en faktisk 

reguleringsendring, slik som den franske studien, men estimerer en modell for tilbud og etterspørsel og simulerer 

deretter effekten av et forbud mot prisdiskriminering. I disse studiene gjøres det en rekke antagelser om 

markedsforholdene som i stor grad påvirker resultatene i studiene. Følgelig, avhengig av hvilke forutsetninger 

som legges til grunn, vil et forbud både kunne øke og redusere innkjøpsprisene og derigjennom 

sluttbrukerprisene. Se Lee, Whinston og Yurukoglu (2021) for en omfattende gjennomgang av denne type 

strukturell empirisk analyse, samt utfordringer med slike analyser. Gitt at antagelsene som legges til grunn ikke 
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samsvarer med forholdene i det norske dagligvaremarkedet, eksempelvis statisk konkurranse og full informasjon 

om kostnader, har også disse studiene begrenset verdi.  

Selv med de overnevnte feil og mangler, mener vi det er informativt å redegjøre for størrelsen på effekten på 

sluttbrukerpriser de eksisterende studiene finner. Dersom eksisterende studier samlet sett finner små effekter 

av forbud mot prisdiskriminering, indikerer dette at vi kan forvente små effekter også av en forskrift (som er 

mindre inngripende enn et forbud) i det norske dagligvaremarkedet. 

Allain, Chambolle og Turolla finner at reformen som opphørte forbudet mot prisdiskriminering i det franske 

dagligvaremarkedet førte til at prisene på nasjonale merkevarer falt med 2,62 prosent i årene 2008 til 2010 

sammenlignet med egne merkevarer. Gitt at egne merkevarer utgjør 1/3 av produktene, finner forfatterne at 

reformen reduserte gjennomsnittlige priser på alle varer (nasjonale og egne merkevarer samlet) med 1,89 

prosent.  Forskjellen er størst det første året, men avtar etter ett år og jevner seg ut mot januar 2011. Analysen 

stopper imidlertid her, og det er derfor ikke mulig å se på langtidseffekter. Gitt at det økonometriske 

rammeverket holder, kan man argumentere for at priseffekten er størst rett etter at reformen ble innført (altså 

at prisdiskriminering ble tillatt), men effekten avtar etter (kort) tid. 

Øvrige studier som ikke tar utgangspunkt i en faktisk prisregulering, inkluderer Villas-Boas (2009) som simulerer 

et forbud mot prisdiskriminering i det tyske markedet for kaffe. Dersom forfatteren forutsetter at 

prisdiskrimineringen skyldes forskjeller i kjedenes kostnader, vil et forbud føre til økt velferd. Dersom 

prisdiskrimineringen derimot skyldes ulik etterspørselselastisitet mellom kjedene, vil et forbud føre til at 

velferden reduseres. Andre studier som simulerer forbud, omhandler effekter av prisdiskriminering i andre 

markeder enn dagligvaremarkedet. Hastings (2009) simulerer et forbud mot prisdiskriminering i markedet for 

bensin i USA, og kommer til at et forbud mot prisdiskriminering vil øke gjennomsnittlige sluttbrukerpriser med 

2,6 prosent. I denne studien prisdiskriminerer bensinleverandørene i disfavør bensinstasjoner som selger til 

mindre prissensitive forbrukere. Grennan (2013) analyserer markedet for arteriestenter i USA, og finner at 

variasjon i prisene for stenter mellom sykehus skyldes fordelingen av forhandlingsvekter for det sykehuset og 

den leverandøren som forhandler. Forfatteren finner at et forbud mot prisdiskriminering i dette markedet vil 

føre til at gjennomsnittlige innkjøpspriser øker med 2 prosent. Beckert, Smith og Takahashi (2015) ser både på 

tilfeller der leverandøren dikterer prisen, og der prisen settes i forhandlinger mellom kjøper og selger i det 

britiske mursteinsmarkedet. De simulerer et forbud mot prisdiskriminering og finner at forbud vil øke 

gjennomsnittlige innkjøpspriser med 20 prosent. Bulmash (2012) skiller seg fra de øvrige studiene ved at 

forfatteren foretar en domsanalyse av Robinson-Patman act (en amerikansk lov som forbyr prisdiskriminering), 

fra 1990 til 2000. Forfatteren går systematisk igjennom avgjørelser for å kartlegge effektene av et forbud mot 

prisdiskriminering, og konkluderer med at et forbud mot prisdiskriminering er til skade for konsumenter og for 

konkurransen for øvrig.  

Hvorvidt sluttbrukerprisene vil gå opp eller ned på lengre sikt, avhenger av etablering på leverandørleddet og 

kjedeleddet som følge av forskriften. Dersom forskriften fører til økt etablering på leverandørleddet, fører det 

isolert sett økt konkurranse oppstrøms og lavere innkjøpspriser, og derigjennom reduserte sluttbrukerpriser, se 

kapittel 4.2 under. Dersom forskriften medfører økt etablering på kjedeleddet, medfører det isolert sett økt 

konkurranse nedstrøms og reduserte sluttbrukerpriser, se kapittel 4.3 under. 
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4.2. Økt sannsynlighet for ekspansjon og etablering på leverandørleddet på 

lengre sikt, med tilhørende reduksjon i innkjøps- og sluttbrukerpriser 

4.2.1. Økt sannsynlighet for etablering som følge av at utsidealternativet realiseres 

Dersom man legger til grunn at fremforhandlet pris bestemmes av utsidealternativet (som i Katz, 1986), og at 

leverandøren ikke lenger finner det lønnsomt å tilby en pris som medfører at største kjede ikke realiserer 

utsidealternativet med forskriften, vil kjeden velge å realisere utsidealternativet sitt. Dermed vil det skje 

etablering på leverandørleddet. Dette kan være etablering i form av at kjeden introduserer egne merkevarer 

eller det kan være etablering av uavhengige leverandører. Som redegjort for i kapittel 4.1, vil ikke det at en kjede 

realiserer utsidealternativet sitt nødvendigvis bety at kjeden slutter å selge alle varer fra en leverandør, men at 

kjeden reduserer bredden av produktene som tas inn fra den dominerende leverandøren og at salget reduseres.   

Følgelig, innen de produktgrupper der utsidealternativet i dag har avgjørende betydning for forhandlingsutfallet 

mellom dominerende leverandører og kjedene, vil forskriften kunne føre til økt etablering. En slik etablering kan 

blant annet bestå i at NorgesGruppen øker sitt tilbud av egne merkevarer eller introduserer nye merkevarer. 

Dette stemmer med at flere leverandører er bekymret for at strengere regulering av forskjeller i innkjøpspriser 

nettopp vil kunne føre til økt bruk av egne merkevarer, jamfør kapittel 1.1. 

Samtidig vil vi forvente at kjeder som får relativt lavere innkjøpspriser fra de dominerende aktørene, som en 

konsekvens av forskriften, vil kunne redusere sitt salg av egne merkevarer. Dersom NorgesGruppen har mottatt 

rabatter for ikke å introdusere med egne merkevarer, mens Rema og Coop har introdusert relativt mye egne 

merkevarer for å bøte på ulempen i innkjøpspriser, vil vi forvente redusert salg av egne merkevarer hos Rema og 

Coop dersom leverandøren senker innkjøpsprisene for å hindre at NorgesGruppen realiserer sitt utsidealternativ.  

4.2.2. Økt sannsynlighet for ekspansjon og etablering som følge av at leverandørene ikke 

kan innvilge rabatter som har helt eller delvis utestengende effekter 

Dersom rabattene leverandørene gir i forhandlingene har helt eller delvis utestengende effekter på faktiske eller 

potensielle konkurrerende leverandører, vil forskriften kunne øke etablering og/eller ekspansjon av minst like 

effektive leverandører. Som redegjort for i kapittel 3.2, vil forskriften medføre at dominerende leverandører i 

mindre grad kan skreddersy rabatter til hver enkelt kjede, de kan ikke gi rabatter på én varelinje med grunnlag i 

ytelser på andre varelinjer, og de kan ikke innvilge rabatter betinget av individuelle salgsmål basert på volumvekst 

fra foregående kontraktsperiode. Dette reduserer muligheten til å benytte rabattstrukturer som virker 

innelåsende og kan stenge ute like effektive leverandører som konkurrerer om en mindre markedsandel, jamfør 

modellen til Salinger (2017). Videre vil det med forskriften være utfordrende å utestenge konkurrerende 

leverandører ved bruk av ulike rabatter i møte med ulike kjeder, jamfør modellene til Simpson og Wickelgren 

(2007a), Abito og Wright (2008), Asker og Bar-Isaac (2014) eller Simpson og Wickelgren (2007b). Se 

litteraturgjennomgangen i vedlegg A.3 for en detaljert forklaring av mekanismene i disse modellene. 

Dersom rabattene som benyttes har delvis utestengende virkninger, har ikke konkurrerende leverandører i dag 

insentiv til å redusere sine priser for å vinne markedsandeler. Med forskriften som begrenser dominerende 

leverandørers muligheter til å tilby individualiserte rabatter, vil konkurrerende leverandører finne det mer 

lønnsomt å ekspandere og det vil bli økt konkurranse og reduserte innkjøpspriser. Denne effekten kan gjøre seg 

gjeldende allerede på relativt kort sikt.  
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Dersom rabattene som benyttes i dag har helt utestengende virkninger, og utestengelse kun er mulig ved bruk 

av rabattoverføringer som ikke vil være tillatt med forskriften, vil forskriften medføre økt etablering på 

leverandørleddet. Det vil igjen øke konkurransen og redusere innkjøpsprisene. Det er sannsynlig at denne form 

for nyetablering først vil skje på noe lengre sikt.  

Med forskriften kan ikke dominerende leverandører øke priser til enkeltkjeder dersom de introduserer produkter 

fra alternative leverandører. Dette vil gjøre det mer lønnsomt for en kjede å introdusere en ny leverandør, og vil 

derigjennom gjøre det lettere for nye leverandører å etablere seg.  

Det finnes eksempler på at man i Norge tidligere har grepet inn mot rabatter som har innelåsende effekter i 

enkeltmarkeder. I 2002 innførte Konkurransetilsynet en forskrift som forbød lojalitetsrabatter i form at 

bonusopptjening på innenlands flyreiser. På det tidspunktet hadde SAS monopol i Norge. I september 2002 

etablerte Norwegian seg på fire ruter, og i 2011 hadde Norwegian like stor markedsandel om SAS målt i antall 

passasjerer.18  

4.3. Økt sannsynlighet for etablering og ekspansjon på kjedeleddet på lengre sikt, 

med tilhørende reduksjon i sluttbrukerpriser 

Konkurransetilsynet (2022) har pekt på at den høye konsentrasjonen i det norske dagligvaremarkedet indikerer 

at det er begrenset konkurranse mellom dagligvarekjedene per i dag. Reduserte innkjøpskostnader, både relativt 

og absolutt, vil kunne styrke konkurransen på kjedeleddet gjennom nyetablering og ekspansjon av eksisterende 

mindre aktører som bidrar til lavere sluttbrukerpriser ut til forbruker. 

Som redegjort for i kapittel 4.2, vil kjeder med relativt lav forhandlingsmakt kunne få lavere absolutte 

innkjøpspriser som følge av forskriften. Følgelig vil profitten til mindre og nyetablerte kjeder, som har lav 

forhandlingsmakt i dag, kunne øke med forskriften. Økt profitt øker isolert sett sannsynligheten for etablering og 

ekspansjon av mindre kjeder. 

Oslo Economics og Oeconomica identifiserte i sin utredning av etableringshindringer i dagligvare (2017) 

forskjeller i innkjøpspriser som det største enkelthinderet for nyetablering av dagligvarekjeder i Norge, foran 

tilgang til lokaler.19 Likere innkjøpsvilkår, og følgelig likere relative innkjøpspriser, som følge av forskriften vil 

derfor, alt annet likt, redusere etableringsbarrierene og gjøre det mer sannsynlig at nye kjeder etablerer seg i 

Norge. Dette vil være tilfelle selv om alle kjedene får økte absolutte innkjøpspriser på kort sikt.  Hvor mye mer 

sannsynlig slik nyetablering blir er imidlertid vanskelig å slå fast. Konkurransetilsynet har et pågående arbeid for 

å lette tilgangen på lokaler for aktører som ønsker å etablere dagligvarebutikker, men det er sannsynlig at tilgang 

på lokaler likevel vil utgjøre et betydelig etableringshinder for detaljister som ønsker å etablere fysiske utsalg og 

i fremtiden. For rene nettaktører, vil ikke tilgang på lokaler representere den samme barrieren. Oslo Economics 

vurderte ikke den direkte etableringsfremmende effekten av likere innkjøpspriser, fordi de vurderte at det er 

«sannsynlig at aktørene vil finne alternative måter å utnytte sin markeds- og forhandlingsmakt på» (s. 57) dersom 

man forsøker å regulere vekk slike forskjeller. De vurderte imidlertid at å begrense importvernet trolig vil kunne 

ha stor effekt på etableringen, på tross av at tilgang på lokaler og store innkjøpsprisforskjeller fortsatt vil være et 

 

18 Se Konkurransetilsynets bidrag til OECD «Roundtable on fidelity rebates» 2016 for en historisk gjennomgang av 
forskriften: https://konkurransetilsynet.no/wp-content/uploads/2018/08/Lojalitetsrabatter-Norge.pdf  
19 De omtalte det som «Stordriftsfordeler i innkjøp» 

https://konkurransetilsynet.no/wp-content/uploads/2018/08/Lojalitetsrabatter-Norge.pdf
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hinder. Det er derfor vår vurdering at et forbud som faktisk klarer å utjevne innkjøpsprisforskjellene, også vil 

kunne ha stor effekt på etableringen av nye kjeder.  

Gitt at det er den største kjeden som får de beste innkjøpsbetingelsene, er det etter vår vurdering usannsynlig 

at en liten nykommer i dag vil få like gode betingelser som de større kjedene. Dette er også Oda sin erfaring.20 

Det tilsier at dersom en kjede skal etablere seg i dag, må den være mer effektiv enn de eksisterende kjedene. 

Med likere innkjøpspriser vil også kjeder som er like effektive som de eksisterende kjedene kunne etablere seg. 

Det vil øke konkurransepresset i markedet og føre til lavere sluttbrukerpriser.  

Størrelsesbasert prisdiskriminering er ikke kun relevant for nye kjeder, men påvirker også konkurransen mellom 

eksisterende etablerte kjeder. Med likere innkjøpspriser vil mindre kjeder bli mer konkurransedyktige. En naturlig 

konsekvens er da at de kan vokse på bekostning av de større kjedene. Denne effekten er til stede selv om kjedene 

får økte absolutte innkjøpspriser, så lenge innkjøpspriskostnadene relativt til konkurrentene faller. Dette taler 

for at likere priser vil gjøre det lettere for mindre aktører å ekspandere ved at de bedre kan hevde seg i 

konkurransen.   

Det er også naturlig å forvente at mindre kjeder i større grad vil overføre eventuelle reduksjoner i 

innkjøpskostnader til sine kunder i form av lavere sluttbrukerpriser sammenlignet med store kjeder. Dette fordi 

mindre kjeder har færre kunder i utgangspunktet enn store kjeder. Verdien av å kapre nye kunder som et resultat 

av lavere sluttbrukerpris vil derfor i større grad oppveie tapet kjeden har ved å sette ned sluttbrukerprisen også 

ovenfor eksisterende kunder. 

Vi forventer derfor at likere relative priser vil føre til ekspansjon blant eksisterende mindre kjeder, og potensielt 

føre til etablering av nye kjeder. Dette kan bidra til økt konkurranse og reduserte sluttbrukerpriser. Dersom 

mindre kjeder også opplever reduserte absolutte innkjøpspriser forsterkes denne effekten. 

4.4. Begrensninger i avtalefriheten kan medføre at enkelte effektive avtaler 

mellom leverandører og kjeder ikke blir inngått  

Forskriften vil begrense dominerende leverandørers frihet i forhandlingene, jamfør kapittel 3.2. Dersom det i dag 

gis ulike rabatter til de ulike kjedene som er effektivitetsfremmende, men som likevel ikke kan begrunnes saklig, 

vil forskriften kunne redusere verdiskapingen i verdikjeden.  

I sin rapport om konsekvenser av et forbud mot prisdiskriminering i det norske dagligvaremarkedet på vegne av 

NorgesGruppen, trekker Oslo Economics (2019) frem nettopp at et forbud mot prisdiskriminering vil «redusere 

(eller i verste fall fjerne) mulighetene til å fordele gevinster mellom partene, og dermed begrense mulighetene til 

å realisere effektive løsninger i verdikjeden. Resultatet kan dermed bli høyere kostnader enn nødvendig, mindre 

innovasjon osv.» 

Den foreslåtte forskriften mot usaklig prisdiskriminering er imidlertid mye mindre inngripende enn et forbud, og 

ivaretar i større grad aktørenes forhandlingsfrihet. Selv om vi ikke kan utelukke at forskriften kan medføre 

ineffektivitet i verdikjeden, legger vi til grunn at rabatter som åpenbart kommer forbrukerne til gode vil kunne 

begrunnes saklig.  

 

20 Reitan Retail og Oda. (2022). Høring – Konkurransetilsynets utkast til veileder om prisdiskriminering – Uttalelse fra 
REITAN Retail og Oda Norway. [Høringssvar]. 2021_0337-19-Horingsuttalelse-Veileder-om-prisdiskriminering-REITAN-
Retail-Oda-Norway-1065540_1_1.pdf (konkurransetilsynet.no) 

https://konkurransetilsynet.no/wp-content/uploads/2022/01/2021_0337-19-Horingsuttalelse-Veileder-om-prisdiskriminering-REITAN-Retail-Oda-Norway-1065540_1_1.pdf
https://konkurransetilsynet.no/wp-content/uploads/2022/01/2021_0337-19-Horingsuttalelse-Veileder-om-prisdiskriminering-REITAN-Retail-Oda-Norway-1065540_1_1.pdf
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Merk imidlertid at på kort sikt kan rettslig usikkerhet knyttet til forskriften føre til en overkorreksjon ved at 

leverandørene er mer restriktive med å gi individuelle rabatter, inkludert rabatter som er 

effektivitetsfremmende, enn de vil være på lengre sikt.  Følgelig vil effektiviteten i verdikjeden kunne falle mest 

den første tiden etter at forskriften trer i kraft. Merk også at økt etablering og ekspansjon på leverandør- og 

kjedeleddet kan øke effektiviteten i verdikjeden på lengre sikt gjennom å øke konkurransen.  
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Vedlegg A. Teoretisk litteraturgjennomgang  

A.1 Innledning 

Økonomiske modeller er alltid grove forenklinger av virkeligheten. Teorien er nyttig for å kunne beskrive 

enkeltmekanismer på en presis og forståelig måte, men det gir også begrensninger i bruken av modellene for å 

forklare virkeligheten rundt oss. Det er tilfellet også for modellene vi diskuterer her.  

Formålet med dette kapittelet er å belyse mekanismer som kan gjøre seg gjeldende i det norske 

dagligvaremarkedet, og danne et grunnlag for en strukturert diskusjon av hvilke effekter man kan forvente 

dersom forskriften trer i kraft. Vi tar ikke sikte på å trekke frem én eller to modeller som egner seg «best» til å 

forklare det norske dagligvaremarkedet. For å gjøre en slik utvelgelse trengs ytterligere informasjon om årsaker. 

Som det fremgår av vedlegg C kan det være flere grunner til at en leverandør gir innrømmelser til kjedene i 

forhandlingene. Det er heller ikke slik at det er sannsynlig å finne en modell som tar inn over seg alle aspekter 

ved det norske dagligvaremarkedet av den enkle årsak at det vil bli for komplisert. Forenklinger det er særlig 

verdt å merke seg er at modellene beskriver prissetting som en øvelse som skjer én gang. Dette er ikke realistisk 

i det norske dagligvaremarkedet der leverandørene og kjedene møtes til gjentatte forhandlinger. Videre 

beskriver modellene i hovedsak markeder der to eller flere detaljister kjøper innsatsvarer fra én eller flere 

leverandører, og modellene tar for eksempel ikke hensyn til at NorgesGruppen består av en rekke butikkjeder 

med ulike egenskaper. I tillegg kjøper detaljistene i de fleste modellene kun én innsatsvare av en leverandør, i 

motsetning til det norske dagligvaremarkedet hvor det kjøpes inn en rekke produkter fra forskjellige 

leverandører.  

I dette kapittelet gjennomgår vi først teoretisk litteratur som omhandler tilfeller der leverandøren gir 

innrømmelser fordi kjedene har en form for direkte eller indirekte markedsmakt. Videre avgrenser vi litteraturen 

til å omhandle tilfeller der leverandøren benytter lineære kontrakter. Som det fremgår av vedlegg C, er det grunn 

til å tro at dette er sannsynlig i det norske dagligvaremarkedet. Med denne avgrensingen inkluderer vi likevel 

mange av de mest omtalte teoretiske studiene i den offentlige debatten om prisdiskriminering.  

Deretter gjennomgår vi litteratur som omhandler tilfeller der leverandøren gir innrømmelser for å helt eller delvis 

utestenge konkurrenter. Hvorvidt slik utestengelse er mulig, er et mye debattert tema i den økonomiske 

litteraturen. I denne gjennomgangen forklarer vi hvorfor en leverandør i teorien kan være begrenset i sine 

muligheter til å utestenge, men viser at i nyere litteratur er slik utestengelse mulig i flere scenarier. Dette knytter 

seg til usikkerhet rundt kostnader, at det er knyttet en fast kostnad til å etablere en ny inntreder, at detaljistene 

konkurrerer nedstrøms, eller at den etablerte leverandøren har markedsmakt i et stort segment av markedet og 

at nykommeren ikke kan konkurrere om hele markedet. Felles for de fleste modeller er imidlertid at de baserer 

seg på at leverandøren som utestenger har markedsmakt. Gjennomgangen tar ikke sikte på å dekke all litteratur 

som finnes på feltet (som er relativt omfattende), men å vise til mekanismer som gjør helt eller delvis 

utestengelse mulig.  

A.2 Leverandøren gir innrømmelser fordi detaljisten har kjøpermakt 
Når leverandør og detaljist forhandler om innkjøpsprisene er det partenes relative forhandlingsstyrke som avgjør 

utfallet.  

I Katz (1987) er det forskjeller i detaljistenes mulighet til å integrere bakover som er årsaken til at detaljistene får 

forskjellige priser på innsatsvaren. I modellen til Katz selger en monopolistleverandør innsatsvarer til to 

detaljister, der den ene detaljisten er en lokal aktør som selger ferdigvaren i et enkelt marked, mens den andre 

detaljisten er en kjede som selger ferdigvaren i flere markeder. Monopolisten tilbyr lineære «take it or leave it»-
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kontrakter – altså er det ingen forhandlinger. Det er i utgangspunktet kun monopolisten som selger innsatsvaren, 

men detaljistene kan velge å integrere bakover og dermed starte produksjon av innsatsvaren selv. Integrasjon 

har imidlertid en kostnad. Det er både faste kostnader knyttet til å etablere produksjonen, og det er variable 

produksjonskostnader. Disse kostnadene antas å være like for detaljistene, men fordi den ene detaljisten er en 

kjede, kan den fordele de faste kostnadene utover et større salgsvolum, som gir den en mer troverdig trussel om 

å integrere bakover. Dette utløser prisdiskriminering fra leverandørens side for å hindre at den store kjeden 

etablerer egen produksjon. Utfallet blir lavere enhetspriser til den største detaljisten (kjeden). Resultatene kan 

likevel generaliseres til at integrasjon er mulig også for mindre aktører.  

Effekten av et forbud mot ulike innkjøpspriser i modellen til Katz medfører at leverandøren må senke 

innkjøpsprisene også til øvrige detaljister for å fortsatt selge til detaljisten som troverdig kan integrere bakover. 

For at denne detaljisten fortsatt skal velge leverandøren, må innkjøpsprisene settes enda lavere enn tilfelle var 

uten forbud mot ulike innkjøpspriser fordi detaljisten som kan integrere bakover ikke lenger vil ha en relativ 

fordel i lavere innkjøpspriser sammenlignet med de andre detaljistene. Følgelig vil innkjøpsprisene til alle 

detaljistene reduseres som følge av et forbud dersom leverandøren fortsatt finner det lønnsomt å selge til 

samtlige detaljister. En annen mulighet er at leverandøren ikke lenger finner det lønnsomt å selge til detaljisten 

som lettest kan integrere bakover. I dette tilfellet er det vanskelig å predikere effekten på priser og velferd da 

man går fra et monopol til et duopol oppstrøms. Sterkere konkurranse oppstrøms indikerer lavere priser ut til 

forbruker, men faste kostnader ved egenproduksjon kan gjøre at det totale samfunnsøkonomiske overskuddet 

kan falle selv om prisene reduseres.   

Inderst og Valetti (2009) presenterer et lignende resonnement, at prisdiskriminering forekommer basert på at 

én detaljist har en mer troverdig trussel om å integrere bakover. De legger imidlertid ikke til grunn at det er evnen 

til å bære faste kostnader som skiller detaljistene. Forfatterne forutsetter heller at detaljistene har ulike 

marginalkostnader ved å videreselge varen i butikk. Den mest effektive oppnår et større volum som gjør at 

gevinsten ved å integrere bakover øker. Utfallet av modellen er lavere enhetspriser til detaljisten med de laveste 

marginalkostnadene i butikk. Inderst og Valetti legger til grunn at utsidealternativet er tilstrekkelig attraktivt for 

detaljisten til at det er bindende. Det tvinger leverandøren til å tilby innkjøpspriser som gjør det minst like gunstig 

for detaljisten å kjøpe varer fra leverandøren, som å integrere bakover. Et forbud mot ulike innkjøpspriser i 

modellen til Inderst og Valetti medfører at insentivet til å investere i kostnadsreduserende tiltak reduseres, fordi 

verdien av å etablere et bedre utsidealternativ er mindre når kjedene ikke får like stor uttelling for 

utsidealternativet sitt i forhandlingene.  

O’Brien (2014) viser hvordan åpne forhandlinger om lineære priser kan slå ut i prisforskjeller mellom detaljister. 

Med utgangspunkt i Katz sin modell fra 1987, gir han detaljistene mulighet til å ha forhandlingsstyrke utover kun 

trusselen om å integrere bakover og etablere egen vareproduksjon. Dersom detaljistens utsidealternativ er 

tilstrekkelig attraktivt, eller dersom detaljistens forhandlingsstyrke for øvrig er svært lav, vil detaljistens 

utsidealternativ være bindende, og modellen gir identiske prediksjoner som modellen til Katz. O’Brien 

understreker at detaljistens utsidealternativ er en viktig kilde til markedsmakt, men gjennom en rikere modell 

legger han til ytterligere tre måter en detaljist kan ha større forhandlingsstyrke enn sin rival: 

• Den kan ha et bedre innsidealternativ 

• Den kan ha høyere innrømmelseskostnader  

• Den kan ha høyere forhandlingsvekter 

Med utgangspunkt i disse argumenterer O’Brien for at det er minst tre grunner til at en kjede (en større detaljist) 

vil kunne ha større markedsmakt enn en mindre detaljist. Den ene er at kjedens relativt større evne til å bære 
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faste kostnader knyttet til å integrere bakover gir den et mer troverdig utsidealternativ. Det andre er at en kjede 

kan oppnå høyere lønnsomhet enn sin rival mens forhandlingene pågår, når det ikke foreligger en avtale med 

motparten, og er det vi refererer til som detaljistens innsidealternativ. Dette gjør at kjeden står sterkere i en 

forhandling enn en detaljist som har lavere lønnsomhet uten en avtale med leverandøren. Den tredje grunnen 

til at O’Brien hevder en kjede har større markedsmakt enn en liten detaljist er at kjeden antas å ha lavere 

kostnader knyttet til det å forhandle; den har større forhandlingsvekter.  

Hvis utsidealternativet ikke binder, men detaljistene oppnår mer i forhandlingene som følge av andre faktorer 

som ulikheter i innsidealternativer, at de taper mer på å gi etter i forhandlingene (høyere 

innrømmelseskostnader), eller høyere forhandlingsvekter, viser O´Brien at forbud mot ulike innkjøpspriser vil 

kunne føre til økte innkjøpspriser. Grunnen til det er at insentivet til detaljistene om å fremforhandle bedre 

innkjøpsvillkår svekkes dersom de vet at øvrige detaljister også vil få redusert sine innkjøpspriser tilsvarende – 

detaljistene mister da sitt konkurransefortrinn nedstrøms av å ha relativt bedre innkjøpspriser. Tilsvarende vil en 

leverandør være tilbakeholden med å innrømme rabatter til en detaljist når disse må gjøres gjeldende for alle 

detaljister.  

Dersom det er asymmetri mellom detaljistene, altså at man observerer forskjeller i innkjøpspriser slik tilfellet er 

i det norske dagligvaremarkedet, vil effekten på gjennomsnittlige innkjøpspriser likevel avhenge av den relative 

forskjellen i forhandlingsstyrke. Den detaljisten som uten forbud fikk lavest innkjøpspriser får høyere 

innkjøpspriser med forbud, mens den detaljisten som uten forbud fikk høyest innkjøpspriser får lavere 

innkjøpspriser med forbud. Det eksisterer altså en spillover-effekt ved at detaljisten med lavest forhandlingsmakt 

får styrket sin forhandlingsmakt ved at den sterkeste detaljisten forhandler for begge. Dersom forskjellene i 

forhandlingsstyrke eksempelvis dikteres av utålmodighet i forhandlingene er det naturlig å forvente at det er den 

sterkestes forhandlingsstyrke som er avgjørende ved at den har insentiv til å fortsette å forhandle. Sett opp mot 

den foreslåtte forskriftsendringen som fremdeles åpner for forhandlinger med alle kjedene, er det naturlig å 

forvente at det er den kjeden med sterkest forhandlingsmakt som vil diktere utfallet.  

Akgün og Chioveanu (2019) analyserer kilder til prisdiskriminering når det finnes konkurrerende leverandører til 

den dominerende, og detaljistene kjøper varer fra begge leverandører samtidig. I tillegg antar de at detaljistene 

har ulike variable kostnader knyttet til å handle både med den dominerende leverandøren og knyttet til å handle 

med den alternative leverandøren. Det kan kanskje lette forståelsen om vi ser for oss at den alternative 

leverandøren er en eksisterende kanal for egne merkevarer. Den detaljisten som har et komparativt fortrinn i 

produksjonen av egne merkevarer representerer en mer troverdig trussel om tapt handel for den dominerende 

leverandøren, og vil følgelig få lavere priser. God tilgang på alternative leverandører, eller egne merkevarer, gir 

dermed implisitt større forhandlingsstyrke. Samtidig gir effektivitetsforskjeller knyttet til å selge varene i butikk, 

leverandøren insentiver til å diskriminere i favør den minst effektive. Dersom den detaljisten som er mest effektiv 

i å selge varene i butikk også er mest effektiv i produksjon av egne merkevarer21 trekker disse effektene i hver 

sin retning. Nettoeffekten på en eventuell prisforskjell mellom detaljistene vil derfor avhenge av det relative 

styrkeforholdet mellom disse to effektivitetsforskjellene. Et forbud mot ulike innkjøpspriser vil svekke 

detaljistenes insentiv til å investere i produksjon av egne merkevarer, samtidig som det vil øke detaljistenes 

insentiv til å investere i effektivitetsfremmende tiltak knyttet til å selge varer i butikk. 

 

21 Slik Inderst og Valetti (2009) legger til grunn.  
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En upublisert studie av Evensen, Foros, Haugen og Kind (2021) ser på et tilfelle hvor detaljistene kan investere i 

et innsidealternativ som i utgangspunktet kun benyttes til å pressere prisene ned i forhandlingene. En større 

detaljist (som operer i flere markeder) vil ha et større insentiv til å investere i en slik innsideopsjon, og den vil 

dermed oppnå lavere innkjøpspriser. De inkluderer også en spillover-effekt av investering, slik at den andre 

detaljisten også får en fordel av investeringen. De eksemplifiserer dette ved blant annet økt aksept hos 

forbrukerne for egne merkevarer. Effekten av et forbud mot ulike innkjøpspriser avhenger av graden av 

konkurranse nedstrøms. Dersom konkurransen ikke er for sterk, vil den store leverandøren fremdeles ha insentiv 

til å investere i innsidealternativet, noe som også presser innkjøpsprisen ned for den mindre detaljisten under 

forbud mot ulike innkjøpspriser. Med perfekt substitusjon mellom detaljistene finner de, i likhet med Akgün og 

Chioveanu, at prisen ved et forbud vil ligge mellom prisen den lille og den store betaler under diskriminering, og 

at konsumentoverskuddet faller. Totalvelferden er likevel høyere under forbud mot ulike innkjøpspriser, fordi 

diskriminering fører til overinvestering i innsidealternativet, som innebærer en faktisk kostnad i motsetning til 

Katz hvor det er trusselen om å investere som disiplinerer. I hvilken grad investeringer som øker 

forhandlingsmakten er positivt i seg selv avhenger derfor av om den fører til faktisk økt effektivitet, kvalitet eller 

vareutvalg.   

A.3 Leverandøren gir innrømmelser for å utestenge konkurrenter 
I teorien vil en leverandør kunne ønske å gi innrømmelser til detaljister for å helt eller delvis utestenge faktiske 

eller potensielle konkurrenter. Ved å utestenge, gjennom eksklusivavtaler som forplikter detaljistene til å dekke 

hele eller det meste av sitt behov fra leverandøren, eller gjennom rabattstrukturer som gir detaljistene insentiver 

til det samme, vil leverandøren begrense detaljistenes frihet til å velge sine leveringskilder og hindre andre 

leverandører fra å få tilgang til markedet. Dermed vil leverandøren kunne beholde og forsterke markedsmakten 

sin.22  

Helt eller delvis utestengelse av en minst like effektiv konkurrent vil kunne ha konkurransebegrensende 

virkninger. Helt utestengelse vil eliminere konkurransen i markedet og føre til at konsumenten får dårligere 

utvalg, høyere priser og lavere kvalitet. Delvis utestengelse vil svekke priskonkurransen fordi de konkurrerende 

leverandørene ikke vinner markedsandeler ved å redusere sine priser. 

Hvorvidt en selger i teorien har mulighet til å utestenge en mer effektiv konkurrent, er et mye debattert tema i 

den teoretiske litteraturen.  

Litteratur knyttet til Chicago-skolen (se Posner, 1976 og Bork, 1978) viser til at en rasjonell kjøper ikke vil 

akseptere en kontrakt som krever eksklusivt kjøp fra én selger dersom det finnes en mer effektiv selger som kan 

entre markedet. Anta et det er én kjøper og to selgere, der den ene selgeren er mer effektiv enn den andre. 

Dersom kjøperen inngår eksklusivavtale med den minst effektive selgeren vet kjøperen at den vil måtte betale 

monopolpris. Dersom kjøperen ikke inngår eksklusivavtale, vil den i stedet velge å kjøpe fra den mest effektive 

selgeren til lavere priser. For å overtale kjøperen til å inngå en eksklusivavtale må da den minst effektive selgeren 

betale kjeden den verdien den går glipp av når den ikke i stedet kan handle med den mer effektive konkurrenten. 

Den verdien beløper seg til hele monopolprofitten, samt overskuddet som knytter seg til at man kjøper mer ved 

lavere priser enn monopolpris (det såkalte «dødvektstapet»). Med andre ord er konkurranse oppstrøms mer 

verdifullt for kjøperne enn monopol oppstrøms er for selgeren. Dermed vil det ikke være lønnsomt for selgeren 

å tilby en eksklusivavtale som er så attraktiv at kjøperen vil være villig til å gå med på den. 

 

22 For relevant rettspraksis se blant annet sak Sak T-155/06 Tomra Systems m. fl. mot Kommisjonen, sak 85/76 
Hoffmann-La Roche mot Kommisjonen og sak C-413/14 Intel mot kommisjonen.. 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  3 3  R A P P O R T  

 

Nyere litteratur viser imidlertid at det i flere tilfeller vil være mulig å utestenge en mer effektiv konkurrent. Et 

tidlig bidrag av Aghion og Bolton (1987) viser at dersom det er usikkerhet om nykommerens kostnader, kan selger 

og kjøper inngå en eksklusivavtale med et bruddgebyr. Bruddgebyret øker etableringsbarrieren til nykommeren, 

fordi det blir ekstra kostbart for detaljisten å bytte leverandør, og i noen tilfeller kan denne avtalen stenge ute 

en mer effektiv nykommer. 

Andre bidrag viser at dersom det eksisterer ulike former for eksternaliteter mellom kjøperne, trenger ikke 

selgeren å kompensere alle kjøperne for eksklusivitet. Rasmusen, Ramseyer og Wiley (1991) og Segal og 

Whinston (2000) viser at dersom en potensiell nykommer må selge til tilstrekkelig mange kjøpere for å dekke 

faste kostnader, og kjøperne ikke kan koordinere sine innkjøp, kan den etablerte selgeren utnytte mangelen på 

koordinering til å forhindre etablering. Når kjøperne aksepterer eksklusivavtalen tar de ikke inn over seg at deres 

aksept har en påvirkning også på andre kjøpere.  

Fumagalli og Motta (2006) bygger videre på modellen til Segal and Whinston (2000) og analyserer et tilfelle der 

kjøperne ikke er sluttbrukere, men konkurrerer med hverandre nedstrøms – slik tilfellet er i det norske 

dagligvaremarkedet. Forfatterne viser at dersom konkurransen er sterk nok, vil en enkelt kjøper kunne ha 

insentiv til å bryte eksklusivitetslikevekten fordi ved å få en lavere pris fra en nykommer, vil kjøperen kapre en 

større del av markedet nedstrøms. I dette tilfellet er man altså tilbake i en situasjon der den etablerte selgeren 

ikke vil kunne betale en høy nok kompensasjon for eksklusivitet til å forhindre etablering av en mer effektiv 

nykommer. Simpson and Wickelgren (2007a) finner imidlertid det motsatte når de tillater at kjøperne kan bryte 

eksklusivitetskontraktene, men da må betale en aktuarisk erstatning (tilsvarende den etablerte selgerens tapte 

monopolprofitt hvis de kjøper fra nykommeren). Høy konkurranse nedstrøms vil begrense gevinsten kjøperne 

får ved å kjøpe for en lavere pris fra nykommeren fordi prisfordelen i stor grad vil tilfalle forbrukerne i form av 

lavere priser. Det betyr at den etablerte selgeren kan overtale kjøperne til å inngå en eksklusivavtale ved å betale 

dem en relativt liten godtgjørelse. Selv om kjøperne står fritt til å bryte kontrakten, vil de ikke finne det lønnsomt 

gitt den begrensede gevinsten ved å bryte. Abito og Wright (2008) finner tilsvarende resultat når de tillater at 

nykommeren har en annen kostnadsfunksjon enn den etablerte og ikke bare kan være like effektiv, men mer 

effektiv enn den etablerte. I en modell helt uten eksplisitte eksklusivavtaler, viser Asker og Bar-Isaac (2014) at en 

etablert leverandør vil ønske å dele monopolprofitten sin med detaljistene i bytte mot at detaljisten ikke handler 

med en potensiell nykommer. I deres modell er det også konkurranse nedstrøms og detaljistene foretrekker å 

selge monopolvaren og få betalt en andel av den etablerte leverandørens profitt gjennom rabatter, fremfor å 

slippe til en nykommer, selge begge produkter og gå glipp av deler av leverandørens monopolprofitt. 

Simpson og Wickelgren (2007b) viser at konkurranse nedstrøms også vil gjøre det mulig for en leverandør som 

er monopolist i ett marked å utestenge en like effektiv konkurrent i et annet marked. I deres modell tilbyr 

leverandøren en samlet kontrakt der detaljistene forplikter seg til å kjøpe leverandørens konkurranseutsatte 

produkter, i bytte mot en lavere pris på leverandørens monopolprodukt. Fordi alle detaljistene frykter å måtte 

betale en høyere pris enn konkurrentene på monopolproduktet, deres profitt avhenger altså sterkt av relative 

innkjøpsprisforskjeller, kan leverandøren sette sammen en utestengende avtale som alle detaljistene aksepterer.  

DeGraba (2013) viser at utestengelse kan føre til konkurranseskade også i de tilfeller leverandøren ikke stenger 

en konkurrerende leverandør helt ute. I modellen konkurrerer detaljistene nedstrøms, og det er én stor og én 

liten leverandør. DeGraba viser at dersom den etablerte leverandøren er stor nok og konkurrenten liten nok, vil 

den dominerende leverandøren kunne betale detaljistene for helt eller delvis utestengelse. I modellen selger den 

etablerte leverandøren et produkt som er foretrukket av majoriteten av forbrukerne og disse er villig til å betale 

ekstra mye for produktet. Konkurrenten selger et produkt som er foretrukket av kun en liten andel forbrukere. 

Selv om konkurrenten kan tilby produktet til en mye lavere pris, vet detaljistene at dersom de aksepterer å kjøpe 
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konkurrentenes produkt, vil den etablerte leverandøren senke prisen til konkurrerende detaljister nedstrøms. 

Det vil øke konkurransen og redusere gevinsten detaljisten får ved å velge konkurrenten. Den etablerte 

leverandøren kan betale for eksklusivitet når overskuddet fra høye nedstrømspriser er større enn den økte 

profitten detaljistene får ved å velge konkurrenten. For at denne mekanismen skal gjøre seg gjeldende, må den 

etablerte leverandøren troverdig kunne senke prisene dersom detaljistene bryter eksklusivavtalen. Det vil kunne 

være tilfelle dersom den etablerte leverandøren er til stede i flere segmenter, og kan senke prisen kun i de 

segmentene der konkurrentens produkt er foretrukket. Denne modellen bidrar til å vise at 

markedsandelsrabatter, det vil si rabatter som er avhengige av leverandørens andel av detaljistens totale 

innkjøp, er konkurranseskadelige selv i de tilfellene der konkurrerende leverandører ikke er fullstendig utestengt.  

Det er en større litteratur knyttet til markedsandelsrabatter. For eksempel viser Salinger (2017) at i en enkel 

modell der man har en etablert leverandør som kan selge til hele markedet, og en liten leverandør som kun kan 

selge til deler av markedet, vil den etablerte leverandøren kunne dempe konkurransen ved å bruke rabatter, 

eksempelvis rabatter på listeprisen (all unit discounts) dersom detaljisten kjøper en gitt andel av varene fra den 

etablerte leverandøren.23 Dette tvinger den lille leverandøren til å velge mellom å konkurrere aggressivt for den 

andelen av markedet de har mulighet til å ta, eller å konsentrere seg om en nisje hvor de kan selge til høy pris til 

kjøperne som foretrekker dens produkt. Gitt at den etablerte leverandøren klarer å designe en hensiktsmessig 

rabattstruktur, vil den lille leverandøren velge å forbli en nisjeleverandør, med høyere enhetspriser. Det fører 

igjen til at også den etablerte leverandøren kan ta relativt høy pris. I denne modellen er det følgelig ett segment 

i markedet det er konkurranse om, og ett segment det ikke er konkurranse om (monopolsegmentet). Antagelsen 

om at en andel av markedet er monopolisert er nødvendig for at den etablerte leverandøren skal kunne tilby 

rabatter som den lille leverandøren ikke kan matche.  

En artikkel av Ide, Montero og Figueroa (2016) finner at en etablert leverandør ikke kan utestenge ved bruk av 

rabatter på listeprisen, eksempelvis gi ti prosent avslag på listeprisen dersom detaljisten utelukkende kjøper av 

den etablerte leverandøren. I deres modell er imidlertid nykommeren supereffektiv og nykommerens 

enhetskostnad, som er summen av variabel og fast kostnad, er lavere enn den etablerte leverandørens variable 

kostnader. Det vil si at den etablerte leverandøren må prise under marginalkostnad for å utestenge og følgelig 

er utestengelse ikke en lønnsom strategi.  

 

23 Også andre rabattstrukturer vil kunne lede til konkurranseskade i modellen.  
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Vedlegg B. Gjennomgang av offentlige innspill og 
rapporter: Identifisere forutsetninger og årsaker som kan 
legges til grunn i analysen 

B.1 Innledning 
Den teoretiske litteraturen predikerer ulike effekter på konkurransen av å begrense eller forby forskjeller i 

innkjøpspriser avhengig av hvilke forutsetninger som legges til grunn i modellene. I det følgende vil vi redegjøre 

for informasjon og vurderinger som fremkommer i offentlige innspill og rapporter fra ulike oppdragsgivere og 

interesseorganisasjoner samt rapporter, notateter og innstillinger fra Konkurransetilsynet og Nærings- og 

fiskeridepartementet. Formålet er å belyse hvorvidt det i dag er tilnærmet konsensus om hvilke forutsetninger 

det er rimelig å legge til grunn i analyser av det norske dagligvaremarkedet, og hva som er trolige årsaker til 

ulikheter i innkjøpspriser.  

Menon skrev i desember 2019 en rapport om årsaker til ulike innkjøpspriser på vegne av Nærings- og 

fiskeridepartementet, og konkluderte den gang med at det ikke var tilstrekkelig empirisk grunnlag til skille ulike 

årsaker fra hverandre, og at det derfor ikke var grunnlag for å konkludere om årsaken til de observerte 

innkjøpsforskjellene (Menon, 2019a). I denne rapporten vil vi derfor ha særlig fokus på informasjon som har 

fremkommet etter at denne rapporten forelå, og vurdere hvorvidt det i dag er et bedre informasjonsgrunnlag 

for å kunne konkludere om enkelte forutsetninger eller årsaksforhold.  

B.2 Forutsetninger basert på offentlige innspill og rapporter 

B.2.1. Det foregår forhandlinger 

Det foregår årlige forhandlinger mellom leverandørene og kjedene. Som det blant annet fremgår av 

Stortingsmelding 27 -Daglegvare og konkurranse -kampen om kundane (Meld.St.27 (2019-2020)) forhandler 

innkjøpsavdelingene i dagligvaregrupperingene hvert år med leverandørene om hvilke produkter som skal kjøpes 

inn og til hvilke vilkår. Videre fremgår det at forhandlingene mellom leverandører og dagligvaregrupperingene 

skjer bilateralt, og det forhandles blant annet om innkjøpspriser, rabatter og bonuser, og om produktene skal 

inngå i obligatorisk eller valgfritt sortiment.  

Gabrielsen og Hjelmeng (2020), på oppdrag for Dagligvareleverandørenes forening, legger også til grunn at det 

foregår forhandlinger mellom leverandørene og kjedene i det norske dagligvaremarkedet. I arbeidet med 

rapporten har forfatterne hatt møter med ulike leverandører som har redegjort for hvordan forhandlingene 

foregår. 

Også Gabrielsen, Moen og Nilssen (2020), på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet, legger til grunn at 

det foregår forhandlinger: «Mye tyder på at det skjer reelle prisforhandlinger mellom kjeder og leverandører» og 

at «Forhandlingsmønsteret i bransjen er nøye dokumentert [...]». I forhandlingene vil det ifølge forfatterne 

utveksles tilbud og mottilbud, og den enkeltes aktørs forhandlingsstyrke er avgjørende for utfallet.  

I utarbeidelsen av en veileder om prisdiskriminering, har Konkurransetilsynet gjennomført en høringsrunde der 

aktører i bransjen har fått mulighet til å uttale seg. Høringssvaret fra Reitan Retail og Oda (2022), omtaler spesifikt 

forhandlinger i det norske dagligvaremarkedet. De skriver at «Leverandørpriser i dagligvaremarkedet fastsettes 

normalt gjennom krevende årlige forhandlinger mellom leverandør og kjede.» Videre viser de til at «Momenter 

leverandørene legger vekt på i sine pristilbud til kjeden er typisk forhold som volumvekst, kjedeandel og vekst i 

kjedeandel, sortimentsbredde, eksponering og aktiviteter». De viser også til at leverandøren i forhandlingene vil 
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«se hen til hvilke alternativer kjeden har. En kjede som har lettere tilgjengelige alternativer vil typisk kunne presse 

prisen lavere enn andre kjeder».  

Øvrige høringssvar omtaler ikke forhandlinger spesifikt, men inkluderer vurderinger av selger- og kjøpermakt 

som påvirker hvor stor innflytelse leverandørene eller kjedene har på det fremforhandlede utfallet.  

Reitan Retail og Oda nevner både «dominerende leverandør» og «dominerende kjede» i sine høringssvar i 

forbindelse med at de redegjør for at disse har et interessefellesskap. Det er vår vurdering at det indikerer at de 

legger til grunn at det er både selger- og kjøpermakt i det norske dagligvaremarkedet. NHO Mat og Drikke (2022), 

som representerer en rekke leverandører, legger også til grunn både selger- og kjøpermakt: «Leverandørens 

forhandlingsmakt ved prissettingen er et relevant moment, som tilsynet viser til. Den reelle forhandlingsmakten 

avhenger imidlertid også av kundenes, og i dette tilfellet her dagligvaregrupperingens, kjøpermakt. Samtlige 

leverandører konkurrerer om å få innpass i de tre dominerende dagligvaregrupperingens sortiment, og 

grupperingene har stor innflytelse på prisdannelsen i markedet». Scandza AS (2022), som representerer rekke 

norske nr. 2- og 3-leverandører, er særlig opptatt av makten til store leverandører: «[...] det er dominerende 

leverandører i vår verdikjede som er superdominerende (70 til 100 prosent markedsandeler i sine markeder), har 

tilsvarende monopol i enkelte markeder og vil i mange tilfeller være uunngåelige handelspartnere for kjedene». 

Tine SA (2022) skriver at «Mye tyder på at kjøpermakt er en vesentlig årsak til prisforskjeller i 

dagligvaresektoren». De viser til at det er vanskelig å se at det kan være en fordel for leverandørene med en 

forsterkning av kjøpermakten og slik sett at det er «vanskelig å se muligheten for ensidige beslutninger om 

prisdiskriminering». De viser også til Konkurransetilsynets kartlegging av innkjøpspriser (Konkurransetilsynet, 

2019), og skriver at: «Hvis det er slik at prisdiskriminering fra 16 leverandører gir fordeler til den samme kunden, 

så kan det jo se ut som om et eventuelt problem ligger et annet sted enn hos de 16 leverandørene». 

Dagligvareleverandørenes forening (2022), som representerer en rekke leverandører, hevder at 

dagligvarekjedene har betydelig forhandlings- og kjøpermakt: «For dagligvarekjedene vil selv det å erstatte store 

leverandørers merkevarer med andre merkevarer eller egne merkevarer, ha begrenset betydning sett i forhold til 

totaliteten. Det gir kjedene en sterk forhandlingsposisjon, hvor forhandlingsstyrken er direkte avhengig av hvor 

stor andel av leverandørens totale volum som selges gjennom den aktuelle dagligvarekjede, og om 

dagligvarekjeden har anledning til å erstatte leverandørens volum med tilsvarende varer fra en annen 

leverandør». De viser til at EU-kommisjonen i flere fusjonssaker har funnet at dersom salget til en dagligvarekjede 

utgjør mer enn 22 prosent av leverandørens omsetning vil leverandøren komme i et avhengighetsforhold til 

dagligvarekjeden. De tre største dagligvarekjedene har alle markedsandeler som overstiger 22 prosent og 

dermed mener Dagligvareleverandørenes forening det er sannsynlig at kjedene enkeltvis står for over 22 prosent 

av omsetningen hos en rekke leverandører. Dagligvareleverandørenes forening konkluderer med at: «Alle de tre 

kjedene har så stor forhandlingsmakt at de i forhandlinger med leverandørene har en betydelig innvirkning på 

forhandlingsresultatet knyttet til priser og rabatter». 

I Stortingsmeldingen (Meld.St.27, 2020) legges det til grunn at dagligvaregrupperinger har kjøpermakt og 

leverandører har selgermakt. Videre hevdes det at «Vertikal integrasjon mellom detaljistar og grossistar, 

oppkjøpa til daglegvaregrupperingane i leverandørindustrien, introduksjon av eigne merkevarer og overgang til 

grossistdistribusjon har ført til at daglegvaregrupperingane over tid har auka kjøparmakta si overfor 

leverandørane». Videre skriver de at denne integrasjonen kan ha ført til en forsterkning av «portvorktmakta» til 

dagligvaregrupperingene. «Portvoktmakta» beskriver leverandørenes avhengighet av å få plass i hyllene til 

dagligvaregrupperingene for å få markedsført produktene sine. 

Konkurransetilsynet presiserte også i en kronikk at det foregår forhandlinger, men om en rekke ulike variabler: 

«Det tilsynet fant var at prisforskjellene oppstår mye på grunn av at kjedene forhandler om koblinger mellom 
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sortiment, volum, markedsføring, plassering i butikk og andre motytelser. Dermed er det ikke slik at en produsent 

av matvarer enkelt setter pris per produkt og lar den avhenge av hvilken kjede som kjøper produktet. 

Forhandlingene handler om kombinasjoner som er vanskelig å sammenligne. [...] Det vi fant var med andre ord 

at forskjellene var et resultat av forhandlinger» (Søreide og Berrefjord, 2022). 

Basert på dette er det er det vår vurdering at det er konsensus om at det foregår forhandlinger, og dermed at 

det er rimelig å legge til grunn at kontraktsvilkårene er et resultat av forhandlinger mellom leverandørene og 

kjedene i det norske dagligvaremarkedet. Dette samsvarer med konklusjonen også i Menons rapport om årsaker 

til forskjeller i innkjøpspriser, Menon (2019a). Merk at det at det foregår forhandlinger ikke er ensbetydende 

med at både leverandørene og kjedene har like stor innflytelse på de fremforhandlede utfallene. Selv i en 

situasjon der en leverandør eller en kjede har tilnærmet all forhandlingsmakt, vil forhandlinger fortsatt kunne 

være rasjonelt. Eksempelvis vil det være rasjonelt for en leverandør med all forhandlingsmakt å forhandle med 

en kjede for å få økt kunnskap som er relevant for leverandørens prissetting, være seg forhold knyttet til kjedens 

kostnader og etterspørsel som ikke er kjent i markedet.   

B.2.2. Ikke konsensus i offentlig ordskifte om leverandørkontaktene er lineære eller ikke-lineære  

I kontraktene mellom leverandørene og kjedene forekommer det både betalinger som er volumavhengige og 

volumuavhengige. Som det fremgår av Stortingsmeldingen (Meld.St.27, 2020) og Konkurransetilsynets 

kartlegging av innkjøpspriser (Konkurransetilsynet, 2019), blir det forhandlet om en rekke ulike typer rabatter. 

Enkelte gis som prosent av leverandørenes listepris eller et kronebeløp per enhet og er slik sett volumavhengige 

(grossistrabatter, varelinjerabatter og kampanjestøtte). Andre blir fastsatt basert på realisert omsetning eller gitt 

som en fast kronesum per år og er slik sett helt eller delvis volumuavhengige (årsbonus, samarbeidsbonus og 

joint marketing). Det er ofte motytelser i kontraktene der leverdørene betaler dagligvaregrupperingene for ulike 

typer tjenester. Konkurransetilsynet opplyser at det er varelinje- og produktrabatter som følger den enkelte 

varen som oftest utgjør de største rabattene. Stortingsmeldingen konkluderer med at «Rabattstrukturane og 

bonusmodellane er kompliserte, og det er stor variasjon med omsyn til om rabattane er faste eller variable, og 

om dei er knytte til motytingar eller ikkje. Det er også variasjonar i utforminga av same type rabattar på tvers av 

produkta og daglegvaregrupperingane. Mange av rabattane er enkle å stadfeste om er variable eller faste, men 

det er også fleire rabattar og bonusar som er vanskelegare å klassifisere». 

Merk at spørsmålet om kontraktene er lineære eller ikke, ikke handler om hvorvidt det forekommer faste 

volumuavhengige betalinger. Det relevante er hvorvidt aktørene benytter enhetsprisen til å fordele profitt seg 

imellom på marginen. Dersom leverandøren, når den i siste runde med forhandlinger velger å tilgodese den ene 

kjeden mer enn det som er gjort hittil, og da velger å gjøre det gjennom reduksjon i den marginale enhetsprisen, 

er den lineære litteraturen mest relevant.  

Hjelmeng (2019), på oppdrag for Dagligvareleverandørenes forening, legger til grunn at prisene i hovedsak er 

lineære og begrunner det slik: «Det er en utbredt oppfatning at prisene mellom leverandører og kjeder i det 

norske markedet representerer såkalte todelte tariffer, dvs. at de består av et fastledd (typisk joint marketing, jf. 

f.eks. NOU 2013:6 s. 51) og et variabelt element. En slik prisstruktur er i den økonomiske litteraturen fremhevet 

som effektiv, først og fremst fordi den kan eliminere såkalt dobbelt marginalisering (som leder til høyere pris ut 

til sluttkunde). Faste betalinger vil også kunne motvirke en vannsengeffekt. En slik betraktningsmåte er imidlertid 

ikke treffende for det norske markedet; JM er en av flere former for rabatter som ytes fra den såkalte G-prisen 

(grunnprisen), og representerer dermed ikke et fastledd men et avslag pr. enhet. Tilsvarende gjelder andre 

rabatter som pallerabatt, samarbeidsbonuser etc. I økonomisk forstand er kontraktene i det norske markedet 

således i alle fall i hovedsak lineære.» 
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Foros og Kind (2019a), på oppdrag for Rema 1000, peker på at både rent lineære og perfekt ikke-lineære 

kontrakter er teoretiske ytterpunkter og at ingen av disse nødvendigvis passer perfekt med dagligvaremarkedet. 

De viser til at det observeres forskjeller i variable priser både i det norske og det britiske dagligvaremarkedet24, 

og at Konkurransetilsynet har lagt til grunn effekter som impliserer lineære kontrakter i tidligere 

foretakssammenslutninger i dagligvaremarkedet25. Videre peker de på at det i dagligvaremarkedet er repeterte 

spill i form av årlige og halvårlige forhandlinger. Da kan størrelsen på de faste overføringene være basert på 

observert eller forventet kvantum, og i praksis blir da også de faste betalingene volumavhengige over tid.  

Johansen og Straume (2019), på oppdrag for Konkurransetilsynet, finner det vanskelig å svare klart på om det er 

lineære eller ikke-lineære kontrakter. De konkluderer derfor med at innsikt både fra lineære og ikke-lineære 

modeller vil være relevant. De peker samtidig på at det viktigste skillet er om den marginale prisen blir benyttet 

til å fordele profitt eller ikke. Selv om kontraktene har et ikke-lineært ledd vil innsikter fra lineære modeller 

dermed være relevante om den marginale prisen kjedene betaler til en viss grad benyttes for å omfordele profitt.    

Meyer og Normann (2019), på oppdrag for NorgesGruppen, skriver at «I forhandlingene mellom leverandørene 

og kjedene forhandles det om hvilke varer som skal tas inn i sortimentet og til hvilken pris. Varene kan komme 

inn som et garantert sortiment eller et sortiment som vil være frivillig for butikkene å ta inn. Det er det typisk tre 

komponenter det forhandles om; rabatt på hver enkelt vare, rabatt på de totale innkjøpene og felles 

markedsføringsmidler og tilbudskampanjer». Komponentene virker dermed å relatere seg til den marginale 

prisen, eller knyttet direkte til motytelser.  

Oslo Economics (2019), på vegne av NorgesGruppen, begrenser sin litteraturgjennomgang til artikler som ser på 

lineære kontrakter og viser til at den norske debatten har dreiet seg om betydningen av ulike enhetspriser. De 

understreker at de ikke mener at litteraturen om ikke-lineære kontrakter er irrelevant for den norske 

diskusjonen. 

Konkurransetilsynet (2019) skriver i forbindelse med deres undersøkelse av forskjeller i innkjøpspriser: «Ulike 

former for bonuser, som for eksempel årsbonus og samarbeidsbonus, kan gis blant annet basert på kjedens totale 

innkjøp fra leverandøren. Felles markedsføringsmidler, ofte kalt "joint marketing", er betaling fra leverandøren 

for at dagligvarekjeden sørger for markedsføring av leverandørens produkter. Kampanjestøtte er rabatter 

leverandøren gir i forbindelse med kampanjeperioder, typisk knyttet til prisnedsettelse på varer som 

dagligvarekjeden gjennomfører markedsføringsaktiviteter for. Den siste kategorien, merchandising, er en rabatt 

som gis til dagligvarekjeder som selv forestår påfylling og rydding i butikkhyllene». De virker altså i stor grad å 

legge til grunn at de faste beløpene i hovedsak er knyttet til enten konkrete motytelser, eller er basert på volum, 

da enten som i volum på det gitte produktet eller bredden og volumet på varekurven dagligvarekjedene kjøper 

inn fra leverandøren.  

Gabrielsen og Hjelmeng (2020), på oppdrag for Dagligvareleverandørenes forening, skriver at «De samtaler vi 

har hatt med enkelte leverandører i dette prosjektet bekrefter at faste betalinger noen ganger er i bruk. Dette 

tilsier at kontraktene er ikke-lineære, eller kan bli det.» Forfatterne heller likevel mot at det «synes som om 

kontraktene er mer lineære enn det en skulle forvente ut fra et teoretisk perspektiv». Det begrunnes med at 

enkelte leverandører hevder at prisene ut fra butikk er høyere enn ønskelig. Argumentet her er at dersom 

forhandlingene skjedde på en effektiv måte (uten uønsket prispåslag fra kjedene som øker prisene og medfører 

 

24 Med perfekte ikke lineære kontrakter og hemmelige forhandlinger vil man typisk forvente identiske priser 
tilsvarende leverandørens marginalkostnader, se eksempelvis O’Brien og Shaffer (1994). 
25Det henvises til Orkla – Cederroth og Prior – Norgården.  
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redusert salg) ville leverandørene og dagligvaregrupperingene vært mer samstemte om hva butikkprisene bør 

være. Forfatterne oppsummerer som følger: «Vårt inntrykk er at kontraktene er mer lineære enn det man kanskje 

skulle forventet ut fra rasjonell atferd, men det er vanskelig å konkludere skarpt på dette punkt. Dette, i 

kombinasjon med enkelte leverandører har uttrykt at pris i butikk ligger høyere enn de skulle ønsket, indikerer 

utfordringer med doble prispåslag for enkelte leverandører, men motsatte problemer kan også oppstå». De 

påpeker at dette tilsier at eventuell prisdiskriminering skjer på marginale innkjøpspriser.  

Gabrielsen, Moen og Nilssen (2020), på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet, viser til 

Konkurransetilsynets metodenotat for sammenligning av innkjøpspriser (Konkurransetilsynet, 2018b) og skriver 

at «Innslaget av faste betalinger i grossistkontraktene synes [...] å variere» og mye tyder på at «forhandlingene 

dreier seg rundt i alle fall delvis hemmelige og ofte ikke-lineære kontrakter [...]».  

Foros, Kind og Shaffer (2021), finansiert av Konkurransetilsynet, viser at dersom detaljistene har 

forhandlingsmakt og de konkurrerer om kunder nedstrøms, kan det i visse tilfeller være optimalt for både 

leverandørene og detaljistene å benytte lineære kontrakter fremfor ikke-lineære kontrakter (som inkluderer 

både et fast og et variabelt element, såkalt todelt tariff). Ved å benytte lineære kontrakter kan de altså øke 

industriprofitten. Dersom forutsetningene om at kjedene har forhandlingsmakt og de konkurrerer nedstrøms 

stemmer med det norske dagligvaremarkedet, kan dette forklare hvorfor man eventuelt observerer relativt 

lineære kontrakter.  

Enkelte høringssvar til Konkurransetilsynets veileder om prisdiskriminering omtaler også lineariteten i 

leverandørkontaktene enten dirkete eller indirekte. Reitan Retail og Oda (2022) viser til at «Leverandørens ytelser 

fremkommer gjennom et stort antall ulike rabatter, bonuser, andre ytelser og kjøp av tjenester og data» og at 

dersom ikke alle kunder gis like muligheter til å forhandle om alle disse ytelsene, kan dominerende leverandører 

«selv med et forbud mot prisdiskriminering, [...] likevel forskjellsbehandle [kjeder] ved å tilby ulike muligheter til 

å motta andre ytelser.» Videre hevder de at vilkårene er lite gjennomsiktige: «Dominerende leverandører kan 

også benytte lite transparente vilkår, slik at kjeden ikke kan ta informerte valg i beslutninger om sortiment og 

eksponering, eller bortfall av betydelige økonomiske ytelser for andre produkter dersom kjeden reduserer en 

varelinje for å gi større plass til en mindre leverandør». Dette belyser, etter Menons vurdering, kompleksiteten i 

leverandørkontaktene.  

Forbrukerrådet (2022a) argumenterer for at også i tilfeller med ikke-lineær prisstruktur kan prisdiskriminering 

være skadelig, og i den forbindelse sammenligner de Norge med Finnland og skriver at: «Vi ser tilsvarende praksis 

i Norge der rabatter i form av for eksempel joint marketing bidrag ikke følger varen til forbruker». 

Dagligvareleverandørenes forening (2022) hevder at rabatter og ytelser som betales til kjedens sentralledd ikke 

tas hensyn til i beregningen av varens videresalgspris, samt at det er disse rabattene som varierer mest mellom 

kjedene: «Dagligvareleverandørene opererer gjennomgående med prislister med en såkalt grunnpris, som 

anvendes likt overfor alle kjøpere. Forskjellene mellom kjedene kommer til uttrykk i de rabatter og andre 

økonomiske ytelser som fremforhandles. Disse rabattene og ytelsene kan igjen deles i to: rabatter og ytelser som 

følger varen, og rabatter og ytelser som betales til kjedens sentralledd. Ytelser som følger varen kommer til 

uttrykk på fakturaen, og tas direkte hensyn til ved beregningen av en vares videresalgspris i kjeden. Rabatter og 

ytelser som betales sentralt har ikke denne direkte konsekvensen ved beregningen av videresalgsprisen. Det er 

DLFs inntrykk at eventuelle forskjeller er størst når det gjelder rabatter og ytelser som går til kjedenes 

sentralledd». Dette kan tolkes som at «ytelser som følger varen» er knyttet til enhetsprisen, og at «ytelser som 

betales til kjedens sentralledd» er helt eller delvis volumuavhengige ytelser, og at det er derfor de ikke har en 
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direkte innvirkning på videresalgsprisen. Det er likevel vår forståelse basert på andre kilder at betalingene til 

kjedeleddet i mange tilfeller er volumavhengige.  

Basert på det overstående er vår vurdering at det ikke er konsensus om hvorvidt kontraktene er lineære eller 

ikke-lineære. Dette var også konklusjonen til Menon i 2019 (Menon, 2019a). Nyere utredninger viser likevel at 

kontraktene er mer lineære en man i utgangspunktet skulle forvente.  

B.2.3. Kjedene kan ikke perfekt observere hverandres kontraktsvilkår 

Særlig dersom man legger til grunn at leverandørkontaktene er ikke-lineære, er det avgjørende for effekten av å 

begrense eller forby forskjeller i innkjøpspriser hvorvidt kontraktene som forhandles er hemmelige eller om 

kjedene kan observere hverandres vilkår.  

I Stortingsmeldingen (Meld.St.27 (2019-2020)) hevdes det at forhandlingsutfallet mellom leverandørene og 

kjedene ikke er offentlig kjent. Det legges derfor til grunn at kjedene ikke vil kunne vite med sikkerhet om de har 

fremforhandlet bedre innkjøpsvilkår enn sine konkurrenter fra de enkelte leverandørene, eller hvor store 

forskjellene eventuelt er. Heller ikke leverandørene vil vite hvilke vilkår konkurrerende leverandører har 

fremforhandlet med kjedene.  

Foros og Kind (2019a), på oppdrag for Rema 1000 skriver at «det synes å være bred enighet om at kontraktene i 

det norske dagligvaremarkedet er hemmelige».  

Gabrielsen og Hjelmeng (2020), på oppdrag for Dagligvareleverandørenes forening, skriver at det er vanskelig å 

vite hva ulike kjeder vet om hverandres vilkår. De viser til at før Konkurransetilsynet offentliggjorde sine 

undersøkelser om innkjøpspriser, synes de fleste å spekulere i at prisforskjellene utgjorde 5-6 prosent i favør 

NorgesGruppen. Resultatet fra undersøkelsen tyder på at forskjellene kan være betydelig større for enkelte 

produkter og leverandører. Forfatterne tolker reksjonene som kom etter offentliggjøringen som at disse «tyder 

de på at forskjellene ikke var kjent, men vi må også holde det åpent at reaksjonene kan være strategiske.» De 

viser også til at det kan være vanskelig å holde kontraktsvilkår fullstendig hemmelig for eksempel på grunn av 

personellvandring innad i bransjen, og konkluderer med at: «Det betyr antakeligvis at kontraktene er verken 

perfekt hemmelige eller perfekt observerbare.» 

Gabrielsen, Moen og Nilssen (2020), på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet, skriver at «I hvilken grad 

kontraktene er 100% hemmelige anser vi som usikkert, men det synes i alle fall ikke som om kontraktene er 

offentlig kjent for alle». 

Basert på det overstående er Menons vurdering at de som har uttalt seg offentlig om hvorvidt kontraktene er 

hemmelige heller i favør av at kjedene i hvert fall ikke prefekt kan observere hverandres kontraktsvilkår, og at 

det dermed er knyttet usikkerhet til vilkårene konkurrerende kjeder oppnår.  

B.3 Årsaksforhold basert på offentlige innspill og rapporter 
I det foregående har vi sett på om det er konsensus om hvilke forutsetninger kan legges til grunn i det norske 

dagligvaremarkedet gitt at innkjøpsprisene er forskjellige. Konkurransetilsynets kartlegging av 

innkjøpsbetingelser i det norske dagligvaremarkedet i 2017 (Konkurransetilsynet, 2019) viser at det i de aller 

fleste tilfeller var den største kjeden, NorgesGruppen, som fikk de beste betingelsene. Oppfølgende rapport 

(Konkurransetilsynet, 2020), viser at dette også var tilfelle i 2018 og 2019.  

I dette kapittelet skal vi se om det er konsensus om hvorfor innkjøpsprisene er forskjellige, strukturert rundt de 

fire kildene til forhandlingsmakt redegjort for i O’Brien (2014), samt forskjeller mellom kjedene knyttet til 
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kostnads- og etterspørselsforhold. Menon har tidligere, på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet, 

utredet ulike årsaker til ulike innkjøpspriser i det norske dagligvaremarkedet (Menon, 2019a). Vi fant da ikke 

grunnlag for å konkludere klart på hva som var den underliggende årsaken til prisforskjellene man observerer i 

det norske markedet. Nedenfor gjennomgås sentrale rapporter som i hovedsak har kommet til etter Menons 

rapport om årsaker var ferdigstilt.  

B.3.1. Forskjeller knyttet til forhandlingsmakt 

I Stortingsmeldingen (Meld.St.27 (2019-2020)) blir det hevdet at det i de faglige utredningene de har innhentet 

ikke finnes støtte i økonomisk teori for at «store innkjøpsvolum åleine forklarer at nokre daglegvaregrupperingar 

får betre innkjøpsvilkår enn andre. Derimot kan det vere mange årsaker til skilnader i innkjøpsprisar, mellom anna 

nivået på variable kostnader hos kjedene, kor prisfølsame kundane er, og alternative leverandørar. Dei faglege 

utgreiingane meiner også at det ikkje finnast nok tilgjengeleg faktagrunnlag frå den norske 

daglegvaremarknaden til å skilje årsakene frå kvarandre». Departementet konkluderer med at det er usikkerhet 

knyttet til hvorfor ulikheter i innkjøpspriser oppstår, og at det er behov for mer kunnskap om årsaker. 

Gabrielsen og Hjelmeng (2020), på oppdrag for Dagligvareleverandørenes forening, skriver at forskjeller i 

innkjøpspriser vil «være konsistent med NorgesGruppens insentiver og i alle fall et stykke på vei kunne forklares 

ut fra overlegen forhandlingsdyktighet og kjøpermakt.» I den forbindelse vises det til at det i 

Konkurransetilsynets kartlegging av innkjøpspriser fremstår som at NorgesGruppen har de best vilkårene «på 

tvers at egenskaper ved leverandørene og % -vis omsetning». Videre skriver forfatterne at Konkurransetilsynets 

rapport «ikke [viser] at asymmetriske innkjøpspriser er begrenset til store leverandører (som evt. kan anses som 

dominerende). Også mindre leverandører kan operere med lignende forskjeller, noe som kan være et resultat av 

kjøpermakt.» De skiver også at deres empiriske undersøkelse, som består av dybdesamtaler med utvalgte 

leverandører, «bekrefter Konkurransetilsynets funn om prisforskjeller uten at det synes å være en sammenheng 

mellom leverandørens størrelse og graden av asymmetri». Forfatterne har også et eget underkapittel som heter 

«Størrelsesbasert prisdiskriminering». Her redegjør de for hvordan detaljistenes størrelse indirekte gir fordeler 

på innkjøpssiden. For eksempel ved at størrelse gir den største detaljisten stordriftsfordeler med hensyn til å 

utnytte utsidealternativer. De argumenterer imidlertid ikke for at størrelse i seg selv kan forklare forskjeller i 

innkjøpspriser.  

Gabrielsen, Moen og Nilssen (2020), på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet, referer til Menons 

rapport om årsaker til forskjeller i innkjøpspriser (Menon, 2019), og skriver at: «Når det gjelder årsaker til ulikhet 

i innkjøpspriser mellom kjedene foreligger det lite konkret kunnskap». Videre skriver også de at størrelse i seg 

selv ikke kan forklare forskjeller i innkjøpspriser: «Så lenge alle relevante variable vokser proporsjonalt med 

kjedens størrelse, så har ikke størrelse noe å si for den fremforhandlede enhetsprisen. Dette er opplagt.»  

Siden forhold knyttet til kjedenes utsidealternativ er av avgjørende betydning i den teoretiske litteraturen som 

predikerer at det å begrense eller forby forskjeller i innkjøpspriser vil kunne redusere sluttbrukerprisene,26 

diskuterer Gabrielsen, Moen og Nilssen særlig den offentlige debatten knyttet til utsidealternativ og viktigheten 

av utsidealternativ i det norske dagligvaremarkedet. Dersom utsidealternativet til den største kjeden i stor grad 

bestemmer prisnivået denne oppnår og dermed er bindende, vil det å forby eller begrense forskjeller i 

innkjøprisene kunne redusere sluttbrukerprisene.  

 

26 Katz (1987) og spesialtilfelle av O´Brien (2014) der leverandøren har all forhandlingsmakt og utsidealternativet til 
detaljisten binder.  
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Gabrielsen, Moen og Nilssen redegjør for at Foros og Kind (2018, 2019), på oppdrag for Rema 1000, argumenterer 

for at utsidealternativer har betydning og er avgjørende for å forstå hvorfor kjedene står overfor forskjellige 

innkjøpspriser. De påpeker imidlertid at argumentasjonen til Foros og Kind er indirekte ved at «det ikke eksisterer 

noen andre mekanismer som kan forklare de observerte prisforskjellene». Videre viser de til at både Johansen og 

Straume (2019), på oppdrag for Konkurransetilsynet, og Oslo Economics (2019), på oppdrag for NorgesGruppen, 

er skeptiske til at utsidealternativer kan forklare prisforskjeller. Johansen og Straume begrunner det med at det 

ikke er realistisk at NorgesGruppen forventer å ikke tape penger dersom de i dag mister avtalen de har med store 

norske leverandører som Orkla Foods og Tine, noe de mener er implikasjonen av at NorgesGruppen har bindende 

utsidealternativ. Oslo Economics begrunner det på sin side med at leverandøren sjelden er monopolist, og at å 

kjøpe fra konkurrerende leverandør typisk vil være utsidealternativet. I så fall vil det trolig ikke være faste 

kostnader av betydning knyttet til å benytte utsidealternativet, og dermed er det heller ikke realistisk at det kun 

er NorgesGruppen som har mulighet til å benytte seg av dette alternativet. I tillegg hevder de at det at kjedene i 

dag har egne merkevarer skulle tilsi at den faste kostnaden ved utsidealternativet allerede er tatt gitt at 

utsidealternativet er å integrere bakover å starte produksjon av egne merkevarer.   

Videre kommenterer Gabrielsen, Moen og Nilssen disse innspillene i debatten, og argumenterer for at et 

utsidealternativ, i motsetning til hva Johansen og Straume mener, kan «påvirke fremforhandlet pris selv om den 

ikke er strengt bindende». Forfatterne presenterer flere grunner til det. For det første kan leverandøren være 

usikker på hvor attraktivt utsidealternativet er, og følgelig ved hvilken pris det binder. Høyere pris medfører økt 

risiko for at utsidealternativet binder. For det andre kan frykt for sammenbrudd i forhandlingene kunne medføre 

at utesidealternativer kan ha betydning selv om de ikke strengt tatt er bindende. For det tredje er det grunn til å 

tro at det er prisen på hele varekurven som er avgjørende når kjedene forhandler. Følgelig, dersom kjeden 

realiserer utsidealternativet ved å kjøpe noen varer fra en annen leverandør enn den det forhandles med, vil 

prisen på hele gjenværende varekurv bli reforhandlet. Videre kommenterer de argumentene til Oslo Economics 

og redegjør for at det kan være urealistisk at utsideopsjonen kun binder for NorgesGruppen nå det i Norge er tre 

kjeder som «dominerer markedet» og kan produsere egne merkevarer: «Rema er den minste aktøren, men har 

mange private merker. For eksempel eier Rema Grans bryggerier og Nordfjord kjøtt. Ut fra det vi har lest av den 

norske diskusjonen, er det ikke godtgjort at Rema skulle ha en ulempe av betydning når det gjelder å skaffe 

produsenter til sine private merker». De påpeker også at utsidealternativene er realisert for flere produkter 

dersom utsidealterantivene tolkes som egne merkevarer, og at det gjerne er slik at: «utsideopsjonene ikke 

erstatter, men heller supplerer de nasjonale merkevarene».  Til slutt støtter de argumentene til Oslo Economics 

om at leverandørene typisk ikke har monopol og at det eksisterer konkurrerende produkter som kjedene kan 

inkludere i sitt sortiment. Når det gjelder argumentene til Foros og Kind, er forfatterne skeptisk til deres 

argumentasjon som de mener bygger på at det ikke eksisterer andre forklaringer: «For det første (og kanskje 

viktigst) fordi [argumentasjonen] bygger på at en har oversikt over alle mulige mekanismer som kan gi opphav til 

de prisforskjellene vi observerer i dag, noe verken Foros og Kind eller andre som deltar i debatten, har. For det 

andre fordi det faktisk eksisterer teorier som forklarer hvorfor størrelse har betydning for rabatter, og som Foros 

og Kind for raskt avskriver. Dette gjelder blant annet teoriene knyttet til kjøpermakt.» Basert på dette legger 

forfatterne til grunn at «de fleste utsideopsjonene ikke binder», og at utsidealternativene derfor har begrenset 

betydning, men at det skjer forhandlinger og at «den enkelte parts forhandlingsstyrke har avgjørende betydning 

for utfallet». 

Basert på det ovenstående er det Menons vurdering at det hverken er konsensus om hvorvidt forskjeller i 

innkjøpspriser skyldes at NorgesGruppen har større forhandlingsmakt enn sine konkurrenter eller hva som 

eventuelt forklarer at NorgesGruppen har større forhandlingsmakt. Det som imidlertid fremgår er at de som har 

uttalt seg om kjedens størrelse som selvstendig årsak til forskjeller i innkjøpspriser, forkaster at det alene kan 
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være årsaken. Dette samsvarer med konklusjonen i Menons rapport (Menon, 2019) der det fremgår at det ikke 

er faglig belegg for at størrelse i innkjøpsvolum alene kan forklare forskjeller i innkjøpspriser.27 Da må man i 

tilfelle anta at «NorgesGruppen har andre kostnader, betjener kunder med andre priselastisiteter, har en annen 

markedsmakt i sluttbrukermarkedet, eller har en annen tilgang på alternative varer enn det konkurrentene har. I 

så fall er det ikke størrelsen på innkjøpsvolumet som er årsaken til prisforskjellene, men andre sammenfallende 

karakteristika ved detaljisten». Merk at det er størrelse målt ved detaljistens innkjøpsvolum som ikke i seg selv 

kan forklare forskjeller i innkjøpspriser.28  

B.3.2. Forskjeller knytte til kostnads- og etterspørselsforhold  

Gabrielsen og Hjelmeng (2020), på oppdrag for Dagligvareleverandørenes forening, viser til at en teoretisk 

forklaring på hvorfor kjedene har relativt like sluttbrukerpriser, på tross av at NorgesGruppen får bedre 

betingelser, kan være at NorgesGruppen har høyere marginale distribusjonskostnader enn de andre kjedene. De 

skriver midlertid at det er «vanskelig å peke på åpenbare grunner til at NorgesGruppen skulle ha høyere 

marginale distribusjonskostnader eksklusiv innkjøpskostnader enn de to andre». Videre nevner de at det har vært 

«hevdet fra enkelte aktører at Kiwi er mindre effektiv enn Rema». 

Oda er en av aktørene som har hevdet at Rema er mer effektiv enn konkurrentene (Kolonial.no, 2018). De hevder 

at den mest effektive kjeden i Norge er Rema 1000 og at Kiwi, som de mener er den raskest voksende 

lavpriskjeden, driver sine butikker mindre effektivt enn konkurrentene (Rema 1000) som taper terreng.29 Videre 

mener de at årsaken til at Kiwi kaprer markedsandeler skyldes lavere innkjøpspriser, ikke at det er basert på egen 

effektivitet. 

Som det fremgår av det ovenstående, er det lite informasjon å finne om detaljistenes kostnads- og 

etterspørselsforhold i den offentlige debatten. Dette er ikke overraskende, gitt at denne type informasjon i sin 

natur er forretningssensitiv. At Oda og Dagligvareleverandørenes forening har uttalt seg om NorgesGruppens 

kostnader er ikke tilstrekkelig til å konkludere på om det er konsensus om at NorgesGruppen er mindre effektiv 

enn de andre kjedene. Menons rapport om årsaker (Menon, 2019) etterlyser nettopp mer informasjon om de 

variable grossist- og detaljistkostnadene for de ulike kjedene og de ulike kjedenes etterspørselsforhold. I tillegg 

etterlyses det informasjon om de ulike kjedenes kostnader knyttet til produksjon av egne merkevarer og studier 

som kan belyse konkurransenærheten både mellom store nasjonale merkevarer og de forskjellige kjedenes egne 

merkevarer, samt mellom store nasjonale merkevarer og alternative leverandørers varer.   

B.3.3. Samlet vurdering  

Oppsummert er det Menons vurdering at det ikke er ytterligere konsensus i den offentlige debatten de senere 

årene som tilsier at det endelig kan konkluderes på årsakene til ulike innkjøpspriser. Det synes likevel å være 

konsensus om at NorgesGruppen jevnt over får de laveste innkjøpsprisene. Videre synes det å være konsensus 

om at NorgesGruppens størrelse i seg selv ikke kan forklare prisforskjellene, men at karakteristika som 

sammenfaller med at NorgesGruppen er største kjede, som eksempelvis markedsandeler, er sannsynlig årsak.  

 

27 For at det skal være tilfelle, må man anta at leverandøren har stigende marginalkostnader -noe det ikke er empirisk 
belegg for å hevde (Menon, 2019).  
28 Forskjeller i detaljistenes markedsandeler kan imidlertid være en teoretisk årsak. Se Foros, Kind og Shaffer (2018). 
29 Begrunnelsen for hvorfor Kiwi er mindre effektiv enn Rema 1000 tar utgangspunkt i informasjon tilgjengelig 
gjennom www.proff.no og Rema 1000s årsrapporter. 
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Vedlegg C. Valg av scenario 
For å kunne benytte teoretisk litteratur til å vurdere mulige virkninger av forskriften, må vi legge til grunn et sett 

forutsetninger om hvordan innkjøpsprisdannelsen i dagligvaremarkedet foregår. I dette kapittelet redegjør vi for 

hvilke karakteristikker vi mener passer best med det norske dagligvaremarkedet, og følgelig hvilket scenario som 

mest troverdig beskriver dagligvaremarkedet. Karakteristikkene som legges til grunn er basert på vår tolkning av 

den offentlige debatten, redegjort for i vedlegg B, holdt opp mot offentlig tilgjengelig informasjon om 

dagligvaremarkedet, samt økonomisk teori.  

Vi finner at det foregår reelle forhandlinger mellom kjedene og leverandørene som omfattes av forskriften. 

Videre legger vi til grunn at det i hovedsak benyttes lineære priser, med unntak for konkrete motytelser som kan 

skilles fra prisingen av produktene, som eksempelvis markedsføringsstøtte. Disse kan imidlertid også bli gitt som 

en rabatt på den variable prisen.  

Det er ikke mulig å konkludere endelig på årsaken til at det oppstår ulike innkjøpspriser og hvorfor leverandørene 

velger å gi større innrømmelser til NorgesGruppen. Vi finner det likevel sannsynlig at prisforskjellene har direkte 

eller indirekte sammenheng med kjedenes størrelse, og da i hovedsak relativ størrelse i form av markedsandel 

eller absolutt størrelse i form av volum.  

C.1 Forutsetninger  
Den teoretiske litteraturen predikerer ulike effekter på konkurransen av å begrense eller forby forskjeller i 

innkjøpspriser avhengig av hvilke forutsetninger som legges til grunn i modellene. Og det er særlig to antakelser 

som er viktige. Den første er om innkjøpsprisene er et resultat av forhandlinger mellom leverandør og kjede, eller 

om det er slik at enten kjede eller leverandør har all makt og kan diktere kontraktsvilkårene. Den andre er om 

innkjøpsprisene er lineære eller om forhandlingene dreier seg om faste volumuavhengige overføringer. Dersom 

man åpner for faste overføringer, er det avgjørende for resultatene om innkjøpsprisene er offentlige eller 

hemmelige.  

Videre er det viktig å avdekke årsaken til at det oppstår forskjeller i innkjøpspriser, da dette har en avgjørende 

betydning for hvordan leverandørene og kjedene vil respondere på en regulering som medfører likere 

innkjøpspriser. Det kan være flere grunner til at leverandørene er villig til å gi innrømmelser, og noen av disse vil 

også være tillatt under forskriften om de anses som saklig begrunnet. Forskriften begrenser også leverandørenes 

mulighet til å benytte rabattstrukturer som kan ha utestengende effekter på andre leverandører.  

For å best kunne predikere effekten av et forbud mot usaklig prisdiskriminering i det norske dagligvaremarkedet 

er det dermed nødvendig å ta hensyn til kjennetegnene ved markedet i dag.  Vi vil derfor avgrense den videre 

analysen basert på hvilke forutsetninger det er konsensus om at er beskrivende for det norske 

dagligvaremarkedet. Det vil ikke være mulig å endelig konkludere på alle forutsetningene, og det vil være større 

usikkerhet knyttet til noen av antagelsene enn andre.   

C.1.1. Det foregår forhandlinger, og litteratur om eksklusivavtaler fremstår relevant 

Det er bred enighet om at det rent faktisk finner sted forhandlinger mellom leverandørene og kjedene i 

dagligvaremarkedet. Dette ble dokumentert i matkjedeutvalgets rapport fra 2011 (NOU 2011: 4), og 

forhandlinger var begrunnelsen for innføringen av Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden (2020). I vedlegg 

B.2.1 gjøres en bredere gjennomgang av tidligere offentlige innspill og rapporter som omtaler graden av 

forhandlinger i det norske dagligvaremarkedet. Det sentrale for å vurdere virkningen av forskriften opp mot den 

teoretiske litteraturen er at det finner sted forhandlinger om de relevante parameterne, for de leverandørene 

som omfattes av forskriften.  
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NorgesGruppen opplyser at de har 1200 leverandører30 og at de forhandler med de største leverandørene.31 Det 

er tidligere avdekket at de største leverandørene står for store deler av omsetningen, se kapittel 2.2. Vi legger 

derfor til grunn at det foregår forhandlinger mellom kjedene og leverandørene som vil omfattes av forskriften.  

Vi finner det derfor sannsynliggjort at det forhandles om pris på en måte som gjør den forhandlingsbaserte 

litteraturen om prisdiskriminering relevant.  Det presiseres likevel at dette ikke utelukker innsikter fra modeller 

som legger til grunn take-it og leave-it kontrakter, da disse i mange tilfeller vil danne grunnlaget for 

utgangspunktet i forhandlingene. Videre er modellene stiliserte, og det vil være naturlig å forvente at man 

gjennom forhandlinger søker å avdekke hvor motpartens smertepunkt ligger. Hver av aktørene vil ønske å 

avdekke motpartens kostnader, alternativer, innrømmelseskostnader og andre forhandlingsvariabler.   

Vi legger videre til grunn at leverandørene som omfattes av forskriften og forhandler med kjedene, vil ha en viss 

grad av markedsmakt, ettersom de står for store deler av omsetningen i norsk dagligvare. Flere av disse 

leverandørene kontrollerer essensiell produksjonsteknologi og produksjonsvolum og/eller sterke merkevarer 

som er viktige for kjedenes sluttkunder. Med tanke på bredden av sortimentet de ofte fører, forventer vi likevel 

at den reelle markedsmakten vil variere på tvers av produkter for leverandørene.  

Dagligvarekjedene kontrollerer på sin side leverandørenes markedsadgang ut mot forbrukerne. Det er derfor 

naturlig å forvente at dagligvarekjedene selv har betydelig markedsmakt, særlig for produkter hvor forbrukerne 

ikke har sterke preferanser og det finnes flere alterantive leverandører som kan tilby produktet.  

Gabrielsen, Moen og Nilssen (2020), på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet, finner at «mye tyder på 

at det foregår reelle prisforhandleringer» og skriver videre at strukturen på forhandlingene inneholder tilbud og 

mottilbud.  

Innholdet i forhandlingene rommer ifølge Konkurransetilsynet en rekke ulike parametere som «koblinger mellom 

sortiment, volum, markedsføring, plassering i butikk og andre motytelser. Dermed er det ikke slik at en produsent 

av matvarer enkelt setter pris per produkt og lar den avhenge av hvilken kjede som kjøper produktet. 

Forhandlingene handler om kombinasjoner som er vanskelig å sammenligne.» (Søreide og Berrefjord, 2022). Det 

er vår oppfatning at det i liten grad forhandles direkte på enkeltvarelinjer, men at det i større grad forhandles 

rabatter for hele porteføljen av produkter kjeden kjøper inn fra leverandøren, med enkelte unntak.  

Den teoretiske litteraturen legger imidlertid til grunn reelle forhandlinger om konkrete varelinjepriser mellom 

leverandør og kjede, og det er dermed ikke rett frem å anta at det forhandles på en måte som er i 

overenstemmelse med de teoretiske modellene. Forhandlinger som rommer motytelser eller baserer seg på 

eksponering i butikk eller oppnådd andel av salg kan ha utspring i andre ønskede oppnådde mål og effekter enn 

det som er lagt til grunn i litteraturen om eksempelvis prisdiskriminering. Vi vil derfor også diskutere litteratur 

som belyser andre aspekter enn prisforskjellene, så som utestengelsesstrategier. Videre kan det tenkes at noen 

av prisforskjellene har sitt utspring i reelle og konkrete motytelser, et eksempel på dette vil kunne være rabatt 

for grossistdistribusjon.32  

 

30 Års- og bærekraftsrapport 2021, NorgesGruppen 
31 Norgesgruppens egne nettsider: https://www.norgesgruppen.no/om-oss/om-oss-hjem/det-norske-
dagligvaremarkedet/  
32 Dersom en kjede påtar seg å distribuere produktene til butikk for leverandør kan rabatten ses på som en betaling 
for denne konkrete oppgaven grossisten tar på seg.  
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C.1.2. Kontraktene forstås å i hovedsak være lineære  

Det har vært langt mer uenighet om innkjøpsprisene som benyttes i dagligvarebransjen er lineære eller ikke-

lineære. Vedlegg B.2.2 oppsummerer uttalelser i offentlige innspill og rapporter som omhandler 

kontraktstrukturen. De fleste legger til grunn en stor grad av linearitet selv om de ikke utelukker at faste 

volumuavhengige betalinger kan forekomme. Eksempelvis finner Gabrielsen, Moen og Nielsen (2020), på vegne 

av Nærings- og fiskeridepartementet, at mye tyder på at «forhandlingene dreier seg rundt i alle fall delvis 

hemmelige og ofte ikke-lineære kontrakter [...]». Fordi det forhandles om flere ulike elementer, som 

varesortiment, motytelser og markedsføring, blir det vanskelig å si endelig om det benyttes lineære priser eller 

ikke. Selv om man observerer faste elementer kan disse være knyttet til konkrete motytelser, og dermed dekker 

kostnadene ved, eller verdien av, denne motytelsen. I slike tilfeller knytter da ikke den faste utbetalingen seg til 

profittfordelingen mellom kontraktspartene for selve produktet eller produktsortimentet.   

Økonomisk litteratur legger gjerne til grunn at det er irrasjonelt å benytte lineære kontrakter dersom det er mulig 

å oppnå bedre utfall ved å benytte to-delt tariff33, og tar med dette utgangspunkt i at to-delt tariff ofte vil finne 

sted. I realiteten er derimot implementeringen av slike kontrakter langt mer komplisert. I stiliserte økonomiske 

modeller har aktørene fullstendig oversikt over eksempelvis etterspørselen i markedet, og kan tilpasse 

kontraktene etter dette. I realiteten vil det være usikkerhet rundt faktisk etterspørsel i markedet og aktørenes 

kostnader. Når det i tillegg skal forhandles om, og markedsføres, en rekke varelinjer, oppstår det åpenbart 

kostnader og utfordringer ved å spesifisere en optimal to-delt tariff.   

Til tross for at noen av rabattene ofte omtales med ord som får dem til å fremstå ikke-lineære, synes flere av 

disse i realiteten å i praksis være lineære ved at de blir gitt som et avslag på enhetsprisen enten i prosent eller 

som et kronebeløp. Disse kan være koblet mot ikke-lineære elementer, som avtaler om bred distribusjon eller 

volum. Slike kontraktselementer bidrar til å redusere usikkerheten i forhandlingene ved å avsløre kjedens 

forventede etterspørsel til en gitt pris. I forhandlingene vil leverandørene avveie redusert pris mot økt volum, 

mens kjedene ensidig tjener på redusert innkjøpspris. Ved å kontraktsfeste eksempelvis volum eller distribusjon 

bidrar det til å redusere leverandørens usikkerhet knyttet til om redusert pris faktisk vil realisere økt volum i 

sluttbrukermarkedet. Det er dermed en delvis garanti om at rabatten følger produktet.  

Om en leverandør ønsker å redusere dobbel marginalisering34 ved å heller hente inn profitt gjennom et fastledd 

vil vi forvente at kjeden betaler et fastbeløp til leverandøren, som eksempelvis beskrevet i modellen til O’Brien 

og Shaffer (1994) som det vises til i den offentlige debatten. Det samme vil være gjeldende for modeller som 

impliserer at leverandøren ønsker å vri salget til den av detaljistene som genererer det største overskuddet. I 

flere teoretiske modeller som legger til grunn to-delt tariff, forventes det derfor at betalingen av fastleddet går i 

motsatt retning av hva vi observerer i det norske dagligvaremarkedet, hvor de volumuavhengige betalingene 

som hovedregel går fra leverandør til kjede. Ved høy grad av konkurranse nedstrøms og betydelig 

forhandlingsmakt hos kjedene kan det likevel ikke utelukkes at betalinger motsatt vei kan forekomme.  

O´Brien og Shaffer finner også at med hemmelige bilaterale forhandlinger og et fastledd, vil man ikke observere 

prisdiskriminering på enhetsprisene. Grunnen til det er at leverandørene vil ha et opportunismeproblem: Med 

hemmelige kontrakter vil leverandørene ha insentiv til å reforhandle kontraktene og tilby lavere innkjøpspriser 

 

33 Med to-delt tariff menes en kontraktsstruktur hvor leverandøren setter et volumuavhengig fastbeløp i tillegg til en 
enhetspris. Med dette kan den sette en enhetspris som maksimerer samlet profitt i verdikjeden, for så å fordele 
profitten mellom seg og detaljisten gjennom fastbeløpet.   
34 Dobbel marginalisering oppstår når både leverandør og detaljist har markedsmakt og kan sette en pris over 
marginalkostnad. Dette gjør at pris til forbruker og kvantum blir for lavt da ingen av de tar hensyn til den tapte profitten 
hos den andre som en konsekvens av redusert kvantum når de setter sin pris.   
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til øvrige kjeder når én kjede har akseptert. Dette vil kjedene forutse, og det vil presse innkjøpsprisene ned for 

samtlige kjeder35. Like enhetspriser på tvers av kjedene stemmer ikke med Konkurransetilsynets funn om 

prisdiskriminering i det norske dagligvaremarkedet (Konkurransetilsynet, 2019 og 2020). Der fremgår det at 

variable innkjøpspriser er ulike på tvers av kjeder, noe som nettopp indikerer forskjeller mellom kjedene i 

enhetsprisene.  

Det synes derfor som det i stor grad forhandles om enhetsprisene, og at det er enhetsprisene som i stor grad 

benyttes til å omfordele profitt. I den grad det benyttes volumuavhengige overføringer som betaling for reelle 

motytelser og lignende vil det fortsatt være tillatt under forskriften, da det er usaklige og ubegrunnede 

prisforskjeller som forsøkes regulert.  

C.1.3. Effekten av hemmelige forhandlinger  

Det virker å være konsensus om at forhandlingene, i hvert fall delvis, er hemmelige. Vedlegg B.2.3 oppsummerer 

uttalelser i offentlige innspill og rapporter som omhandler graden av hemmelighold. Stortingsmeldingen 

Daglegvare og konkurranse - kampen om kundane oppsummerer blant annet: «Forhandlingane mellom 

leverandørar og grupperingane skjer bilateralt, og utfallet er ikkje offentleg kjent. Daglegvaregrupperingane vil 

difor ikkje kunne vite sikkert om dei har forhandla fram betre innkjøpsvilkår enn konkurrentane sine frå dei enkelte 

leverandørane, eller kor store skilnadene er. Tilsvarande vil heller ikkje ein leverandør kunne vite kva vilkår 

konkurrerande leverandørar har forhandla fram med daglegvare- grupperingane.» (Meld. St. 27 (2019-2020)) 

Problematikken rundt hemmelige forhandlinger har i den offentlige debatten handlet om at innkjøpsprisene kan 

øke dersom man, ved et forbud mot prisdiskriminering, går fra hemmelige til offentlige innkjøpspriser. Grunnen 

til det er at leverandøren vil ha et opportunismeproblem, altså insentiv til å reforhandle hemmelige kontrakter 

etter at en kjede har akseptert. Dette opportunismeproblemet er mest fremtredende i litteratur som benytter 

to-delt tariff. Gaudin (2019) viser også at formen for konkurranse nedstrøms har betydning for om man forventer 

høyere (kvantumskonkurranse) eller lavere priser (priskonkurranse) under offentlige priser enn hemmelige. At 

det i det norske dagligvaremarkedet er repeterte forhandlinger vil trolig også påvirke opportunismeproblemet, 

ved at repeterte forhandlinger i større grad disiplinerer leverandøren.  

Vi legger i hovedsak til grunn litteratur som omhandler offentlige priser, da det som regel er dette som er lagt til 

grunn i litteratur om lineære priser. I henhold til forskriften vil ikke prisene nødvendigvis være offentlige selv om 

de må begrunnes. Det er fremdeles rom for hemmelige forhandlinger om begrunnede rabatter som 

opprettholder usikkerheten rundt hvilke innkjøpspriser konkurrentene har.  I den grad prisene per i dag skulle 

være lavere grunnet et opportunismeproblem vil vi derfor forvente begrenset endring som et resultat av 

forskriften.  

C.2 Mulige årsaker 
For at prisdiskriminering skal finne sted, må det i utgangspunktet være en asymmetri mellom de ulike kjedene. 

Enten ved at leverandøren finner det lønnsomt å gi en av kjedene bedre vilkår, eller ved at en av kjedene gjennom 

sin struktur eller forhandlinger klarer å oppnå større innrømmelser fra leverandøren. Det vil ikke være mulig å si 

noe sikkert om virkningene av forskriften uten å kjenne årsakene til forskjellene som observeres. Eksempelvis 

dersom leverandørene har gitt størst innrømmelser til kjeden med høyest kostnader, vil vi forvente økte 

 

35 I sin ytterste konsekvens må leverandøren da selge til marginalkostnad fordi enhver pris over dette vil gi rom for slike 
reforhandlinger på bekostning av andre kjeder. Det kan likevel finne sted forskjeller i gjennomsnittlige innkjøpspriser 
da fastleddet kan være ulikt.  
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investeringer i kostnadsreduksjoner nedstrøms og derigjennom lavere sluttbrukerpriser ved likere priser og vice 

versa, da aktørenes insentiver endres.  

Som vist i B.2.2 finnes det i liten grad offentlig konsensus om de underliggende årsakene til hvorfor 

NorgesGruppen jevnt over mottar en lavere innkjøpspris fra leverandørene enn konkurrentene, og vi vil derfor 

gjennomgå de viktigste teoretiske årsakene. Diskusjonen i Norge har likevel dreid seg hovedsakelig om kjedenes 

forhandlingsmakt, og om et eventuelt utsidealternativ kan binde. Flere har pekt på NorgesGruppens størrelse, 

og dette er en vanlig begrunnelse for prisforskjeller generelt. De norske aktørene er imidlertid av en slik størrelse 

at det ikke vil være direkte kostnadsforskjeller ved å betjene de ulike kjedene, særlig med tanke på at de alle 

også har sin egen distribusjon fra leverandør ut til butikk.36 Forskjellene kan enten skyldes ulik forhandlingsmakt 

mellom kjedene som kan tilskrives en rekke ulike kilder, eller at leverandørene står overfor kjeder med ulike 

kostnads- eller etterspørselsforhold. Videre kan rabatter brukes av leverandørene for å befeste sin 

markedsposisjon, eller for å sikre effektivitet i verdikjeden ved fordeling av risiko eller kostnader mellom kjede 

og leverandør.  

C.2.1. Kjedenes kostnads- og etterspørselsforhold  

Med kostnadsforhold menes i første omgang kjedenes variable kostnader i verdikjeden frem til forbruker. Det er 

ikke mulig å gjøre en faktisk sammenligning av kjedenes kostnader.  Rema 1000 har i lengre tid rendyrket et 

lavpriskonsept for hele kjeden, sammenlignet med NorgesGruppen og Coops mer kompliserte profil og 

butikkstruktur. Rema 1000 har en betydelig høyere markedsandel enn antallet butikker skulle tilsi, mens 

NorgesGruppens markedsandel er lavere enn antallet butikker skulle tilsi.37 Dette tilsier isolert sett at Rema har 

de laveste kostnadene ut til kunde. Selv om Kiwi og Extra er tilsvarende lavpriskonsepter er det naturlig å se på 

paraplykjedens totale kostnads- og butikkstruktur, da prisen i første omgang forhandles for paraplykjeden som 

helhet. 

I litteraturen som bygger på lineære kontrakter finner man generelt at høyere kostnader hos en kjede i 

utgangspunktet gir en lavere innkjøpspris da denne kjeden har en høyere etterspørselselastisitet enn kjeden med 

lavere kostnader.38 Dette fordi de høyere kostnadene innebærer et større påslag på prisen kjeden setter ut mot 

sluttbrukere. Selv om samlet profitt i verdikjeden er større ved salg gjennom den mest effektive kjeden tilfaller 

denne inntekten kjeden, og leverandøren tar dermed ikke hensyn til dette. Dette impliserer lavest innkjøpspriser 

til Coop og NorgesGruppen gitt at de har høyest kostnader, men vi observer relativt lavere priser til 

NorgesGruppen.  

Videre har NorgesGruppen og Coop har butikker med større utvalg enn Rema 1000, som Meny og Mega, samt 

mindre lokalbutikker som Joker og Marked/Nærbutikken. Det kan følgelig hende at NorgesGruppen og Coop, 

gjennom utvalg/service eller høyere lokal markedsmakt, har en høyere betalingsvillighet fra kundene for utvalgte 

butikker sammenlignet med Rema 1000. Høyere betalingsvillighet tilsvarer også høyere etterspørselselastisitet, 

og med lineære kontrakter tilsier dette isolert sett at leverandøren vil gi disse kjedene høyere innkjøpspriser da 

sluttkundene er mindre prissensitive.39 Dette impliserer lavest innkjøpspriser til Rema, noe vi ikke observerer.  

Lavpris utgjør likevel det største segmentet i Norge med over to tredjedeler av handelen, og lavpriskonseptene 

 

36 Med unntak av Tine og Ringnes som håndterer sin egen distribusjon til alle kjedene.  
37 Lokalisering er en viktig konkurranseparameter innen det norske dagligvaremarkedet. Se blant annet SIFO 
 (2019)  
38 Se DeGraba(1990), Yoshida (2000), Herweg og Müller (2014) og Dertwinkel-Kalt et. Al. (2013) 
39 Se Arya og Mittendorf (2010) og Chen (2017) 
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Kiwi og Ekstra er også de største innenfor hver av kjedene med henholdsvis 51 og 55 prosent av 

kjedeomsetningen.40  

C.2.2. Detaljistenes forhandlingsmakt  

De fire kildene til forhandlingsmakt hos detaljisten som ofte refereres til i offentlige innspill og rapporter, og som 

er redegjort for i O´Brien (2014) 41, er følgende: 

1. Detaljistens utsidealternativ  

2. Detaljistens innsidealternativ 

3. Detaljistens innrømmelseskostnader 

4. Detaljistens forhandlingsvekter 

Med detaljistenes utsidealternativ menes i hovedsak de ulike kjedenes mulighet til å erstatte leverandørenes 

produkter på lang sikt, og ble først beskrevet i Katz (1987). Dette kan gjøres gjennom å benytte en eksisterende 

alternativ leverandør, sponse inntreden av en alternativ leverandør eller introdusere egne merkevarer som 

erstatning. Det presiseres at utsidealternativet for kjedene innen dagligvaremarkedet ikke nødvendigvis må 

tolkes strengt som at alle produkter fra en leverandør med sterk markedsmakt vil sluttes å selges dersom kjeden 

velger utsidealternativet, men at kjeden reduserer bredden av produktene som tas inn og at salget reduseres. 

For enkeltprodukter kan forskjellen mellom enighet og utsidealternativet være om produktet inkluderes i 

hovedsortiment eller tilleggssortiment. Innen dagligvaremarkedet er dermed forskjellen mellom 

utsidealternativet og enighet i større grad et kontinuerlig valg enn i de teoretiske modellene. Til eksempel 

resulterte ikke brudd i forhandlingene mellom Rema og leverandørene i forbindelse med bestevennstrategien at 

alle leverandørens produkter forsvant fra Remas hyller.42 

En naturlig antagelse er at en større kjede vil ha en fordel i utsidealternativet. Dersom det eksisterer faste 

kostnader vil en større leverandør kunne love en ny produsent et større volum, eller selv fordele de faste 

kostnadene over et større antall varer. Tilsvarende, om eksempelvis økte investeringer vil kunne gi lavere 

marginalkostnader ved å ta i bruk utsidealternativet, vil det gi en aktør med større volum en fordel i 

egenproduksjon. I tillegg til faste kostnader i produksjonen kan det være faste kostnader knyttet til å introdusere 

et nytt produkt gjennom markedsføring eller lignende for å etablere merkevaren eller øke kundenes 

betalingsvillighet.  

Med 44 prosent markedsandel er NorgesGruppen betydelig større enn de andre aktørene, og dersom man 

inkluderer storhusholdning og KBS er denne forskjellen enda større. Samtidig har de en rekke ulike profilkjeder 

som gjør at de kan lansere produktene i en rekke ulike butikker. Å lansere produktserier hos eksempelvis Meny, 

som av forbrukerne i større grad blir forbundet med kvalitet, kan dermed sterkere signalisere produktets kvalitet.  

Coop har også denne fordelen ved flere profiler, men de er alle sterkere knyttet til selve Coop-navnet. Fra et 

forbrukerperspektiv er det ikke nødvendigvis åpenbart at Spar, Kiwi, Joker, Nærbutikken og Meny egentlig er 

samme paraplykjede.  

 

40 Dagligvarehandelen. (2022). Dagligvarefasiten 2022. Hentet fra: 
https://dagligvarehandelen.no/sites/default/files/2022-05/Dagligvarefasiten%202022final%20no%20bleed.pdf  
41 For ytterligere detaljer, se Menons rapport om årsaker til forskjeller i innkjøpspriser (Menon, 2019) og 
Stortingsmeldingen (Meld.St.27, 2020). 
42Ripegutu. (2017). Findus, Vestlandslefse og Twinings te er blant varene som forsvinner ut. Nettavisen. Hentet fra: 
https://www.nettavisen.no/na24/her-er-rema-1000s-nei-liste/s/12-95-3423300903  

https://dagligvarehandelen.no/sites/default/files/2022-05/Dagligvarefasiten%202022final%20no%20bleed.pdf
https://www.nettavisen.no/na24/her-er-rema-1000s-nei-liste/s/12-95-3423300903
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Detaljistens innsidealternativ er kjedenes mulighet til å tilpasse seg mens de forhandler med leverandøren. Et 

åpenbart innsidealternativ vil være å selge leverandørens produkter, men betale listepris. Ved hjelp av 

prissettingen kan de samtidig vri salg over til andre produkter levert av andre leverandører, eller eksisterende 

substitutter i sortimentet. Det å ha gode alternative varelinjer gir en kjede dermed et bedre innsidealternativ.  

Skillet mellom innsidealternativ og utsidealternativ kan være flytende. Dersom en kjede utløser sitt tidligere 

utsidealternativ gjennom for eksempel å introdusere egne merkevarer, vil dette alternativet i neste forhandling 

utgjøre kjedens innsidealternativ, samtidig som det kan vil være utsidealternativet dersom kjeden ikke lenger 

skulle få tilgang til leverandørens varer. Likevel vil egne merkevarer trolig utgjøre en sterkere skranke i 

forhandlingene som innsidealternativ, da de faste kostnadene allerede er realisert og kjeden lettere kan omstille 

seg. Et viktig prinsipp fra forhandlingslitteraturen er imidlertid dette: Innsidealternativet avgjør utfallet av 

forhandlingene kun når ingen av partene har et tilstrekkelig attraktivt utsidealternativ (Muthoo, 2000). Dersom 

en av partene har et tilstrekkelig attraktivt utsidealternativ, vil ikke innsidealternativet ha noen betydning for 

utfallet – det vil dikteres av utsidealternativet. 

Alle kjedene har i dag investert i egne merkevarer innen de fleste varekategorier. Videre har alle kjedene et bredt 

utvalg av merkevarer, og alle har ulike merkevarer som av kundene oppfattes som premium, tilsvarende kvalitet 

og lavere kvalitet enn de tradisjonelle merkevarene. Det er likevel stor forskjell i andel egne merkevarer innen 

de ulike varekategoriene, og større forskjeller på tvers av kjedene i salget av egne merkevarer. Andelen egne 

merkevarer er av NilsenIQ beregnet til å være 17,6 prosent i 2021.43 Rema hadde i 2021 en andel egne 

merkevarer på 22,7 prosent som er høyere en gjennomsnittet. Tall for øvrige kjeder er ikke offentlig kjent, men 

Coop har tradisjonelt hatt en høy andel egne merkevarer mens NorgesGruppen har hatt en lavere andel (Oda 

Norway og Reitan Retail, 2022). At NorgesGruppen har lavest andel egne merkevarer impliserer riktignok ikke at 

NorgesGruppen har investert minst i egne merkevarer, eller at de har dårligere muligheter for å etablere eller 

bruke egne merkevarer. Dersom man oppnår bedre innkjøpsbetingelser på merkevarer, vil man ha lavere 

insentiv til å vri salget mot egne merkevarer. Forskjellen vi observerer kan dermed være et resultat av forskjeller 

i innkjøpspriser. Eksempelvis skriver Nortura i sin årsmelding for 2020 at de gjennom avtale med NorgesGruppen 

forventer å øke Gilde sin markedsandel med 4 prosent.44 

Innrømmelseskostnadene er ment å reflektere hvor mye kjeden taper i profitt på å godta en prisøkning. Dersom 

to ulike kjeder har ulikt tap ved en prisøkning har kjedene ulik innrømmelseskostnad som kan påvirke utfallet. 

Forskjeller i innrømmelseskostnader kan ha sitt utspring i ulik kostnadsstruktur, ulik etterspørsel i sluttmarkedet, 

konkurransen nedstrøms eller kjedens innsidealternativ.  

Alt annet likt vil en mer effektiv detaljist være mer følsom for en høyere innkjøpspris, ettersom dette øker de 

variable kostnadene mer enn en tilsvarende prisøkning vil gjøre for en mindre effektiv rival. Tilsvarende vil en 

detaljist som har mer prisfølsomme sluttkunder, ha høyere innrømmelseskostnader. Det samme vil en detaljist 

som står overfor sterk priskonkurranse nedstrøms – små endringer i innkjøps- og sluttbrukerpris kan være nok 

til at han mister store deler av kundegrunnlaget sitt. 

Som nevnt har Rema 1000 et rendyrket lavpriskonsept og man forventer at de vil stå overfor sterkere 

priskonkurranse nedstrøms enn de andre kjedenes konsepter samlet, som isolert sett tilsier høyere 

innrømmelseskostnader. Om man antar at de samtidig har en mer effektiv butikkstruktur vil dette også i 

 

43 Dagligvarehandelen, Store sprik i tallene for kjedenes egne merkevarer, 1. juli 2022 
(https://dagligvarehandelen.no/nyheter/2022/store-sprik-i-tallene-kjedenes-egne-merkevarer). 
44 Nortura SA. (2020). Årsmelding 2020 
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utgangspunktet tilsi at Rema ville fått de laveste innkjøpsprisene. For mindre prissensitive kunder har 

NorgesGruppen, men også Coop, en fordel med noen av sine konsepter. Særlig for nordmenns helgehandling blir 

vareutvalg, som antas større hos Meny og Mega, sett på som en viktigere konkurranseparameter enn pris.45  

Detaljistens forhandlingsvekter er ment å fange opp forhandlingsstyrke som ikke dekkes av de øvrige punktene. 

Dette kan være særtrekk som tålmodighet, hvor logikken ligger i at en utålmodig forhandler vil oppnå dårligere 

vilkår da de er avhengig av et raskere resultat. Det er derimot lite som tyder på at tålmodigheten er en plausibel 

forklaring på vedvarende store prisforskjeller, da de tre største aktørene alle er veletablerte, har tilgang på 

kapital, går med driftsoverskudd og ikke skiller seg fra hverandre i betydelig grad i forhold som er forventet å 

påvirke tålmodigheten.  

Andre elementer kan være detaljistenes forhandlingsferdigheter. Selv forskjeller i forhandlingsferdigheter på 

individnivå eller insentivsystemer for forhandlerne kan påvirke utfallet. Vår lesning av den offentlige debatten 

gir likevel ingen forklaringer på fundamentale økonomiske forhold, som ikke er fanget opp av de andre punktene, 

som kan gi en forklaring på at NorgesGruppen skulle få betydelig bedre innkjøpsbetingelser.  

Med repeterte forhandlinger over flere år med ulike leverandører, og med ulike forhandlere fra detaljistsiden er 

det lite som taler for at en detaljist skulle kunne oppnå betydelige fordeler i innkjøpspriser grunnet ulike 

forhandlingsvekter uten grunnlag i fundamentale forskjeller over en så lang periode. Det kan likevel ikke 

utelukkes.   

C.2.3. Leverandørenes forhandlingsmakt  

I tillegg til den overnevnte listen hentet fra O´Brien er det mulig at forhold på leverandørsiden tilsier at 

leverandørene har ulik forhandlingsmakt overfor de ulike kjedene. Dette gjelder særlig utsidealternativ, 

innsidealternativ og innrømmelseskostnader. 

Som vist i Chipty og Snyder (1999) og Inderst og Vey (2003) kan produksjonsteknologi gi opphav til prisforskjeller 

om man antar at leverandøren har stigende marginalkostnader. Om man tenker på dette i et mer dynamisk 

perspektiv hvor leverandøren har tilpasset seg en produksjonsteknologi som er optimal for det kvantum den 

produserer per i dag, kan konsekvensen av å miste en større kunde være alvorlig. Da Rema reduserte antallet 

leverandører førte dette angivelig til oppsigelser hos en rekke leverandører.46  Utsidealternativet til leverandøren 

er å selge gjennom andre kjeder, og man vil forvente at salget gjennom disse kjedene vil øke. Men ettersom 

kundene handler en bred varekurv, og blant annet geografiske faktorer påvirker kundenes valg av butikk, 

forventes det ikke at hele volumet vil dekkes inn.47 Jo større volum en kjede vil flytte ved sammenbrudd i 

forhandlingene, desto større er effekten. I et tradisjonelt konkurranseutsatt marked med mange nedstrøms 

selskaper er denne effekten naturlig nok liten, da en aktør har liten innvirkning på det totale kvantumet. En aktør 

med 50 prosent markedsandel i nedstrømsmarkedet har derimot mulighet til å flytte store nok volum til at denne 

effekten blir betydelig. På lang sikt vil vi forvente at leverandørene vil kunne tilpasse produksjonsteknologien, 

men dette vil likevel medføre betydelige omstillingskostnader.  

På samme måte som at detaljistene kan investere i egne merkevarer, kan det tenkes at leverandørene er nødt 

til å investere i merkevarene for å opprettholde sin markedsposisjon. Man kan tenkte to ulike måter å investere 

i markedsføring på: Synlighet gjennom distribusjon eller synlighet gjennom markedsføring. Den første tar inn 

 

45 Forbrukerrådet. (2016). Forbrukertrender 2016: Markedsstudier. Forbrukerrådet. Hentet fra: 
https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2017/03/tabeller-dagligvarer-og-mobil-des-2016.pdf  
46 Se eksempelvis https://e24.no/karriere-og-ledelse/i/0nBbvg/seks-kims-aarsverk-forsvinner-etter-rema-kutt 
47 For mer om denne effekten se Johansen og Nilssen (2016).  
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over seg at det er spillover-effekter av å være til stede i en butikk når kundene handler i flere butikker over tid. 

Norske forbrukere handler dagligvarer 3,4 ganger i uken, noe som er i verdenstoppen (SIFO, 2019). Synlighet i 

seg selv er åpenbart positivt for en merkevare, men både vanedannelser og utprøving kan tilsi mer varige 

effekter. Anta at kundene foretrekker merkevaren dersom den er tilgjengelig, men velger et annet produkt 

dersom den ikke er tilgjengelig. Når en forbruker først har forsøkt en alternativ vare, kan det hende den ikke 

skifter tilbake selv når merkevaren blir tilgjengelig – enten fordi den har dannet nye vaner eller har oppdaget et 

bedre produkt den ellers ikke ville ha forsøkt. Johansen og Straume (2019) peker også på at verdien av motytelser 

som markedsføring kan være forskjellig på tvers av kjedene, og at dette kan gi opphav til prisforskjeller.  

Alternativt kan merkevarleverandørene investere i reklame gjennom ulike kanaler utenfor dagligvarekjeden. 

Verdien av en kampanje vil da avhenge av antallet forbrukere som eksponeres for reklamen og som faktisk 

observerer produktet i butikk når de handler. Bred distribusjon sikrer dermed høy effekt av 

markedsføringskampanjer rettet mot sluttbrukere. Leverandørene kan derfor se seg tjent med å investere i bred 

distribusjon hos en aktør med betydelig markedsandel, for å kunne effektivt investere i markedsføring og på den 

måten etablere og opprettholde en sterk markedsposisjon.  

Leverandører med sterke markedsposisjoner kan ønske å blokkere eller å redusere omfanget av etablering av 

nye aktører. I vedlegg A.3 gjennomgås litteratur som knytter seg til utestengelse. Gjennom lojalitetsrabatter til 

detaljistene kan den etablerte aktøren gjøre det mindre attraktivt for detaljistene å sponse inntreden eller ta inn 

produkter fra en nyetablert leverandør. Ved å tilføre detaljistene noe av profitten kan den sørge for at 

detaljistene finner det lønnsomt å være lojale fremfor å tillate sterkere konkurranse oppstrøms.  

Litteraturen omhandler ikke direkte at kunder får ulike rabatter, men det kan ikke utelukkes at en 

utestengelsesstrategi også kan føre til ulike priser til ulike kunder. For å kunne vellykket blokkere eller redusere 

omfanget av etablering er det nødvendig for den etablerte aktøren å gjøre det potensielle markedet for en 

etablerer minst mulig. En aktør med større markedsandel vil dermed kunne ha en større verdi for leverandøren. 

En større aktør kan også være uunnværlig for å sikre at etablering ikke skjer. Om man ser for seg et stilisert 

eksempel hvor etablering bare vil skje dersom minst 70 prosent av markedet er tilgjengelig for det nye produktet, 

vil en aktør med 50 prosent markedsandel være avgjørende for å hindre etablering. For de resterende delene av 

markedet vil den etablerte leverandøren eventuelt kunne spille detaljistene mot hverandre, og man vil forvente 

at den aktøren med størst markedsandel vil måtte tilgodeses med en større del av profitten enn de mindre 

aktørene.  

C.2.4. Andre årsaker til rabatter  

En leverandør som tilbyr en bred portefølje av produkter, har ikke nødvendigvis markedsmakt innen alle 

produktkategoriene. En leverandør med sterk markedsmakt i et segment kan ved å benytte rabatter på hele 

produktporteføljen overføre markedsmakten til produktkategorier hvor det i utgangspunktet er konkurranse, 

som vist i Simpson og Wickelgren (2007b), redegjort for i vedlegg A.3, er det ikke nødvendigvis alltid lønnsomt 

for aktøren å gjøre dette. I et langsiktig perspektiv kan dette likevel være lønnsomt for leverandøren dersom den 

frykter at etablering i et tilgrensende produktmarked på sikt vil redusere markedsmakten også i det 

monopoliserte markedet. Det kan også være en strategi for å etablere en sterk posisjon innenfor nye 

varekategorier som oppstår. 

Rabatter kan også være effektivitetsfremmende ved at de bidrar til å løse problemer som oppstår i en vertikal 

verdikjede. Volumrabatter kan eksempelvis bidra til å redusere dobbel marginalisering og gi en mer effektiv 

fordeling av faste kostnader i produksjonen. Rabatter kan også være resultat av en investering gjort av kjeden 

som har verdi for leverandøren.  
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C.2.5. Konklusjon  

Det finnes en rekke forklaringer på hvorfor forskjeller i innkjøpspriser kan oppstå. Basert på hvordan det norske 

dagligvaremarkedet ser ut, og karakteristika ved de ulike kjedene, finner vi det mindre sannsynlig at forskjeller 

utelukkende skyldes forhold knyttet til kjedenes kostnader eller etterspørselsforhold. Dette er fordi det er 

sannsynlig at kjedene har betydelig forhandlingsmakt som ville dempet en slik effekt, men også fordi 

karakteristika ved de ulike kjedene i liten grad forklarer hvorfor NorgesGruppen får lavere priser enn både Rema 

og Coop.   

Vedvarende store prisforskjeller på tvers av leverandører som går i favør den største kjeden taler for at 

forskjellene i innkjøpspriser trolig direkte eller indirekte henger sammen med denne kjedens relative størrelse i 

form av markedsandel eller absolutte størrelse i form av volum. Det er likevel flere teorier som kan forklare 

hvorfor forskjeller oppstår på bakgrunn av størrelse, og det er vanskelig å endelig slå fast hvilken av disse 

forklaringene som er mest troverdig. Sannsynligvis gjør flere av forklaringene seg gjeldende samtidig, med ulik 

styrke. Disse kan være knyttet til både kjedenes forhandlingsmakt, men også eventuelle utestengende effekter 

som leverandører ønsker å oppnå.  

Prisforskjellene kan også ha oppstått som en konsekvens av reelle motytelser som kompenseres gjennom 

listeprisene. Det kan dermed ikke utelukkes at forskjeller i innkjøpspriser i flere tilfeller kan være 

effektivitetsfremmende. Slike forskjeller kan potensielt være saklig begrunnet under forbudet.  
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Vedlegg D. Forslag til midlertidig forskrift  
 

Midlertidig forskrift om forbud mot usaklig forskjellsbehandling fra dagligvareleverandører med 

vesentlig markedsmakt, utarbeidet av Reitan Retail og Oda Norway i samarbeid med advokatfirmaet 

BAHR. Professorene Øystein Foros (NHH) og Hans Jarle Kind (NHH) har vært fagøkonomiske 

rådgivere, og professor Erling Hjelmeng (UiO) juridisk rådgiver. 

§ 1 Anvendelsesområde 

Denne forskriften retter seg mot dagligvareleverandører med vesentlig markedsmakt. Forskriftens formål 

er å sikre markedsadgang og konkurranse i dagligvaremarkedene, både på leverandør- og kjedenivå.  

§ 2 Definisjoner 

Med "varekategori" menes en gruppering av varelinjer på laveste aggregerte nivå som allment anvendes 

av analysebyråer og aktørene i dagligvaremarkedet med mindre en slik gruppering er en samlekategori av 

diverse ulike produkter ("andre"). 

Med "varelinje" menes en unik, identifiserbar dagligvare. 

Med "leverandør med vesentlig markedsmakt" menes enhver leverandør av dagligvarer med mer enn 40 

prosent markedsandel innen én eller flere varekategorier. Varekategorier med en samlet årlig omsetning 

til sluttbruker under 100 millioner kroner eksklusive mva. skal ikke omfattes. Markedsandelen skal regnes 

på landsbasis.  

Med "dagligvarer" menes varer omfattet av lov om god handelsskikk.  

Med "reelle motytelser" menes ytelser som innebærer en arbeids- eller kapitalinnsats fra kundens side, 

f.eks. i form av markedsføringsinnsats, kampanjer eller annen salgsfremmende innsats for leverandørens 

produkter. 

§ 3 Forbud mot usaklig forskjellsbehandling 

En leverandør med vesentlig markedsmakt plikter å unngå usaklig forskjellsbehandling mellom kunder. 

Dette gjelder bl.a. lik tilgang til bonuser, rabatter og tilsvarende ordninger, markedsførings- og 

kampanjestøtte eller økonomiske ytelser for kjøp av tjenester.  

Enhver forskjellsbehandling må være begrunnet i leverandørens kostnadsfordeler knyttet til handel med 

den enkelte kunde eller i reelle motytelser for å være saklig. 

Forbudet mot usaklig forskjellsbehandling gjelder kundens samlede engasjement med leverandøren.   

En leverandør med vesentlig markedsmakt kan ikke innvilge rabatter betinget av individuelle salgsmål 

basert på volumvekst fra den foregående kontraktsperioden. 

§ 4 Konkretisering av saklighetskravet 

Følgende motytelser anses ikke som saklig begrunnet: 

1. Motytelser på tvers av varelinjer med mindre slike motytelser har en identifiserbar sammenheng 

med kostnadsfordeler på tvers av varelinjene eller andre konkrete ytelser fra kunden tydelig 

identifisert i kontrakten mellom leverandør og kunde.  
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2. Motytelser som ikke består i reelle motytelser fra kunden.  

3. Motytelser som har eller er egnet til å ha fortrengende virkning på andre leverandører.  

§ 5 Åpenhet 

Enhver rabatt, bonus, markedsførings- eller kampanjestøtte og eventuelle tilhørende motytelser skal 

skriftlig nedfelles i kontrakten mellom leverandør og kunde.  

En leverandør med vesentlig markedsmakt skal i forhandlinger med kunden vise åpenhet om hvordan 

kundens endringer i motytelser, sortiment og andre forpliktelser påvirker leverandørens tilbud.  

§ 6 Begrunnelsesplikt 

Leverandører med vesentlig markedsmakt plikter innen 5 virkedager etter at kontrakt er inngått å 

oversende til Konkurransetilsynet en evalueringsrapport der alle vilkår skal begrunnes iht. de kravene som 

følger av §§ 3 og 4.  

Konkurransetilsynet plikter å dele slike rapporter med Konkurranseklagenemnda og de alminnelige 

domstoler etter domstolloven § 1, samt aktører oppnevnt av parter som mener seg utsatt for 

diskriminerende atferd, under taushetsplikt overfor parten. 

§ 7 Sanksjoner  

Ved overtredelse av denne forskrift §§ 3, 4, og 5 gjelder konkurranseloven § 29 første ledd bokstav f. Ved 

overtredelse av § 6 gjelder konkurranseloven § 29 første ledd bokstav c.  

§ 8 Evaluering 

Denne forskriften skal evalueres tre år etter ikrafttredelse. 
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