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Visjon:  

Vi gir forbrukerne  

makt og mulighet til  

å ta gode valg 



forbrukerrådet.no 

Forbrukerne er på nett 24/7 

   Forbrukerrådets tjenester på 
nett: 

   Sammenlikner 

+ Formidler 

+ Forenkler 

= Oversikt gir mulighet for gode valg 

 

Foto: Kjell Håkon Larsen 

• Forbrukerrådet.no 

• Finansportalen.no  

• Hvakostertannlegen.no   

• Strømpris.no 

• Håndverkerportal (2016) 

• Dagligvareportal (2016?) 
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Hvakostertannlegen.no 

Full oversikt over priser og tilgjengelighet for alle tannklinikker i hele 

Norge. 

Hvor dyr er din tannlege sammenlignet 

med andre tannleger der du bor? 
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Dagligvaremarkedet preges av kjedemakt 

• Verdikjeden for mat er preget av 
betydelig konsentrasjon, i alle ledd  

• Flere leverandører med betydelig 
og til dels også dominerende 
markedsposisjon 

• Matkjedene har vokst frem som en 
motvekt, og overtatt dominansen 

• Utvalget i hyllene og prisene styres 
av de tre kjedene 

• Stor markedsmakt gjør at en aktør 
kan definere både utvalg og pris 

• Matkjedeutvalget (2011) viste frem 
en usunn forretningskultur og 
foreslo flere tiltak for forbedring, 
hvorav en dagligvareportal er ett 
tiltak 
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Forbrukerne er svært interessert i matinformasjon 

• Pris (73%) 

• Innhold av fett, salt og sukker (59%) 

• Varens pris i ulike butikker/kjeder (59%) 

• Innhold av kunstig søtstoff (51%) 

• Innhold av proteiner, kostfiber, vitaminer og mineraler 

(48%) 

• Pakningsstørrelser (46%) 

• Tilsetningsstoffer (44%) 

• Opprinnelsesland/geografisk opprinnelse (37 %) 

 

Forbrukerne etterspør informasjon om maten de kjøper 

(interessert/svært interessert) 
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Prissamarbeid eller tilfeldigheter eller . . . .? 
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Velg den beste for deg 

Fett (g/100g) 31  31  

- Hvorav mettet 

fett (g/100g) 

4,0 

 

2,4  
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Allergier 

Eggeallergiker: 

Eggehvite, eggeplomme, eggepulver, ovalbumin, 

Lysozym (E 1105) 

Melkeallergi 

Crème fraiche, fløte, is, kasein, kaseinat, 

kesam, margarin, myse, mysepulver, ost, 

ostepulver, rømme, smør, yoghurt, yoghurtpulver 
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Unikt prosjekt i Norges største marked  

 

 

 

• Dagligvaremarkedet  er på 160 mrd. kr årlig, og det 

domineres av tre aktører.  

 

• Uoversiktlig marked for forbrukerne. 

 

• Dagligvareportalen vil gi forbrukerne full oversikt 

over markedet, på lik linje med kjedene. 

 

• «Preferansesniffer» gjør det lett å finne en varekurv 

tilpasset egne behov, f.eks. innhold av salt, sukker, 

tilsetningsstoffer, allergener, økologisk , merker, 

opprinnelse, etc. 

 

• Økt konkurranse på kvalitet, utvalg og pris.  

 

• Pris er ikke viktigst, men erfaringer fra Australia viser 

at priser i sanntid er avgjørende 
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Prof Steinar Strøm et all. – Vista analyse: 

Forbrukerportaler til glede for kjøpere eller selgere? 

 
 

Konklusjon: 

Det er en sannsynlighetsovervekt for at dette (stilltiende prissamarbeid) 

ikke skjer og at en matvareportal kan bli til størst glede for forbrukeren 
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Takk for oppmerksomheten 


