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Bransjeomfattende fastpriser
i for eksempel bokmarkedet vil være
skadelig for kundene – på tross av at
de bidrar til et bedre servicetilbud.

Konsument-
velferd og 
fastpriser

g

Fastpriser – eller bindende
videresalgspriser – er når
en produsent legger

restriksjoner på hvilke priser en
forhandler kan ta for produsen-
tens produkt. Denne praksisen
er omdiskutert ikke bare i den
økonomiske litteraturen, men
også i konkurransepolitiske
kretser. Når det gjelder konkur-
ransepolitikk, er skepsisen klart
størst mot minimums- eller
faste videresalgspriser, mens det
at produsenten fastsetter maksi-
male videresalgspriser, er ansett
som uproblematisk. I EU for
eksempel er fastpriser (eller
minimumspriser) ansett som en
«hard core» overtredelse av 
konkurranseloven.

I økonomisk litteratur frem-
heves to argumenter for fast-
priser:

 Det ene argumentet er at fast-
priser kan føre til redusert 
konkurranse og dermed være 
skadelig for konsumentene. 

Det andre argumentet er at
fastpriser kan være bra for 
kundene fordi det kan sikre 
forhandlerleddet tilstrekkelige 
marginer til at det vil tilby god 
service (for eksempel kundevei-
ledning, demonstrasjon et cetera). 

Begge argumentene har en
viss intuitiv appell, men de er
utviklet med svært ulike,
begrensende og i mange tilfeller
urealistiske forutsetninger.

I en ny artikkel undersøker vi
disse to hovedargumentene for
fastpriser under mer realistiske
forutsetninger. Vi bygger vår
analyse på to sentrale forutset-
ninger: For det først er forhand-

lerkontraktene hemmelige i den
forstand at ingen andre enn
forhandlingspartene kjenner
innholdet. For det andre er
forhandlerservice av verdi for
kundene. Begge forhold er etter
vårt syn karakteristisk for de
aller fleste markeder. 

Vi viser at når fastprisene
bestemmes i hemmelige 
forhandlinger mellom en produ-
sent og en forhandler, vil de ikke
ha noen effekt; de gir hverken
redusert konkurranse eller mer
service i forhandlerleddet.

Dersom en produsent kan 
binde seg til samme fastpris
overfor alle sine ulike forhand-
lere, vil ting derimot endre seg
dramatisk. Isåfall vil fastpriser
(eventuelt minstepriser) kunne
føre til både redusert konkur-
ranse og økt servicenivå i 
forhandlerleddet. Fastpriser har
nå altså både en positiv og en
negativ effekt for kundene.

Når vi evaluerer totaleffekten 
for konsumentene, finner vi at
den i de aller fleste tilfeller er
negativ. Kun dersom forhandler-
service er svært viktig og konkur-
ransen i forhandlerleddet er
svært sterk, vil fastpriser kunne
være positivt for kundene.

Disse resultatene kan kaste lys
over deler av debatten om fast-
priser i bokmarkedet. For det
første viser analysen at effekten
av fastpriser må – om noe –
være at prisene går opp. En
annen del av denne debatten
har dreid seg om hvorvidt forla-
gene ensidig skal bestemme om
det skal settes fastpriser på en 
utgivelse, eller om ordningen
skal være obligatorisk for alle.

Vår analyse viser at selv det at
det enkelte forlag ensidig kan
bestemme en fastpris for alle
sine forhandlere, allerede er
problematisk nok. Dersom fast-
priser i tillegg skal gjøres obliga-
torisk for hele næringen, så vil
skadevirkningene være større.

Professor Tommy Staahl 
Gabrielsen og post.doc. Bjørn-
Olav Johansen, Universitetet 
i Bergen og Bergen Center for 
Competition Law and Econo-
mics.
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fra rosa avis

SØT HENSIKT? Hva er 
målet med å bruke meg som
postergirl for rosa sukker-
spinn, skriver Anita Krohn
Traaseth. 
Foto: Fartein Rudjord

skrive en bok på fritiden.
Bokens budskap og innhold
rundt mot, sårbarhet og trover-
dighet i arbeidslivet nevnes ikke
med et kløyva ord. At målet med
boken er å dele sanntidserfa-
ringer for å motivere andre til 

å tørre å ta lederrollen. «#godt-
nokfordesvina» topper best-
selgerlisten i Norge på generell
litteratur etter en uke. Well,
shoot me. 

Hva er det med mine leve-
ranser som ikke holder mål og
som bør klassifiseres som
sukkerspinn?

Nei, la oss ta den virkelige
debatten. La oss diskutere
konsekvensene av de krevende
samfunnsendringene vi står i.
La oss diskutere hvordan norske
arbeidsgivere kjemper hver dag
for å være relevante og opprett-
holde arbeidskraft i en digital
verden. La oss snakke om kravet
til ledelse i transformasjon. La 
oss snakke om demokratisering
av ytringsfriheten.

Vi har mye på agendaen,
mange oppgaver å løse i Norge
fremover, som krever ledelse,
innovasjon og endring. Å bruke
mer spalteplass på ukritisk å 
definere navngitte, kvinnelige
toppledere i viktige stillinger 
i Norge som sukkerspinn, bør
ikke være en av dem.

Det må være rom for ulike
ledelsesstiler i Norge, også utra-
disjonelle, uten at mediene
forenkler, latterliggjør og gjør
dårlig research. Det er det ingen
som trenger å akseptere. Skjer-
pings. Ferdig snakket.

Anita Krohn Traaseth, adm.
dir. i Hewlett-Packard Norge as
og president i HP EMEA Women
Leadership Council.
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Rosa sukkerspinn

Madeleine Albright skal 
ha sagt at «det finnes 
en spesiell plass i 

helvete for kvinner som ikke 
hjelper kvinner». Det er et 
sterkt sitat fra USAs første 
kvinnelige utenriksminister, og 
i flittig bruk når kvinner og 
karriere er tema. 

Lørdagens Aftenposten-
artikkel om heiadamer på 
sosiale medier er intet unntak. 
Den handler om kvinner i høye 
samfunnsposisjoner som syste-
matisk snakker hverandre opp i 
sosiale medier. Sjefen i Lyse Tele 
Toril Nag blir nevnt. Det blir 
også statssekretær Laila 
Bokhari, WWF-sjef og finansmi-
nistersøster Nina Jensen, NHO-
sjef Kristin Skogen Lund, 
forfatter og spaltist Kathrine 
Aspaas og Venstre-leder Trine 
Skei Grande. Og en haug andre 
mektige og profilerte kvinner. 
De gjør det alle sammen. 
Skriver overstadig begeistrede 
meldinger om og til hverandre i 
sosiale medier.

Utgangspunktet for artik-
kelen var lanseringen av 

-sjef ogPackaHew

Artikkelen tar for seg gene-
relle sider ved den digitale topp-
damekulturen. Språket i de 
gjensidige skrytemeldingene 
har klare paralleller til det lett
overstadige tenåringsvenninne-
språket, med hyppig bruk av 
adjektiver som «fineste», 
«utrolig kul dame», og «you 
rock!», og på Facebook gjerne 
overdrysset av emotikoner som 
hjerter, stjernedryss, tommel-
 opp og smilefjes. 

Hva er denne intense verbale 
paljettdryssaktiviteten blant 
toppdamer egentlig et uttrykk 
for? 

Jeg kjenner ikke til sammen-
hengen Madeleine Albright kom 
med sitt utsagn i, men jeg tviler 
på om hun mente å ta til orde 
for at kvinner skal oppføre seg 
som ukritiske og høyrøstede 
Beliebers straks de kommer 
over en annen kvinne som har 
fått til noe, eller motsatt: at alle 
kritiske innvendinger handler 
om å være bitch og «kvinne 
verst». Det er i hvert fall nokså 
vrient å se for seg Albright 
spamme damer hun beundrer 
ned med panegyriske rosa 
meldinger med hjerter og smile-
fjes. Så er det heller ikke sikkert 
at dette er den beste måten å 
støtte og bygge andre på, 
hverken kvinner eller menn. 
Hvis det da er det man vil.  

Det er veldig mye bra med 
ros. Forskning viser at positiv 
forsterkning er langt mer 
virkningsfullt enn kritikk og 
straff dersom man ønsker å 
endre noens adferd. Dette bør 
alle hundeeiere, prester, lærere, 

e, coacher ogledere, coacher og andre som 

komme frem til robuste tolk-
ninger av virkeligheten. Et viktig 
mål med dette er blant annet å 
finne ut av hvilke virkemidler 
skal til for å løse presserende 
fellesutfordringer, hvem og hva 
er best egnet til å løse ulike 
samfunnsoppgaver og hvorfor?

Svar på slike spørsmål får vi 
ikke hvis grunnregelen for 
debatten skal være Jihaaaa, 
juhuuu, you rock, og fineste du. 

Like-, dele- og heiakulturen 
har en høy pris for de som vil 
være med, fordi den i sitt vesen 

positive tilbakemeldinger 
fungere må de ikke bare være 
velmente, de må være konkrete. 
Hva var det som var bra, og 
hvorfor?

Veien blir derfor kort til å 
konkludere at skrytet ikke 
handler om substans og 
innhold. Det synes ikke å være 
så viktig hva man skryter av, 
som hvem man skryter av og 
hvor synlig dette skrytet er for 
andre. Skrytehandlingen blir et 
mål i seg selv. Den kan ha flere 
funksjoner.

Både å gi og få godord kan 
frembringe be e følelser.

Videre er skryt i sosiale 
medier en måte å knytte sitt 
eget navn til folk man gjerne vil 
assosieres med, for eksempel på 
grunn av deres kred, makt eller 
popularitet. 

Sosiale medier er en ny arena 
e der grensen mellom den private 

og den offentlige sfæren hele 
tiden flyter, dyttes på og prøves 
ut. I denne tredje sfæren er det 
mulig å pakke markedsføring 
rettet mot offentligheten inn i 
nær og privat ordbruk som 
ligner den som binder nære 
venner sammen. Ifølge Sinteffor

Petter Bae B

Hewlett Packard Norge-sjef Anita 
Krohn Traaseth.
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Hurra-retorikken blant toppdamer på sosiale medier fordummer og ekskluderer. La oss 
håpe det er en barnesykdom.

I klubbeen for
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NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Venstre-leder Trine Skei Grande.

WWF-sjef og finansministersøster
Nina Jensen.

Statssekretær Laila Bokhari.

Lyse Tele-sjef Toril Nag.
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