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Sammendrag og konklusjoner 
Jo bedre oversikt over et marked en forbruker har, jo lettere er det å velge det mest egnede 

alternativet. Lite informerte forbrukere er dermed en kilde til markedsmakt for bedrifter. Vanskelig 

tilgjengelig informasjon kan lede til at forbrukeren ikke finner produktene som kan gi dem størst 

nytte, og at de betaler høyere priser enn nødvendig for produktene de ender opp med å kjøpe. 

Elektroniske markedsportaler er en kilde til informasjon for forbrukerne. Forbrukernes bruk av 

portalen kan gi samfunnet en gevinst. For det første vil samfunnet oppnå en gevinst som følge av 

lavere kostnader forbundet med informasjonsinnhenting. For det andre må bedriftene konkurrere 

hardere om bedre informerte kunder. Dette kan i sin tur føre til lavere priser. Lavere priser 

innebærer både økt konsumentoverskudd og et økt samfunnsøkonomisk overskudd.  

På en annen side gjør markedsportalen at informasjon om priser blir lettere tilgjengelig også for 

bedriftene. Et resultat av dette kan være at bedriftene lykkes i å koordinere sin adferd gjennom 

stilltiende samarbeid, noe som kan føre til økte priser. Hvorvidt den samlede effekten av å etablere 

en markedsportal er positiv eller negativ er dermed usikkert.   

Denne rapporten er utarbeidet på vegne av Forbrukerrådet, som i dag eier og drifter tre 

markedsportaler på nett – strompris.no, hvakostertannlegen.no og finansportalen.no. Formålet med 

utredningen er å belyse hvorvidt etablering av disse har ført til gevinster for forbrukerne, samt 

hvorvidt etablering av en ny portal for dagligvaremarkedet vil være i forbrukernes interesse.  

I utredningen benytter vi en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ metode. Kapittel 1 og 2 

omtaler egenskaper ved et marked som i prinsippet påvirker forventede effekter av 

markedsportaler. Kapittel 3 beskriver hvert av de fire aktuelle markedene. I kapittel 4 benytter vi 

faktisk prisutvikling for tannlegemarkedet til å vurdere sannsynlige effekter på markedspriser av 

etablering av markedsportal. Kapittel 5 drøfter hvordan relevante egenskaper ved hvert marked har 

lagt forholdene til rette for positive og negative effekter av de etablerte portalene, og konkluderer om 

deres sannsynlige effekt. I fravær av egnede data for to av markedene gjøres vurderingene i lys av 

innsiktene oppnådd fra den kvantitative analysen av tannlegepriser. I kapittel 6 gjør vi en lignende 

vurdering for en hypotetisk markedsportal for dagligvarer. Kapittel 6 omfatter også anbefalinger 

for lansering av ny portal med tanke på å sikre et relevant analysegrunnlag. 

Prisutviklingen i markedet for tannhelsetjenester tyder på at markedsportalen har hatt en 

konkurranseskjerpende effekt, særlig for enkle behandlingstyper. Vi anser effekten som forventet, 

ettersom priskonkurranse i utgangspunktet er mer relevant innenfor tjenester med små 

kvalitetsforskjeller. Prisutviklingen har i det hele tatt vært beskjeden og relativt lik i lokale markeder 

med ulikt antall tilbydere. Spredningen er større for utviklingen i priser på ulike tjenester i samme 

lokale marked. Disse funnene tyder til sammen på at koordinering ikke har funnet sted.  

Det er alt i alt lite sannsynlig at etableringen av eksisterende portaler har medført koordinert 

adferd, og dermed høyere priser, i noen av markedene. Dette fordi forholdene i både kraftmarkedet 

og markedet for finansielle tjenester ligger dårligere til rette for koordinering enn i 

tannlegemarkedet. Innenfor kraftmarkedet er også den sannsynlige nytten av en markedsportal 

større enn nytten av en portal for tannhelsetjenester fordi det ikke eksisterer kvalitetsforskjeller på 
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produktene. Det kan tale for at de positive effektene av strompris.no er større enn effektene av 

hvakostertannlegen.no. På en annen side finnes det kommersielle alternativer til Forbrukerrådets 

strømportal, noe som begrenser verdien av strompris.no. Individuelle forhandlinger begrenser 

nytten av portalen for noen finansielle tjenester, mens nytten sannsynligvis er større for en del 

enklere tjenester.  

Markedsstrukturen i dagligvaremarkedet, med kun tre nasjonale aktører på tilbudssiden, ligger i 

utgangspunktet bedre til rette for koordinering. For konkurrentene er priser imidlertid observerbare 

i butikk, og det er derfor lite trolig at en ny markedsportal vil bedre betingelsene for koordinering 

vesentlig. Selv om priser er observerbare i butikk, er innsamling av komplette priser på 

handlekurver krevende og forbundet med høye søkekostnader. Det vil si at forbrukerne kan ha stor 

nytte av en sammenligningstjeneste på nett. Hvorvidt de positive effektene vil oppveie eventuelle 

negative virkninger som følge av koordinering er imidlertid vanskelig å fastslå. 

Denne rapporten har vurdert effekten av historiske etableringer blant annet på bakgrunn av faktisk 

prisutvikling. Manglende sammenligningsgrunnlag i den kvantitative analysen gjør det likevel 

vanskelig å fastslå et årsak-virkningsforhold mellom etablering av portal og utviklingen som har 

fulgt. Det betyr at det må tas forbehold om at det ikke er andre utviklingstrekk som har forårsaket 

den observerte utviklingen. Med et mer egnet datagrunnlag ville vi med større sikkerhet kunne 

beregnet effekten av markedsportaler. Derfor anbefaler vi også at en eventuell etablering av en ny 

portal for dagligvarer innrettes med tanke på behovet for å analysere mulige effekter. Hvis 

etableringen sikrer et godt datagrunnlag, kan vi i tillegg til å håpe på gunstige effekter for 

konsumentene, forvente at norske myndigheter får en forbedret forståelse av den virkelige 

betydningen av markedsportaler for økonomien. 
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Jo bedre oversikt over et marked en forbruker 

har, jo lettere er det for forbruker å velge det 

mest egnede alternativet. Vanskelig tilgjengelig 

informasjon kan lede til at forbrukeren ikke 

finner produktene som kan gi dem størst nytte, 

og at de betaler høyere priser enn nødvendig for 

produktene de ender opp med å kjøpe.  

Markedsportaler er en kilde til informasjon som 

kan redusere forbrukernes søkekostnader og få 

bedriftene til å konkurrere hardere om kundene. 

På en annen side gjør markedsportalen at 

informasjon om priser blir lettere tilgjengelig 

også for bedriftene. Et resultat av dette kan 

være at bedriftene lykkes i å koordinere sin 

adferd gjennom stilltiende samarbeid, noe som 

kan føre til økte priser.  

1.1 Sammenhengen mellom 
kjøpsbeslutninger og informasjon 
Alle er vi konsumenter. Nærmest daglig fatter vi store 
og små beslutninger om hvilke produkter vi skal kjøpe 
og konsumere. Vårt mål er å velge de produktene som 
gir oss størst mulig nytte – gitt våre preferanser – og 
restriksjoner som økonomisk budsjett, disponibel tid etc.     

Over et år vil en typisk konsument måtte forholde seg 
til et stort antall beslutninger, i en rekke forskjellige 
markeder. I hver av disse beslutningssituasjonene 
velger vi å kjøpe – eventuelt ikke kjøpe – et produkt 
eller en tjeneste på bakgrunn av informasjon vi 
besitter. Informasjonen kan omfatte priser og/eller 
andre egenskaper ved produktene, som vi oppfatter 
som alternativer. Jo bedre informerte vi er i 
beslutningssituasjonen, jo større er sannsynligheten for 
at vi faktisk velger det produktet som i størst grad 
bidrar til at vi maksimerer vår nytte. Informasjon har 
derfor en verdi.  

Noen kjøpsbeslutninger fatter vi nærmest automatisert, 
gjerne basert på tidligere erfaringer. I andre tilfeller 
må informasjonsgrunnlaget etableres før beslutningen 
fattes. Informasjonsinnhentingen er forbundet med 
kostnader. Dette kan være både av både økonomisk 
og ikke-økonomisk art. Eksempelvis vil det å kjøre 
mellom ulike butikker for å få oversikt over deres 
produktutvalg være forbundet med økonomiske 
kostnader – drivstoff etc. – og ikke-økonomiske 

kostnader – vi forbruker tid som kunne vært anvendt 
til alternative aktiviteter som gir oss nytte.   

Ettersom informasjonsinnhenting er kostbart avveier vi 
kontinuerlig den forventede verdien av mer 
informasjon mot kostandene av å innhente 
informasjonen. Vi vurder f.eks. om det er verdt bryet 
med å gå innom den neste butikken for å sjekke 
utvalget også der, eller om vi skal kjøpe produktet i 
butikken vi allerede er i. Jo mer heterogene 
produktene er, jo større er verdien av å kjenne 
egenskapene til de ulike alternativene. En liten 
prosentvis prisforskjell kan være av betydning ved 
kjøp av dyre produkter, og når vi kjøper dyre 
produkter er vi vanligvis mer tilbøyelige for å bruke 
tid på å finne det alternativet som best matcher med 
våre preferanser. 

Når vi skal kjøpe produkter som er heterogene 
og/eller dyre, vil vi derfor vanligvis innhente mer 
informasjon enn når vi skal kjøpe billige og 
standardiserte produkter. For eksempel vil de fleste 
bruke mer tid på å få oversikt over de ulike 
alternativene ved kjøp av bil enn ved kjøp av en ny 
mobiltelefon. Ved innkjøp av enkle husholdnings-
produkter bruker de fleste av oss enda mindre tid. 

Kostnadene av informasjonsinnhenting omtales gjerne 
som søkekostnader. På samme måte som at vårt 
konsumentoverskudd reduseres i prisen vi betaler for 
et produkt, reduseres konsumentoverskuddet i slike 
søkekostnader.  

1.2 Sammenhengen mellom 
søkekostnader og markedspriser. 
Søkekostnadene påvirker markedsprisene. For å se 
dette, anta at bedrifter selger homogene produkter. 
Dersom konsumentene er fullt ut informerte om priser, 
eller det er kostnadsfritt å bli informert, vil alle 
konsumentene kjøpe av bedriften som selger produktet 
til den laveste prisen (sett bort fra 
transportkostnader). I dette tilfellet vil prisen på 
produktet konkurreres ned til produktkostnaden. I 
teorien gjelder dette også når det kun er to selgere – 
og dette omtales derfor gjerne som "Bertrand-
paradokset"  

For å se intuisjonen for resultatet over, anta at 
kostnaden ved å selge en enhet av produktet er 𝑐𝑐, at 
alle bedrifter utenom én har satt priser – og at den 
laveste prisen i markedet, 𝑝𝑝𝑙𝑙 overstiger 𝑐𝑐. Den siste 
bedriften som skal fastsette pris vil dermed vite at 
dersom den setter 𝑝𝑝 > 𝑝𝑝𝑙𝑙 vil den ikke selge noe. 
Videre, hvis den setter 𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝑙𝑙 vil den i forventning 

1. Prinsipielt om betydningen av markedsportaler 
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selge noe, men det totale salget vil fordeles mellom 
alle bedriftene som har satt denne prisen. Endelig, 
dersom den setter 𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝑙𝑙 − 𝜀𝜀 vil den få alt salg i 
markedet, uavhengig av om 𝜀𝜀 er svært liten. Ettersom 
salget til de resterende bedriftene da vil bli null, vil 
disse få et insentiv til å sette lavere priser, for å få 
positivt salg. Dette vil gjenta seg inntil alle aktive 
bedrifter setter 𝑝𝑝 = 𝑐𝑐. 

Søkekostnader vil derimot endre resultatet over. La oss 
nå anta at det er kostnadsfylt for forbrukerne å bli 
informerte, eksempelvis fordi de må reise til 
bedriftene for å få et pristilbud – det eksisterer en 
søkekostnad. Det er naturlig å anta at konsumentene 
først vil oppsøke den nærmeste bedriften for å be om 
et pristilbud. Når konsumenten har fått et pristilbud, 
må den så vurdere hvorvidt det synes bryet verdt å 
oppsøke den neste bedriften for å få et pristilbud 
også fra denne. Dersom kostnaden ved å innhente et 
pristilbud fra den neste butikken synes å være relativt 
høy, sammenliknet med det konsumenten tror det er 
mulig å spare, vil konsumenten dermed kjøpe av den 
første bedriften. 

For å illustrere hvordan søkekostnadene påvirker 
bedriftenes prisingsinsentiver, la oss betrakte 
likevekten fra eksempelet over der prisene er lik 
kostnadene. I stedet for å anta at konsumentene er 
informerte skal vi nå imidlertid anta at de har ulik 
grad av søkekostnad, 𝛾𝛾 som varierer fra 𝛾𝛾 til 𝛾𝛾. 

Videre skal vi anta at de har en reservasjonspris for 
produktet, 𝑟𝑟, som er definert av nytten av produktet. 
En forbruker som får et pristilbud, 𝑝𝑝, vil dermed få en 
nytte lik 𝑟𝑟 − 𝑝𝑝 dersom den kjøper. Den forventede 
nytten av å innhente et nytt pristilbud vil da være 𝑟𝑟 −
𝑝𝑝� − 𝛾𝛾, der 𝑝𝑝� er definert som prisen konsumenten tror 
det vil være mulig å få ved å innhente et nytt tilbud. 
Følgelig vil konsumenten kjøpe hvis 𝑝𝑝 − 𝑝𝑝�  < 𝛾𝛾. Jo 
mindre differansen er mellom pristilbudet og den 
forventede prisen som oppnås ved å innhente et nytt 
pristilbud, og jo høyere konsumentens søkekostnad, jo 
høyere pris er dermed konsumenten villig til å 
akseptere uten å innhente et nytt pristilbud.  

Ettersom en bedrift nå kan få positivt salg uten å sette 
prisen ned til kostnad, vil dermed den enkelte bedrift 
ikke lengre ha insentiver til å sette like lave priser som 
når konsumentene ikke har søkekostnader. Følgelig 
bidrar søkekostnader til at prisene blir høyere enn de 
ville vært uten søkekostnader. Søkekostnader bidrar 
dermed til å redusere konkurransen mellom 
bedriftene.   

Så lenge den forventede nytten av å innhente 
informasjon er positiv for noen konsumenter vil det 
imidlertid fremdeles være insentiver til å sette lavere 
priser enn monopolpriser. Dette fordi at jo lavere pris 
en bedrift setter, jo større er sannsynligheten for at en 
gitt konsument som ikke allerede har innhentet tilbud 

fra andre bedrifter vil kjøpe uten å innhente pristilbud 
fra andre bedrifter. Videre er sannsynligheten også 
høyere for at konsumenter som har innhentet tilbud fra 
andre bedrifter vil velge å kjøpe. 

Hvis en stor andel av konsumentene har relativt lave 
søkekostnader vil det til enhver tid være færre 
søkende konsumenter i markedet enn om en stor andel 
av konsumentene har høye søkekostnader. Ved å sette 
en relativt lav pris vil dermed en bedrift kunne vinne 
mange kunder som tidligere har innhentet tilbud fra 
andre. Tilsvarende, det å sette en pris som 
konsumentene som enda ikke har innhentet tilbud fra 
andre oppfatter som relativt lav vil redusere 
sannsynligheten for at konsumentene innhenter flere 
tilbud. Følgelig vil høye søkekostnader for en stor 
andel av konsumentene trekke i retning av at også 
produktprisene blir høye, og motsatt når 
søkekostnadene er lave for en stor andel av 
konsumentene. 

I hvilken grad konsumentene forventer at de vil kunne 
finne en lavere pris ved å innhente et nytt pristilbud vil 
ha stor betydning for om søk forekommer, og dermed 
hvorvidt konsumentene har insentiver til å innhente et 
nytt pristilbud. Hvis konsumentene eksempelvis ikke 
forventer å finne lavere priser enn den først 
observerte prisen ved å søke, vil ingen konsumenter 
søke. Dette selv om søkekostnaden for alle 
konsumenter går mot null. Eksistensen av 
søkkekostnader gir dermed, i likhet med eksempelvis 
transportkostnader, bedrifter markedsmakt.    

Hvis ingen konsumenter søker videre etter å ha mottatt 
et første pristilbud, vil heller ingen bedrifter ha 
insentiver til å sette priser som avviker fra de en 
monopolist ville satt. Med andre ord, en likevekt – 
situasjonen der ingen bedrifter alene har insentiver til 
å endre sine priser – vil være at alle bedriftene setter 
like priser som en monopolist ville satt. Dette resultatet, 
at selv små søkekostnader kan føre til monopolpriser, 
omtales som "The Dimond pardox", ettersom det man 
ved null søkekostnader forventer å få priser lik 
kostnader.  

1.3 Lavere søkekostnader i et 
samfunnsøkonomisk perspektiv 
I de foregående punktene har vi etablert at: 

• Vi baserer våre kjøpsbeslutninger på informasjon 
• Det å innhente informasjon er forbundet med 

kostnader 
• Jo høyere kostnadene ved å innhente informasjon 

er, jo mindre sannsynlig er det at vi lykkes med å 
velge det produktet som i størst grad bidrar til 
målsetningen om å maksimere nytte.  
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Det første punktet etablerer det opplagte, for å kunne 
gjøre kjøpsbeslutninger er vi avhengige av 
informasjon. Det neste punktet etablerer at det å 
innhente den nødvendige informasjonene er en 
kostnad. Dette er også i stor grad en 
samfunnsøkonomisk kostnad. Årsaken er at de faktiske 
kostnadene en konsument pådrar seg i selve prosessen 
med informasjonsinnhenting i svært begrenset grad 
skaper nytte eller inntekter for andre agenter. I 
mange tilfeller vil eksempelvis den største 
komponenten i søkeprosessen være konsumentens 
tidsbruk.  

I hovedsak vil den enkelte konsument bære 
søkekostnadene. Imidlertid kan det hende at bedrifter 
også må benytte ressurser på å betjene en søkende 
konsument, noe som medfører at konsumenten ikke 
bærer den fulle samfunnsøkonomiske kostnaden.   

Det tredje punktet etablerer at de 
samfunnsøkonomiske kostnadene som søkekostnader 
gir opphav til vil være høyere enn søkekostnadene 
isolert sett. Dette er det to grunner til. 

For det første vil konsumentene i en situasjon med 
søkekostnader vurdere om den forventede nytten av å 
innhente mer informasjon er tilstrekkelig høy til at det 
er bryet verdt. Følgelig kan det hende at konsumenten 
avbryter søkeprosessen før den har lyktes i å 
identifisere det produktet som gir den høyest nytte. 
Hvis en konsumet ikke lykkes i å identifisere det 
produktet den får høyest nytte av vil dens nytte bli 
lavere enn den ellers kunne vært – noe som er en 
kostnad i samfunnsøkonomisk forstand.   

For det andre vil søkekostnader gi bedrifter 
markedsmakt høyere markedsmakt, alt annet likt. 
Dette medfører i sin tur at bedriftene vil sette høyere 
priser. Jo høyere prisene er, jo mindre vil vanligvis 
konsumeres av et gode, noe som bidrar til et klassisk 
dødvekttap. Dødvekttap betegner en situasjon der 
kostnaden ved å produsere den marginale enheten er 
lavere enn nytten av å konsumere den. Dette oppstår 
når prisene, som forbrukerne forholder seg til når de 
bestemmer hvor mye de ønsker å kjøpe, er høyere enn 
kostnaden ved å produsere den marginale enheten. 

Det å finne det "rette" produktet vil typisk være en 
utfordring i markeder der produktene er differensierte 
– heterogene. På samme tid gir differensierte 
produkter bedriftene en naturlig markedsmakt. 
Følgelig er det grunn til å tro søkekostnader i 
markeder med svært differensierte produkter først og 
fremst bidrar til at konsumentene ikke lykkes med å 
identifisere produktene som i størst grad sammenfaller 
med deres preferanser – med andre ord prisene 
påvirkes i begrenset grad. 

I markeder med homogene produkter vil alle 
produktene per definisjon gi samme nytte. Følgelig 

medfører ikke søkekostnader at konsumentene velger 
"feil" produkter. På den annen side gir homogene 
produkter heller ikke i utgangspunktet markedsmakt til 
bedriftene. Som drøftet under punkt 2.2 vil imidlertid 
selv små søkekostnader kunne føre til svært høye 
priser i en situasjon med homogene produkter. 

1.4 Hvordan kan søkeadferden 
endres? 
Enhver konsument vil ha en forventning om hvilken 
gevinst som kan oppnås dersom den investerer i søk. 
Videre vil den ha en forventning om hvor 
kostnadskrevende det vil være å søke. Kostnaden ved 
å søke drives av to faktorer – opplevd kostnad av 
innsats og nødvendig innsats for å søke.  

Kostnaden ved innsats vil eksempelvis påvirkes av 
konsumentens alternativverdi av tid og hvor krevende 
den nødvendige innsatsen oppleves som å være. 
Eksempelvis kan noen konsumenter mislike å snakke i 
telefon, slik at det å bruke en time i telefon oppleves 
som mer krevende enn å bruke en time til internettsøk. 
Den nødvendige innsatsen vil i sin tur avgjøres av hvor 
lang tid det tar å gjennomføre søkene. I tillegg kan 
det å søke som nevnt være forbundet med økonomiske 
kostnader. 

En konsument vil så velge søkeadferd for å maksimere 
sin nytte. Alt annet likt vil dermed en konsument søke 
mer jo høyere den forventede gevinsten er og jo 
lavere kostnaden ved søk er. Med andre ord, 
konsumentene maksimerer sin nytte, gitt 
søkekostnadene den opplever.  

Hvis en konsument skal endre søkeadferd, for en gitt 
forventet gevinst, må dermed den opplevde 
kostnadene ved søk reduseres. Dette vil skje hvis det 
oppstår en endring som fører til at søket kan foretas 
på en måte som konsumentene opplever som mindre 
krevende – eksempelvis ved at søk kan foretas 
gjennom internettsøk i stedet for telefonsamtaler. Det 
kan også skje hvis en endring medfører at mer 
informasjon kan innhentes ved å bruke kortere tid.  

Når det kreves mindre innsats, eventuelt mindre 
krevende innsats, for å innhente informasjon, kan 
dermed resultatet være at konsumentene søker mer, 
og ikke mindre. Dette fordi hvert søk gir høyere 
forventet gevinst. Dette kan føre til at de samlede 
søkekostnadene stiger, men det oppstår likevel en 
gevinst for forbrukerne.       

Informasjonen som forbrukerne trenger besittes av 
bedriftene som selger produktene. Isolert sett har 
alltid en bedrift interesse av at den relevante 
informasjonen er tilgjengelig for forbrukerne. Det å 
gjøre det lettere for konsumenter å tilegne seg 
informasjon om produktene er eksempelvis en viktig 
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årsak til at bedrifter bruker ressurser på å kjøpe 
annonser.   

Hvis bedriftene i et marked reklamerer intensivt, og 
reklamen er informativ i mening av at den opplyser 
konsumentene, vil dermed en konsument måtte benytte 
mindre ressurser for å få oversikt over markedet enn 
dersom det reklameres lite. Det er derfor grunn til å 
tro at konsumentene vil innhente mer informasjon, eller 
bruke mindre ressurser på informasjonsinnhenting, enn 
de ellers ville gjort. Følgelig vil intensiv markedsføring 
kunne lede til både lavere søkekostnader og tøffere 
konkurranse. Samlet sett har dermed aktørene i en 
industri ikke nødvendigvis noe å tjene på at 
bedriftene investerer i markedsføring, selv om den 
enkelte bedrift alltid vil ha et insentiv til å investere i 
markedsføring dersom det kan bidra til økt salg.  

Jo lettere den relevante informasjonen er tilgjengelig, 
jo lavere vil som nevnt søkekostnadene for 
konsumentene bli. Dette vil i sin tur bidra til lavere 
isolerte kostnader ved informasjonsinnhentingen 
og/eller at forbrukerne får mer informasjon – noe som 
bidrar til redusert markedsmakt og også høyere 
sannsynlighet for at det mest gunstige alternative for 
den enkelte blir identifisert. Tiltak som bidrar til lavere 
søkekostnader vil dermed kunne være 
samfunnsøkonomisk lønnsomme, selv om de ikke er 
bedriftsøkonomisk lønnsomme.     

1.5 Faktorer som påvirker 
søkekostnadene  
I forrige avsnitt konkluderte vi med at lavere 
søkekostnader ville gi en samfunnsøkonomisk gevinst, 
og at søkekostnadene i sin tur var avhengige av 
informasjonens tilgjengelighet.  

Selv om en bedrift som nevnt alltid vil ønske at den 
relevante informasjonen er tilegnelig for sine 
produkter, gjelder dette også som nevnt ikke 
nødvendigvis for en bransje. Dette fordi kostnader 
ved å innhente informasjon (om alternativer) styrker 
markedsmakten til bedriften som konsumenten kjenner 
den relevante informasjonen for. Dette kan resultere i 
en felles forståelse blant bedriftene om at de ikke 
aggressivt skal tilgjengeliggjøring informasjon, 
eksempelvis ved å reklamere lite. En slik felles 
forståelse vil dermed kunne lede til at den relevante 
informasjonen blir mindre tilgjengelig enn det som er 
optimalt i samfunnsøkonomisk forstand.  

Videre vil den enkelte bedrift ha kostnader knyttet til 
å gjøre den relevante informasjonen tilgjengelig. 
Dette kan i sin tur medføre at det ikke er 
regningssvarende –ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt 
for den enkelte bedrift – å gjøre tilgjengelig all den 
relevante informasjonen, og/eller å investere i å gjøre 
informasjonen mest mulig tilgjengelig. Eksempelvis er 

det dyrere å kjøpe en stor enn liten annonse, noe som 
kan medføre at bedrifter velger små annonser og 
dermed får formidlet lite informasjon. Det å utarbeide 
en nettside med detaljert informasjon er også mer 
kostnadskrevende å utarbeide en nettside med lite 
detaljert informasjon. 

Det er dermed forhold som trekker i retning av at 
bedrifter i mindre grad enn det som er optimalt for 
samfunnet vil gjøre informasjonen tilgjengelig. 
Tilgjengelig informasjon er en nødvendig betingelse 
for at søkekostnadene skal bli lave. Det er imidlertid 
ikke en tilstrekkelig betingelse. Årsaken er det at å 
prosessere informasjonen kan være komplekst.        
Særlig vil dette gjelde dersom det er et stort antall 
aktører i markedet, informasjonen er på ulike 
formater, produktvalgene mange etc. 

Bedrifter kan imidlertid ha insentiver til å velge ulike 
måter å informere på, for å skape en oppfatning av 
at de er mer differensierte enn de faktisk er, eller 
bruke forskjellige prismenyer for å gjøre det mer 
komplisert for forbrukerne å sammenlikne priser. 
Mobiltelefonabonnenter er eksempelvis gjerne priset 
på måter som gjør det komplisert å sammenlikne 
priser og vilkår, og som krever at forbrukeren har stor 
kunnskap om sitt eget bruksmønster.  

Jo mer tilgengelig bedrifter gjør sin informasjon, og jo 
lettere det er for forbrukerne å utnytte den 
tilgjengelige informasjonen, jo lavere vil dermed 
søkekostnadene bli. Diskusjonen over illustrerer 
imidlertid at det på generelt grunnlag ikke kan 
forventes at bedriftene selv vil legge til rette for at 
det blir enkelt for forbrukerne å sammenlikne 
produkter og priser, selv om noen bedrifter tidvis 
velger å sammenlikne egne priser med konkurrentenes 
priser i markedet.  

1.6 Markedsportaler sammenstiller 
informasjon og gjør den tilgjengelig 
Forbrukernes behov for informasjon i forbindelse med 
kjøp kan skape et marked for informasjon. 
Informasjonsteknologi har videre medført at det er 
blitt mulig å sammenstille og videreformidle store 
mengder informasjon. Dette har i sin tur ført til at det 
er etablert flere portaler som muliggjør å 
sammenlikne ulike leverandørers priser. Disse 
nettstedene omtales i Norge gjerne som 
markedsportaler. 

1.6.1 Ulike typer markedsportaler    

Både internasjonalt og i Norge eksisterer det en lang 
rekke nettsteder for prissammenlikning. Disse kan i 
praksis deles inn i tre grupper: 

• Kommersielle portaler som selger produkter og 
tjenester på vegne av leverandør 
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• Kommersielle portaler som tilbyr forbrukerne 
informasjon og kobler forbrukere og selgere 

• Offentlige portaler – non-profit        

Kommersielle portaler som videreselger produkter 
og tjenester 

Denne typen portaler samler produkter og tjenester 
fra mange leverandører, men setter selv prisene på 
produktene. Nettsteder som selger hotellrom og 
flybilletter fra flere leverandører er et eksempel. 
Følgelig er disse nettstedene en slags hybrid mellom 
tradisjonelle videreselgere og 
informasjonsaggregatorer.  

Da dette er kommersielle nettsteder søker de å 
maksimere profitt, og vil dermed kunne ha insentiver til 
å promotere produkter med høy lønnsomhet, på 
bekostning av produkter med lavere lønnsomhet, 
gjennom å tilpasse informasjonen. Konsumenter kan 
dermed i utgangspunktet ikke anta at informasjonen 
som videreformidles gjennom denne typen portaler er 
uhildet. I tillegg vil det vel være et problem å få tak i 
informasjonen – til forskjell fra private portaler kan 
offentlige myndigheter pålegge bedrifter å gi fra seg 
informasjon. 

Figur 1: Illustrasjon av portal som tilbyr informasjon 
og videreselger produkter 

 
   

Kommersielle portaler som gir forbrukeren 
informasjon og kobler dem med leverandører      

Denne typen portaler selger ikke selv produkter, men 
selger informasjon til forbrukerne – vanligvis til en pris 
lik null. Inntektene til disse portalene kan kommer fra: 

• Betaling fra leverandørene for å bli eksponert, 
eller en andel av inntektene fra leverandørenes 
salg 

• Betaling for å formidle kunder til leverandørene 
(betaling per kunde som besøker nettsiden til 
selger) 

• Annonser fra tredjepart 

Selv om denne typen portaler ikke selger produkter 
selv, selger de informasjon. De kan dermed potensielt 
ha insentiver til å påvirke hvilke produkter 
konsumentene velger. Dette da portalene kan tjene 
mer eller mindre, avhengig av hvilke produkter 
konsumentene velger. Følgelig kan heller ikke 
konsumentene forvente å finne fullstendig uhildet 
informasjon heller på disse nettstedene. 

Figur 2: Illustrasjon av kommersielle portaler som 
tilbyr informasjon  

 
 

Offentlige markedsportaler – non-profit 

I flere land, blant annet Norge, er det etablert 
markedsportaler i offentlig regi. Eksempler på dette 
er Strompris.no, som gir informasjon om ulike avtaler 
for strømleveranser som er tilgjengelig for 
konsumentene og Finansportalen.no, der forbrukerne 
kan finne informasjon om priser og vilkår på 
finansielle tjenester. 

Ettersom de offentlige markedsportalene ikke har 
inntekter fra brukere – hverken på den ene eller 
andre siden, men finansieres av offentlige midler – har 
de ikke insentiver til å vri informasjonen på noen måte 
for å favorisere noen enkelte leverandører. Følgelig 
er det grunn for konsumentene til å forvente å få 
nøytral informasjon i disse portalene. 

Figur 3: Illustrasjon av offentlig markedsportal 

 
 

Markedsportalene som driftes av Forbrukerrådet er 
alle non-profit. Det er denne typen markedsportaler vi 
vil omtale i resten av denne rapporten. 
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1.7 Hvordan fungerer 
markedsportaler? 
Den som drifter en markedsportal designer den slik at 
leverandører kan legge inn den relevante 
informasjonen om produktene som skal kunne 
sammenliknes ved bruk av portalen. Deretter kan 
leverandører som enten er pliktige til å delta i 
portalen eller som ønsker å markedsfør sitt tilbud 
gjennom portalen legge inn den relevante 
informasjonen. 

Markedsportalene designes også slik at forbrukere 
som ønsker å kjøpe produktet som omfattes av 
portalen kan legge inn sine preferanser og/eller 
behov, og deretter få opp de relevante alternativene. 
For å øke brukervennligheten er gjerne inndata for en 
typisk eller gjennomsnittlig kunde lagt inn som en 
standard. Dersom man f.eks. logger på Strompris.no 
legges kommune og et normalt strømforbruk inn som et 
utgangspunkt. Videre kan forbrukeren selv hake av 
for om den prefererer for- eller etterskuddsbetaling, 
spottpris eller fastpris etc. Forbrukeren kan så gjøre 
endringer i de ulike parameterne og se hvilke 
produkter som kommer godt og dårlig ut. 

Markedsportaler reduserer dermed søkekostnadene i 
et marked av to grunner: 

• Informasjon om produkter blir tilgjengelig på én 
enkelt nettside 

• Informasjonen presenteres på en måte som gjør 
det enkelt for forbrukerne å sammenlikne den – 
prosessere informasjonen 

Dersom det i utgangspunktet er lett for forbrukerne å 
innhente og prosessere informasjonen er gevinsten i 
form av lavere søkekostnader lav. Følgelig kan det 
derfor heller ikke ventes at gevinsten i form av økt 
konkurranse vil være betydelig. Dersom det derimot i 
utgangspunktet er tidkrevende/dyrt for forbrukerne å 
innhente og prosessere informasjonen kan gevinsten i 
form av lavere søkekostnader bli betydelig. Dersom 
dette skjer vil man også, alt annet likt, kunne forvente 
en gevinst i form av økt konkurranse. 

1.8 Suksesskriterier for 
markedsportaler 
For en konsument stiger nytten av å bruke en 
markedsportal i antall leverandører som benytter den. 
Dette fordi graden av oversikt over markedet som kan 
oppnås, alt annet likt, stiger i andelen av 
leverandørene som promoterer sine produkter 
gjennom portalen. 

For en leverandør stiger på den annen side nytten av 
å promotere sitt produkt gjennom en markedsportal i 

antallet konsumenter som benytter den. Dette som en 
følge av at jo større andel av konsumentene som 
benytter den, jo mer salg er det mulig å oppnå ved å 
promotere produktet gjennom portalen. 

Vi kan dermed si at markedsportalene er plattformer 
som legger til rette for interaksjon mellom kjøper- og 
selgersiden. Videre kjennetegnes portalene av at jo 
flere leverandører som promoterer seg gjennom en 
portal, jo høyere verdi ha portalen for konsumentene. 
Tilsvarende har en portal høyere verdi for 
leverandørene jo flere konsumenter som benytter dem. 
De to gruppene har dermed positive eksternaliteter 
på hverandre.    

Plattformer som betjener heterogene kundegrupper, 
med eksternaliteter på tvers av gruppene, omtales 
gjerne som tosidige markeder (plattformer). Typiske 
eksempler inkluderer blant annet kredittkort (flere 
kortholdere øker nytten for en butikk av å akseptere 
kortet og flere butikker som aksepterer kortet øker 
nytten av å akseptere kortet) og TV-kanaler (flere 
seere øker verdien av en annonse for annonsørene, 
men flere annonser reduserer nytten for en forbruker 
av å se på kanalen). 

Den akademiske litteraturen som studerer tosidige 
markeder, som startet med Baey og Morgan (2001) 
(elektroniske markedsplasser), Caillaud og Jullien 
(2002) (Matching-sider) og Rochet og Tirole (2002) 
(kredittkort), fokuserer alle på utfordringene med å få 
"begge sider om bord", ettersom verdien av å benytte 
plattformen for en agent i den ene gruppen er kritisk 
avhengig av agenter fra den andre gruppen deltar. 
Funnene kan oppsummeres med at jo sterkere positiv 
eksternalitet agenter fra en gruppe har på agentene i 
den andre gruppen, jo lavere pris skal settes mot den 
førstnevnte gruppen. Tilsvarende skal det settes høye 
priser til grupper som har lave eller negative 
eksetarnaliteter på andre grupper. 

I kredittkortmarkedet gir dette utslag i at 
kredittkortbrukeren ikke betaler for å bruke kortet, 
mens detaljistene må betale en avgift hver gang en 
transaksjon gjøres. Hvis forbrukerne hadde blitt 
belastet med den samme avgiften ville vesentlig færre 
ønsket å betale med et kredittkort, og insentivet for 
detaljistene til å akseptere det hadde dermed falt. I 
TV markedet er dette også tydelig, mange TV-kanaler 
er tilgjengelig gratis for å sikre at seere – som misliker 
å bli eksponert for reklame – faktisk velger å se på 
kanalene. 

Baey og Morgan (2001) viser at også en kommersiell 
markedsportal har insentiver til å hente størsteparten 
av sine inntekter fra selgersiden av markedet. 
Intuisjonen er at forbrukerne, alt annet likt har insentiv 
til å free-ride på at andre benytter portalen.  
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For å se denne intuisjonen, er det nyttig å starte med 
en situasjon der søkekostnadene er høy, slik at 
bedriftenes markedsmakt også er høy. Dersom det i 
denne situasjonen lanseres en markedsportal, og den 
benyttes av en gitt andel av forbrukerne, vil 
bedriftene se at de ved å promotere sitt produkt 
gjennom portalen kan få salg til konsumenter som de 
ellers ikke ville fått salg til (kunder som f.eks. ikke 
befinner seg i lokalmarkedet). Videre vil den enkelte 
bedrift se at hvis den ikke selv promoterer seg 
gjennom markedsportalen vil de kunne risikere å miste 
kunder i lokalmarkedet til bedrifter som promoterer 
seg gjennom portalen.  

Jo lavere pris bedriften setter, jo større er 
sannsynligheten for at kunder som bruker portalen skal 
velge å kjøpe av den, i stedet for å kjøpe av en 
annen bedrift som promoterer sin pris gjennom 
portalen. Dersom en bedrift velger å promotere seg 
gjennom markedsportalen er det derfor optimalt for 
bedriften å sette en lavere pris, enn om den ikke gjør 
det.  

Bedriftene må dermed avveie den potensielle 
gevinsten av å benytte markedsportalen – som er å 
selge til flere kunder – mot kostanden som er å få en 
lavere pris fra kunder som ikke benytte 
markedsportalen og kostnaden forbundet ved å 
benytte markedsportalen. Hvis tilstrekkelig mange 
forbrukere benytter markedsportalen vil dermed 
bedriftene ha en relativt høy betalingsvilje for å 
benytte portalen.  

Samtidig vil det at mange bedrifter velger å bruke 
markedsportalen medføre at den enkelte bedrift må 
sette en relativt lav pris for å tiltrekke seg brukerne. 
Det vil dermed oppstå en situasjon der noen bedrifter 
velger å benytte portalen – og setter en lav pris – 
mens andre bedrifter heller velger å setter en høy pris 
for å "melke" forbrukerne som ikke benytter portalen. 

Jo flere kunder som benytter markedsportalen, jo 
større er sannsynligheten for at bedriften i en gitt 
forbrukers lokalmarked skal velge å benytte 
markedsportalen – og dermed bli en lavprisbedrift. I 
sin tur medfører dette at den potensielle gevinsten av 
å benytte markedsportalen synker for den enkelte 
forbruker – sannsynligheten for at bedriften i dens 
lokalmarked skal være en lavprisbedrift øker. Følgelig 
synker også den enkelte forbrukers betalingsvilje for å 
benytte markedsportalen. Dette skjer nettopp fordi 
brukerne har en positiv eksternalitet på de øvrige 
forbrukerne. Denne effekten begrenser 
markedsportalens muligheter til å ta betalt av 
forbrukerne.  

For at en markedsportal skal lykkes må den dermed 
sikre at forbrukerne tar den i bruk, fordi dette også vil 
gi bedrifter insentiver til å ta den i bruk. Jo lavere 

kostnader en forbruker har ved å benytte en 
markedsportal, jo flere vil alt annet likt bruke den. 
Dette trekker i retning av at forbrukerne bør betale 
lite for å benytte en portal. Videre bør den designes 
slik at det å bruke, og få nytte av portalen, krever 
liten innsats og tidsbruk. Dette er grunnen til at også 
kommersielle markedsportaler gjerne er gratis for 
forbrukeren – forretningsmodellen er å tiltrekke seg 
mange brukere for å kunne ta betalt fra selgersiden. 
Forretningsmodellen er dermed ikke ulik 
forretningsmodellen til andre kommersielle aktører 
som formidler annonser, eksempelvis TV-kanaler eller 
rubrikk-nettsteder. 

I Norge har vi flere offentlige markedsportaler. Disse 
er gratis å bruke for både forbrukere og bedrifter. 
Dette kan bidra dermed bidra til portalene blir 
attraktive å bruke både for bedrifter og forbrukere. 
På den annen side vil kommersielle markedsportaler 
ha sterkere insentiver til å få forbrukerne til å ta dem i 
bruk, ettersom inntektene fra selgersiden øker i antall 
brukere på forbrukersiden. Følgelig har kommersielle 
portaler sterke insentiver til å markedsføre tjenesten. 
En ikke-kommersiell tjeneste vil imidlertid ha behov for 
å få overført ressurser for å drive aktiv markedsføring 
av portalen. 

1.9 Markedsportaler kan legge til 
rette for koordinert adferd 
Som beskrevet kan markedsportaler lede til hardere 
priskonkurranse ved at forbrukernes søkekostnad 
reduseres slik at bedriftenes etterspørsel blir mer 
elastisk. Dette gir en fordel for konsumentene som 
benytter markedsportalene, men også for forbrukerne 
som ikke bruker portalene (med mindre 
prisdiskriminering er mulig). 

Informasjonen som forbrukerne tilegner seg gjennom 
portalene vil imidlertid også være tilgjengelig for 
bedriftene. Dette kan gjøre det lettere for bedrifter å 
stilltiende koordinere sin prissetting på et høyt nivå.  

Bedrifter er opptatt av profitten over tid, og vil 
dermed i prinsippet være villige til å gi avkall på noe 
profitt i dag dersom det kan gi høyere inntekter i 
fremtiden. Dette åpner for at det kan oppstå 
situasjoner der bedrifter velger å avstå fra å sette 
lave priser på kort sikt – selv om dette øker den 
kortsiktige profitten gjennom høyere salg – dersom 
konsekvensen er at det på lang sikt blir mulig å sette 
høyere priser og dermed oppnå høyere profitt. 

Jo høyere priser bedriftene i et marked setter, jo 
høyere blir deres samlede profitt. Dersom de setter 
like priser som en monopolist ville satt, og slaget deler 
seg likt mellom alle bedriftene i markedet, vil hver 
bedrift få en lik andel av den mulige 
monopolprofitten. Hvis det eksempelvis er to bedrifter 
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i markedet vil den enkelte bedrift følgelig få ½ 
monopolprofitten, mens hvis det er fem bedrifter i 
markedet vil den enkelte bedrift få 1/5 av 
monopolprofitten. 

Dersom alle andre bedrifter setter monopolprisen vil 
imidlertid hver enkelt bedrift kunne oppnå høyere 
profitt ved å sette en noe lavere pris, fordi den da vil 
få noe salg som ellers ville tilfalt de øvrige bedriftene. 
Dette gir dem et insentiv til å avvike fra den 
koordinerte adferden. Hvis bedriften avviker oppstår 
det imidlertid en fare for at bedriften vil oppnå 
lavere profitt på lang sikt. Dette fordi den koordinerte 
adferden vil kunne bryte sammen, eller fordi de 
øvrige bedriftene vil sanksjonere den avvikende 
bedriften – eksempelvis ved å rette sin markedsføring 
inn mot å vinne kundene som den avvikende bedriften 
ellers ville hatt. 

EU-kommisjonen stiller opp fire vilkår som må være 
tilfredsstilt for at det skal være risiko for koordinert 
adferd: 

1. Bedriftene må kunne etablere 
koordineringsbetingelser 

2. Eventuelle avvik fra den koordinerte adferden må 
kunne observeres 

3. Eventuelle avvik må kunne sanksjoneres 
4. Den koordinerte adferden må ikke trues av 

utenforstående     

Dersom en eller flere av de fire vilkårene ikke er 
tilfredsstilt antas det at ikke er mulig å opprettholde 
en stabil koordinert adferd. Med dette menes at en 
eventuell koordinert adferd vil bryte sammen. Siden 
bedrifter som koordinerer sin adferd oppgir profitt på 
kort sikt, og bedriftene vil forutse at en koordinert 
adferd ikke lar seg opprettholde, vil bedriftene 
dermed ikke koordinere sin adferd i første omgang – 
dersom vilkårene ikke er oppfylt. 

1.9.1 Nærmere om egenskaper som påvirker faren 
for koordinert adferd  

Bedriftene må kunne etablere 
koordineringsbetingelser 

For at bedrifter skal kunne koordinere seg må de 
(stilltiende) kunne enes om prinsippene for 
koordinering. Disse prinsippene – 
koordineringsbetingelsen – kan betraktes som reglene 
som gjelder for den koordinerte adferden. Priser, 
markedsandeler, geografiske markeder, 
kundesegmenter etc. er variabler som danne 
utgangspunkt for koordineringsbetingelser. 

Jo mindre komplekse markedsforholdene er, jo 
vanskeligere antas det at det er å enes om hvilke 
betingelser som skal gjelde for koordineringen. 
Dersom det eksempelvis er et stort antall bedrifter, 
med ulike interesser, eksempelvis grunnet ulik 

kostnadsstruktur, vil det være mer utfordrende å 
etablere koordineringsmekanismer enn hvis markedet 
består av få bedrifter med ensartede interesser. Dette 
bidrar til at risikoen for koordinert adferd vanligvis 
antas å være høyest dersom markedet består av få 
bedrifter med ensartede interesser.  

Egenskaper ved produktene kan, på samme måte som 
bedriftenes kostnader, påvirke hvor lett det er å 
etablere koordineringsbetingelser. Dersom produktene 
er differensierte kan bedriftene ha ulike oppfatninger 
om hvilket prisnivå det skal koordineres rundt. Hvis 
produktene derimot er homogene vil på den annen 
side prisene ved normal konkurranse konvergere. 
Dette vil i sin tur medføre at det kan være lettere å 
etablere et prisnivå å koordinere seg rundt. Jo mer 
homogene produktene er, jo likere vil også vanligvis 
bedriftenes kostnader være.             

Symmetri – på produkt og/eller kostnadsnivå – 
trekker dermed i retning av at bedriftenes interesser 
blir likere, og gjør det dermed enklere å finne 
koordineringsbetingelser som bedriftene kan enes om.     
Dersom eksempelvis alle bedriftene har like kostnader, 
står overfor en relativt lik naturlig etterspørsel, og 
selger relativt like produkter vil monopolprisen være 
noenlunde lik for de ulike bedriftene. Dette innebærer 
at det vil være lettere å enes om prissettingen enn om 
bedriftene ikke er symmetriske i de nevnte variablene. 

Forhold på etterspørselssiden kan også påvirke hvor 
lett det er å etablere koordineringsbetingelser. 
Dersom bedriftene har naturlige geografiske 
nedslagsområder, så kan koordineringen ta form ved 
at bedriftene ikke utfordrer hverandre i disse 
markedene. Videre, hvis kundene har ulike 
karakteristika så kan koordineringen ta form ved at 
det stilltiende enes om hvilke bedrifter som skal satse 
mot du ulike kundetypene.      

Dersom det stadig etableres nye bedrifter vil nye 
bedrifter ofte måtte inkluderes i den koordinerte 
adferden, dersom den skal være mulig å opprettholde 
den over tid. De nye bedriftene vil også gjerne ha 
andre interesser enn bedrifter som har vært i 
markedet over noe tid. I markeder der det ofte 
etableres nye bedrifter antas det derfor at det er 
vanskeligere å finne stabile koordineringsbetingelser 
enn i markeder med få nyetableringer. 

Andre endringer i markedsforhold kan også påvirke 
hvor lett det er å etablere robuste 
etableringsbetingelser. Dersom markedet er i vekst vil 
den fremtidige profitten av å opprettholde en 
koordinert adferd være høyere enn dersom markedet 
forventes å forvitre. Følgelig vil bedriftene i det siste 
tilfellet ha sterkest insentiver til å avvike fra en 
koordinert adferd for å sikre seg en kortsiktig profitt. 
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I markeder der innovasjon er viktig kan 
markedsforholdene endres brått. Hvis det eksempelvis 
er en risiko for at en ny eller en eksisterende bedrift 
innoverer på en slik måte at de øvrige bedriftene 
mister sin konkurransekraft vil bedriftene i liten grad 
være villige til å inngå i en koordinert adferd som 
innebærer at kortsiktig profitt oppgis. Også en rekke 
små innovasjoner kan bidra til å komplisere 
etableringen av robuste koordineringsbetingelser. 
Dette fordi det oppstår en risiko for at nye betingelser 
må etableres i etterkant av innovasjonene, og dermed 
også en risiko for at bedriftene ikke lykkes i å finne 
nye betingelser. 

Eventuelle avvik fra den koordinerte adferden må 
kunne observeres 

Dersom det ikke er mulig å observere at en eller flere 
bedrifter avviker fra den koordinerte adferden vil 
bedriftene ikke ha noe insentiv til å velge adferden 
som følger av koordineringsbetingelsene. Alle 
bedriftene vil dermed ha ensidige insentiver til å 
avvike fra de etablerte koordineringsbetingelsene, så 
en koordinert adferd vil ikke kunne la seg 
opprettholde. 

For at en bedrift skal ha insentiv til å velge adferden 
som følger av koordineringsbetingelsene må dermed 
markedet være tilstrekkelig oversiktlig til at de øvrige 
bedriftene kan identifisere at et avvik er skjedd og 
respondere på dette. Dette fordi det er de øvrige 
bedriftenes respons som bidrar til å gi en bedrift 
insentiver til å overholde koordineringsbetingelsene.          

Hvis en eller flere bedrifter skulle avvike fra en 
koordinert adferd er det naturlig å legge til grunn at 
dette før eller siden vil oppdages. Jo lengre tid det 
går før det oppdages, jo lengre vil imidlertid 
perioden med gevinst som følge av avviket være – og 
gevinsten vil dermed alt annet likt bli høyere. 
Egenskaper som bidrar til at avvik hurtig kan 
observeres vil dermed bidra til å legge forholdene i 
markedet til rette for koordinert adferd.  

I EU kommisjonens retningslinjer for horisontale fusjoner 
trekkes det blant annet frem at flere bedrifter gjør 
markedet mindre gjennomsiktig. Dette fordi det er mer 
komplekst å overvåke adferden til mange bedrifter 
enn til få. Hvis transaksjoner som skjer åpent, eller 
prisene markedsføres offentlig trekke detter i retning 
av et mer gjennomsiktig marked. Dette fordi hver 
enkelt bedrift da lettere kan observere betingelsene 
som gjelder for de øvrige bedriftenes transaksjoner. 

Videre trekker EU kommisjonene frem at 
transaksjonsfrekvensen er av betydning for hvor 
gjennomsiktig et marked er. Dersom transaksjoner 
skjer sjelden og/eller tilfeldig vil en bedrift ikke kunne 
avgjøre hvorvidt eventuelt lav etterspørsel skyldes at 
en annen bedrift har avveket, og dermed tiltrukket 

seg etterspørselen, eller om den lave etterspørselen 
skyldes at det ikke er gjennomført transaksjoner. Hvis 
det derimot skjer transaksjoner daglig vil en bedrift 
derimot raskt kunne slutte at andre bedrifter har 
avveket dersom bedriften opplever en overaskende 
nedgang i etterspørselen.Hvis det er mulig å 
identifisere hvilken bedrift som eventuelt har avveket 
fra den koordinerte adferden trekker dette i retning 
av at det er mindre utfordrende å opprettholde en 
koordinert adferd enn om det kun kan observeres at 
avvik har funnet sted. Dette fordi de bedriftene da 
kan iverksette mer treffsikre sanksjoner med tanke på 
å avstraffe den eventuelle avvikeren. Følgelig vil 
bedriftene ha sterkest insentiver til å etablere 
koordinert adferd om det er lett å identifisere en 
eventuell avviker.  

Eventuelle avvik må kunne sanksjoneres effektivt 

Som nevnt er det ikke det at avviket oppdages som 
disiplinerer bedriftene fra å avvike fra en koordinert 
adferd. Det som virker disiplinerende er at bedrifter 
responderer på en måte som er ugunstig for den som 
avviker. Et nødvendig vilkår for at koordinert adferd 
skal være mulig å opprettholde er dermed at det er 
mulig å straffe en avviker.   

Jo hardere en avviker kan straffes – jo mer fremtidig 
profitt avvikeren må oppgi for å kunne oppnå 
kortsiktig profitt – jo lavere vil insentivet til å avvike 
bli. Det er hovedsakelig to forhold som bestemmer 
hvor mye en bedrift taper på å avvike. Profitten i 
periodene etter et eventuelt avvik – i 
avstraffelsesperioden – og hvor lang tid det går før 
avstraffelsesperioden inntreffer.  

Hvis det ikke er mulig å identifisere hvem som har 
avveker vil den koordinerte adferden opphøre. Dette 
fordi hvis det først har vært et avvik, og ikke 
avvikeren kan staffes særskilt, vil de øvrige bedriftene 
legge til grunn at avvikeren ikke vil ha insentiver til å 
gå tilbake til den koordinerte adferden. Følgelig vil 
resultatet bli normal konkurranse. Jo raskere det går 
fra avviket skjer, til alle bedriftene har justert sin 
adferd, jo mindre vil profitten for avvikeren bli. 
Følgelig vil også insentivet til å avvike bli lavt.  

Dersom transaksjoner skjer ofte vil et eventuelt avvik 
også oppdages hurtig. Hvor lang tid det tar før de 
øvrige bedriftene får endret sin adferd vil dermed 
avgjøre profitten ved å avvike. Frekvensen på 
transaksjoner, omstillingstid etc. vil avgjøre hvor lang 
tid det går før den normale konkurransesituasjonene 
er etablert. 

Dersom det er mulig å identifisere hvilken bedrift som 
har avveket, vil det i noen tilfeller være mulig å 
sanksjonere avvikeren særskilt. Eksempelvis ved at de 
øvrige bedriftene iverksetter sanksjoner som smerter 
avvikeren mer enn det som ville vært tilfellet under 
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normal konkurranse. Hvis en slik avstraffelse er mulig å 
gjennomføre, og tilstrekkelig effektiv, vil den 
koordinerte adferden kunne være motstandsdyktig 
avvik fra en enkelt bedrift – noe som gjør den mer 
robust. Hvorvidt det er mulig å sanksjonere en bedrift 
vil avhenge av egenskapene ved markedet. Dersom 
bedriftene har naturlige nedslagsfelt – enten 
geografisk eller kundesegmenter – kan avstraffelsen 
innrettes mot dette.  

Videre vil det å gjennomføre avstraffelsen kunne 
være forbundet med kostnader. Følgelig er det ikke 
gitt at bedriftene isolert sett har insentiv til å bidra til 
avstraffelsen – gratispassasjerproblematikk. På den 
annen side vil avstraffelsen være mer effektiv jo flere 
bedrifter som bidrar. Det følger dermed at jo mer 
koordinerte bedriftene kan være i 
avstraffelsesperioden, jo lavere insentiv har en bedrift 
til å avvike fra den koordinerte adferden i første 
omgang. Dersom markedet består av få og 
symmetriske bedrifter vil det typisk være lettere å 
gjennomføre en koordinert avstraffelse. Følgelig vil få 
bedrifter også kunne gjøre avstraffelsen mer effektiv, 
noe som isolert sett bidrar til å øke risikoen for 
koordinert adferd.   

Resultat fra den koordinerte adferden må ikke trues 
av utenforstående 

Når bedrifter koordinerer sin adferd begrenses 
konkurransen mellom dem per definisjon – 
konkurransen blir svakere enn det som ville vært 
tilfellet uten den koordinerte adferden. Resultatet er 
dermed at bedriftene over tid oppnår høyere profitt 
enn de ellers ville oppnådd. 

Det at konkurransen begrenses vil imidlertid også 
være en fordel for bedrifter som eventuelt ikke inngår 
den koordinerte adferden. Dette fordi disse 
bedriftene for gitte priser vil få høyere salg enn de 
ellers. Slike gratispassasjerer vil på den annen side 
redusere profitten for bedriftene som eventuelt 
koordinerer sin adferd, siden de vil utnytte sin posisjon 
til kapre salg som ellers ville gått til bedriftene som 
koordinerer seg.  

Eksistensen av utenforstående vil dermed redusere 
insentivet for bedrifter til å koordinere sin adferd, 
eller øke insentivet til å bryte ut – ved at gevinsten fra 
den koordinerte adferden blir mindre enn den ellers 
ville vært. 

Dersom det i et marked eksisterer bedrifter som ikke 
har insentiver til å delta i en koordinert adferd, 
eksempelvis grunnet at de er i ferd med å bygge opp 
sin virksomhet eller ledes av agenter som har andre 
mål enn langsiktig profitt, vil dermed faren for 
koordinert adferd være lavere enn hvis alle 
bedriftene har insentiver til å delta i den koordinerte 
adferden. 

Også størrelsen på etableringsbarrierene vil være av 
betydning. Dersom etableringsbarrierene er høy, vil 
bedriftene i markedet kunne koordinere seg på et 
høyt prisnivå uten å frykte at nye bedrifter vil komme 
inn og høste godene av deres adferd. Hvis derimot 
etableringsbarrierene er lave vil selv en liten økning i 
prisene, sammenliknet med en normal 
konkurransesituasjon, kunne medføre at nye bedrifter 
etablerer seg og høster godene av den koordinerte 
adferden uten selv å delta i den. Følgelig er faren for 
koordinert adferd høyere jo høyere 
etableringshindringer. 

Forhold på etterspørselssiden vil også være relevante. 
Dersom det er store kjøpere vil det være fristende for 
bedriftene å avvike fra en eventuell koordinert 
adferd for å få salget til denne. Følgelig vil 
bedriftene se at en eventuell koordinert adferd vil 
bryte sammen når de store kjøperne skal handle. Hvis 
det derimot kun er små kjøpere vil gevinsten av å 
avvike for å sikre seg salg til en bestemt kjøper være 
begrenset, og en koordinert adferd vil dermed være 
mer stabil. 

1.9.2 Hvordan kan markedsportaler legge til rette 
for koordinert adferd 

Utgangspunktet er at markedsportaler gjør markedet 
mer gjennomsiktig enn det ellers ville vært. Følgelig vil 
bedrifter lettere kunne avdekke at det er skjedd avvik 
fra en eventuell koordinert adferd. Dette trekker i 
retning av at tiden fra avvik skjer til konkurrentene 
responderer vil være lav. Dette trekker i retning av at 
gevinsten ved å avvike reduseres. På den annen side, 
dersom mange kunder benytter en markedsportal vil 
en potensiell avviker sannsynligvis oppnå mer salg per 
tidsenhet dersom den avviker.   

De to effektene vil dermed gå mot hverandre. Dersom 
den første effekten dominerer vil en markedsportal 
isolert sett bidrar til å legge forholdene bedre til rette 
for koordinert adferd. Dersom den andre effekten 
dominerer vil imidlertid en markedsportal virke 
destabiliserende på en koordinert adferd.  

Det er imidlertid grunn til å tro at den første effekten 
dominerer. Dette skyldes to forhold. For det første vil 
bedrifter som observerer et avvik fra en eventuell 
koordinert adferd også raskt kunne kringkaste nye 
priser gjennom markedsportalen. For det andre vil den 
enkelte bedrift trolig følge de øvrige bedriftenes 
tilbud i portalen tett, slik at tiden fra avvik skjer til 
effektiv respons er implementert vil være svært kort.   

Videre vil som nevnt markedsportaler kunne bidra til 
hardere konkurranse i en normalsituasjon. Med andre 
ord, bedriftenes forventede profitt uten koordinert 
adferd vil med en markedsportal kunne være lengre 
unna monopolprisen enn uten en markedsportal. Dette 
trekker i retning av at det blir mer lønnsomt for 
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bedriftene å koordinere sin adferd når det eksisterer 
en markedsportal Også dette trekker isolert sett i 
retning av at risikoen for koordinert adferd øker. 

På den anen side vil en markedsportal kunne senke 
etableringsbarrierene i et marked. Dette fordi en ny 
aktør vil kunne promotere seg gjennom portalen, og 
dermed i mindre grad enn ellers vil være avhengig av 
å benytte ressurser på tradisjonell markedsføring. 
Dersom etableringsbarrierene reduseres tilstrekkelig til 
at nyetableringer skjer, som ellers ikke ville skjedd, vil 
dette trekke i retning av at koordinert adferd blir 
vanskeligere å opprettholde og dermed redusere 
risikoen for at slik adferd skal forekomme. 

Det er også verdt å legge merke til at hvorvidt 
markedsportaler legger til rette for koordinert adferd 
må ta utgangspunkt i hvor mye ny informasjon en 
markedsportal gir bedriftene og hvorvidt 
informasjonen blir lettere tilgjengelig. Av forskrift om 
prisopplysning for varer og tjenester1 har 
næringsdrivende opplysningsplikt om pris. Av 
forskriftens §11 fremgår det at næringsdrivende som 
har hjemmeside på Internett skal ha en oppdatert 
prisliste på sin hjemmeside. Forskriften har hjemmel i 
Markedsføringsloven og skal i utgangspunktet gjelder 
for samtlige varer og tjenester. Denne 
opplysningsplikten bidrar til å gjøre ulike markeder 
mer gjennomsiktig, og gjør det dermed lettere for 
bedrifter å koordinere sin adferd, uavhengig av om 
det finnes en markedsportal eller ikke. En 
markedsportal vil imidlertid samle denne 
informasjonen, og dermed redusere bedriftenes 
søkekostnader.  

Oppsummert synes imidlertid markedsportaler å kunne 
legge forholdene bedre til rette for koordinert adferd 

fordi en portal gjør bedriftenes priser lettere 
tilgjengelig. Spørsmålet er imidlertid om 
sannsynligheten for koordinert adferd øker 
tilstrekkelig til at en markedsportal gir koordinert 
adferd?  

Hvis risikoen for koordinert adferd i utgangspunktet 
anses som å være minimal, vil en økning i denne trolig 
ikke føre til at det oppstår koordinert adferd. Dersom 
det er grunn til å tro at det allerede forkommer 
koordinert adferd vil en markedsportal kunne gjøre 
denne adferden mer stabil. På den annen side vil det 
oppstå en gevinst ved at forbrukernes søkekostnader 
reduseres. Endelig, hvis markedet legger til rette for 
koordinert adferd, men lite tyder på at koordinert 
adferd faktisk skjer, vil en markedsportal kunne være 
det som skal til for at det oppstår koordinert adferd. 

Markedet må dermed kartlegges før det etableres en 
markedsportal for å identifisere hvorvidt det synes å 
være en risiko for at koordinert adferd kan oppstå, 
eventuelt stabiliseres, som følge av en markedsportal. 
Denne kartleggingen bør omfatte: 

• Antall bedrifter i markedet – et stort antall 
bedrifter trekker i retning av lav risiko 

• Asymmetriske interesser blant bedriftene – 
trekker i retning av lav risiko 

• Transparens uten en markedsportal – høy 
transparens trekker i retning av at en 
markedsportal i liten grad vil gi bedriftene 
informasjon som bidrar til at koordinert adferd 
lar seg opprettholde 

• Etableringsbarrierer – lave etableringsbarrierer 
trekker i retning av at en eventuell koordinert 
adferd ikke vil være stabil 

 

                                                      
1 Prisopplysningsforskriften (FOR-2012-11-14-1066) 
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Konsumentenes etterspørsel påvirkes av prisene 

på produkter, så vel som kostnader forbundet 

med å søke etter produkter. En markedsportal 

kan redusere konsumentenes søkekostnader og 

dermed øke etterspørselen i markedet. Jo mer 

informerte konsumentene er, jo hardere blir 

også konkurransen, blant bedriftene, om å 

tiltrekke seg konsumentene. Etablering av en 

markedsportal kan dermed føre til at 

etterspørselen stiger, på samme tid som prisene 

reduseres. På den annen side vil også 

transparensen i markedet øke, noe som kan føre 

til koordinert adferd, og dermed trekke i retning 

av høyere priser. 

2.1 Generelt om konsumentenes og 
bedriftenes tilpasning 
2.1.1 Konsumentenes tilpasning 

Konsumentenes nytte av å konsumere et produkt eller 
en tjeneste bestemmes av deres preferanser. I tillegg 
vil konsum av produkter være forbundet med 
kostnader. Kostnadene kan vi som nevnt dele inn i to 
grupper – den direkte kostnaden ved å kjøpe 
produktet og søkekostnadene. Det gir dermed mening 
å si at konsumentenes generaliserte kostnad ved å 
konsumere et produkt er summen av de to 
kostnadskomponentene. 

Konsumentene søker å maksimere sin totale nytte, gitt 
sine preferanser og budsjettrestriksjoner. Dette 
innebærer at så lenge en konsument forventer at å 
kjøpe en enhet (ekstra) gir positiv netto nytte, vil 
konsumenten velge å kjøpe. Jo sterkere preferansene 
er for noen produkter, jo høyere vil dermed 
konsumentenes etterspørsel være, for gitte kostnader. 
Tilsvarende, jo høyere kostnader konsumentene må 
bære for å konsumere et produkt, jo mindre vil de 
velge å kjøpe.  

Hvis kostnaden for å konsumere et produkt reduseres 
kan vi som oftest legge til grunn at konsumentene 
samlet sett vil respondere med å kjøpe mer. Dette kan 
skje på to måter. Noen konsumenter som ellers ikke 
ville kjøpt produktet – fordi deres preferanser ikke 
var tilstrekkelig sterke til at de ville oppnå positiv 
nettonytte med de opprinnelige kostnadene – kan 
velge å kjøpe. I tillegg kan salget øke som følge av at 
noen konsumenter vil øke sitt konsum som respons på 
de lavere kostnadene. Dette er illustrert i Figur 4. 

De grå og blå punktene representerer konsumentenes 
konsum, for gitte kostnader, ved ulike 
preferansestyrker. For hver pris ser vi at konsumentene 
velger å kjøpe mer ved den grå preferansestyrken 
enn ved den blå. Følgelig representerer de grå 
punktene de sterkeste preferansene.  

 

Figur 4: Illustrasjon av hvordan styrken i 
konsumentenes preferanser påvirker etterspørselen i 
et marked.    

 

De grå punktene i figuren representerer etterspurt kvantum for tre 
ulike prisnivåer hvis konsumentene har relativt sterke preferanser 
for det gitte produktet. De blå punktene representerer etterspurt 
kvantum for de samme prisnivåene for konsumentene har 
relativt svake preferanser for det gitte produktet. Figuren viser at 
konsumenten med sterkest preferanser for det gitte produktet 
ønsker å konsumere mest for alle tre prisnivåer. For begge 
konsumentene har vi at høyere pris gir lavere etterspurt kvantum. 

I eksemplet i Figur 4 har vi kun tegnet inn tilpasningen 
til tre priser for de to preferansestyrkene. For en gitt 
preferansestyrke vil det imidlertid eksistere en 
tilpasning for enhver tenkelig pris. Med andre ord, vil 
punktene ligge så tett at de kan representeres ved en 
linje – en etterspørselskurve. Denne vil som det 
fremkommer av figuren karakteriseres ved at jo 
lavere prisen er, jo mer vil konsumentene kjøpe. Dette 
vil gjelde for enhver tenkelig preferansestyrke, og i 
teorien kan det være uendelig mange 
preferansestyrker.  

I Figur 5 har vi illustrert hvordan forholdet mellom pris 
og etterspurt kvantum kan representeres av 
etterspørselskurver for de to preferansestyrkene. 

2. Samfunnsøkonomiske virkninger av markedsportaler 
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Figur 5: Illustrasjon av etterspørselskurver for ulike 
preferansestyrker  

 

Linjene illustrerer etterspørselskurver, der hvert punkt på linjen er 
etterspørselen for et bestemt prisnivå. Den blå kurven (E1) 
representerer etterspørselen dersom preferansene for produktet 
relativt svakere, mens den grå kurven (E2) representerer 
etterspørselen hvis preferansene er relativt sterke.   

Effekten av lavere søkekostnader 

Som nevnt over antar vi som et utgangspunkt at 
markedsportaler reduserer konsumentenes 
søkekostnader. For konsumentene gir dette en direkte 
gevinst. Denne gevinsten kan manifestere seg på to 
måter. Enten ved at konsumenten alt annet likt må 
bruke mindre ressurser i forbindelse med en 
transaksjon, eller ved at konsumentene finner 
produkter som er bedre tilpasset deres behov. Et 
samspill mellom de ulike formene kan også tenkes – at 
portalen reduserer søkekostnadene på marginen 
tilstrekkelig til at konsumentene vil investere mer i søk 
og dermed finne mer egnede produktet. 

Uavhengig av hvorvidt gevinsten skyldes at 
konsumentene benytter mindre ressurser på å søke, 
eller om det skyldes at konsumentene finner mer 
egnede produkter, er det naturlig å legge til grunn at 
nettonytten som konsumentene får, alt annet likt, vil 
øke når søkekostnadene reduseres. Med andre ord, 
dersom prisene holdes uendret vil konsumentene velge 
å kjøpe mer. Dette er nøyaktig det samme som 
inntreffer dersom konsumentenepreferanser for noen 
produkter øker i styrke. Med andre ord, reduserte 
søkekostnader kan grafisk illustreres som et skifte til en 
høyere preferansestyrke. Vi vet da at etterspørselen 
skifter utover. Dette er illustrert i Figur 6.    

Figur 6: Skifte i etterspørsel grunnet lavere 
søkekostnader  

 

 

Ved den innerste etterspørselskurven er søkekostnadene antatt å 
være høye. Hvis søkekostnadene reduseres vil den forventede 
nettonytten av å gjennomføre et kjøp øke. Dette medfører at 
etterspørselen for et hvert prisnivå øke. Effekten av lavere 
søkekostnader er dermed illustrert ved at etterspørselskurven 
skifter utover.  

2.1.2 Bedriftenes tilpasning 

Enhver bedrift som er aktiv i et marked vil tilpasse seg 
optimalt, gitt forbrukernes etterspørsel etter deres 
produkter. Denne etterspørselen er avhengig av den 
totale etterspørselen i markedet, som påvirkes av 
preferansestyrken og søkekostnadene. I tillegg 
påvirkes etterspørselen hver bedrift møter av hva 
konkurrerende bedrifter foretar seg for å kapre 
kunder og hvor nære substitutter konsumentene 
oppfatter de ulike produktene i markedet for å være. 

Hvis vi holder andre bedrifters adferd konstant – dvs. 
forutsetter at deres priser ikke endres, vil en bedrifts 
salg avta i dens pris. For en bedrift er det dermed 
optimalt å sette prisen så høyt at gevinsten bedriften 
oppnår gjennom økt margin på hver solgte vare 
akkurat kompenserer for tapet bedriften tar i form av 
redusert salg.  

Det følger dermed at av hvis etterspørselen til en 
bedrift stiger, slik at den for enhver gitt pris kan selge 
et større kvantum, vil det være optimalt å heve prisen. 
Den optimale prisøkningen vil imidlertid være 
tilstrekkelig liten til at også solgt kvantum øker. Dette 
som en følge av at når etterspørselen er høy vil 
bedriften også gå glipp av mye salg ved å sette en 
svært høy pris.        

For hver enkelt bedrift vil det dermed eksistere en unik 
optimal tilpasning, for hvert enkelt etterspørselsnivå – 
definert av styrken i konsumentens preferanser og 
søkekostnadene. Denne tilpasningen vil kjennetegnes 
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av at jo høyere nivået på etterspørselen er, jo høyere 
pris vil bedriften sette og jo større kvantum vil den 
selge. Dette er illustrert i Figur 7. 

Figur 7: En bedrifts tilpasning til ulike 
etterspørselsnivå 

 

 

De ulike punktene representerer optimale priser for en bedrift, for 
ulike etterspørselskurver, som defineres av konsumentenes 
preferanser.  For en gitt kombinasjon av preferansestyrke og pris 
vil konsumentene etterspørre et unikt kvantum. Den optimale 
prisen for en selger avgjøres dermed av styrken i konsumentenes 
preferanser. Dette er illustrert med at jo sterkere preferanser 
konsumentene har, jo høyere pris vil bedriftene sette. Imidlertid 
stiger etterspørselen i preferansestyrken slik at det ikke er 
optimalt for en bedrift å ta ut gevinsten av sterkere preferanser i 
både høyere priser og mer salg. 

På Y-aksen i figuren finner vi den optimale prisen som 
bedriften vil sette, som respons på et gitt 
etterspørselsnivå. På X-aksen fremkommer bedriftens 
salg, som funksjon av prisen den setter – som er en 
funksjon av etterspørselsnivået – og etterspørselen 
etter bedriftens produkter. 

Jo sterke konkurransen i et marked er, jo mer salg vil 
overføres til konkurrerende bedrifter dersom en 
bedrift øker sine priser. Dette medfører at for et gitt 
etterspørselsnivå vil det være optimalt for en enkelt 
bedrift å ta en lavere margin, jo sterkere 
konkurransen er. Dette vil alt annet likt medføre at 
bedriften også selger mer. I figuren under har vi 
illustrert bedriftens optimale priser, og hvordan disse 
påvirker bedriftens salg for to ulike grader av 
konkurranse. 

 

Figur 8: En bedrifts tilpasning til ulike 
etterspørselsnivå for ulike grader av konkurranse 

 

 

Figuren viser den optimale prisen for en bedrift for to ulike grader 
av konkurranse mellom bedrifter. De blå punktene representerer 
svakere konkurranse enn de grå punktene. Dette er tegnet for tre 
ulike etterspørselsnivå. Av figuren følger det at jo hardere 
konkurransen er, jo mer øker prisene og jo mindre øker kvantum 
i markedets etterspørselsnivå.    

De grå markørene illustrerer tilpasningen i en situasjon 
med hardere konkurranse enn de blå sirklene – for 
gitte etterspørselsnivå. Vi ser dermed at for en gitt 
økning i etterspørselsnivået øker prisene mindre og 
kvantum mer, jo hardere konkurransen er. 

I Figur 8 har vi for eksempelets skyld kun tegnet inn 
tre ulike etterspørselsnivå. I virkeligheten eksisterer det 
optimale priser for ethvert tenkelig etterspørselsnivå. I 
figurbetraktningen vil da alle de optimale prisene 
ligge tett i tett, slik at samtlige optimale tilpasninger 
kan illustreres ved en linje – og ikke punkter. Denne 
linjen representerer bedriftens tilbudskurve. Graden 
av konkurranse vil bestemme helningen på 
etterspørselskurven til de enkelte bedriftene. Dette 
innebærer at jo hardere konkurransen er, jo mindre vil 
en bedrift øke sin pris og jo mer vil kvantum solgt øke, 
dersom det inntreffer et positivt etterspørselssjokk – 
som flytter konsumentenes etterspørsel til et høyere 
nivå.       

Dersom vi legger sammen tilbudet for alle mulige 
prisnivåer for samtlige bedrifter i markedet, får vi 
markedets tilbudskurve. Som nevnt vil garden av 
konkurranse bestemme helningen på tilbudskurven til 
enkeltbedrifter, og dermed også for markedet som 
helhet. For hvert nivå av konkurranse eksisterer det 
dermed en unik tilbudskurve som, som gir 
sammenhengen mellom priser og omsatt kvantum. I 
Figur 9 er markedets tilbudskurve illustrert for tre ulike 
grader av konkurranse. Her fremkommer det at jo 
hardere konkurransen er, jo slakere er tilbudskurven. 
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Årsaken til at tilbudskurven er slak er at det ved hard 
konkurranse er mindre rom for å øke prisene som en 
respons på at etterspørselen i markedet øker – noe 
som resulterer i en større effekt på kvantum.      

Figur 9: Markedets tilbudskurver for ulike grader av 
konkurranse  

 

 
 

Figuren illustrerer markedets tilbudskurver for tre ulike grader av 
konkurranse mellom bedriftene. Av figuren følger det dermed at 
jo svakere konkurransen er, jo mindre vil kvantum solgt øke, og 
jo mer vil prisene øke, dersom etterspørselen øker.   

2.2 Samfunnsøkonomisk effekt av en 
markedsportal 
Basert på innsikten i konsumentenes etterspørsel og 
bedriftenes tilpasning til denne, kan vi med grafiske 
betraktninger analysere effekten av en 
markedsportal.  

2.2.1 Kun lavere søkekostnad 

Vi antar først at den eneste effekten av en 
markedsportal er at konsumentenes søkekostnaden 
reduseres, slik at etterspørselen skifter ut. Dette er 
illustrert i Figur 10. 

De lavere søkekostnadene vil flytte etterspørselen til 
et høyere nivå, eksempelvis fordi den gjennomsnittlige 
konsumenten lykkes i å identifisere produkter som er 
bedre tilpasset dens preferanser. Som respons på den 
økte etterspørselen vil bedriftene øke sine priser. Som 
omtalt vil imidlertid etterspørselseffekten dominere 
effekten av høyere priser, slik at det omsatte volumet 
øker. 

Den isolerte gevinsten som konsumentene oppnår som 
følge av det økt konsum er det grå arealet. Imidlertid 
påføres også konsumentene et isolert tap ved at de 
må betale mer for de enhetene de ellers ville kjøpt. 

Nettoeffekten for konsumentene er dermed det grå 
arealet fratrukket det blå-skraverte arealet. 

Figur 10: Samfunnsøkonomisk effekt av lavere 
søkekostnader 

 

 

Figuren illustrerer effekten av lavere søkekostnad, gitt at ikke 
graden av konkurranse endres. En reduksjon i konsumentenes 
søkekostnad skifter etterspørselen utover fra E1 til E2. For en gitt 
pris vil dermed konsumentene kjøp mer, og bedriftene velger 
dermed en høyere pris. Effekten av høyere etterspørsel dominerer 
imidlertid priseffekten, så konsumentene kjøp øker. Gevinsten 
som følge av lavere søkekostnader og økt konsum er representert 
ved det gråe arealet. Det blå-skraverte arealet illustrerer at 
konsumentene må betale mer for enheter de uansett ville kjøpt. 
Dette er en gevinst for bedriftene. I tillegg kaprer bedriftene en 
andel av de reduserte søkekostnadene, og vil selge mer. 
Bedriftenes gevinst fra dette er illustrert av det hel-blå arealet.      

Det blå skraverte arealet, pluss det hel-blå arealet 
som ligger til venstre for kvantumet som selges til ved 
høye søkekostnader, er gevinsten som bedriftene får 
på det kvantumet som ville blitt solgt uten 
markedsportalen. Videre får bedriftene en gevinst 
ved at det selges mer. Gevinsten knyttet til dette er 
det hel-blå arealet som ligger til høyre for det 
kvantum som ellers ville blitt solgt. Til forskjell fra 
gevinsten som oppstår grunnet høyere priser for det 
som ellers ville blitt solgt, omfatter gevinsten for det 
inkrementelle volumet hele differansen mellom den nye 
prisen og marginalkostnadene til bedriftene. 

Den samfunnsøkonomiske gevinsten av redusert 
søkekostnad er dermed summen av det hel-grå og det 
hel-blå-arealet. 

2.2.2 Lavere søkekostnad og hardere konkurranse  

La oss nå anta at konsumentene, som en følge av de 
blir mer informerte, også blir mer prissensitive – noe 
som virker som en rimelig forutsetning. En slik endring 
vil trigge hardere konkurranse mellom bedriftene, og 
tilbudskurven vil dermed skifte ned, som drøftet under 



Virkninger av åpenhet om priser og vilkår 21 

punktet om bedriftenes tilpasning. Effekten av dette er 
illustrert Figur 11. 

I figuren er arealet som ligger mellom de to 
etterspørselskurvene, og over den tidligere prisen, den 
direkte gevinsten som tilfaller konsumentene grunnet 
lavere søkekostnader. Videre fører den intensiverte 
konkurransen til lavere priser. Denne gevinsten er 
tredelt. Det grå-skraverte arealet er gevinsten som 
konsumentene oppnår som en følge av lavere priser 
på det volumet de ellers ville kjøpt. Dette er dermed 
et tap for bedriftene. Den lille hel-grå trekanten – som 
defineres av den opprinnelige etterspørselskurven, det 
opprinnelige volumet og de to prisene, er den 
gevinsten som konsumentene ville fått som en følge av 
økt konsum hvis prisen hadde falt uten at 
etterspørselen hadde steget. Det hel-grå arealet som 
ligger mellom de to prisene og de to 
etterspørselskurvene er gevinsten som konsumentene 
får fordi etterspørselen har økt, samtidig som prisen 
har blitt redusert. 

Figur 11: Samfunnsøkonomisk effekt når levere 
søkekostnader intensiverer konkurransen i markedet 

 

Figuren illustrerer effekten av lavere søkekostnad, når dette også 
trigger hardere konkurranse. Den hardere konkurransen 
illustreres ved at tilbudskurven vris, og skifter ut – fra T1 til T2. 
Den hardere konkurransen fører til lavere priser, til tross for 
høyere etterspørsel. Konsumentens gevinst blir dermed høyere 
enn for eksempelet som er illustrert i Figur 10. Det grå-skraverte 
arealet er gevinsten forbrukeren får som følge av lavere priser på 
enhetene de uansett ville kjøpt, mens det hel-grå arealet er 
gevinsten konsumentene får som følge av lavere kostnader 
forbundet ved søk og økt konsum. Bedriftene får på sin side solgt 
et større kvantum til den nye – og lavere – prisen. Denne 
gevinsten er illustrert ved det blå arealet. 

Det blå arealet er gevinsten bedriftene får fordi de 
selger mer enn de ellers ville gjort. For å få 
nettoeffekten for bedriftene må imidlertid gevinsten 
knyttet til at det selges mer, trekkes fra tapet knyttet 
til at prisene har falt. Hvis det blå arealet er mindre 

enn det grå-skraverte arealet taper dermed 
bedriftene på at det etableres en markedsportal som 
reduserer konsumentenes søkekostnader. 

Den samfunnsøkonomiske gevinsten er igjen summen av 
de hel-grå og det hel-blå arealet. 

2.2.3 Lavere søkekostnader og redusert konkurranse 
(koordinert adferd) 

Det kan imidlertid også tenkes at en markedsportal 
kan legge forholdene til rette for koordinert adferd, 
og dermed redusert konkurranse. Dersom det oppstår 
koordinert adferd vil bedriftene koordinere seg rundt 
et prisnivå. Jo høyere etterspørselen i markedet er, jo 
høyere prisnivå vil det være optimalt for bedriftene å 
koordinere seg frem til. Dette fungerer på samme 
måte som for en monopolist, som vil sette en høyere 
pris jo høyere etterspørselen er. Det er derfor 
hensiktsmessig å illustrere en overgang fra normal 
konkurranse til koordinert adferd som at tilbudskurven 
skifter innover, slik som i Figur 12. 

I figuren skifter tilbudskurven så mye inn at kvantumet 
med den nye etterspørselen forblir uendret. Dersom 
tilbudskurven hadde skiftet ytterligere inn ville 
kvantumet blitt redusert. Tilsvarende ville kvantumet 
økt sammenlignet med førsituasjonen dersom skiftet i 
tilbudskurven hadde vært mindre. 

Ettersom etterspørselen har skiftet utover, må uendret 
kvantum være forbundet med høyere priser. Det blå-
skraverte arealet er det reduserte konsument-
overskuddet som følge av at konsumentene må betale 
mer for det kvantumet de ellers ville kjøpt. Dette 
representerer en overføring av overskudd til 
bedriftene. 

Dersom prisene hadde steget, uten at etterspørselen 
også hadde steget, ville resultatet blitt redusert 
kvantum. I tilfellet illustrert i figuren reduseres ikke 
kvantum. Dette gir en gevinst for bedriftene som ikke 
overføres fra konsumentene, illustrert av det hel-blå 
trekantarealet. Totaleffekten for konsumentene er det 
hel-grå arealet fratrukket det blå-skraverte arealet.  
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Figur 12: Samfunnsøkonomisk effekt når 
konsumentenes søkekostnader reduseres, og det 
oppstår koordinert adferd   

 

Figuren illustrerer effekten av lavere søkekostnader, når dette gir 
utslag i at bedriftene kan koordinere sin adferd. Koordinert 
adferd innebærer svakere konkurranse, noe som er illustrert ved 
at tilbudskurven vris og skifter inn - fra T1 til T2. Dette medfører 
høyere priser, alt annet likt. Prisene stiger dermed både som en 
følge av økt etterspørsel og redusert konkurranse. Konsumentens 
gevinst blir dermed lavere enn for eksempelet som er illustrert i 
Figur 10. Fiuren er tegnet slik at effekten av svakere konkurranse 
akkurat motsvarer effekten av økt etterspørsel. Følgelig endres 
ikke kvantum, og den eneste effekten er dermed gevinsten av 
lavere søkekostnader. Det hel-grå arealet illustrerer 
konsumentens andel av denne gevinsten, mens det hel-blå 
arealet er andelen av gevinsten som kapres av bedriftene.  

Hvorvidt nettoeffekten for konsumentene er positiv 
eller negativ dersom både søkekostnadene reduseres 
og det oppstår koordinert adferd bestemmes av hvor 
mye søkekostnaden reduseres – etterspørselen skifter 
ut – og hvor mye konkurransen reduseres – tilbudet 
skifter inn. I figuren er det blå-skraverte arealet større 
enn det hel-grå arealet. Følgelig er nettoeffekten for 
konsumentene i akkurat dette eksempelet negativ. 

Til tross for at konsumentene kommer dårligere ut i 
eksempelet over, stiger det samfunnsøkonomiske 
overskuddet. Gevinsten for samfunnet utgjøres av 
summen av det hel-grå og hel-blå arealet. Så lenge 
kvantumet ikke reduseres, vil det samfunnsøkonomiske 
overskuddet alltid stige. I Figur 13 har vi illustrert en 
situasjon der kvantumet reduseres 

Figur 13: Redusert søkekostnad og koordinert adferd 
– der totaleffekten er redusert kvantum 

 

Figuren illustrerer på samme vis som Figur 12 effekten av lavere 
søkekostnader og etablering av koordinert adferd. I dette tilfellet 
skifter imidlertid etterspørselen ut mindre ut – dvs. at 
søkekostnadene øker mindre. Det at etterspørselen øker mindre, 
slår dermed ut i at omsatt kvantum reduseres. Dette gir et 
samfunnsøkonomisk tap, som er illustrert ved det rød arealet. 

I denne figuren skifter etterspørselskurven mindre 
utover, mens det negative skiftet for tilbudssiden er 
større enn i forrige eksempel. På den måten reduseres 
kvantumet som omsettes i markedet samtidig som 
prisen stiger. Det røde trekantarealet over den 
tidligere prisen representerer konsumentenes andel av 
effektivitetstapet knyttet til det reduserte konsumet. 
Tilsvarende er den røde firkanten, mellom bedriftenes 
marginalkostnad og den tidligere prisen som 
bedriftenes andel av det nye tapet som oppstår for 
samfunnet når kvantumet reduseres.  

Hele det røde arealet er dermed det totale 
effektivitetstapet for samfunnet. De helgrå og -blå 
arealene er på den annen side gevinsten som tilfaller 
konsumentene og bedriftene. Så lenge disse arealene 
samlet er større enn det røde arealet vil det totalt sett 
ha oppstått en samfunnsøkonomisk gevinst. 

2.3 Hvordan vurdere effektene av 
en markedsportal 
Basert på drøftelsene over kan vi konkludere med at 
markedsportaler kan gi en samfunnsøkonomisk gevinst. 
Videre kan vi konkludere med at gevinsten for 
forbrukerne kan være større enn den isolerte 
samfunnsøkonomiske gevinsten – dersom en 
markedsportal leder til lavere priser, gjør det at deler 
av det samfunnsøkonomiske overskuddet overføres fra 
bedriftene til konsumentene.  
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Imidlertid er det også en risiko for at både 
konsumentene og samfunnet totalt sett kommer 
dårligere ut etter opprettelsen av en markedsportal. 
Dette kan skje hvis markedsportalen fører til 
koordinert adferd, og prisene stiger tilstrekkelig mye. 
Hvis prisene stiger nok, og gevinsten knyttet til lavere 
søkekostnader er liten, kan faktisk en markedsportal 
lede til redusert samfunnsøkonomisk overskudd. 

Fra et forbrukerperspektiv vil det kun være 
hensiktsmessig å bruke ressurser på å etablere en 
markedsportal dersom konsumentene faktisk kommer 
bedre ut. Før en markedsportal etableres er det 
dermed nyttig å vurdere hvorvidt egenskapene i 
markedet synes å legge til rette for at konsumentene 
kan oppnå en gevinst. 

Før det benyttes offentlige midler på å etablere en 
markedsportal bør det imidlertid også vurderes om 
markedet legger til rette for etablering av 
kommersielle markedsportaler. Dersom det synes 
sannsynlig at slike portaler vil etableres, må det så 
vurderes om disse portalene kan tilfredsstille 
aktørenes behov. Hvis det forventes at kommersielle 
markedsportaler vil etableres, og at disse vil 
tilfredsstille behovene, er det dermed ikke 
hensiktsmessig å bruke offentlige midler på å etablere 
markedsportaler. 

Jo større behovet er for en markedsportal, jo mer 
sannsynlig vil det alt annet likt være at det etableres 
en kommersiell markedsportal. Vurderingskriteriene 
knyttet til om det er sannsynlig at det vil etableres 
kommersielle markedsportaler sammenfaller dermed i 
stor grad med kriteriene for å vurdere om det er 
behov for en markedsportal. Selv om behovet for en 
markedsportal er stort, er det imidlertid ikke gitt at 
det vil etableres et kommersielt alternativ. Det er 
heller ikke gitt at et kommersielt alternativ vil løse 
forbrukernes behov på samme måte som en offentlig 
markedsportal. Kommersielle og offentlige 
markedsportaler vil trolig ikke være identiske, og 
dermed ikke bidra til samme nytte for forbrukerne. I 
rapporten Comparison Tools (2013), en studie av 260 
europeiske prissammenligningsverktøy, kommer det 
frem at kommersielle markedsportaler kan skape 
ufullstendig og tilsynelatende konkurransevridende 
informasjon i forbrukermarkedet.  

Følgelig bør det først vurderes hvorvidt forbrukerne vil 
ha nytte av en markedsportal. Når denne vurderingen 
er gjort, bør det så vurderes om det er forhold ved 
markedet som trekker i retning av det vil bli etablert 
tilstrekkelig gode kommersielle alternativ.                

2.3.1 Egenskaper som trekker i retning av at det er 
behov for en markedsportal 

Den mulige gevinsten ved å etablere en 
markedsportal er høy dersom markedsportalen bidrar 

til å senke søkekostnadene for konsumentene. Det er 
flere egenskaper ved et marked som påvirker dette. 

Forbrukerne må bruke mye tid for å få oversikt over 
de relevante alternativene 

• Antall selgere: Jo flere bedrifter som er aktuelle 
alternativer i et marked, jo høyere vil kostnaden 
forbundet med å få oversikt over markedet være 
for den enkelte konsument. Fra et søkeperspektiv 
er dermed et stort antall bedrifter en utfordring 
for konsumentene. Konsumenter som ønsker å få 
god oversikt over markedet før de gjennomfører 
kjøp vil dermed påføres høye kostnader. 
Konsumenter som ikke er villige til å påta seg 
kostnaden kan på den annen side, i fravær av 
den relevant informasjonen, risikerer å velge 
alternativer som ikke er optimale for dem. I 
tillegg kan de høye søkekostnadene resultere i at 
noen konsumenter velger å ikke gjennomføre kjøp 
i markedet.    
 
Et stort antall bedrifter trekker dermed i retning 
av at gevinsten ved å etablere en markedsportal 
vil være høy. Dette fordi den relevante 
informasjonen vil kunne innhentes til betydelig 
lavere kostnader. Motsatt vil en markedsportal ha 
begrenset verdi dersom antallet alternativer er så 
lavt at konsumentene uansett lett kan innhente den 
relevante informasjonen.  
 

• Differensiering i pris og produktvilkår: I noen 
tilfeller vil relativt like produkter kunne selges 
med ulike vilkår, eksempelvis slik vi ser i markedet 
for abonnementer på mobiltjenester. Dette kan 
bidra til å skape en illusjon av at produktene er 
mer differensierte enn de faktisk er. For å trenge 
gjennom denne illusoriske differensieringen må 
gjerne kunden benytte mye ressurser i sine søk. 
Følgelig kan konsumenter som ikke er villige til å 
investere tilstrekkelig i søk kunne velge 
alternativer som ikke er optimale for dem. 
 
En markedsportal vil kunne designes slik at den 
fjerner store deler av den illusoriske 
differensieringen – eksempelvis ved at 
konsumentene selv lett kan se hvordan prisen på 
produktet som faktisk konsumenten har behov for 
påvirkes av de ulike vilkårene. Følgelig vil en 
markedsportal ha stor verdi dersom pris og andre 
produktvilkår er vanskelig å trenge gjennom for 
konsumentene. Videre vil det at den illusoriske 
differensieringen blir mindre kunne trigge 
hardere konkurranse mellom leverandørene.        
 

• Preferanser for å samle sine kjøp: I noen tilfeller 
kan konsumentene kjøpe flere produkter eller 
tjenester av hver enkelt leverandør – for 
eksempel ved kjøp av bank- og 
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forsikringstjenester. I slike tilfeller kan det hende 
at konsumentene ønsker å samle sin kjøp hos en 
enkelt leverandør, f.eks. grunnet at kunden ønsker 
å minimere administrasjonsbehovet. Dette kan 
utnyttes av leverandørene – eksempelvis ved å ta 
en lav pris for noen signalprodukter og høy pris 
for andre produkter. I en slik situasjon kan det bli 
utfordrende for konsumenten å identifisere hvilken 
leverandør det samlet sett er mest gunstig å 
velge.  Konsumenter som ønsker å identifisere 
dette må investere mye i søk, mens konsumenter 
som velger å investere lite i søk kan velg "feil" 
leverandør.       
 
En markedsportal hvor kunden selv kan legge inn 
produktene den ønsker å kjøpe, og som finner en 
totalpris, kan dermed redusere søkekostnadene 
og hjelpe konsumentene til å identifisere den mest 
egnede leverandøren. Følgelig trekker dette i 
retning av at en markedsportal vil kunne være av 
stor verdi for kunder i markeder der det å samle 
kjøp fra en leverandør er relevant.  
 

• Endringsfrekvens i priser og produkter endres: 
Hvis priser og produkter endres sjelden vil 
informasjon som forbrukerne har tilegnet seg ved 
tidligere transaksjoner ha verdi ved fremtidige 
transaksjoner. Dette reduserer søkekostnadene 
forbundet med hver enkelt transaksjon. Hvis 
derimot priser og produkter endres ofte vil 
historisk informasjon ha begrenset verdi. Følgelig 
vil søkekostnadene bli høy hvis priser og 
produkter endres ofte. 
 
Alt annet likt har dermed konsumentene større 
behov for en markedsportal, som reduserer 
søkekostnadene, hvis priser og produkter endres 
ofte.     

Egenskaper ved produktene 

• Mulighet til å sammenlikne produkter gjennom 
en prisportal: Jo mer homogene produktene til de 
ulike leverandørene er, jo lettere vil det være å 
sammenlikne produktene i en markedsportal. Det 
er også mulig å designe en markedsportal slik at 
det lar seg gjøre å sammenlikne forholdsvis 
heterogene produkter. I slike tilfeller vil imidlertid 
portalen gjerne bli avansert å bruke. Dette fordi 
konsumenten må ta stilling til et stort antall 
parametere for å få nytte av portalen. Dette vil i 
sin tur kunne medføre at den opplevde kostnaden 
ved å bruke portalene blir høy, hvilket gir en 
risiko for at portalen i liten grad vil bli benyttet.   
 
I noen tilfeller kan også produktene ha 
egenskaper som gjør at forbrukeren har behov 
for informasjon om produktene som vanskelig lar 
seg formidle gjennom en nettside. Eksempelvis kan 

forbrukerne ønske å prøve produktet før de 
kjøper det. Hvis produktene er av en slik art at 
forbrukerne uansett ønsker å se det fysiske 
produktet før de velger å kjøpe vil dermed en 
markedsportal ha begrenset verdi. Følgelig er 
det også grunn til å tro at forbrukerne i begrenset 
grad vil ta den i bruk. 
 
Produkter som krever stor grad av skreddersøm 
vil det i bergnest grad være hensiktsmessig å 
sammenlikne i en markedsportal. Dette fordi 
prisene på skreddersømprodukter vil være 
sensitive for et stort antall ulike parameterer. 
Følgelig vil konsumentene måtte innhente et tilbud 
fra en leverandør på akkurat den ønskede 
kravspesifikasjonen.  
 
En markedsportal synes dermed å være mest 
egnet for produkter som er relativt homogene, 
eller som er preget av en heterogenitet som lar 
seg sammenlikne gjennom en nettside. 
 

• Kostnader ved enkeltsøk: I noen tilfeller kan 
konsumentene innhente informasjon om priser og 
produkter gjennom internettsøk. I slike tilfeller vil 
det, alt annet likt, være forholdvis enkelt for 
konsumentene å finne den relevante 
informasjonene. Kostnadene ved enkeltsøk – 
innhente relevant informasjon fra en ekstra 
tilbyder vil dermed være lav. 

 
I de tilfellene der ikke de relevante prisene kan 
innhentes gjennom slike internettsøk, vil det å 
innhente den relevante informasjonen, alt annet 
likt, være forbundet med høyere kostnader. 
Eksempelvis for at konsumenten må ringe til 
leverandøren eller fysisk oppsøke leverandøren. 
Også andre kostnadskomponenter kan tenkes å 
bidra til å gjøre søk kostbart for konsumentene å 
innhente informasjon fra en ekstra tilbyder være 
lav.  
 
Behovet for en portal som sammenstiller 
leverandørenes priser vil dermed være størst når 
den relevante informasjonen er kostnadskrevende 
å innhente gra hver enkelt leverandør i fravær av 
en markedsportal. Eksempelvis fordi 
transportkostnadene forbundet ved søk er høye.   
 

• Budsjettandel: Jo større andel av sitt budsjett en 
forbruker forventer at en kjøpstransaksjon vil 
beslaglegge, jo mer vil forbrukeren sannsynligvis 
søke. Ved kjøp av produkter som utgjør en 
forholdvis stor del av konsumentenes budsjetter vil 
dermed gjerne konsumentene gjerne uansett være 
velinformerte i beslutningssituasjonen. Tilsvarende 
vil forbrukerne være lite villige til å investere i søk 
forut for en transaksjon som er forventet å 
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beslaglegge en liten andel av budsjettet, og 
dermed også være mindre informerte 
beslutningssituasjonen.  
 
Hvorvidt konsumentene har størst behov for en 
markedsportal som reduserer søkekostnadene når 
transaksjonene legger beslag på en stor eller 
liten del av budsjettet er dermed ikke opplagt. 
Imidlertid vil også det å bruke en markedsportal 
være forbundet med kostnader for en konsument 
–  bla. grunnet tidsbruk. For transaksjoner av 
tilstrekkelig liten verdi vil derfor konsumentene 
foretrekke å gjøre uinformerte valg, fremfor selv 
å investere bare litt i søk. Følgelig er det mer 
trolig at konsumentene vil bruke en markedsportal 
når de skal forta transaksjoner som beslaglegger 
en stor andel av deres budsjett. Dette trekker i 
retning av at behovet er økende i andelen av 
budsjett. 
 
Videre vil som nevnt søkekostnadene være høyest 
i forbindelse med transaksjoner som beslaglegger 
en stor andel av konsumentenes budsjett. Følgelig 
er potensialt for gevinster knyttet til å 
effektivisere søk gjennom en markedsportal også 
størst. Også dette trekker i retning av at behovet 
for markedsportaler er økende i andelen av 
konsumentenes budsjett som transaksjoner legger 
beslag på. 
 

• Byttekostnader: Hvis byttekostnadene i et marked 
er høye, vil forbrukerne sannsynligvis ha lav 
byttefrekvens mellom leverandører. Følgelig vil 
hver enkelt konsument søke etter informasjon 
sjelden. Dette reduserer alt annet likt behovet for 
en markedsportal. På den annen side vil 
konsumenter som er klar over at byttekostnadene 
er høye trolig ha sterke insentiver til å investere i 
søk før de velger leverandør.   
 
Hvis derimot byttekostnadene er lave, er det 
større sannsynlighet for at konsumenten vil befinne 
seg i en situasjon der den ønsker å bytte 
leverandør. Følgelig vil den ha behov for å 
innhente informasjon oftere enn når 
byttekostnadene er høy. I markeder med lave 
byttekostnader er det derfor grunn til å tro at en 
markedsportal vil bli mer benyttet enn i markeder 
med høye byttekostnader. Av denne grunn synes 
behovet for markedsportaler, alt annet likt, å 
være størst når byttekostnadene er lave.  

Egenskaper ved leverandørenes adferd 

• Relevant informasjon gjennom tradisjonell 
markedsføring: I noen markeder markedsfører 
bedriftene sine produkter og priser gjennom 
markedsføringskanaler som når bredt ut –
eksempelvis TV og aviser. I slike tilfeller vil gjerne 

konsumentene bli eksponert for den relevante 
informasjonene uten å gjøre en aktiv innsats. Dette 
reduserer søkekostnadene for konsumentene forut 
for en transaksjon. Følgelig vil behovet for en 
markedsportal alt annet likt være lavere jo mer 
leverandørene i markedet annonserer i 
massemedier etc.   
Det er imidlertid ikke all markedsføring som gir 
relevant kjøpsinformasjon – mye markedsføringer 
drevet av å bygge merkevarer etc. Dersom 
bedriftenes markedsføring hovedsakelig er av en 
lite informativ art vil det dermed, til tross for mye 
markedsføring, likevel kunne være behov for en 
markedsportal.  
 

• Kostnaden for leverandøren ved å betjene en 
søkende konsument er høy: I noen tilfeller kan 
det å betjene en søkende kunde generere 
merkbare kostnader for en leverandør – 
eksempelvis fordi hver kunde krever individuell 
oppfølging. En markedsportal vil imidlertid kunne 
avlaste bedriftene. Dette fordi kundene kan gjøre 
den første screeningen gjennom portalen. Kunder 
som faktisk kontakter leverandører vil dermed ha 
høyere sannsynlighet for kjøp, noe som reduserer 
"unødvendige" salgskostnader for bedriftene.   
 
Når det å betjene søkende kunder er kostbart for 
bedriftene er det dermed alt annet likt mer 
sannsynlig at bedriftene i et marked vil ta i bruk 
en markedsportal. Dette er positivt fra 
konsumentenes perspektiv. Årsaken er at jo flere 
bedrifter som velger å promotere sine produkter 
gjennom pen portal, jo høyere vil verdien for 
konsumentene av å benytte den være. 
 

• Etableringsbarrierer: En prisportal vil redusere 
leverandørenes kostnader til markedsføring. Dette 
fordi en leverandør vil kunne informere mulige 
kjøpere om sitt tilbud uten å kjøpe markedsføring. 
En markedsportal vil dermed, alt annet likt, 
redusere etableringsbarrierene i et marked.  
 
Dersom også de øvrige etableringsbarrierene 
også er lave, vil dermed en markedsportal kunne 
føre til flere aktive leverandører. Dette vil i sin tur 
styrke konkurransen mellom leverandørene i 
markedet, og dermed lede til lavere priser. 
Følgelig vil, alt annet likt, gevinstene ved å 
etabler en markedsportal være høyest når 
etableringsbarrierene er lave. 

2.3.2 Egenskaper som trekker i retning av at 
gevinsten av en markedsportal kan bli begrenset 

Sett bort ifra kostnadene ved å etablere og drifte en 
markedsportal, kan som nevnt en markedsportal lede 
til koordinert adferd. Det som kan begrense 
gevinstene knyttet til en markedsportal er dermed 
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egenskaper ved markedet som legger til rette for 
koordinert adferd. 

Basert på diskusjonen av koordinert adferd, kan vi 
konkludere med at slik adferd er sannsynlig hvis: 

• Markedet består av få selgere med symmetriske 
interesser 

• Etableringsbarrierene er høye 

• Markedstransparensen er lav uten en 
markedsportal 

2.3.3 Oppsummering 

I tabellen under har vi oppsummert de relevante 
karakteristikaene ved et marked som påvirker 
potensialet for å oppnå gevinst ved å etablere en 
markedsportal.   

 

Tabell 1: Egenskaper ved markeder som påvirkerbehovet for en markedsportal og hvordan de samme 
egenskapene kan påvirke faren for koordinert adferd. 

Egenskap Behov for markedsportal Fare for koordinert adferd 

Antall bedrifter Jo flere bedrifter som er aktiv i et 
marked, jo vanskeligere er det for 
konsumentene å få oversikt over 
alternativene. Behovet stiger derfor i 
antall bedrifter. 

Jo flere bedrifter som er i et marked, jo 
vanskeligere er det for bedriftene å 
oppnå vellykket koordinering. Følgelig er 
det mindre risiko for at en markedsportal 
kan føre til koordinert adferd jo flere 
bedrifter som er i markedet 

Differensiering i pris 
og produktvilkår 

Jo mer ulike vilkår leverandørene 
opererer med, jo vanskeligere er det å 
sammenlikne priser. En markedsportal kan 
lette sammenligningen av priser. Behovet 
er derfor størst når det det er stor 
variasjon i vilkår. 

Differensierte vilkår vil også bidra til å 
gjøre markedet lite transparent for 
bedriftene, hvilket gjør koordinering 
utfordrende. Dersom transparensen i 
utgangspunktet er lav også mellom 
bedrifter vil dermed en portal alt annet 
likt øke faren for koordinert adferd. 

Preferanser for å 
samle kjøp 

Hvis forbrukene ønsker å samle sine kjøp 
hos en leverandør er det å finne 
totalprisen hos de ulike leverandørene 
viktig. Dette er ofte utfordrende å gjøre 
uten en portal. Behovet for en portal er 
derfor størst hvis forbrukerne har en 
preferanse for å samle sine kjøp. 

Når forbrukerne samler sine kjøp vil hver 
aktør ha mer å vinne på å avvike fra en 
koordinert adferd. Dette fordi hver kunde 
får høyere verdi enn hvis kundene naturlig 
sprer sine kjøp utover en rekke 
leverandører. Dette bidrar til at faren for 
koordinert adferd, alt annet likt, reduseres 
når forbrukerne samler sine kjøp. 

Endringsfrekvens for 
priser og produkter 

Hvis priser og produkter endres ofte vil 
konsumentene ha liten verdi av 
informasjon innsamlet ved tidligere 
transaksjoner. Følgelig stiger behovet for 
en portal i endringsfrekvensen for priser 
og produkter. 

Hvis priser og produkter naturlig endres 
ofte er det vanskelig å opprettholde en 
stabil koordinert adferd. Følgelig er det 
alt annet likt mindre risiko for koordinert 
adferd dersom endringsfrekvensen er høy. 
På den annen side vil en markedsportal 
kunne øke sannsynligheten for koordinert 
adferd fordi det gjør det lettere for 
bedriftene å overvåke adferden til 
konkurrerende bedrifter. 

Mulighet til å 
sammenlikne 
produkter i en 
prisportal  

Jo mer homogene leverandørenes 
produkter er, og jo lavere behovet for å 
fysisk inspisere produktene, jo mer vil en 
prisportal kunne redusere søkekostnadene 
for konsumentene. 

Når produktene er homogene vil det 
kunne være lettere å etablere en stabil 
koordinert adferd enn når produktene er 
differensierte. Videre vil en prisportal 
kunne medføre at konsumentene i større 
grad enn ellers baserer sine 
kjøpsbeslutninger på informasjon som er 
offentlig tilgjengelig (gjennom portalen). 
Risikoen for koordinert adferd stiger 
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dermed i de samme forholdene som gjør 
produktet egnet for en portal. 

Søkekostnader Hvis kostnadene forbundet med et enkelt 
søk er høye i fravær av en portal, er 
behovet for en portal også høyt. Følgelig 
stiger behovet i kostnaden ved enkeltsøk. 

Hvis kostnadene ved enkeltsøk er høye for 
konsumenter, vil det også kunne være 
krevende for bedrifter å få innsikt i andre 
bedrifters adferd. Følgelig kan en portal 
som gjør kostnaden for enkeltsøk øke 
faren for koordinert adferd gjennom at 
markedet blir mer transparent. 

Budsjettandel Før transaksjoner som legger beslag på 
en stor andel av konsumentenes budsjett 
vil de ha insentiver til å investere mer i søk 
enn før transaksjoner som beslaglegger en 
liten del av budsjettet. Behovet for en 
portal er derfor økende i andelen av 
budsjettet som en transaksjon 
beslaglegger. 

Alt annet likt er det vanskeligere å 
opprettholde en stabil koordinert adferd 
når enkelttransaksjoner er verdifulle. Dette 
fordi det forbrukerne gjerne forhandler 
med leverandørene før en transaksjon 
gjennomføres. Videre vil gevinsten ved å 
avvike fra en koordinert adferd gjerne 
øke i transaksjonenes verdi. Faren for 
koordinert adferd reduseres dermed i 
verdien av transaksjonene i et marked. 

Byttekostnader Jo lavere byttekostnadene er, jo oftere vil 
en konsument befinne seg i en situasjon 
der den vurderer å bytte leverandør. 
Følgelig må konsumenten søke oftere enn 
hvis byttekostnadene er høy. Dette gjør at 
behovet for en portal faller i 
byttekostnader. 

Jo høyere er høyere byttekostnadene er, 
jo færre kunder vil en konsument vinne på 
å avvike fra en koordinert adferd. På den 
annen side vil gevinsten av hver konsument 
kunne bli høy, fordi kunden blir værende 
lenge. Det er derfor ikke opplagt hvordan 
byttekostnader påvirker faren for 
koordinert adferd. Hvis byttekostnadene 
er høy vil imidlertid ofte bedriftene 
konkurrerer hard på "innstegsprodukter" 
og heller hente profitt etter at kunden har 
valgt leverandør. Dette trekker i retning 
av at høye byttekostnader reduserer 
faren for koordiner adferd. 

Relevant informasjon 
gjennom 
markedsføring 

Hvis konsumentene eksponeres for relevant 
informasjon gjennom markedsføring, blir 
behovet for å innhente informasjon mindre. 
Følgelig faller behovet for en portal i 
mengden relevant informasjon 
konsumentene eksponeres for gjennom 
markedsføring. 

Hvis relevant informasjon er lett 
tilgjengelig gjennom markedsføring vil 
markedet også uten en portal være 
transparent for bedriftene. Følgelig vil 
risikoen for at koordinert adferd oppstår 
som følge av en portal være lav. 

Kostanden ved å 
betjene en søkende 
kunde er høy  

Hvis bedriftenes kostnader ved å betjene 
søkende kunder er høy, vil bedriftene ha 
stor interesse av å redusere denne, noe en 
portal kan bidra til. Følgelig øker 
sannsynligheten for at bedrifter vil delta i 
en portal i kostnadene ved å betjene en 
kunde. 

Hvis kostnadene knyttet til å betjene en 
søkende kunde synker, vil insentivet til å 
avvike fra en koordinert adferd øke. 
Dette fordi gevinsten ved avvik øker. En 
portal kan dermed redusere faren for 
koordinert avvik, alt annet likt. 

Etableringsbarrierer En markedsportal vil redusere kostnadene 
en leverandør vil ha med å bli kjent i 
markedet. Hvis etableringsbarrierene i 
utgangspunktet er lave vil dermed en 
portal kunne trigge nyetableringer. 

Hvis etableringsbarrierene er lave er det 
vanskelig å opprettholde en koordinert 
adferd. Følgelig er faren for koordinert 
adferd liten ved lave 
etableringsbarrierer. 
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Offentlige markedsportaler er laget for å 

fremme forbruker- og konkurransepolitiske 

mål. Ideen er at en bedre opplyst forbruker vil 

føre til økt konkurranse, lavere priser og bidra 

til et mer effektivt marked. Gjennom 

markedsportalene skal god og nøytral 

informasjon gjøre det vanskeligere for 

tilbyderne å utnytte forbrukernes manglende 

kunnskap. Det finnes i dag tre offentlige 

markedsportaler:  

• Portal for strømpriser (strompris.no)  

• Tannlegeportalen (hvakostertannlegen.no) 

• Finansportalen (finansportalen.no) 

I tillegg arbeides det med utviklingen av en 

markedsportal for dagligvarer. I det følgende 

beskrives de ulike portalene og tilhørende 

markeder.  

3.1 Kraftmarkedet  
Kraftmarkedet omfatter markedet for kjøp og salg av 
strøm. Markedet fungerer ved at en kraftleverandør 
kjøper strøm gjennom kraftbørsen direkte fra 
produsent eller produserer strømmen selv, for å så 
selge strømmen videre til forbrukerne. Nettselskaper 
eier og er ansvarlige for strømnettet og sørger for at 
strømmen blir transportert til husholdningene.  

Kraftmarkedet i Norge - produkt og aktører  

Det finnes i dag en rekke kraftleverandører i Norge. 
Strøm er et homogent produkt. Strømmen som leveres 
kunden har de samme egenskapene uavhengig av 
hvilken kraftleverandør som leverer strømmen. 
Leverandørene skiller seg imidlertid fra hverandre ved 
å tilby ulike typer strømavtaler. Eksempler på slike 
avtaler kan være avtaler hvor prisen følger 
markedsutviklingen som følger av bevegelser i tilbud 
og etterspørsel, avtaler med fastpris eller avtaler hvor 
prisen for hva forbrukeren må betale er 
forhåndsavtalt for en avtalt tidsperiode.  

Nettselskapene sørger for at strømmen fra 
kraftleverandøren blir levert til husholdningene. 
Nettselskapene har monopol innenfor sitt geografiske 
området. Forbrukerne kan derfor selv ikke velge 
nettleverandør. Forbrukerne står derimot fritt til å 
velge blant markedets kraftleverandør. 

Kraftleverandører og nettselskaper har i hovedsak to 
ulike grupper forbrukere å forholde seg til. Private 
forbrukere (husholdninger) og næringsvirksomhet som 
etterspør strøm.  

Markedet for kjøp og salg av strøm er ikke begrenset 
til Norge, men omfatter også Norden og Europa. 
Store overføringskabler mellom land gjør at det 
norske markedet er fysisk koblet sammen med 
strømnettet i andre deler av Europa. Ettersom strøm 
kan handles på tvers av landegrenser vil det norske 
markedet påvirkes av ulike forhold utenfor våre 
landegrenser. For eksempel påvirker prisene på 
råvarer som kull og gass etterspørselen etter norsk 
strøm i utlandet, og dermed også prisene på strøm i 
Norge. 

Kraftleverandører og kraftprodusenter kjøper og 
selger strøm på kraftbørsen Nord Pool Spot. Nord 
Pool Spot er den største markedsplassen for kjøp og 
salg av strøm i verden og omfatter Norden, Baltikum, 
Tyskland og Storbritannia. Strømprisene bestemmes av 
tilbud og etterspørsel. Dersom det er mye strøm til 
salgs, altså et høyt tilbud, vil prisene bli lavere. 
Dersom etterspørselen øker vil også prisene øke.  

I Norge er omsetning av strøm i privatmarkedet 
avregulert og markedet kan karakteriseres som et fritt 
markedet med konkurranse blant mange aktører. Det 
norske markedet for strøm ble, som det første av de 
nordiske landene, avregulert gjennom Energiloven i 
1991. Privatpersoner kan imidlertid ikke handle 
direkte på kraftbørsen. Prisene til forbruker beveger 
seg likevel i takt med svingningene på kraftbørsen 
(Ericson 2009). For enkelte strømavtaler vil prisene 
følge direkte av prisene på kraftbørsen.  

Strøm er en ferskvare som må brukes med en gang 
den er produsert. For eksempel gjennom 
vannmagasiner er det imidlertid mulig å gjøre 
planlagte tilpasninger av produksjonen av kraft over 
tid.  

Prisutvikling i det norske kraftmarkedet  

Prisutviklingen for strøm påvirkes av forhold på både 
tilbuds- og etterspørselssiden. Vær og klima påvirker 
for eksempel både husholdningenes etterspørsel etter 
strøm til oppvarming og produsentenes evne til å 
produsere strøm. I tillegg kommer påvirker også 
råvarepriser og teknologisk utvikling både hvor mye 
strøm som etterspørres og hvor mye som kan 
produseres til gitte priser.  

Av Figur 14 ser vi at prisen på elektrisitet i Norge har 
steget siden 2000. Prisen har også variert betydelig 
fra år til år. Figuren viser utviklingen i prisindeksen for 

3. Beskrivelse av portaler og markeder 

http://www.hvakostertannlegen.no/
http://www.finansportalen.no/
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elektrisitet utarbeidet av Statistisk sentralbyrå. 
Referanseåret (indeks = 100) er 2000. Som det 
fremgår av figuren var prisene i 2010 over tre 
ganger så høye som i referanseåret. Indeksen tar 
utgangspunkt i førstehåndsomsetning innenlands, og 
illustrerer prisutviklingen på hjemmemarkedet både 
med og uten importmarkedet. Disse prisene følger 

hverandre tett, noe som kan forklares av at strøm kan 
handles på tvers av landegrenser.  

 

 

 

Figur 14: Prisindeks for elektrisitet (førstehåndsomsetning innenlands, 2000 = 100) 

 

Statistisk sentralbyrå, tabell 03768  

Prisen konsumentene til slutt betaler for strømmen de 
bruker er summen av kraftprisen, pris på nettleie til 
nettselskap og forbruksavgiften. Forbruksavgiften, 
også kalt elavgiften, er en særavgift som betales til 
staten ved forbruk av kraft i Norge (avgiften er 
uavhengig av hvor kraften er produsert). Figur 15 
viser utviklingen for to av komponentene i 

konsumentenes strømutgifter. Som det fremgår av 
figuren har strømprisen falt med 8,4 øre per 
kilowattime fra januar 2012 til juli 2015. Fallet 
skyldes utelukkende endringer i kraftprisen, da prisen 
for nettleie har vært stabil siden 2012. I samme 
periode har forbruksavgiften økt marginalt (2,3 øre 
per kilowattime), noe som isolert har bidratt til høyere 
strømutgifter for konsumentene. 

Figur 15: Kraftpris og nettleie for husholdninger, 2012-2015  

  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 09387 

Energiforbruk i norske husholdninger  

Norske husholdninger er blant husholdningene i verden 
som bruker mest elektrisk strøm. I 2012 var det kun i 
Kuwait husholdningene brukte mer strøm enn i Norge 

(Bøeng 2014). I 2012 bruke en norsk husholdning i 
gjennomsnitt 20 230 kilowattime energi til 
boligformål. Av dette utgjorde elektrisitet over 80 
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prosent. Andre viktige energibærere i norske 
husholdninger er ved, kull, koks, olje og parafin.  

Figur 16: Gjennomsnittlig energiforbruk per 
husholdning, 2012 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 10572 

Norske husholdningers samlede energiforbruk har falt 
siden 2001. I 2001 hadde en norsk husholdning i 
gjennomsnitt et energiforbruk på 22 400 kilowattime. 
Forbruket av elektrisitet var omtrent 17 800 
kilowattime. Av Figur 17 ser vi at norske 
husholdningers forbruk av elektrisitet har vært relativt 
stabilt siden 2004. Nedgangen i energiforbruket siden 
2004 skyldes i stor grad redusert forbruk av olje og 
parafin.  

Figur 17: Utvikling i gjennomsnittlig energiforbruk 
per husholdning 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 10572 

Norges elektrisitetsbalanse  

I 2013 var Norges totale produksjon av elektrisk kraft 
på over 11 millioner MWh. Vi eksporterte over 1,2 
millioner MWh elektrisitet, mens importen var omtrent 
850 000 MWh. I løpet av perioden fra 2010 til 2013 
har Norge gått fra å være netto importør til å bli 
netto eksportør av elektrisk kraft (Figur 18).  

Figur 18: Import og eksport i prosent av total 
energiproduksjon  

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 08583 

Markedsportalen for kraftleveringstjenester  

Fra 1998 til 2015 har informasjon om strømpriser 
vært tilgjengelig på Konkurransetilsynets hjemmesider. 
Prislisten til Konkurransetilsynet var imidlertid 
mangelfull, da priser fra enkelte store 
kraftleverandører manglet. I 2014 bevilget 
regjeringen midler til opprettelsen av en ny 
markedsportal for strømpriser, som skulle eies og 
driftes av Forbrukerrådet. Den nye portalen skulle 
erstatte Konkurransetilsynets prisoversikt og hadde 
som formål å gjøre strømmarkedet enda mer effektivt.  

Forbrukerrådet eier og driver i dag markedsportalen 
strompris.no. Portalen er et verktøy hvor forbrukere 
kan orientere seg om alternative tilbydere i markedet 
for strøm. Portalen gjør det mulig for forbrukerne å 
finne den strømavtalen som passer til deres behov, 
gjennom å enkelt sammenligne tilbud fra ulike 
kraftleverandører.  

Strompris.no har en rekke funksjoner som gjør det 
enkelt for forbrukerne å søke blant strømavtaler. 
Forbrukerne kan legge inn bostedskommune, årlig 
strømforbruk, velge periode for avtale, type 
strømavtale (spotpris, variabel pris, fastpris etc.), 
ønsket faktureringstid osv. Søket kan også sorteres 
etter pris, noe som gjør det enkelt for forbrukeren å 
finne frem til den billigste avtalen, etter at kriterier for 
søket er valgt.  

Markedsportalen ble lansert sommeren 2015 og 
dekker per 08.10.2015 priser fra 110 av 113 
kraftselskaper som har konsesjon til å selge og 
formidle strøm til husholdningskunder i Norge. De tre 
selskapene som i dag mangler vil trolig inkluderes i 
portalen innen kort tid. Norsk vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) og Konkurransetilsynet har 
bistått Forbrukerrådet med utviklingen av portalen.  

Kraftselskapene er underlagt forskrift om 
rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler, noe som 
innebærer at kraftselskapene plikter å rapportere inn 
alle sine strømavtaler til strompris.no. NVE er ansvarlig 
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for å følge opp at kraftselskapene overholder denne 
rapporteringsplikten.  

I perioden fra lansering av portalen (31. august 
2015) til 7. oktober hadde strompris.no over 50 000 
besøk, noe som tilsvarte omtrent 1 500 besøk per 
dag. Utviklingen i antall besøkende har vært stabil, 
med enkelte dager med særlig mange besøkende.  

3.1.1 Egenskaper ved kraftmarkedet som har 
betydning for effekten av en markedsportal 

I det følgende oppsummerer vi kort egenskaper ved 
kraftmarkedet som er sentrale for hvilken verdi en 
markedsportal har for samfunnet.  

Forbrukerens søkekostnader  

Markedet for salg av elektrisitet er preget av et stort 
antall aktører. Informasjonen om produktene finnes på 
ulike formater, og selv om produktet i seg selv er 
homogent kan produktvalget oppfattes som komplisert 
for forbrukerne. Det opereres med en rekke ulike 
betalingsformer og kontraktstyper – eksempelvis for- 
og etterskuddsbetaling, fastpris og spotpris. Dette er 
forhold som legger til rette for høye søkekostnader for 
konsumenten. Produktene kan oppleves som vanskelige 
å sammenligne fordi ulike vilkår ved kjøp skaper en 
illusjon av at produktene er mer differensierte enn det 
de faktisk er.  

Det er også krevende for forbrukeren å sammenligne 
ulike leverandørens priser og produkter basert på den 
informasjonen bedriftene gjør tilgengelig. Prisene for 
ulike strømavtaler endres kontinuerlig, og endringene 
drives i stor grad av forhold utenfor leverandørens 
kontroll, noe som innebærer at også fastprisene 
endres over tid. Dette gjør at informasjon forbrukeren 
har hentet inn om produktene hele tiden må 
oppdateres. Disse forholdene er også med på å bidra 
til høye søkekostnader for konsumentene.  

En egenskap som bidrar til å begrense konsumentenes 
kostander knyttet til hvert enkelt søk er at hver enkelt 
tilbyders informasjon er tilgjengelig uten fysisk 
oppmøte – også uten at det eksisterer noen 
markedsportal. Det er heller ikke nødvendig for 
konsumentene å snakke med en selger når informasjon 
innhentes. 

Elektrisitet og nettoverføring er perfekte 
komplementer. I utgangspunktet kan det dermed 
tenkes at en konsument vil ønske å kjøpe de to 
tjenestene av samme leverandør. Per i dag kan 
konsumentene imidlertid ikke velge hvilken leverandør 
nettoverføringen skal kjøpes av, men må kjøpe dette 
av aktøren som eier nettet konsumenten er tilkoblet. 
Det er således ikke mulig for en konsument å samle 
kjøpet av de to tjenestene uten å velge leverandøren 
                                                      
2 Vekten er beregnet som et forholdstall mellom forbruket 
av de enkelte varer og samlet forbruk per husholdning. 

som eier nettet konsumenten er tilkoblet, noe som 
reduserer søkekostnaden til konsumentene. 

Egenskaper ved produktene  

I 2015 var elektrisitet (inkludert nettleie) vektet med 
3,6 prosent i SSBs konsumprisindeks2. Vektingen gir en 
indikasjon på hvilken andel av sitt budsjett 
husholdningene i Norge bruker på elektrisitet. 

Strøm er et homogent produkt, noe som gjør det 
relativt enkelt å sammenlikne i en markedsportal. Selv 
om produktet er homogent er avtalene forskjellige, 
noe som gjør at forbrukeren må spesifisere ulike 
parametere for å finne de produktene de ønsker.  

Bytte av strømleverandør er forbundet med relativt 
lave byttekostnader. Dersom en konsument ønsker å 
bytte leverandør må de som regel lese av 
strømmåleren og fylle ut et elektronisk skjema. Det kan 
oppstå byttekostnader ved bruk av betalingsavtaler 
som e-faktura og avtalegiro, men sammenlignet med 
andre produkter og tjenester er byttekostnadene 
relativt lave.  

Egenskaper ved leverandørenes adferd 

I dag er kraftleverandørenes markedsføring i liten 
grad rettet mot informasjon som er relevant for 
konsumentens kjøpsbeslutning, ettersom oppdaterte 
priser sjelden fremgår i reklame. I fravær av en 
markedsportal ville trolig større kraftleverandører 
innrettet markedsføringen slik at den til en viss grad 
ga relevant informasjon. Forbrukerne ville imidlertid 
kun fått relevant informasjon fra enkelte aktører. 
Informasjonen hadde trolig også vært krevende for 
konsumentene å prosessere.  

Leverandørene i kraftmarkedet har i utgangspunktet 
lave kostnader knyttet til å betjene søkende 
konsumenter. Informasjon om priser, produkter og 
vilkår kan enkelt gjøres tilgjengelig på bedriftenes 
hjemmeside og hyppig interaksjon mellom leverandør 
og kunde er ikke nødvendig.  

Egenskaper som påvirker sannsynligheten for 
koordinert adferd  

Faktorer som påvirker risikoen for at koordinert 
adferd kan oppstå ble diskutert i kapittel 2.8. 
Kraftmarkedet er preget av et stort antall tilbydere. 
Markedet anses også å være relativt transparent da 
produsenten i en situasjon både med og uten 
markedsportaler har god tilgang til informasjon om 
konkurrentenes priser og produkter. Prisinformasjon 
fra Nord Pool Spot er tilgjengelig for alle aktører og 
aktørene kan enkelt finne informasjon om 
konkurrentenes produkter og priser på nett. Sett bort 
ifra verdien av merkevarer er det få 
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etableringsbarrierer i markedet for detaljistsalg av 
elektrisitet, særlig sett i forhold til markedets størrelse.  

Egenskaper ved portalen  

Strompris.no omfatter i dag 110 av 113 
kraftleverandører og vil innen kort tid trolig omfatte 
alle leverandørene i Norge. Jo flere leverandørene 
portalen omfatter jo større verdi vil portalen ha. 
Strompris.no gjør det også enkelt å prosessere 
prisinformasjon med tanke på individuelle behov, 
samtidig som den inneholder annen informasjon som er 
nyttig for forbrukerne.  

3.2 Markedet for tannhelsetjenester  
Markedet for tannhelsetjenester består av den 
offentlige tannhelsetjenesten (DOT) og det private 
markedet for kjøp og salg av tannhelsetjenester som 
omfatter privatpraktiserende tannleger. 
Fylkeskommunen har etter lov om tannhelsetjenester 
ansvaret for at tannhelsetjenester i tilfredsstillende 
grad er tilgengelig for alle som bor eller midlertidig 
oppholder seg i fylket. Ansvaret kan oppfylles både 
gjennom tjenester i den private og den offentlige 
tannhelsetjenesten.  

Tannhelsetjenester i Norge - produkt og aktører  

Den offentlige tannhelsetjenesten dekker behandling 
for enkelte prioriterte grupper i samfunnet. Den 
omfatter blant annet barn og ungdom, personer med 
psykisk utviklingshemming, grupper av eldre og 
langtidssyke og uføre. I 2008 var omtrent 30 prosent 
av befolkningen i de prioriterte gruppene. De 
resterende 70 prosentene skal i hovedsak få dekket 
sitt behov for tjenester gjennom den private 
tannhelsetjenesten. Privatpraktiserende tannleger 
følger bestemmelser om ansvarsforhold, forsvarlighet, 
taushetsplikt og krav til dokumentasjon som er fastsatt 
i helsepersonelloven. 

Tannhelsetjenester omfatter en rekke tjenester som 
etterspørres av forbrukere. Slike tjenester kan være 
kontroll av tenner, tannkjøtt og munnhule, 
røntgenbilder eller tannrens. I prinsippet er det fri 
prisfastsettelse for disse tjenestene i Norge. Det skal 
etter konkurranselovgivningen gis opplysninger om 
priser for tjenesten slik at pasientene selv kan vurdere 
prisen før avtale om behandling inngås.  

En utfordring i markedet for tannhelsetjenester er 
imidlertid at det i stor grad er preget av asymmetrisk 
informasjon. Med dette menes at forbrukerne har 
vanskelig for å ha en god formening om behovet for 
tjenesten og dens kvalitet. Dette gjelder spesielt i 
forkant av kjøpet. Det er også en uklar sammenheng 
mellom tjenestens kvalitet og utfallet/nytten for 
kunden. Dette gjør at forbrukeren er avhengig av å 

                                                      
3 Tannhelsetenesta, 2014, SSB 

ha tillitt til den som yter tjenesten, i dette tilfellet 
tannlegen eller tannpleieren. Asymmetrisk informasjon 
kan gi insentiver for tilbyderen til å senke kvaliteten i 
tilbudet eller selge mer av tjenester enn hva som er 
nødvendig for kunden.  

Tannleger har plikt til å opplyse forbrukerne om 
prisene etter forskrift om prisopplysninger for varer 
og tjenester. Undersøkelser gjennomført av 
Forbrukerrådet, Konkurransetilsynet og media før 
etableringen av markedsportalen for 
tannhelsetjenester viste imidlertid at mange tannleger 
ikke tilfredsstilte kravene til prisopplysning etter 
forskriften.  

Ettersom tannbehandling byr på store variasjoner hva 
gjelder kompleksitet og vanskelighetsgrad i utførelse 
er ofte ulike behandlingsalternativer aktuelle. En 
undersøkelse er derfor nødvendig for å gi nøyaktig 
og grundig informasjon om behandlingsbehov og pris 
for de aktuelle tjenestene. Prisen på undersøkelse 
varierer gjerne en del mellom de privatpraktiserende 
tannlegene.  

Utover dette er tannlegemarkedet preget av mange 
mindre aktører. Privatpraktiserende tannleger 
utgjorde totalt 3 293 årsverk i 20143. Antallet 
tilbydere bidrar til at det i en del lokalmarkeder kan 
være vanskelig for forbrukerne å få oversikt over 
priser og ulike tjenester.  

Prisutvikling norske tannhelsetjenester 

Økonomiske årsaker er den viktigste grunnen til at 
personer over 21 år ikke går til tannlegen (Ekornrud 
2010). Dette kan skyldes at utgiftene knyttet til denne 
typen tjenester er relativt høye og har økt over tid.  

Data fra Statistisk sentralbyrå viser at netto 
driftsutgifter knyttet til offentlige tannhelsetjenester 
har økt i perioden 2005 til 2014 (Figur 19). 
Utviklingen i tiårsperioden har vært stabil, og tilsvarer 
en kostnadsvekst på omtrent fem til seks prosent per 
år. 

Det finnes lite data på utgifter til den private 
tannhelsetjenesten. Basert på data fra 
Helseregnskapet og Statistisk sentralbyrå har 
Ekornrud og Jensen (2010) estimert de totale utgiftene 
i den private tannhelsetjenesten. De finner at de totale 
utgiftene i den private tannhelsetjenesten i 2004 og 
2008 var henholdsvis 6,5 og 7,7 milliarder kroner. 
Hedum (2007) finner at om lag 90 prosent av 
utgiftene i den private tannhelsetjenesten ble finansiert 
av husholdningene, både i 1994 og 2004.    
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Figur 19: Netto driftsutgifter (kr.) tannhelsetjenester 
per innbygger, 2005-2014 (offentlig 
tannhelsetjeneste) 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 04920 

Det er i dag relativt god tannlegedekning i Norge. I 
perioden 2005 til 2014 har antall tannlegeårsverk i 
privat og offentlig tannhelsetjeneste økt fra 0,84 til 
0,88 per 1000 innbygger (Figur 20). 

Figur 20: Antall tannlegeårsverk (per 1000 
innbygger), 2005-2014 (offentlig og privat) 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 04920 

Markedsportal for tannhelsetjenester  

14. februar 2013 ble markedsportalen 
hvakostertannlegen.no opprettet etter anbefaling fra 
en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) i samarbeid med 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
(BLD). Sentralt i arbeidsgruppens anbefalinger var at 
prisene i portalen burde omfatte de vanligste 
behandlingsformene og at alle ledd i en behandling 
skulle inkluderes. Arbeidsgruppen anbefalte også at 
markedsportalen burde eies og driftes av 
Forbrukerrådet.  

Forbrukerrådet drifter i dag markedsportalen 
hvakostertannlegen.no. Markedsportalen inneholder 
priser for ulike behandlinger og tjenester. Brukerne av 
portalen kan enkelt sortere etter type behandling og 
geografisk område. Portalen gjør det mulig for 
forbrukerne å sammenligne priser for ulike tjenester 
basert på bestemte kriterier og kan enkelt finne 
tannlegeklinikken som tilbyr ønsket tjeneste til lavest 
pris. Portalen inneholder også generell informasjon om 

tannlegebesøk, klagemuligheter og en detaljert 
beskrivelse av ulike typer behandling.  

Ettersom en undersøkelse ofte er nødvendig for å 
kartlegge behovet for videre behandling er prisen på 
slike undersøkelser også viktig for forbrukerne. 
Gjennom portalen kan forbrukerne sortere tilbyderne 
etter hvilken pris de tilbyr for å gjennomføre en gitt 
undersøkelse.  

Siden hvakostertannlegen.no ble lansert i 2013 har 
portalen registrert i gjennomsnitt omtrent 25 000 økter 
i måneden og ca. 20 000 ulike brukere per måned. 
Antall økter per måned har vært stabil rundt dette 
nivået siden portalen ble lansert. I perioden februar 
2013 til november 2015 var 71,7 prosent av 
brukerne registret som nye brukere, mens 28,3 prosent 
var brukere som tidligere hadde benyttet portalen.  

3.2.1 Egenskaper ved markedet for 
tannhelsetjenester som har betydning for effekten 
av en markedsportal 

En rekke forhold påvirker virkningene av en 
markedsportal for tannhelsetjenester. I det følgende 
oppsummerer vi sentrale egenskaper som er relevante 
for markedet for tannhelsetjenester.  

Forbrukerens søkekostnader  

Det finnes i dag en rekke private og offentlige 
tilbydere av tannhelsetjenester. Markedet er preget 
av mange små aktører som leverer tjenester i ulike 
lokale markedet. I mindre lokale markeder er det 
gjerne få tilbydere, mens i de store byene er det et 
stort antall tilbydere (>50). Søkekostnadene kan 
derfor være betydelige for en del konsumenter, mens 
de er relativt lave for andre.  

Vilkårene for kjøp av tannhelsetjenester er stort sett 
de samme hos ulike klinikker. Konsumenten har 
imidlertid i liten grad kompetanse til å vurdere hvilke 
tjenester de har behov for, samt hvilken verdi 
tjenestene gir. Disse forholdene legger til rette for 
høye søkekostnader hos forbrukeren da det kan 
oppleves vanskelig å vurdere hvilken pris som er 
relevant. 

Tannlegebehandling består gjerne av flere separate 
tjenester (behandlinger) i samme besøk eller i flere 
besøk hos samme klinikk. Konsumentene har gjerne 
preferanser om å samle sine kjøp hos en tilbyder, noe 
som bidrar til å øke søkekostnadene fordi totalprisen 
fra ulike klinikker kan være vanskelig å sammenligne. 
At prisene og vilkårene sjeldent endres, trekker i 
retning av lavere søkekostnader fordi historisk 
innsamlet informasjon har en verdi ved neste søk.  

Tannleger har plikt til å opplyse forbrukeren om 
prisene på tjenestene de tilbyr. Dette bidrar til å 
redusere søkekostnadene til forbrukerne. Det er 
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imidlertid krevende for forbrukeren å sammenligne 
prisene hos ulike tilbydere uten en markedsportal på 
grunn av manglende kompetanse om hvilke tjenester 
som er relevante å sammenligne. Undersøkelser viser 
også at en stor andel av norske tannleger ikke 
tilfredsstiller kravet om opplysningsplikt.  

Egenskaper ved tjenestene  

Norske husholdninger bruker i gjennomsnitt omtrent 1 
prosent av sitt budsjett på tannhelsetjenester, forutsatt 
at man legger vekting i SSBs konsumprisindeks til 
grunn. Ettersom kjøpene gjennomføres relativt sjeldent 
kan kostnaden ved et tannlegebesøk imidlertid 
oppleves som relativt stor for den enkelte konsument. 
Ekornrud 2010 peker på at økonomiske årsaker er 
den viktigste grunnen til at personer over 21 år i 
Norge ikke går til tannlegen, noe som trekker i retning 
av at kostnaden oppleves som betydelig. Det kan 
altså være mer relevant å vurdere likviditetshensyn på 
kort sikt enn budsjettandel over året for å forstå 
hvordan konsumentenes kjøpsatferd påvirkes. 

Tannhelsetjenester kan anses som homogene produkter 
ettersom det er vanskelig for konsumenten å vurdere 
eventuelle kvalitetsforskjeller mellom tilbydere. Dette 
gjør i utgangspunktet tjenesten enkel å sammenligne i 
en markedsportal. Det er likevel sannsynlig at 
asymmetrisk informasjon om kvalitet og at et 
behandlingsforløp ofte omfatter kjøp av flere ulike 
tjenester gjør sammenligning vanskelig. Dette gjør at 
prissammenligning sannsynligvis er mest relevant ved 
kjøp av relativt enkle behandlinger. 

Konsumentens byttekostnader i forbindelse med bytte 
av tannlege anses å være høye. Det er sannsynlig at 
terskelen for å bytte tannlege underveis i et 
behandlingsforløp er høy. Det er også betydelige 
bindinger mellom konsument og tilbyder på grunn av 
manglende informasjon om kvalitet på tjenester hos 
alternative tilbydere. For klinikkene er det også 
enklere å tilby behandling av høy opplevd kvalitet 
når pasienten er kjent fra tidligere behandlinger. 

Egenskaper ved leverandørenes adferd 

Tradisjonelt har tilbydere av tannhelsetjenester i liten 
grad drevet markedsføring av sine tjenester og priser 
i massemedier. Forbrukerne vil derfor ikke bli 
eksponert for informasjon om priser og tjenester i sin 
hverdag og er avhengig av å selv gjennomføre søk 
for å orientere seg i markedet. Mange klinikker 
markedsfører sine tjenester i tilknytning til 
behandlingsstedet, noe som gjør at kun enkelte 
forbrukere eksponeres for den relevante 
informasjonen.  

For å tilby tannhelsetjenester er leverandørene 
avhengig av interaksjon med sine kunder. Særlig når 
kunder etterspør kompliserte behandlinger oppstår 
det en kostnad for klinikkene når søkende kunder skal 

informeres. For en del enkle behandlingstyper er 
imidlertid kostnaden ved å gi ut prisinformasjon lav.  

Egenskaper som påvirker sannsynligheten for 
koordinert adferd  

Markedet for salg av tannhelsetjenester er preget av 
et stort antall tilbydere, noe som bidrar til lavere 
risiko for koordinert adferd. Enkelte lokale markeder 
er imidlertid preget av få aktører, noe som øker 
risikoen for stilltiende samarbeid. Tilbydere kan 
relativt enkelt skaffe seg informasjon om 
konkurrentenes priser og produkter.  

I prinsippet er det enkelt for en tannlege å åpne en ny 
klinikk. Etablering av en klinikk krever imidlertid 
relevant kompetanse og utdanning, noe som gir 
opphav til etableringsbarrierer. Videre vil det også 
være betydelige barrierer som følge av at 
eksisterende kundeforhold betyr mye for fremtidige 
kjøp.  

Egenskaper ved portalen  

Hvilken andel av leverandørene som omfattes av 
hvakostertannlegen.no er uvisst. Det er imidlertid grunn 
til å tro at leverandørene har insentiver til å benytte 
portalen da det reduserer kostnadene knyttet til å 
betjene søkende konsumenter. I tillegg gir en 
markedsportal leverandørene mulighet til å nå ut med 
relevant informasjon om sine produkter og priser til en 
lav kostnad. 

Portalen er utformet slik at det er enkelt å prosessere 
prisinformasjon med tanke på individuelle behov, 
samtidig som den inneholder annen informasjon som er 
nyttig for forbrukerne.  

3.3 Markedet for finansielle 
tjenester  
Finansielle tjenester omfatter en rekke tjenester. 
Tilbyderne i markedet kan være handelsbanker, 
kredittkortselskaper, banker, forsikringsselskaper eller 
meglerhus. Målt i global omsetning er finansielle 
tjenester en av de største næringene i verden.  

Finansmarkedet i Norge - produkt og aktører 

Finansnæringen er global og forbrukere kan kjøpe 
tjenester som tilbys i hele verden. I Norge har de 
sentrale aktørene i finansmarkedet, eksempelvis 
investorer, mellommenn og markedsplasser, vært 
under tilsyn av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) siden 
1986. Finanstilsynet skal sikre finansiell stabilitet og 
ordnede markedsforhold.  

Antallet aktører som selger finansielle tjenester har 
vært relativt stabilt i løpet av perioden 2000 – 2011. 
Det var i 2011 omtrent like mange banker, 
finansieringsselskaper og skadeforsikringsselskaper 
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som det var i 2000. Antall kredittforetak og 
livsforsikringsselskap har imidlertid økt i perioden. 
Særlig veksten i kredittforetak har vært betydelig de 
siste årene. I starten av 2008 var det 13 

kredittforetak i Norge, mot 30 i 2011. Antall aktører i 
Norge som tilbyr finansielle tjenester er oppsummert i 
Tabell 2. 

 

Tabell 2: Antall foretak i Norge, gruppert etter typer 

År 
Banker Kredittforetak Finansierings-

selskaper 
Livsforsikrings-

selskaper  
Skadeforsikrings-

selskaper 

2000 152 11 51 15 95 

2011 148 30 51 21 97 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 03956 (per 1. kvartal) 

Selskapene innenfor finanssektoren tilbyr vidt 
forskjellige tjenester, og spredningen er stor også for 
tjenestene tilbudt av foretak innenfor samme segment. 
For konsumenter er det ofte komplisert å få oversikt 
over hvilke priser som gjelder ved kjøp av ulike 
tjenester. Videre vil verdien av tjenestene også ofte 
påvirkes av forhold som er utenfor både kjøper og 
selgers kontroll. Dette kan være markedskrefter som 
for eksempel påvirker renter og råvarepriser.  

Tilbydere av finansielle tjenester tar seg ofte betalt 
gjennom ulike former for avgifter og gebyrer, årlige 
eller ved innmelding/kjøp av produkt. Forsikringer 
betales gjennom forskjellige typer forsikringspremier 
og egenandeler. Ved kjøp av enkelte finansielle 
tjenester betaler forbrukeren en avtalt andel av 
verdien produktet realiserer.  

Ser vi på utviklingen i lønnsomhet blant ulike grupper 
av finansielle foretak ser vi at svingningene er store, 
særlig for kredittforetak. Banker og 
finansieringsselskap har derimot en mer stabil 
lønnsomhetsutvikling. Dette er illustrert i Figur 21. 

Markedsportalen for finansielle tjenester 

Finansdepartementet og Barne- og 
likestillingsdepartementet besluttet etter initiativ fra 
Kredittilsynet, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet å 
utvikle en løsning for å sammenligne informasjon om 
finansielle tjenester til forbrukere. Det ble derfor 
bevilget midler til å utvikle en slik løsning i 
statsbudsjettet for 2007.   

På tidspunktet før finansportalen.no ble lansert fantes 
det en rekke andre prissammenligningstjenester. 
Argumentene for å etablere finansportalen.no var 
blant annet4:  

• Informasjon samles, struktureres og gjøres 
sammenlignbar på ett sted 

• Daværende tilbud omfattet ikke 
forsikringsområdet 

                                                      
4 Rapport: Finansportalen.no – bedre informasjon til 
forbrukerne  

• En offentlig finansportal er kommersiell uavhengig 
og kan nå flere  

• Aktive forbrukere bidrar til å sikre et 
velfungerende finansmarkedet  

Figur 21: Resultat før skatt for ulike grupper av 
finansforetak, 2010 - 2014 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 08113 (per 4. kvartal) 

14. januar 2008 ble en prøveversjon av 
finansportalen lansert. Siden lansering har portalen 
blitt videreutviklet med nye tjenester og løsninger. 
Finansportalen ble organisert som en avdeling i 
Forbrukerrådet 1. januar 2010  

Finansportalen består av ulike søkemotorer for 
produkter under kategorien finansielle tjenester. 
Portalen skiller mellom ulike markeder:  

• Bank 
• Forsikring  
• Investering  
• Pengeoverføring til utlandet  

Gjennom portalen kan konsumentene sammenligne 
tilbudet for ulike tjenester innenfor gruppene nevnt 
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over. Portalen omfatter priser for en rekke tjenester, 
eksempelvis boliglån, banksparingsprodukter, 
verdipapirfond, og skadeforsikringsprodukter innen 
reise, bil, innbo og villa.   

Tilbydere av produkter på finansportalen har ansvar 
for å oppdatere informasjonen som ligger i portalen 
slik at den samsvarer med prisinformasjonen på 
tilbyderens hjemmeside. Avvik kan imidlertid oppstå 
og forbrukerrådet anbefaler derfor brukere å også 
gjennomgå prisinformasjon på tilbyders hjemmeside 
før de tar endelig beslutning. 

Finansportalens data deles gratis med eksisterende 
kommersielle prissammenligningstjenester (DinSide, 
Dine Penger, Norsk Familieøkonomi og penger.no). 
Bankdataene deles også med andre digitale medier, 
hvor de nevnte kommersielle aktørene blant annet 
pålegges å gjengi data om bankenes produkter på en 
ikke-selektiv måte. Finansportalen.no bidrar derfor til  
å sikre kvaliteten i innholdet i andre 
sammenligningstjenester.  

I perioden etter lanseringen av finansportalen.no i 
2008 var det omtrent 50 000 registrerte økter i 
portalen hver måned. De siste årene har bruken av 
portalen økt, og fra januar 2014 til november 2015 
har det vært opp mot 100 000 økter hver eneste 
måned. Hvis man inkluderer bruken av kommersielle 
portaler som benytter data fra finansportalen.no har 
det i løpet av det siste året vært i gjennomsnitt 
omtrent 140 000 økter i måneden. Litt over 
halvparten av brukerne av finansportalen.no er 
registret som nye, mens resten har benyttet portalen 
ved en tidligere anledning.  

3.3.1 Egenskaper ved finansmarkedet som har 
betydning for effekten av en markedsportal 

I det følgende vil vi kort oppsummere egenskaper ved 
finansmarkedet som er sentrale for hvilken verdi en 
markedsportal har for samfunnet.  

Forbrukerens søkekostnader  

Det norske finansmarkedet er preget av et stort antall 
aktører. Antall landsdekkende aktører er imidlertid 
begrenset. Det finnes en rekke ulike typer tilbydere 
og mangfoldet av produkter er stort. Dette gir opphav 
til høyere søkekostnader. Ulike vilkår for kjøp bidrar 
også til å komplisere kjøpsbeslutningen, noe som igjen 
bidrar til høyere søkekostnader.  

Produkter som i utgangspunktet er homogene kan 
oppfattes som mer differensierte for forbruker grunnet 
manglende kunnskap om produktenes egenskaper. Det 
er i tillegg stor grad av differensiering i pris- og 

                                                      
5 Renteutgifter til boliglån inngår ikke i beregningen av KPI. 
Imidlertid beregner SSB at husholdningene bruker 12,5 % 
av sine budsjetter på husleie. Det er derfor naturlig å legge 
til grunn at renteutgifter også utgjør en betydelig 

produktvilkår. Dette øker konsumentenes 
søkekostnader.  

Enkelte konsumenter skal kjøpe flere tjenester som 
tilbys av samme leverandør. Noen vil ønske å samle 
sine kjøp hos en leverandør, eksempelvis ved å ha 
boliglån, forsikring, brukskonto og sparekonto i samme 
bank. I en slik situasjon kan det være utfordrende for 
den enkelte konsument å indentifisere hvilken 
leverandør som samlet sett har det mest gunstige 
tilbudet. Faktiske priser avviker også i stor grad fra 
listepriser fordi hver tilbyder kan skreddersy tilbud til 
egenskaper ved hver kunde.  

Både prisen og forbrukernes verdi av produktene 
varierer over tid, og blir i stor grad påvirket av 
faktorer utenfor leverandørenes kontroll. Dette gjør at 
forbrukerne kontinuerlig må oppdatere seg på priser 
og produkter, noe som igjen øker søkekostnadene.  

Egenskaper ved produktene  

Norske husholdninger bruker omtrent 2,5 prosent av 
sitt budsjett på finansielle tjenester, gitt at vekting i 
SSBs konsumprisindeks legges til grunn. I tillegg 
kommer renteutgifter til boliglån som utgjør en 
betydelig kostnad for mange husholdninger.5 
Gevinsten av å finne det rimeligste tilbudet kan for 
mange være stor.  

Forbrukerne er ikke avhengig av å se det fysiske 
produktet før de gjennomfører kjøpet. Vilkårene ved 
kjøp er som regel avhengig av ulike karakteristika ved 
kjøper. For slike tjenester er det hensiktsmessig at 
forbrukerne fysisk møter selger. Kostnaden ved 
enkeltsøk for disse tjenestene er høye. For andre 
tjenester er imidlertid denne kostnaden relativt lav, da 
det ikke er behov for fysisk oppmøte for å motta et 
tilbud.  

For mange konsumenter er kostnaden ved bytte av 
leverandør høy på grunn av personlige bindinger og 
kostander knyttet til å bytte bankkort, kontonummer, 
flytte avtalegiroer mv. Dette gjelder enkelte tjenester, 
mens andre tjenester (som for eksempel forsikring) er 
forbundet med lave byttekostnader. 

Egenskaper ved leverandørenes adferd 

Tilbydere av finansielle tjenester har tradisjonelt 
drevet relativt intensiv markedsføring av sine tjenester. 
Markedsføringen når ofte mange forbrukere, men gir 
ofte begrenset med relevant informasjon for 
kjøpsbeslutningen. Dette skyldes blant annet at de 
enkelte produktene i stor grad er individuelt tilpasset, 
noe som gjør det vanskelig for bedriftene å 
kommunisere relevant informasjon til hver enkelt 

budsjettandel. SSB beregner at andelen som eier egen bolig 
er 80 prosent. Store deler av boligmassen er lånefinansiert, 
og rentekostnader utgjør dermed en betydelig utgiftspost 
for svært mange husholdninger. 
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kunde. Det er i utgangspunktet bare de store 
landsdekkende leverandørene som benytter 
informasjonskanaler med et stort nedslagsfelt.  

Leverandører av finansielle tjenester har insentiver til 
å benytte markedsportaler for å redusere kostnaden 
knyttet til å betjene søkende konsumenter. For enkelte 
leverandører er kostnaden av å betjene søkende 
konsumenter høy fordi det behov for fysiske møter. 

Egenskaper som påvirker sannsynligheten for 
koordinert adferd  

Markedet for finansielle tjenester er preget av et stort 
antall tilbydere. Markedet er transparent da 
produsentene i situasjonen både med og uten en 
markedsportal har informasjon om sine konkurrenters 
tjenester og priser. Etableringsbarrierene i markedet 
for enkelte typer tjenester er relativt små. For andre 
tjenester, finnes det imidlertid betydelige 
etableringsbarrierer i form av bevilgninger, 
reguleringer og kapitalkrav som begrenser muligheten 
til å etablere seg i markedet.  

Egenskaper ved portalen  

Som for tannhelsetjenester er det usikkerhet rundt 
akkurat hvor stor del av markedet for finansielle 
tjenester finansportalen.no omfatter. Insentivene ligger 
imidlertid til rette for at aktørene skal ønske å benytte 
portalen, noe som trekker i retning av økt verdi av 
portalen. Portalen er også utformet slik at forbrukerne 
relativt enkelt kan sammenligne prisinformasjon for 
produkter basert på sine behov.  

3.4 Dagligvaremarkedet  
Markedet for mat- og drikkevarer i Norge omfatter:  

• Dagligvaremarkedet 
• Servicemarkedet (kiosker og bensinstasjoner) 
• Storhusholdningsmarekdet (hotell/restaurant og 

kantine/catering) 

Den største andelen av mat- og drikkevarer omsettes i 
dagligvaremarkedet. Dette markedet omfatter 
produkter som kjøpes i dagligvareforretninger og 
konsumeres i husholdningene. Det norske 
dagligvaremarkedet omsatte i 2012 for over 160 
milliarder kroner (NILF 2014).  

3.4.1 Dagligvaremarkedet i Norge - produkt og 
aktører 

Etter Coops oppkjøp av ICA Norge kontrolleres det 
norske dagligvaremarkedet av tre store aktører. 
Norgesgruppen er den største aktøren og har en 
markedsandel på omtrent 40 prosent (Nielsen 2014). 
Reitangruppen og Coop er de to andre dominerende 

                                                      
6 Forbruksundersøkelsen, 2012, Statistisk sentralbyrå  

kjedene i markedet. De tre aktørene kontrollerer flere 
profilhus. Profilhusene opererer med ulike egenskaper 
og har plassert seg selv i ulike segmenter for å nå ut 
til ulike kundegrupper.  

Forbrukerne tilbys en rekke ulike produkter innenfor 
dagligvaremarkedet. Mat og alkoholfrie drikkevarer 
utgjør den tredje største utgiftsposten for norske 
husholdninger. I 2012 brukte norske husholdninger i 
snitt 33 499 kroner på slike produkter. Mat og 
alkoholfrie drikkevarer utgjorde i gjennomsnitt 11,8 
prosent av husholdningenes totale utgifter til varer og 
tjenester dette året. Andelen har vært stabil i 
perioden fra 2000 til 20126.  

Prisene på norske dagligvarer har steget jevnt i 
perioden 1998 til 2014. Som det fremgår av Figur 22 
har prisene for matvarer og alkoholfrie drikkevarer 
økt med omtrent 30 prosent i løpet av den nevnte 
perioden. Med unntak av fra 2000 til 2002 har 
prisene på norske matvarer og alkoholfrie drikkevarer 
steget. Fra 2009 til 2011 var prisveksten tilnærmet lik 
null. 

3.4.2 Markedsportal for dagligvarer er under 
utredning 

Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- 
og inkluderingsdepartementet og Fornyings-, 
administrasjons- og kirkedepartementet oppnevnte i 
2010 et utvalg som skulle kartlegge styrkeforholdene 
i matvarekjedene. Utvalget fikk også i oppgave å 
vurdere utviklingen i dagligvaremarkedet og foreslå 
tiltak for å ivareta forbrukernes interesser med tanke 
på pris, vareutvalg, kvalitet og tilgjengelighet.  

Figur 22: Utvikling konsumprisindeksen for 
hovedgruppen matvarer og alkoholfrie drikkevarer, 
1998 - 2014 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 03014 
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Utvalget la frem rapporten «Mat, makt og avmakt – 
om styrkeforholdene i verdikjeden for mat»7 13. april 
2011. Utvalget mente det var riktig å utvikle et bedre 
verktøy for å lette forbrukernes muligheter for å 
sjekke vareutvalg, kvalitet og gjennomføre 
prissammenligninger. Utvalget anbefalte derfor at det 
burde opprettes en offentlig finansiert 
dagligvareportal for å bidra til at den enkelte 
forbrukeren skal få perfekt informasjon om alle 
alternative valg som er tilgjengelig i markedet. 
Utvalget la særlig vekt på at to hensyn er viktig å 
ivareta ved utarbeidelse av en slik portal: 
informasjonen i portalen må være fullstendig, og den 
må oppdateres løpende.  

3.4.3 Egenskaper ved dagligvaremarkedet som har 
betydning for effekten av en markedsportal 

I det følgende vil vi omtale egenskaper ved 
dagligvaremarkedet som er relevante for vurderingen 
av effekten av en markedsportal.  

Forbrukerens søkekostnader  

Det norske dagligvaremarkedet domineres av tre 
kjeder. Kjedene opererer med flere profilhus som har 
fokus på ulike segmenter, eksempelvis lavpris og 
fullsortiment. Mange forskjellige profilhus gjør det 
vanskeligere for konsumentene å orientere seg i 
markedet, noe som bidrar til økte søkekostnader.  

Konsumentenes søkekostnader er lavere som følge av 
at det er få forskjeller mellom kjøpsvilkårene til de 
ulike tilbyderne. Lojalitetsprogrammer kan imidlertid 
medføre at det er vanskeligere å sammenligne 
sluttpriser for forbruker. En egenskap ved markedet 
som øker søkekostnadene er at konsumentene har 
preferanser om å samle sine kjøp. Hver enkelt tilbyder 
konkurrerer om å tilby et bredt utvalg av produkter, 
noe som gjør det vanskeligere for konsumenten å 
sammenligne totalprisen (prisen for en handlekurv) de 
ulike leverandørene tilbyr.  

Prisene i norske dagligvarebutikker endres ofte. 
Mange av aktørene driver også med tilbudsprising, 
noe som gjør markedet mindre oversiktlig for 
konsumenten og øker søkekostnadene. Ettersom priser 
kun kan observeres i butikk er kostnadene ved 
enkeltsøk for konsumenten betydelige. Kostnaden 
reduseres imidlertid av at innkjøpene gjøres ofte.  

Egenskaper ved produktene  

Norske husholdninger bruker en stor andel av sitt 
budsjett på dagligvarer. Dagligvarer (ikke inkludert 

alkohol og tobakk) er vektet med over tolv prosent i 
SSBs konsumprisindeks, noe som tyder på at utgifter til 
dagligvarer utgjør en stor del av konsumentenes 
budsjetter.  

De fleste produkter som selges i dagligvarebutikkene i 
Norge er relativt enkle å sammenligne i en 
markedsportal. For noen produkter kan forskjeller i 
utvalg på tvers av kjeder og profilhus (for eksempel 
pakningsstørrelser og egne merkevarer) gjøre det mer 
komplisert å sammenligne prisene. Sammenligning av 
handlekurver kan også være vanskelig fordi 
handlekurven ofte er forskjellig fra kjøp til kjøp.  

Konsumentene påføres i utgangspunktet få kostnader 
av å bytte leverandør. Enkelte lojalitetsprogrammer 
kan medføre byttekostnader, men disse anses å være 
lave.  

Egenskaper ved leverandørenes adferd 

Kjedene og de ulike profilhusene benytter 
markedsføring gjennom massemedier i stor grad. 
Reklame som inneholder priser på enkeltprodukter og 
annen relevant informasjon når en stor andel av 
forbrukerne gjennom kundeaviser og andre kanaler. 
Markedsføringen gir i liten grad konsumentene 
informasjon om totalpriser på handlekurver, noe som 
begrenser verdien av informasjonen for 
kjøpsbeslutningen. Store deler av markedsføringen er 
også knyttet til bygging av merkevarer, noe som er av 
begrenset relevans for konsumenten.  

Kjedene har ikke kostnader ved å betjene søkende 
kunder. Ettersom priser fremkommer i butikkhyllene 
uten at det er behov for individuell fortolkning anses 
kostnadene kjedene har for å betjene søkende kunder 
for å være lav.  

Egenskaper som påvirker sannsynligheten for 
koordinert adferd  

Dagligvaremarkedet er preget av få store aktører. 
Videre er etableringsbarrierene høye fordi store 
aktører lettere kan oppnå gunstige 
innkjøpsbetingelser. Det er også etableringsbarrierer 
som følge av betydelige stordriftsfordeler i 
distribusjon og logistikk. Markedet er å anse som 
relativt transparent fordi kjedene har god oversikt 
over konkurrentenes priser. Bruk av prisjegere gjør at 
kjedene i dag besitter god informasjon om 
konkurrentenes priser. Dette er egenskaper som gjør 
at forholdene ligger relativt godt til rette for 
koordinering. 

 

                                                      
7 Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden 
for mat, NOU 2011:4 
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Som utgangspunkt for våre vurderinger av 

sannsynlige effekter av markedsportaler i til 

sammen fire markeder vil vi bruke en analyse 

av faktisk prisutvikling for tannhelsetjenester. 

Analysen av prising av tannhelsetjenester i 

perioden som fulgte etablering av 

hvakostertannlegen.no indikerer hvorvidt det er 

sannsynlig at portalen har bidratt til å skjerpe 

konkurransen, eller om portalen har lagt 

forholdene til rette for mindre hard konkurranse 

gjennom stilltiende samarbeid.  

4.1 Datagrunnlaget 
Datagrunnlaget vi benytter i den empiriske analysen 
er innsamlet av Forbrukerrådet og består av 
registrerte priser i hvakostertannlegen.no. Grunnlaget 
omfatter priser på en rekke ulike behandlingstyper 
hos tannlegeklinikker i hele landet. Prisene gjelder per 
uke og er tilgjengelige for perioden januar 2013 til 
og med september 2015. Portalen ble lansert for 
publikum i februar 2013. 

Totalt omfatter prisinformasjonen tilbud fra 1867 
tannlegeklinikker. Portalen har siden opprettelsen 
inneholdt prisinformasjon for mer enn 1500 klinikker i 
alle kalendermåneder (Figur 23). Datagrunnlaget vi 
benytter i analysen inneholder også prisinformasjon 
for januar 2013, hvor færre priser var tilgjengelige 
og portalen ennå ikke var åpen for publikum. 

Figur 23: Antall klinikker i datagrunnlaget 

 

Kilde: Forbrukerrådet 

Det er ikke slik at de 1800 klinikkene som er 
representert i grunnlaget utgjør tilbudssiden i ett og 
samme marked for tannhelsetjenester. Det er likevel 
slik at enkelte av klinikkene er i direkte konkurranse 
med hverandre. Informasjon om geografisk plassering 
i samme datagrunnlag har vært til hjelp med å 

avgrense grupper av klinikker til sannsynlige lokale 
geografiske markeder. Grunnlaget omfatter priser for 
klinikker lokalisert i både større og mindre kommuner, 
og 143 av klinikkene i utvalget representerer den 
eneste registrerte tilbyderen i en kommune. Utover 
dette viser Figur 24 at bare 36 av kommunene i 
grunnlaget representeres med priser fra 10 eller flere 
klinikker.  

Figur 24: Fordeling av kommuner på 
markedsstørrelse 

 

Kilde: Forbrukerrådet. Markedsstørrelse er her beregnet ut fra 
hvor mange klinikker som er registrert som tilbydere i portalen 
siden opprettelsen i 2013. 

Prisene i datagrunnlaget dekker 27 ulike 
behandlingstyper. Den fulle listen av behandlingstyper 
er oppgitt i Tabell 9 i vedlegget til rapporten, mens 
behandlingene som er priset av flest klinikker er 
oppgitt i Tabell 3. 
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Tabell 3: Liste over behandlinger som er priset i 
portalen 

Behandling Antall klinikker 

Rotfylling av vital tann med 1 
rotkanal 

1165 

Rotfylling av vital tann med 2 
rotkanaler  

1174 

Rotfylling av vital tann med 3 
eller 4 rotkanaler 

1123 

Stor fylling 1146 

Middels stor fylling 1202 

Liten fylling 1190 

Ukomplisert ekstraksjon av tann 
eller rot 

1159 

Tannrens 1157 

Undersøkelse med 2 
røntgenbilder 

1153 

Undersøkelse med 2 
røntgenbilder og enkel tannrens 

1111 

Kilde: Forbrukerrådet 

Når det gjelder besøkstall for portalen finnes ikke 
informasjon om dette tilgjengelig i samme 
datagrunnlag som prisene. I tillegg er informasjonen vi 
har tilgjengelig såpass unøyaktig at den er uegnet for 
analyseformål. Det er likevel interessant å se at 
bruken siden opprettelsen av portalen i de fleste 
måneder tilsvart mellom 20 000 og 50 000 økter 
(Figur 23). I gjennomsnitt utgjør bruken omtrent 
27 000 økter per måned. 

Figur 25: Besøkstall for hvakostertannlegen.no  

 

Kilde: Forbrukerrådet / Google Analytics 

4.2 Prisutvikling etter etablering av 
markedsportal 
Markedsportalen kan i utgangspunktet ha spilt en rolle 
for utviklingen av prisene i markedet både gjennom å 

skjerpe konkurransen og gjennom å legge til rette for 
koordinering. Derfor er utviklingen i priser i perioden 
som fulgte etableringen av portalen spesielt 
interessant. For å vurdere effekten av etableringen på 
prisnivået på tannhelsetjenester, ville det vært ideelt å 
kunne sammenligne den observerte utviklingen med et 
sammenligningsgrunnlag som representerte den 
kontrafaktisk utviklingen; altså hva som faktisk har 
skjedd med hva som ville ha skjedd dersom 
markedsportalen ikke ble etablert.  

4.2.1 Kontrafaktisk utvikling 

Fordi vi ikke har observerte priser fra før etableringen 
eller fra sammenlignbare markeder hvor markeds-
portalen ikke er tilgjengelig i samme tidsrom, gir ikke 
datagrunnlaget noen mulighet for å estimere en 
kontrafaktisk utvikling. Vurderinger av om spesielle 
utviklingstrekk skyldes reelle effekter av 
markedsportalen må derfor støtte seg på kvalitative 
drøftinger av hva som ville ha skjedd i fravær av 
etableringen. Noen viktige antakelser følger nedenfor. 

Stabilt marked 

På nasjonalt nivå er det lite som tilsier at store 
strukturendringer ville ha funnet sted uten 
Forbrukerrådets etablering av hvakostertannlegen.no. 
Det er usannsynlig at en kommersiell etablering i 
stedet ville ha funnet sted, og det er lite trolig at 
andre endringer ville ha påvirket måten markedet for 
tannhelsetjenester virker.  

Jevn prisvekst 

Gitt at vi studerer utvikling i nominelle priser, vil vi i et 
stabilt marked for tannhelsetjenester forvente en jevn 
prisvekst som reflekterer kostnadsvekst i en 
tjenesteproduksjon som hovedsakelig baserer seg på 
spesialisert arbeidskraft (tannleger, tannpleiere, 
helsesekretærer, etc.). Kostnadsveksten kommer som 
følge av at lønnsnivået må forventes å følge den 
generelle prisveksten i økonomien. Vi legger altså til 
grunn en nominell kostnadsvekst, mens det reelle 
kostnadsnivået kan antas å ha ligget konstant. 

Lav endringsfrekvens 

Slik det er tilfelle for de fleste markeder for 
produkter og tjenester som selges til konsumenter, og 
hvor kostnadsutviklingen er stabil, forventer vi at det 
tilbyderne vil la det gå relativt lang tid mellom hver 
gang de endrer sine priser. Det er vanlig å observere 
månedlige endringsfrekvenser på omtrent ti prosent 
for konsumentgoder, som betyr at de fleste priser 
endres noe oftere enn en til to ganger i året 
(Nakamura & Steinsson, 2013). Årsaken til dette er at 
beslutninger om nye priser kan være tidkrevende, og 
at tilbyderne taper lite så lenge priser avviker lite fra 
optimalt nivå.  
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Liten andel prisreduksjoner 

Når priser endres sjelden, gjør generell prisvekst at 
den største andelen av prisendringene som faktisk 
forekommer er prisøkninger. Det vil si at vi forventer 
at tilbyderne i markedet i fravær av en 
markedsportal som oftest vil sette sine priser opp for 
å holde tritt med den generelle veksten i kostnader 
som følger av lønns- og prisveksten i økonomien. 

Sammenfall i tid for prisendringer 

Når hver aktør i lengre perioder avstår fra å endre 
sine priser på tross av generell vekst i kostnader, 
betyr det at individuelle priser til enhver tid vil kunne 
avvike noe fra hver tilbyders optimale pris. Grunnene 
til å likevel avstå fra å endre prisen kan være at det 
er tidkrevende å finne frem til hva den nye prisen skal 
være, i tillegg til at prisøkninger generelt er et lite 
ønskelig signal å sende til sine kunder.  

Dersom en konkurrent øker sin pris, reduseres 
imidlertid kostnaden av å endre egen pris av flere 
grunner. For det første er det forventede tapet i 
etterspørsel mindre fordi konkurrenten vil kapre færre 
kunder som følge av en egen prisøkning; For det 
andre knytter det seg mindre usikkerhet til det 
fremtidige prisnivået til konkurrenten; For det tredje 
reduseres risikoen for skade på omdømme hvis 
tilbyderen unngår å være den eneste som øker prisen 
i en gitt periode. Alle disse forholdene bidrar til at én 
prisøkning kan gjøre at mange andre følger etter 
dersom tilbyderne enkelt kan observere sine 
konkurrenters oppdaterte priser. Det vil medføre at 
tilbydernes prisendringer kan klumpe seg sammen i 
enkelte perioder. 

4.2.2 Beregning av prisutvikling 

Datagrunnlaget for prisutvikling utgjøres av en rekke 
lokale delmarkeder. Hvert delmarked kan i 
utgangspunktet ha relativt høye eller lave priser på 
de samme tjenestene avhengig av lokale forhold som 
påvirker både tilbuds- og etterspørselssiden i 
markedet. Det er derfor naturlig å undersøke lokale 
markeder separat når vi ønsker å studere prisutvikling.  

Som mål på prisutvikling ønsker vi å bruke 
gjennomsnittlig pris i hvert delmarked. Det er visse 
utfordringer knyttet til å komme frem til et slikt 
gjennomsnitt i hver periode. For det første tilbyr hver 
klinikk et relativt bredt spekter av behandlinger. 
Mange pasienter kjøper kun én tjeneste ved hver 
transaksjon, slik at det er meningsfylt å sammenligne 
pris på én og én tjeneste. En varekurvbetraktning, som 
er relevant i for eksempel dagligvaremarkedet, virker 
mindre relevant for tannhelsetjenester.  

Som følge av dette er prisutviklingen på mange ulike 
tjenester relevant for å vurdere utviklingen i markedet 
i sin helhet. Hvordan utviklingen innenfor hver 
behandlingstype skal vektes for å vurdere den 

overordnede utviklingen er usikkert når den relative 
andelen av omsetning for hver behandlingstype er 
ukjent. Sannsynligvis er de behandlingstypene som er 
tatt med i Tabell 2 behandlinger som bør tillegges 
størst vekt, ettersom priser på disse behandlingene er 
oppgitt hos flest klinikker. 

Når informasjon om relativ omsetning per klinikk ikke 
er tilgjengelig, gjør det også at analysen må ta 
utgangspunkt i gjennomsnitt som ikke er vektet etter 
markedsandeler. Dette kan bidra til at gjennomsnitts-
prisen i en gitt periode for hvert delmarked over- eller 
undervurderes. Feilen er imidlertid systematisk, slik at 
den kan forventes å være den samme for hvert 
delmarked i alle perioder.  

Ettersom denne analysen hovedsakelig tar sikte på å 
vurdere endringer, er feil i beregninger av nivået på 
priser uten betydning. Likevel kan manglende vekting 
gjøre at enkelte endringer i priser tillegges for liten 
eller for stor vekt avhengig av om de representerer 
henholdsvis klinikker med små eller store markeds-
andeler. For eksempel vil analysen, dersom det i størst 
grad er relativt store klinikker som står for 
prisøkninger i den aktuelle perioden, sannsynligvis 
undervurdere prisveksten i markedet. Dersom det i 
størst grad er relativt små klinikker som står for 
prisøkninger, vil vi derimot overvurdere prisveksten. 
Dette måleproblemet innebærer at beregningene av 
endringer over tid blir noe usikker.  

I beregning av gjennomsnittspriser benytter vi to ulike 
fremgangsmåter.  

1. For å unngå at klinikker som kommer til eller 
faller fra i utvalget påvirker beregningen, holdes 
alle disse klinikkene utenfor i vår første metode. I 
stedet beregnes gjennomsnittspriser per marked 
blant alle klinikker hvis priser observeres gjennom 
hele den aktuelle perioden.  
 

2. Som en alternativ beregning benytter vi et 
gjennomsnitt hvor alle priser inkluderes, men hvor 
alle priser er normalisert med hensyn på den 
første observerte prisen per behandlingstype per 
klinikk. På den måten opererer vi med et justert 
prismål hvor alle behandlinger hos alle klinikker 
starter ut med en pris lik 1. Normaliseringen er 
spesielt nyttig når vi er interesserte i veksten i 
priser snarere enn nivået på priser. Med 
normaliserte priser blir den beregnede 
prisveksten per periode vil påvirket minimalt av 
klinikker som kommer til eller går ut av utvalget. 

4.2.3 Prisutvikling for utvalgte behandlinger og 
markeder 

Når vi studerer den beregnede gjennomsnittlige 
utviklingen i priser finner vi i liten grad entydige svar, 
men datagrunnlaget inneholder enkelte tegn i enkelte 
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delmarkeder på at prisene i en del tilfeller har blitt 
redusert i etterkant av etablering av portalen. Utover 
dette er det nyttig å starte gjennomgangen med noen 
eksempler på illustrasjoner av prisutvikling fordi det 
gir et inntrykk av variasjonen i hvordan priser på ulike 
behandlinger i ulike markeder har utviklet seg over 
tid. Som eksemplene nedenfor viser varierer 
utviklingen betydelig, både når det kommer til samlet 
beregnet vekst i det aktuelle tidsvinduet, og når det er 
at veksten særlig ser ut til å ha kommet. 

Figur 26 viser prisutvikling for behandlingen «Middels 
stor fylling» hos klinikker i Oslo kommune. Samlet sett 
har prisene på behandlingen økt med 4-5 prosent på 
to og et halvt år. Den samlede veksten må sies å være 
omtrent som forventet sammenlignet med generell 
prisvekst i den samme perioden. Utover dette er det et 
slående trekk ved utviklingen at prisene ser ut til å ha 
stått uendret eller gått litt ned i de første månedene 
etter etablering av portalen. Prisvekst kan først spores 
etter våren 2014. Eksempelet på prisutvikling som er 
vist i figuren er typisk for behandlinger tilbudt hos 
klinikker i Oslo kommune i det aktuelle tidsvinduet. 

Figur 26: Prisutvikling for «Middels stor fylling» - 
klinikker i Oslo kommune 

 

Kilde: Forbrukerrådet. Den blå linjen i figuren representerer 
prisutviklingen i et balansert panel hvor ingen klinikker kommer 
til eller faller fra i det aktuelle tidsvinduet. Den grå linjen 
representerer utviklingen for alle tilgjengelige normaliserte priser 
(227 klinikker). 

Figur 27 viser prisutvikling for behandlingen «Stor 
fylling» hos klinikker i Bergen kommune. Samlet sett 
har prisene på behandlingen økt med 2-3 prosent, 
noe som må sies å være en beskjeden vekst. Pris-
utviklingen som er illustrert i figuren er typisk for 
behandlinger hos klinikker i Bergen kommune, og vi 
finner ikke igjen den samme tendensen til høyere 
prisvekst i siste halvdel av tidsvinduet som vi kunne 
observere i Figur 26.  

Figur 27: Prisutvikling for «Stor fylling» hos 
klinikker i Bergen kommune 

 

Kilde: Forbrukerrådet. Den blå linjen i figuren representerer 
prisutviklingen i et balansert panel hvor ingen klinikker kommer 
til eller faller fra i det aktuelle tidsvinduet. Den grå linjen 
representerer utviklingen for alle tilgjengelige normaliserte priser 
(118 klinikker). 

Et av de klareste eksemplene på en negativ utvikling 
etter etablering av portalen finner vi for klinikker i 
Kristiansand kommune (Figur 28). Figuren viser at 
utviklingen i gjennomsnittspriser for behandling «Liten 
fylling» sank med omtrent to prosent i den første 
halvdelen av tidsvinduet før prisveksten gjenhentet seg 
og gjorde at samlet prisvekst på to og et halvt år var 
omtrent null. Prisutviklingen på øvrige behandlinger i 
Kristiansand viser i noen tilfeller samme mønster, mens 
andre behandlinger ikke viser samme prisfall i starten 
av perioden. Utviklingen vi observerer i figuren er 
altså ikke representativ for all behandling i 
Kristiansand kommune, men er et eksempel på et 
mønster som finnes igjen for enkelte typer behandling i 
mange ulike kommuner.  

Figur 28: Prisutvikling for «Liten fylling» hos 
klinikker i Kristiansand kommune 

 

Kilde: Forbrukerrådet. Den blå linjen i figuren representerer 
prisutviklingen i et balansert panel hvor ingen klinikker kommer 
til eller faller fra i det aktuelle tidsvinduet. Den grå linjen 
representerer utviklingen for alle tilgjengelige normaliserte priser 
(34 klinikker). 

Eksemplene her er trukket frem for å illustrere at 
datagrunnlaget ikke tegner et entydig bilde av et når 
det gjelder mønster for prisutvikling som følge av 
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etablering av markedsportal for tannhelsetjenester. 
Deler av utvalget tegn på at priser på enkelte 
behandlinger i noen kommuner kan ha hatt en negativ 
endring rett i etterkant av etableringen i februar 
2013. Andre behandlinger innenfor de samme 
kommunene har ikke hatt samme negative prisutvikling.  

4.2.4 Prisutvikling i markeder av ulik størrelse 

Det har ikke lyktes oss å finne noen systematiske 
forskjeller i gjennomsnittlig prisutvikling når det 
kommer til små og store kommuner. Når prisutviklingen 
oppsummeres på tvers av kommuner med ulik 
markedsstørrelse (antall klinikker i datagrunnlaget), 
finner vi for alle kategorier av markedsstørrelser at 
ulike behandlinger har ulike prisutvikling over tid. 

Det tilsynelatende fraværet av klare mønstre for 
prisutvikling for de fleste behandlingstyper i etterkant 
av etablering av markedsportal kan i seg selv tyde 
på flere ting. For det første kan måleusikkerheten som 
følge av manglende informasjon om omsetning gjøre 
at støy i beregningene overskygger eventuelle 
faktiske sammenhenger. En annen forklaring kan være 
at etableringen av markedsportal i seg selv ikke har 
hatt noen tydelige effekter på prisdannelsen for 
tannhelsetjenester, og at eventuelle mønstre for 
enkelte behandlinger i enkelte kommuner er tilfeldige.  

En siste betraktning gjør at variasjonen i hvordan 
priser har utviklet seg i det aktuelle tidsvinduet er 
interessant i seg selv. I prinsippet kunne den økte 
tilgjengeligheten av informasjon som portalen bærer 
med seg ha ført til koordinering mellom tilbyderne i 
hvert delmarked, som igjen kunne ha medført en 
prisvekst. Når vi observerer en såpass stor variasjon i 
prisutviklingen for behandlinger som må antas å være 
relativt like innenfor samme kommune og for ulike 
kommuner av samme markedsstørrelse, tyder det på 
at det er lite sannsynlig at koordinering har spilt en 
rolle for utviklingen. Dersom koordinering hadde spilt 
en rolle, ville vi derimot ha forventet et samsvar 
mellom prisutviklingen for lignende tjenester i samme 
marked og i utviklingen for priser i lignende 
markeder. 

4.2.5 Om prisutvikling for ulike behandlinger 

Markedsstørrelse ser i liten grad ser ut til å ha 
betydning for prisutviklingen for ulike behandlinger. 
Videre observerer vi ulike mønstre for ulike 
behandlinger i samme kommune. Samtidig ser vi tegn 
til at minst én av de vanligste behandlingene har hatt 
en prisutvikling som skiller seg markant fra andre 
behandlingstyper i de fleste delmarkeder. 

Figur 29 viser en oversikt over den beregnede 
gjennomsnittlige prisveksten fra februar 2013 til 
oktober 2015 per behandling for alle klinikker i 
grunnlaget. I tillegg til en viss variasjon på tvers av 
behandlinger, viser figuren at prisveksten stort sett har 

vært moderat (omtrent 1-2 prosent per år for de 
fleste av behandlingene). Det mest interessante med 
beregningene er knyttet til hva som kjennetegner 
behandlingstypene som viser tegn til lavest vekst i den 
aktuelle perioden. De tre behandlingene med lavest 
vekst er behandlinger hvor pasienten kommer til en 
generell undersøkelse og tannrens. For 
behandlingskategorien hvor undersøkelse og tannrens 
er samlet i en pakke har prisutviklingen vært negativ i 
den aktuelle perioden.  

Det er påfallende at behandlingene med lavest 
prisvekst skiller seg ut som de enkleste 
behandlingstypene. Det er to forhold som sannsynligvis 
kan forklare de systematiske forskjellene.  

1. De relativt enkle behandlingene krever andre 
innsatsfaktorer enn de mer kompliserte 
behandlingene. Kostnadsveksten for disse 
innsatsfaktorene kan ha vært lavere enn 
kostnadsveksten i bransjen for øvrig. For disse 
tjenestene er det sannsynlig at tannpleiere utfører 
en stor del av de enklere behandlingene, mens 
tannleger utfører de mer kompliserte 
behandlingene. Dersom lønnsutviklingen for 
tannpleiere har vært relativt beskjeden i 
perioden, kan det være noe av grunnen til at for 
eksempel undersøkelser med to røntgenbilder har 
hatt en mer beskjeden prisvekst enn rotfyllinger i 
den aktuelle perioden.  
 

2. Når klinikkene konkurrerer med hverandre med 
hensyn på priser, er konkurransen sannsynligvis 
mest intensiv for de enkleste behandlingene. For 
de enkleste behandlingene er pasientene relativt 
lite opptatt av hvem det er som utfører tjenesten, 
og behandlingen kan i stor grad anses som et 
homogent produkt på tvers av ulike tilbydere. Det 
er derfor sannsynlig at det også er disse 
behandlingene som er relevante når pasienter 
sammenligner priser. Når det kommer til mer 
kompliserte behandlinger, er det mer 
nærliggende å se hver klinikk som en tilbyder 
med betydelig markedsmakt. Pasientenes 
kjøpskriterier for disse tjenestene i er i større grad 
basert på erfaringer fra etablerte kundeforhold, 
og forskjeller i opplevd kvalitet på tjenesten 
spiller sannsynligvis en større rolle.  
 
Videre ser vi at den eneste av kategoriene i Figur 
29 som består av flere behandlinger satt sammen 
i en pakke også er kategorien som skiller seg 
mest ut fra de øvrige. At kategorien i realiteten 
er en pakke bestående av flere behandlinger er i 
seg selv talende og indikerer at dette er en 
tjeneste som er spesielt satt sammen for å tiltrekke 
seg nye kunder. Dette styrker inntrykket av at 
markedsportalen har spilt en rolle. Bildet i Figur 
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29 tyder på at portalen kan ha bidratt til en 
negativ effekt på prisnivået på tjenester hvor 
hver klinikk i utgangspunktet kan anses som 
relativt nære alternativer.  

Hvis vi antar at forskjellen i prisvekst mellom største og 
minste nivå for ulike behandlinger, og den høyeste 
vekstraten representerer en behandling hvis prisnivå 
har vært upåvirket av markedsportalens opprettelse, 
kan den konkurranseskjerpende effekten anslås til å 
ha redusert prisene på tannhelsetjenester med mellom 
to og syv prosent, avhengig av behandlingstype. Uten 
å vurdere effektene dette kan ha hatt på 
etterspørselen etter tannhelsetjenester, og uten å ta 
med besparelsene portalen har gitt forbrukerne 
gjennom reduserte kostnader, innebærer en effekt på 
omtrent fem prosent en betydelig gevinst i form av økt 
konsumentoverskudd, også når effekten bare er 
gjeldene for deler av tjenestene som omsettes i 
markedet.  

Det kan argumenteres for at i alle fall deler av 
forskjellene i prisutvikling per behandling skyldes 
forskjeller i kostnadsutvikling. I så fall innebærer det 
at den konkurranseskjerpende effekten på prisnivået 
sannsynligvis har vært mindre enn fem prosent. 
Samtidig kan det argumenteres for at prisveksten vi 
har påvist er beskjeden sammenlignet med 
kostnadsveksten innenfor bransjen som har ligget på 
fem til seks prosent per år. Ettersom den høyeste 
beregnede årlige veksten i denne rapporten ligger på 
litt over to prosent, indikerer dette at potensialet for 
prisvekst i markedet har vært høyere enn det vi har 
observert etter opprettelsen av portalen. Det kan 
derfor argumenteres for at portalen har hatt en 
dempende effekt på prisnivået, også for mer 
kompliserte behandlinger. I så fall virker ikke en 
antatt dempende effekt på fem prosent som et 
urimelig anslag på hvordan markedsportalen har 
påvirket prisene på tannhelsetjenester.

Figur 29: Beregnet gjennomsnittlig prisvekst per behandling, februar 2013 – september 2015  

 

Kilde: Forbrukerrådet

4.2.6 Om spredning i prisnivåer 

Uten å kjenne til hva prisveksten for behandlingene i 
datagrunnlaget ville ha vært i fravær av markeds-
portalen er det vanskelig å si hvordan utviklingen i 
gjennomsnittspriser vi har studert kan vise tegn på 
eventuelle koordineringseffekter. Selv om veksten i 
Figur 29 virker beskjeden, er det vanskelig å 
bedømme nøyaktig om vi kunne ha forventet en 
høyere eller en lavere prisvekst uten etablering av 
portalen.  

Vi kan likevel anta at noen egenskaper vil vise seg i 
prisdataene hvis koordinering av priser har ført til 
prisvekst etter etablering av portalen. Dersom 
klinikker i samme marked i større grad klarer å nå et 
stilltiende enighet om et felles prisnivå, må det i tillegg 
til høyere priser føre til forskjellen mellom priser på 
de samme tjenestene i samme marked blir mindre.  

Figur 30 viser utviklingen i grad av spredning i priser i 
samme marked per behandling, målt i standardavvik. 
Når behandlingene er rangert etter prisvekst slik som 
vist i Figur 29, ser vi tydelig at utviklingen ikke viser 
tegn til sammenheng mellom grad av spredning i 
priser og gjennomsnittlig prisvekst per behandling. 
Den eneste av behandlingene som viser tegn til 
negativ utvikling når det kommer til spredning er en av 
behandlingene som i utgangspunktet viste tegn til en 
begrenset prisvekst i den samme perioden.  

Ut fra disse beregningene er det ikke grunnlag for å 
si at koordinering har hatt en rolle som systematisk har 
drevet prisene på tannhelsetjenester hos ulike 
tilbydere nærmere hverandre. Dermed gir 
beregningene heller ikke grunnlag for å tro at 
koordinering har drevet prisene oppover som følge av 
etablering av markedsportalen. 
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Figur 30: Beregnet utvikling i standardavvik per behandling per marked, februar 2013 – september 2015 

 

Kilde: Forbrukerrådet 

4.3 Prisendringer etter etablering 
av markedsportal 
Ettersom beregningene av gjennomsnittspriser og 
deres utvikling over tid er usikre, er det nyttig å 
utforske andre egenskaper ved datagrunnlaget som 
kan være talende for rollen markedsportalen har spilt. 
Ved å fokusere på omfanget av individuelle 
prisendringer uten å vurdere størrelsen på hver 
endring fjerner vi problemer med måleusikkerhet 
relatert til vekting. Samtidig kan vi sammenligne den 
faktiske utviklingen med forventninger til prisendringer 
over tid i et kontrafaktisk scenario hvor markeds-
portalen ikke er etablert. Egenskaper vi ville ha 
forventet å se i et marked uten prisportal er: 

• Lav endringsfrekvens 
• Liten andel prisreduksjoner 
• Sammenfall i tid for prisendringer bare dersom 

prisendringer er enkelt observerbare for alle. 

Figur 31 viser at den faktiske utviklingen ligner 
forventningen for det kontrafaktiske scenariet i at 
priser endres sjelden. I løpet av en uke er det vanlig å 
observere at mindre enn 1 prosent av prisene i 
datagrunnlaget endres. I tillegg ser vi at de 
prisendringene som forekommer ser ut til å klumpe seg 
sammen i relativt korte intervaller. I visse perioder 
stiger andelen markant, og den høyeste 
endringsfrekvensen per uke er over 5 prosent.  

Tendensen til opphopning kan være et fenomen som 
portalen legger et grunnlag for. Spesielt i markeder 
med mange tilbydere vil det å avdekke oppdaterte 
priser hos konkurrenter være en kostnadskrevende 
aktivitet, og reaksjoner på endringer hos konkurrenter 
kan ta relativt lang tid. En prisportal forenkler 
innsamling av denne typen informasjon vesentlig, og 
kan redusere konkurrentenes responstid på hverandres 
endringer. Opphopning av prisendringer er imidlertid 
ikke noe som vil påvirke prisnivået i positiv eller 

negativ retning i seg selv. Videre merker vi oss at vi 
ikke ser en opphopning av prisendringer i 2013 
utover den som i tid sammenfaller med etableringen 
av portalen. I de øvrige årene finner vi opphopninger 
av prisendringer to ganger i hvert kalenderår. 

Utviklingen tyder på at innføringen av portalen 
sannsynligvis har hatt begrenset betydning for 
hvordan prissettingen i markedet fungerer når det 
kommer til hvor ofte klinikkene tar beslutninger om å 
endre sine priser. Det kan likevel argumenteres for at 
portalen kan ha lagt til rette for tendensen til at 
mange av endringene skjer innenfor avgrensede 
perioder.  

Figur 31: Endringsfrekvens per uke – alle tjenester 

 

Kilde: Forbrukerrådet. Figuren utviklingen i andel priser som 
endres i (endringer mer enn 1% i absolutt størrelse). Andelene er 
beregnet per uke.  

Figur 32 viser utvikling i endringsfrekvens over tid, 
inndelt i positive og negative endringer. På samme 
måte som vi ville anta var tilfelle også uten portalens 
eksistens bærer utviklingen preg av at den største 
andelen av prisendringer er positive. Det vil si at 
klinikkene relativt sjelden velger å sette ned prisene 
sine. Det mest interessante ved figuren er at en relativt 
stor andel av prisendringene helt i starten av 
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tidsvinduet består av negative endringer. Rundt 
februar 2013 er enn to prosent av prisene i 
grunnlaget endret i negativ retning.  

Figur 32: Endringsfrekvens (positive og negative 
endringer)  

 

Kilde: Forbrukerrådet. Figuren utviklingen i andel priser som 
endres i negativ retning (reduksjoner mindre enn -1%) og i andel 
priser som endres i positiv retning (økninger større enn 1 %). 
Andelene er beregnet per uke.  

Når andelen positive og negative prisendringer 
oppsummeres per år (Figur 33), trår en mulig effekt 
av opprettelsen av markedsportalen tydeligere frem. 
Det første året etter opprettelsen var tilbydernes 
tilbøyelighet til å senke sine priser i portalen dobbelt 
så høy som senere år. Det er tilsynelatende to forhold 
som har bidratt til at andelen negative prisendringer i 
2013 er relativt høy.  

• Det kan se ut til at relativt mange klinikker har 
respondert på opprettelsen av portalen med å 
sette ned prisene på sine tjenester. Til dette skal 
det legges til det også kan se ut som at noen 
klinikker har respondert med å sette opp sine 
priser i samme periode. Den førstnevnte effekten 
ser imidlertid ut til å dominere. 
 

• Det ser ut som prisene i 2013 stort sett ble 
liggende på samme nivå etter opphopningen av 
endringer som sammenfalt med opprettelsen av 
portalen. I 2014 og 2015 ser vi flere avgrensede 
perioder hvor en vesentlig andel priser endres, og 
hvor det er andelen positive endringer som er 
størst.  

Det vil si at andelen negative prisendringer i 2013 er 
relativt høy både fordi det forekommer relativt 
mange prisreduksjoner og fordi det forekommer 
relativt få prisøkninger dette året. Det virker rimelig å 
sette den første observasjonen i sammenheng med 
opprettelsen av portalen. Da markedsportalen ble 

lansert er det sannsynlig at mange klinikker 
responderte med å sette ned sine priser for å kapre 
kunder som benytter portalen til å orientere seg. I 
tillegg kan noen priser ha blitt økt fordi noen tilbydere 
har ønsket å korrigere sine priser relativt til 
konkurrentenes, etter å ha fått en bedre oversikt 
gjennom portalen. Utover denne første responsen kan 
det tenkes at portalen har virket disiplinerende på 
tilbyderne i markedet, ved at tilbyderne i stor grad 
har avstått fra å øke prisene sine i året etter 
opprettelsen av portalen. 

Figur 33: Endringsfordeling (positive og negative) 
per år 

 

Kilde: Forbrukerrådet. Figuren oppsummerer andelene positive 
og negative prisendringer av totalt antall endringer per år.  

Markedet for tannhelsetjenester består i virkeligheten 
av mange lokale geografiske delmarkeder. Mange av 
disse er små, og flere er sannsynligvis lokale 
monopoler hvor én klinikk utgjør konsumentenes eneste 
alternativ. Andre markeder er større, og i de største 
byene utgjøres tilbudssiden av hundrevis av klinikker. 
Å introdusere portalen i et marked med bare én 
tilbyder har ingen effekt for verken tilbuds- eller 
etterspørselssiden. Det finnes imidlertid mekanismer 
relatert til både konsumentnytte og fare for 
koordinering som kan gjøre at forventede effekter av 
å introdusere en ny markedsportal kan være ulike i 
andre markeder med ulikt antall konkurrenter. 

I Figur 34, Figur 35 og Figur 36 vises utviklingen i 
endringsfrekvenser i markeder av ulik størrelse (hhv 2-
4, 5-9 og flere enn 10 tilbydere). Utviklingen i hver av 
kategoriene er ikke identiske, men kvalitativt ligner 
utviklingen i hver kategori på utviklingen vi så for 
markedet på overordnet nivå. Tabell 4 viser også at 
de årlige andelene positive og negative endringer er 
relativt like for de tre kategoriene.  

I utgangspunktet er det særlig risikoen for 
koordinering av priser, og hvordan dette kan påvirke 
prisnivåene som gjør at vi kunne forvente at mønstrene 
for prisendringer i etterkant av etablering av 
markedsportalen var ulik i de tre kategoriene. Alt 
annet likt vil koordinering enklere la seg gjennomføre i 
markeder med færre tilbydere. Derfor ville vi 
forventet å se en lavere andel negative prisendringer 
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i de minste markedene etter at portalen ble opprettet, 
dersom opprettelsen har hatt effekter på koordinering 
av priser. Når datagrunnlaget ikke tyder på 
forskjeller med hensyn på markedsstørrelse, tyder det 
samtidig på at koordinering ikke har spilt noen rolle 
for prisutviklingen i etterkant av etableringen av ny 
markedsportal. 

Figur 34: Endringsfrekvens (positive og negative 
endringer) i markeder med 2-4 tilbydere 

 

Kilde: Forbrukerrådet. Figuren utviklingen i andel priser som 
endres i negativ retning (reduksjoner mindre enn -1%) og i andel 
priser som endres i positiv retning (økninger større enn 1 %) for 
markeder med mellom 2 og 4 tilbydere. Andelene er beregnet per 
uke.  

 

Figur 35: Endringsfrekvens (positive og negative 
endringer) i markeder med 5-9 tilbydere 

 

Kilde: Forbrukerrådet. Figuren utviklingen i andel priser som 
endres i negativ retning (reduksjoner mindre enn -1%) og i andel 
priser som endres i positiv retning (økninger større enn 1 %) for 
markeder med mellom 5 og 9 tilbydere. Andelene er beregnet per 
uke.  

 

Figur 36: Endringsfrekvens (positive og negative 
endringer) i markeder med mer enn 10 tilbydere 

 

Kilde: Forbrukerrådet. Figuren utviklingen i andel priser som 
endres i negativ retning (reduksjoner mindre enn -1%) og i andel 
priser som endres i positiv retning (økninger større enn 1 %) for 
markeder med flere enn 10 tilbydere. Andelene er beregnet per 
uke.  

 Tabell 4: Andel negative endringer per år i 
markeder med ulikt antall tilbydere 

 
2-4 

tilbydere 
5-9 

tilbydere 
> 10 

tilbydere 

2013 43.1 % 45.5 % 43.5 % 

2014 20.2 % 18.2 % 21.6 % 

2015 20.1 % 26.6 % 17.3 % 

Kilde: Forbrukerrådet 

4.4 Oppsummering 
Når vi fokuserer på utvikling i andeler for 
prisendringer siden opprettelsen av 
hvakostertannlegen.no, finner vi relativt tydelige tegn 
på at markedsportalen har bidratt til å presse prisene 
på tannhelsetjenester nedover. I analysen av 
gjennomsnittspriser har det vært vanskelig å få øye 
på det negative prispresset, men mangelen på et godt 
estimat på kontrafaktisk sammenligningsgrunnlag gjør 
effektvurderingen utfordrende. I tillegg gjør usikkerhet 
i beregningen av gjennomsnittlige priser at 
vurderingen av faktisk utvikling er noe usikker.  

Likevel finner vi særegenheter ved den beregnede 
prisutviklingen som er talende for hvilken rolle 
markedsportalen kan ha spilt siden opprettelsen. På 
overordnet nivå har prisene økt minst for de av 
behandlingene som er enklest i utførelse. En av de 
enkleste behandlingene har sågar hatt en negativ 
prisutvikling i det aktuelle tidsvinduet. Funnet virker 
rimelig ettersom elementet av priskonkurranse må 
forventes å være sterkest når tjenestene kan betraktes 
som homogene på tvers av tilbydere.  
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Det ligger en mulig svakhet ved analysen av 
prisutvikling ettersom priser fra perioden før 
opprettelsen av ny markedsportal ikke er tilgjengelig i 
datagrunnlaget. Det er mulig at deler av tilbydernes 
faktiske tilpasning til opprettelsen har skjedd før den 
faktiske offentliggjøringen av priser i 
markedsportalen. Tegnene vi ser i det tilgjengelige 
grunnlaget vil dermed bare være talende for deler av 
effekten av portalen. Imidlertid gjelder ikke dette for 
koordinering. For at en eventuell koordineringseffekt 
skal kunne oppstå, må priser bli gjort tilgjengelig i 
større omfang enn før. Dette skjer ikke før faktisk 
lansering av markedsportalen.  

Det er mulig å argumenterer for det vil ta tid for at 
eventuelle koordineringseffekter vil kunne manifestere 
seg, og at det dermed er mulig å tilskrive den 
tilsynelatende høyere prisveksten i siste halvdel av 

tidsvinduet til rollen spilt av koordinering. Det er 
imidlertid flere tegn i analysene som tyder på at 
koordinering ikke har funnet sted. For det første er det 
stor spredning i hvordan prisutviklingen har vært for 
ulike behandlinger innenfor samme marked. Hvis 
koordinering hadde hatt betydning for utviklingen ville 
vi forventet å se en større grad av konsistens mellom 
utviklingen for ulike behandlinger i samme marked. I 
tillegg har vi sett at utviklingen i andelen positive og 
negative endringer er konsistente på tvers av 
markeder av ulik størrelse. Ettersom vi ville ha 
forventet at koordineringseffekter var aktuelt bare for 
markeder med få tilbydere, tyder dette på at 
koordinering ikke har funnet sted. I tillegg tyder 
konsistensen på tvers av ulike markeder på at mange 
konsumenter har dratt nytte av gunstige effekter av 
markedsportalene.
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I dette kapittelet vil vi ut fra kvalitative 

vurderingskriterier drøfte den sannsynlige 

effekten av den historiske etableringen av 

markedsportaler i tre markeder. Vi vil drøfte 

hvorvidt portalene har bidratt til gunstige 

effekter for konsumentene gjennom reduserte 

søkekostnader og lavere priser og hvorvidt 

portalene har skjerpet konkurransen mellom 

tilbyderne eller potensielt lagt til rette for 

koordinering av priser. For strompriser.no og 

finansportalen.no vil vi vurdere størrelsen på de 

sannsynlige effektene på markedspriser i lys av 

funnene i analysen av tannlegepriser i forrige 

kapittel.  

5.1 Tannhelsetjenester 
Utover den empiriske analysen ovenfor gir det 
teoretiske rammeverket presentert i kapittel 2 føringer 
for hvilke forhold som er med på å påvirke hvilke 
effekter vi kan forvente etter opprettelsen av en ny 
portal for priser på tannhelsetjenester. Nedenfor 
følger en drøfting av hvorvidt de samme forholdene 
er til stede i for markedet for tannhelsetjenester, og en 
vurdering av om egenskapene ved markedet tilsier at 
portalen vil gi nytte til konsumentene og/eller bidra til 
økt risiko for koordinering.  

For å lettere kunne oppsummere vurderingen av 
markedet setter vi en score på hver egenskap på en 
skala fra én til syv markert med minussymboler (-) og 
plussymboler (+). Tre minussymboler er svakeste score 
og indikerer at en gitt egenskap ved markedet i svært 
sterk grad legger forholdene til rette for at 
markedsportalen totalt sett kan medføre en 
samfunnsøkonomisk kostnad. Tre plussymboler 
indikerer på den annen side at en gitt egenskap gjør 
at forholdene ligger til rette for en samfunnsøkonomisk 
gevinst. 

Antall bedrifter 

Store forskjeller mellom delmarkeder. Mange små 
markeder med få (1-5) tilbydere og enkelte større 
markeder med et stort antall tilbydere (> 50). I små 
markeder er verdien av å samle informasjon i portal 
begrenset samtidig som få aktører gjør det relativt 
enkelt for tilbydere å koordinere prissetting alt annet 
likt. I større markeder er verdien for konsumentene 
større og muligheten for å koordinere svakere. 

Score: 0 

Grad av differensiering i pris og produktvilkår 

Vilkårene for kjøp av tannhelsetjenester er stort sett 
de samme hos ulike klinikker. Likevel kan konsumenten 
være usikker på hvilken type behandling hun har 
behov for å kjøpe, og dermed også hvilken pris som 
er relevant. For kompliserte behandlinger kan dette 
begrense verdien av en prissammenligningstjeneste. 
Mulighetene for å koordinere som følge av at priser 
kan observeres gjennom portalen kan styrkes fordi det 
ikke er særlig vanskelig for klinikkene å sammenligne 
vilkårene for oppgitte priser. 

Score: 0 

Konsumenters preferanse for å samle kjøp 

Tannlegebehandling består gjerne av flere separate 
tjenester (behandlinger) i samme besøk eller i flere 
besøk hos samme klinikk. Dette gjør det vanskeligere 
for konsumenten å sammenligne priser uten en 
tilgjengelig portal. Samtidig gjør dette koordinering 
av priser utfordrende for tilbyderne. 

Score: + + + 

Endringsfrekvens for priser og produktvilkår 

Data for faktisk prisutvikling tyder på at priser typisk 
endres med lav hyppighet (1-2 ganger årlig). 
Vilkårene for kjøp er konstante over tid. Dette 
begrenser konsumentenes verdi av informasjon i 
portalen, samtidig som tilbydernes muligheter for 
koordinering styrkes. 

Score: - - - 

Sammenlignbarhet for produkter i en prisportal 

Enkelte behandlinger er enkle i utførelse, og dermed 
relativt enkle å sammenligne på tvers av klinikker. 
Andre behandlinger (og hele behandlingsforløp) er 
mer kompliserte, og opplevd kvalitet vil sannsynligvis 
variere. Særlig for enkelte behandlinger vil 
konsumentenes nytte av prissammenligning være stor. 
For de samme tjenestene vil sannsynligheten for å 
oppnå koordinert prissetting være høy fordi avvik lett 
kan avdekkes. For mer kompliserte behandlinger er 
nytten for konsumentene mer begrenset, samtidig som 
klinikkene ikke enkelt kan koordinere priser når 
kvalitet på tjenestene spiller en viktig rolle. 

Score: 0 

5. Effekten av tre etablerte markedsportaler 
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Kostnader ved enkeltsøk 

Lokale geografiske markeder er ulike med hensyn på 
antall tilbydere. I mange geografiske markeder kan 
transportkostnader gjøre få tilbydere aktuelle for 
konsumentene. Likevel kan kostnadene forbundet med 
å innhente prisinformasjon være begrenset fordi 
prisinformasjon mm. er tilgjengelig bla. via klinikkenes 
hjemmesider. Dette begrenser gevinsten ved at priser 
gjøres tilgjengelige i en felles markedsportal. 

Score: 0 

Budsjettandel 

Kjøp av tannhelsetjenester over et år utgjør en relativt 
begrenset del av konsumentenes budsjett (vektet med 
1 prosent i KPI). Samtidig kjøper konsumentene 
tjenesten sjelden, og hvert kjøp utgjør en stor 
budsjettandel på kort sikt. Det er sannsynlig at hver 
konsument gjør sine avveiinger om søk på priser med 
hensyn til en kort økonomisk horisont. Det betyr at 
konsumentene kan akseptere relativt høye 
søkekostnader når de leter etter beste alternativ, og 
at potensialet for besparelser gjennom opprettelsen 
av en markedsportal er relativt høyt. 

Score: + + 

Byttekostnader 

Det er sannsynlig at terskelen for å bytte tannlege 
underveis i et behandlingsforløp er høy. Det er også 
betydelige bindinger mellom konsument og tilbyder 
på grunn av manglende informasjon om kvalitet på 
tjenester hos alternative tilbydere. For klinikkene er 
det også enklere å tilby behandling av høy opplevd 
kvalitet når pasienten er kjent fra tidligere 
behandlinger. Høye byttekostnader gjør at kundene 
sjeldnere tar beslutninger om kjøp, og dermed har 
mindre nytte av en prissammenligningstjeneste. 
Samtidig kan høye byttekostnader gjøre at klinikker 
konkurrerer relativt hardt om nye kunder, for å kunne 
ta høyere marginer på salg til en stor base av 
eksisterende kunder. Det gjør faren for koordinering 
liten innenfor enkle behandlinger. 

Score: - 

Grad av relevant informasjon gjennom 
markedsføring 

Mange klinikker bruker prisinformasjon når de 
henvender seg til publikum. De vanligste kanalene for 
markedsføring innenfor tannhelsetjenester er imidlertid 
ikke kanaler med bredt nedslagsfelt. Markedsføring i 
massemedier benyttes sjelden. Markedsføring i 
tilknytning til behandlingssted er mer vanlig. Det betyr 
at konsumentene i utgangspunktet må bruke mye 
ressurser på å kartlegge alternativer, og at 
besparelsene ved å benytte en markedsportal kan 
være høye. Det betyr samtidig at graden av 
transparens i markedet øker med opprettelsen av en 
markedsportal, noe som kan øke risikoen for 
koordinering. 

Score: + 

Kostnadene ved å betjene en søkende kunde 

Kostnaden for å behandle hver søkende kunde kan 
være høy i tilfeller hvor kundene etterspør kompliserte 
behandlinger. For enklere behandlingstyper er 
kostnadene ved å gi ut prisinformasjon lave. 
Klinikkene kan dermed ha sterke insentiver til å delta i 
portalen med tanke på kompliserte behandlinger, 
samtidig som portalen kan være lite egnet til å belyse 
forhold som kvalitet ved selve behandlingen. Det gjør 
at konsumentene kan tjene på at flere klinikker bidrar 
med informasjon når det gjelder enkle behandlinger. 
Hvis dette gjør at individuell prising blir mindre 
utstrakt, blir samtidig mulighetene for koordinering 
større. 

Score: 0 

Etableringsbarrierer 

I prinsippet er det enkelt for en tannlege å åpne en ny 
klinikk. En markedsportal vil kunne redusere kostnaden 
en aktør har i forbindelse med etablering da det vil 
være mindre ressurskrevende å markedsføre sine 
priser. Likevel kan betydelige barrierer eksistere som 
følge av at eksisterende kundeforhold betyr mye for 
fremtidige kjøp. Etableringshindringer vil isolert sett 
redusere sannsynligheten for at nye klinikker vil åpne 
som følge av etableringen av portalen. Dette gjør at 
konkurransen ikke nødvendigvis styrkes som følge av 
etableringen av markedsportal. Samtidig medfører 
etableringshindringer færre aktører, som øker risikoen 
for koordinering.  

Score: - 

Oppsummering 

Den viktigste egenskapen ved markedet som gjør at 
den sannsynlige effekten av markedsportalen er 
positiv er konsumentenes tilbøyelighet til å kombinere 
flere av tjenestene tannlegene tilbyr i samme kjøp. I 
flere markeder finnes det også svært mange 
tilbydere, slik at det å orientere seg blir ekstra 
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krevende. Til sammen gjør dette at konsumentenes 
søkekostnader kan reduseres betydelig ved bruk av 
en prissammenligningstjeneste. De samme 
egenskapene gjør det også lite sannsynlig at 
klinikkene kan lykkes med å koordinere priser fordi 
verdien av hvert kjøp er relativt stor, og antallet 
tilbydere i en del markeder er høyt. 

Videre utgjør utgifter til tannlegebehandling en 
relativt stor del av konsumentenes budsjett på kort sikt. 
Dette gjør at konsumentene sannsynligvis er villige til å 
påta seg relativt høye søkekostnader for å kartlegge 
alternativer, og at det derfor kan være relativt store 
kostnader å spare på å gjøre informasjon tilgjengelig 
gjennom en felles portal. At hver konsument kjøper 
tannhelsetjenester relativt sjelden begrenser 
besparelsen noe.  

Tabell 5: Oppsummering – vurdering av egenskaper 
og vurderinger for markedet for tannhelsetjenester 

Egenskap Score 

Antall bedrifter 0 

Grad av differensiering i pris og 
produktvilkår 

0 

Konsumenters preferanse for å samle 
kjøp 

+ + + 

Endringsfrekvens for priser og 
produktvilkår 

- - - 

Sammenlignbarhet for produkter i en 
prisportal 

0 

Kostnader ved enkeltsøk 0 

Budsjettandel + + 

Byttekostnader - 

Grad av relevant informasjon gjennom 
markedsføring 

+ 

Kostanden ved å betjene en søkende 
kunde  

0 

Etableringsbarrierer - 

 

På den andre siden gjør den lave endringsfrekvensen 
for priser at mulighetene for koordinering er relativt 
sterke, alt annet likt. I tillegg gjør den lave 
endringsfrekvensen at konsumentene har relativt lite å 
tjene på at markedsportalen tilbyr oppdatert 
prisinformasjon fordi historiske observasjoner utgjør et 
relativt godt informasjonsgrunnlag.  

For å vurdere den sannsynlige effekten av en portal 
for tannlegepriser er det av stor betydning av 
tannhelsetjenester i realiteten omfatter et bredt 
spekter av behandlinger. Derfor er det også en viss 
variasjon i hvilke effekter vi kan vente oss for ulike 

behandlingstyper. For eksempel vil verdien av å 
forenkle innsamlingen av priser sannsynligvis være 
større for enkle behandlinger være større enn for mer 
kompliserte behandlinger. Dette skyldes at priser 
sannsynligvis er mer relevant for kjøpsbeslutningen når 
tjenestene hos ulike tilbydere i større grad anses som 
homogene. På samme tid er det sannsynligvis større 
rom for opplevde kvalitetsforskjeller når det kommer 
til mer kompliserte behandlinger. Det gjør at 
potensialet for koordinering av priser er mindre for 
disse tjenestene. Samtidig gjør høye byttekostnader 
og mulighetene for gjenkjøp at tilbyderne har sterke 
insentiver til å konkurrere hardt for å tilby enklere 
behandlinger. Dette reduserer faren for koordinering 
også for de enkleste behandlingene. 

Markedsportaler gir konsumentene en gevinst fordi de 
alt, annet likt, reduserer søkekostnadene. På samme 
tid vil også markedet bli mer transparent for 
leverandørene. Alt annet likt øker dette faren for 
koordinert adferd, som ikke i konsumentenes interesse.   
I en totalvurdering må dermed gevinstene av lavere 
søkekostnader vektes mot faren for at koordinert 
adferd oppstår, eventuelt mot at en allerede etablert 
koordinering blir mer stabil. 

Som nevnt under punkt 2.8 er legges det vanligvis til 
grunn at fire vilkår må oppfylles for at koordinert 
adferd skal være mulig, der at markedet er 
transparent er ett. Økt transparens, som følge av en 
markedsportal, antas dermed å kunne føre til 
koordinert adferd dersom markedet også scorer 
dårlig på de øvrige vilkårene – dvs. at markedet er 
preget av relativt få bedrifter, mulighet til effektiv 
avstraffelse og høye etableringshindringer. Hvis det 
eksempelvis er lave etableringshindringer eller det 
allerede er etablert mange bedrifter vil således faren 
for koordinert adferd være lav, til tross for høy 
transparens.  

Følgelig må det gjøres en konkret vurdering hvorvidt 
faren for koordinert adferd i markedet i 
utgangspunktet er tilstrekkelig høy til at økt 
transparens kan føre til, eller stabilisere, koordinert 
adferd. Hvis markedet i utgangspunktet ikke legger til 
rette for koordinert adferd bør ikke økt transparens gi 
grunn til bekymring for koordinert adferd. På den 
annen side, hvis markedet i utgangspunktet legger til 
rette for koordinert adferd, men i utgangspunktet er 
preget av begrenset transparens, bør bekymringene 
for koordinert adferd som følge av en markedsportal 
være større.     

Sammenstilling med empiriske funn 

Analysene av prisutvikling fant tegn på at 
markedsportalene til dels har virket skjerpende på 
konkurransen, og at det er usannsynlig at koordinerte 
virkninger har oppstått som følge av etableringen av 
markedsportalen. I lys av den kvalitative vurderingen 
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av egenskaper ved markedet og forventede effekter, 
virker resultatene fra den kvantitative analysen 
rimelige og konsistente med hva vi skulle forvente. 
Selv om det er store forskjeller på tvers av markeder, 
særlig når det kommer til antall tilbydere, er det 
andre forhold ved markedet på overordnet nivå som 
gjør koordinering usannsynlig. I tillegg virker det 
rimelig at konkurranseskjerpende effekter har vært 
mer relevante for enkelte behandlinger. Både fordi 
homogene tjenester i utgangspunktet gjør 
priskonkurranse mer relevant, og fordi de enkleste 
behandlingsformene delvis fungerer som effektive 
salgskanaler for fremtidige kjøp.  

Det bør legges til at den kvalitative drøftingen 
ovenfor finner at portalen sannsynligvis er verdifull for 
konsumenter gjennom at den reelt sett reduserer deres 
søkekostnader ved kartlegging av alternative 
tilbydere. Dette er en kilde til samfunnsøkonomisk 
gevinst som kommer i tillegg til den konkurranse-
skjerpende effekten av portalen. I fravær av portalen 
vet vi at tannleger har plikt til å opplyse forbrukere 
om priser etter forskrift om prisopplysninger for varer 
og tjenester. Imidlertid vet vi at undersøkelser utført 
før opprettelsen har vist at kravene til prisopplysning i 
flere tilfeller ikke ble tilfredsstilt. Derfor kan vi også 
anta at markedsportalen har forbedret forbrukernes 
tilgang på relevant kjøpsinformasjon. 

Vurdering av eventuelle kommersielle alternativer 

Alt i alt finner vi det lite sannsynlig at kommersielle 
aktører ville etablert seg med et lignende tilbud som 
det som finnes i hvakostertannlegen.no. Årsaken til 
dette er at vi antar at verdien av å delta i portalen 
for klinikkene sannsynligvis er relativt lav, med tanke 
på at en stor del av omsetningen skjer gjennom 
gjenkjøp. Dermed tror vi at betalingsviljen for 
deltakelse i en kommersiell sannsynligvis er begrenset. 
I tillegg oppfatter vi mulighetene for å generere 
andre inntekter, for eksempel gjennom annonsering 
eller tilbud av tilleggstjenester som begrensede. Det 
er sannsynligvis få tjenester som er naturlig å tilby i 
forlengelsen av et tilbud om sammenligning av 
tannlegepriser. Det har for øvrig gått lang tid fra vi 
etableringen av de første nettbaserte tjenestene for 
prissammenligning ble etablert til Forbrukerrådet 
etablerte hvakostertannlegen.no. I seg selv tyder det 
på at markedet ikke har ansett muligheten for 
opprettelsen av en lignende portal som kommersielt 
attraktiv. Det betyr at det relevante grunnlaget for 
sammenligning når vi vurderer effekten av markeds-
portalen er et marked uten noen portal over hodet.  

5.2 Kraftmarkedet (strompris.no) 
Til forskjell fra tannlegemarkedet har vi ikke data fra 
markedet for detaljistsalg av strøm. Basert på det 
teoretiske presentert i kapittel 2 kan vi imidlertid 

gjøre en kvalitativ analyse av hvilke effekter 
Strompris.no kan føre til. Under følger derfor en 
drøfting av hvordan egenskapene i markedet for 
detaljistsalg av elektrisitet sammenfaller med 
egenskapene som kan bidra til gevinst for forbrukerne 
og/eller fare for koordinert adferd.   

På samme vis som under punkt 6.1 scores hver 
egenskap på en skala fra én til syv markert med 
minussymboler (-) og plussymboler (+). Tre 
minussymboler er svakeste score og indikerer at en gitt 
egenskap ved markedet i svært sterk grad legger 
forholdene til rette for at markedsportalen totalt sett 
kan medføre en samfunnsøkonomisk kostnad. Tre 
plussymboler indikerer på den annen side at en gitt 
egenskap gjør at forholdene ligger til rette for en 
samfunnsøkonomisk gevinst. Hvis ulike faktorer trekker 
sterkt i hver sin retning, eller egenskapene anses som å 
ha begrenset relevans vil trekkes scoren mot 0. 

Antall bedrifter 

Markedet for detaljistsalg av elektrisitet er preget av 
et stort antall aktører. Dette trekker i retning av at 
søkekostnadene for forbrukere som ønsker å få 
oversikt over markedet før et kjøp blir høy.  

Et stort antall bedrifter bidrar til at faren for 
koordinert adferd, som følge av økt transparens er 
lav. 

Score: + + +  

Differensiering i pris og produktvilkår   

Det opereres med en rekke ulike betalingsformer og 
kontraktstyper – eksempelvis for- og 
etterskuddsbetaling, fastpris og spottpris. I tillegg 
søker leverandører å differensiere produktene 
gjennom å tilby garantier for fornybar energi etc.  I 
fravær av en markedsportal bidrar denne praksisen 
til at det blir utfordrende å sammenlikne priser, og til 
at produktene kan oppleves som differensierte enn de 
i realiteten er.  

En markedsportal vil gjøre det enklere for forbrukerne 
å identifisere de faktiske produktforskjellene og 
sammenligne priser. På samme tid vil markedet også 
bli mer transparent, noe som isolert sett øker risikoen 
for koordinert adferd. 

Score: + + 
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Preferanse for å samle kjøp 

Elektrisitet og nettoverføring er perfekte 
komplementer. I utgangspunktet kan det dermed 
tenkes at en konsument vil ønske å kjøpe de to 
tjenestene av samme leverandør. Per i dag kan 
konsumentene imidlertid ikke velge hvilken leverandør 
nettoverføringen skal kjøpes av, men må kjøpe dette 
av aktøren som eier nettet konsumenten er tilkoblet.  

Det er således ikke mulig for en konsument å samle 
kjøpet av de to tjenestene uten å velge leverandøren 
som eier nettet konsumenten er tilkoblet. Dette 
reduserer verdien av en portal noe for konsumenter 
som ønsker å forholde seg til en leverandør. 

Det at ikke de to tjenestene kan kjøpes samlet fører til 
at verdien for en leverandør av å vinne en kunde blir 
lavere enn den kunne vært. Lav verdi per kunde 
trekker isolert sett i retning av en fare for koordinert 
adferd. 

Score: - - -  

Endringsfrekvens i priser og produkter      

Prisene og andre vilkår endres hyppig, og disse 
endringene drives til en stor grad av forhold utenfor 
leverandørenes kontroll. Dette innebærer at også 
fastprisene endres over tid. Historisk informasjon om 
priser og vilkår har lite verdi ved nytegning av 
abonnementer. Følgelig må en konsument som ønsker å 
fatte en velinformert beslutning søke i forkant av 
denne selv om den hadde god informasjon om 
markedet på et tidligere tidspunkt. Følgelig vil 
konsumenten ofte ha behov for en markedsportal.  

Ettersom prisendringer drives av forhold utenfor 
leverandørenes kontroll vil det i utgangspunktet være 
lett å vurdere hvorvidt bedrifter endrer sine priser som 
følge av endrede kostnader elles som en følge av 
avvik fra en eventuell koordinert adferd. Med en 
portal blir det imidlertid lettere å observere avvik 
knyttet til vilkår som ikke drives av forhold utenfor 
leverandørenes kontroll. Dette medfører at en portal i 
relativt begrenset grad øker transparensen i markedet 
og dermed faren for koordinert adferd. 

Score: + +  

Mulighet til å sammenlikne produkter i en 
markedsportal 

Elektrisitet er i utgangspunktet et homogent produkt. 
Videre er elektrisitet av natur ikke mulig å inspisere 
fysisk. All relevant informasjon er dermed mulig å 
formidle gjennom en markedsportal. 

Faren for koordinert adferd er imidlertid størst når 
produktene er homogene og det er begrenset 
asymmetri i leverandørenes kostnader, som er tilfellet 
for elektrisitet. Dette trekker isolert sett i retning av 
risiko for koordinert adferd.         

Score: + +  

Kostnader ved enkeltsøk 

Lave kostnader ved innhenting av informasjon fra hver 
enkelt tilbyder fordi informasjonen er tilgjengelig uten 
fysisk oppmøte eller behov for å snakke med en 
selger. Dette trekker isolert sett i retning av å 
begrense behovet for en markedsportal.  

Det at det er lite ressurskrevende å innhente 
informasjon gjelder også for leverandørene. Følgelig 
vil en portal i begrenset grad medføre at markedet 
blir mer transparent for leverandørene. Faren for 
koordinert adferd øker dermed lite. 

Score: 0 

Budsjettandel 

Utgifter til elektrisitet utgjør en moderat til høy andel 
av budsjettet for konsumenter (vektet med 3-4 prosent 
i KPI). Følgelig er det grunn til å tro at konsumentene 
vil være villige til å søke hvis kostnaden ved søk er 
tilstrekkelig lav. En markedsportal bidrar til å 
redusere søkekostnadene. Det er derfor grunn til å tro 
at konsumentene vil benytte seg av en markedsportal, 
og dermed ha nytte av denne. 

Gevinsten av å vinne en enkelt kunde er imidlertid 
begrenset for leverandørene. Dette trekker isolert sett 
i retning av en fare for koordinert adferd.  

Score: + + 
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Byttekostnader 

Bytte av strømleverandør er forbundet med relativt 
lave byttekostnader. Bytte krever elektronisk utfylling 
av skjema og at kunden leser av strømmåler. Mulig 
ekstra byttekostnad er forbundet med at bruk av 
betalingsavtaler (e-faktura, avtalegiro) er utbredt. De 
begrensede byttekostnadene trekker i retning av at 
konsumentene relativt hyppig kan vurdere å bytte 
leverandør. Følgelig kan de ofte ha behov for en 
markedsportal. 

Lave byttekostnader innebærer at en aktør som 
avviker fra en koordinert adferd lett kan straffes. 
Dette trekker isolert sett i retning av fare for 
koordinert adferd. 

Score: + + 

Relevant informasjon gjennom markedsføring    

I fravær av en markedsportal ville trolig større 
aktører innrettet markedsføringen slik at den til en viss 
grad ga informasjon relevant for kjøpsbeslutningen. 
Ettersom elektrisitet er et produkt som alle kjøper ville 
man trolig også sett en betydelig bruk av annonsering 
i massemedium. Forbrukerne ville imidlertid trolig kun 
fått relevant informasjon fra enkelte aktører. 

Informasjonen ville også trolig vært forholdvis 
vanskelig å prosessere enn i situasjonen med en 
markedsportal. Dette grunnet at en del markedsføring 
trolig ville være rettet mot å bygge merkevare og 
sikre lojalitet. En markedsportal vil kunne fjerne støy 
som slik markedsføring skaper. 

Utbredt markedsføring ville bidratt til å gjøre 
markedet forholdvis transparent. Følgelig vil økt 
transparens som følge av en markedsportal være 
begrenset. 

Score: +    

Kostnader ved å betjene søkende kunder 

Lave kostnader av å betjene søkende kunder 
begrenser verdien av en markedsportal for 
tilbyderne. Det betyr at leverandørene alt annet likt 
har lite å tjene på å bli med i portalen. Det er 
imidlertid obligatorisk for selgere av elektrisitet å 
delta i Strøm.no. Følgelig er ikke lave kostnader med 
å betjene søkende kunder en relevant faktor som 
begrenser deltagelsen i portalen. 

Lave kostnader ved å betjenesøkende kunder trekker i 
retning av at avvike fra en koordinert adferd kan gi 
høy gevinst – konsumentene trenger ikke være kunde 
lenge før salgskostnadene er inntjent. Dette begrenser 
isolert sett faren for koordinert adferd. 

Score: + + + 

Etableringsbarrierer 

I forhold til markedsstørrelsen er det lave barrierer 
for å etablere seg som detaljist i det norske markedet 
for salg av elektrisitet. Kostnader ved 
merkevarebygging kan imidlertid gjøre det krevende 
å tre inn i markedet. En markedsportal vil redusere 
behovet for mervarebygging og dermed bidra til å 
redusere de relevante etableringshindringene.   

Lave etableringsbarrierer bidrar til at det er 
vanskelig å opprettholde en koordinert adferd. 

Score: + + + 

Oppsummering     

Elektrisitet er et homogent produkt som alle husstander 
må kjøpe. Videre kan enhver husstand kjøpe av en 
hvilken som helst leverandør, og antallet leverandører 
er stort. Dette innebærer at mange vil ha behov for en 
markedsportal når de skal orientere seg i markedet.  

Videre står utgifter til elektrisitet for en forholdvis stor 
andel av konsumentens budsjett, mens 
byttekostnadene lave. Dette innebærer at villigheten 
til å bytte leverandør trolig er stor, dersom en 
konsument lykkes i å identifisere et billigere alternativ 
enn den allerede har. Uten en markedsportal kan det 
imidlertid, grunnet relativt stor variasjon i vilkår etc., 
være utfordrende å identifisere mer hensiktsmessige 
leverandører. Dette kan virke dempende på 
konkurransen og dermed føre til høye priser.  

En markedsportal som gjør det lett for konsumentene å 
orientere seg i markedet bør dermed gi konsumentene 
gevinster i form av både reduserte søkekostnader 
isolert sett og reduserte priser grunnet intensivert 
konkurranse. Behovet for en markedsportal i markedet 
for elektrisitet vurderes derfor som høyt.   
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Tabell 6: Oppsummering – vurdering av egenskaper 
og vurderinger for markedet for elektrisitet 

Egenskap Score 

Antall bedrifter + + + 

Differensiering i pris og produktvilkår + + 

Preferanse for å samle kjøp - - - 

Endringsfrekvens for priser og 
produktvilkår 

+ + 

Sammenlignbarhet for produkter i en 
prisportal 

+ +  

Kostnader ved enkeltsøk 0 

Budsjettandel + + 

Byttekostnader + + 

Relevant informasjon gjennom 
markedsføring 

+ 

Kostanden ved å betjene søkende 
kunder  

+ + + 

Etableringsbarrierer + + + 

 

Faren for koordinert adferd som følge av en 
markedsportal for elektrisitet anses som svært 
begrenset. Dette til tross for at noen egenskaper ved 
markedet isolert sett legger til rette for koordinert 
adferd. Den viktigste årsaken til at faren vurderes som 
lav er at antallet leverandører i dag er høyt, og at 
etableringsbarrierene, sammenliknet med 
markedsstørrelsen, anses for å være lave. 

Vurderinger av eventuelle kommersielle alternativer           

Behovet for en markedsportal i markedet for 
elektrisitet er høyt. Følgelig er det naturlig å tro at det 
i fravær av en offentlig portal ville blitt etablert 
kommersielle portaler. Dette kommer særlig til 
understøttes ved at det faktisk eksisterer flere 
kommersielle alternativer per i dag. 

Det kan imidlertid ikke utelukkes at de kommersielle 
portalene faktisk har fått drahjelp av Strompris.no. 
Det er to årsaker til dette. For det første er alle 
kraftleverandører pliktige til å promotere sine tilbud 
på Stømpris.no. Dette eliminerer faren for at 
leverandørene samlet sett kan koordinere seg om ikke 
å delta i markedsportaler. Videre har Strompris.no 
gjort forbrukerne vant med å benytte portaler for å 
innhente informasjon om kraftleverandører, hvilket kan 
ha skapt et marked for slike portaler. 

5.3 Finansmarkedet 
(finansportalen.no) 
Med utgangspunkt i hvilke forhold som er med på å 
påvirke effektene vi kan forvente av en 
markedsportal (jf kapittel 2) vil vi drøfte egenskaper 
med finansmarkedet. Vi vil gjøre en kvalitativ 
vurdering av hvorvidt egenskapene ved markedet 
tilsier at portalen vil gi økt nytte til konsumentene og 
hvorvidt portalen kan øke risikoen for at bedriftene 
koordinerer sin prissetting.  

Som tidligere vil vi sette en score som oppsummerer 
vurderingen av markedet for hver enkelt egenskap, 
på en skala fra én til syv markert med minussymboler 
(-) og plussymboler (+). Plusser representerer at 
forholdene ligger til rette for at portalen totalt sett vil 
medføre en samfunnsøkonomisk gevinst, mens minuser 
trekker i retning økt sannsynlighet for at en portal gir 
opphav til samfunnsøkonomiske kostnader.  

Antall bedrifter 

Finansmarkedet er preget av et stort antall aktører. 
Antall landsdekkende aktører er imidlertid begrenset. 
For enkelte tjenester kan lokal tilstedeværelse ha 
betydning ved kjøp, noe som begrenser 
markedsstørrelsen. Markedsforholdene kan dermed 
legge til rette for koordinert adferd på 
nasjonalt/lokalt nivå. Et stort antall aktører medfører 
høyere søkekostnader for forbrukeren da det kan 
være krevende å orientere seg i et marked med 
mange tilbydere. Dette gjelder særlig for tjenester 
som kan kjøpes fra tilbydere uavhengig av geografisk 
lokalisering. En markedsportal vil gjøre det lettere for 
forbrukerne å orientere seg i markedet. Således kan 
en markedsportal gjøre det lettere å gjennomføre 
kjøp av aktører uten tilstedeværelse i lokalmarkedet.  

Score: + 

Grad av differensiering i pris og produktvilkår 

Det er stor grad av differensiering i pris- og 
produktvilkår for ulike finansielle tjenester. Dette 
bidrar til at det er vanskelig for forbrukerne å 
sammenligne priser for enkelte produkter. At 
tjenestene er vanskelige å sammenligne øker den 
potensielle verdien for konsumenten av en 
markedsportal. Noen produkter oppleves imidlertid 
som enklere å sammenligne da vilkårene er relativt 
like. En prisportal kan øke transparensen i markedet 
og dermed bidra til økt risiko for koordinert adferd.  

Score: + + 
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Konsumenters preferanse for å samle kjøp 

De fleste forbrukere ønsker å samle kjøpene av ulike 
typer finansielle tjenester hos færrest mulig 
leverandører. Dette gjør det vanskeligere å 
sammenligne totalprisen for tjenestene ved fravær av 
en markedsportal. Etablering av en markedsportal for 
finansielle tjenester vil dermed kunne gjøre det lettere 
for konsumenten å sammenligne totalpriser, og således 
redusere søkekostnadene. Portalen bør imidlertid 
legge til rette for at en sammenligning av totalpris er 
mulig. For enkelte tjenester har forbrukene ingen 
mulighet til å samle sine kjøp fordi noen leverandører 
ikke tilbyr alle tjenestene forbrukerne etterspør. Isolert 
sett vil verdien av en markedsportal for slike tjenester 
være mindre.  

Score: + +  

Endringsfrekvens for priser og produktvilkår 

Endringsfrekvens for priser og vilkår varierer mellom 
ulike tjenester, men er for de fleste produkter relativt 
høy (flere ganger i året). For disse vil tidligere 
innhentet informasjon være av begrenset verdi i 
kjøpssituasjonen. Verdien av en markedsportal for 
konsumentene vil derfor være høyere. Risikoen for 
koordinert adferd er også mindre som følge av 
hyppige endringer i priser og produktvilkår.  

Score: + + 

Sammenlignbarhet for produkturene i en prisportal 

Stor variasjon i vilkår gjør det vanskelig å 
sammenligne produktene i en markedsportal. Dette 
gjelder særlig i forsikringsmarkedet. Faktiske priser 
avviker også i stor grad fra listepriser grunnet ulike 
egenskaper ved kunden. At produktene i stor grad er 
individuelt tilpasset reduserer verdien av en 
markedsportal. Disse forholdene gjør det også 
vanskeligere for bedriftene å koordinere sin adferd, 
noe som gjør at risikoen for at en portal vil medføre 
samfunnsøkonomiske kostnader reduseres.  

Score: 0 

Kostnader ved enkeltsøk 

Det kan være kostnader for konsumenten i forbindelse 
med innhenting av tilbud fordi fysiske møter er 
hensiktsmessig i enkelte tilfeller. Den 
samfunnsøkonomiske gevinsten av en markedsportal vil 
være større for tjenester hvor dette er tilfellet. For en 
stor del av kjøpene kan innhenting likevel skje 
elektronisk. For enkelte typer tjenester er kostnaden 
ved enkeltsøk fraværende, eksempelvis kjøp av 
innboforsikring. For slike tjenester kan verdien av en 
portal være begrenset.  

Score: + 

Budsjettandel 

Kjøp av finansielle tjenester utgjør en moderat 
budsjettandel for konsumenter (Finansielle tjenester 
inkludert forsikring er vektet med 2,5 prosent i KPI). 
Spredningen i størrelsen på andelen er sannsynligvis 
stor blant ordinære konsumenter, slik at en del 
konsumenter vil ha betydelig større nytte av portalen 
enn andre.  

Score: +  

Byttekostnader 

For mange konsumenter er det hindringer knyttet til 
det å bytte leverenadør av finansielle tjenester. 
Eksempelvis bytte av bank. I noen tilfeller kan det 
eksistere personlige bindinger, noe som øker 
kostnaden av å bytte leverandør. Andre forhold som 
øker kostnadene er det å bytte bankkort, 
kontonummer, flytte avtalegiroer mv. For enkelte 
produkter, for eksempel innenfor forsikring er 
byttekostnadene lavere. 

Score: 0 

Grad av relevant informasjon gjennom 
markedsføring 

Dagens markedsføring av finansielle tjenester gir 
begrenset relevant informasjon for kjøpsbeslutningen. 
Dette skyldes at bare deler av vilkårene 
markedsføres. De enkelte produktene er i stor grad 
individuelt tilpasset noe som gjør det vanskelig for 
bedriftene å kommunisere relevant informasjon til hver 
enkelt forbruker. Denne informasjonen kan være 
enklere å kommunisere gjennom en prisportal.  

Score: + 

Kostnadene ved å betjene en søkende kunde 

En portal kan begrense behovet for fysiske møter noe 
som bidrar til å redusere bedriftenes kostnad av å 
betjene søkende kunder. Det betyr at det kan være 
attraktivt for bedrifter å bidra i portalen. Ettersom 
prisportalen kan bidra til mindre grad av individuell 
prising, kan portalen gjøre at koordinering blir 
enklere. 

Score: + 

Etableringsbarrierer 

Bevilgninger og reguleringer begrenser muligheten til 
å etablere seg i finansmarkedet. Enkelte tjenester er 
også kapitalkrevende å tilby, noe som skaper 
etableringsbarrierer. Høyere etableringsbarrierer gir 
økt risiko for koordinert adferd som følge av portalen. 
Samtidig vil en markedsportal i liten bidra til 
nyetableringer, og dermed skape verdi for samfunnet, 
fordi etableringsbarrierene er høye. 

Score: - - - 
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Oppsummering 

Priser og produktvilkår endres hyppig, samtidig som 
konsumentene har preferanser om å samle sine kjøp. 
Samtidig er søkekostnadene høye fordi det er mange 
tilbydere og kostnaden ved enkeltsøk er store i 
tilfeller hvor fysisk oppmøte er nødvendig. Markedet 
er også preget av stor grad av differensierte priser 
og vilkår. Disse forholdene øker sannsynligheten for at 
en markedsportal bidrar til en samfunnsøkonomisk 
gevinst.  

Høye etableringsbarrierer i markedet øker risikoen 
for at bedriftene koordinerer sin prising, men 
sannsynligheten for at dette skjer er relativt lav fordi 
det er mange aktører i markedet. At priser og vilkår 
ofte er individuelt tilpasset gjør at bedriftene i mindre 
grad kan bruke informasjonen fra markedsportalen til 
å koordinere sin adferd.   

Tabell 7: Oppsummering – vurdering av egenskaper 
og vurderinger for finansmarkedet  

Egenskap Score 

Antall bedrifter + 

Grad av differensiering i pris og 
produktvilkår 

+ + 

Konsumenters preferanse for å samle 
kjøp 

+ + 

Endringsfrekvens for priser og 
produktvilkår 

+ + 

Sammenlignbarhet for produkter i en 
prisportal 

0 

Kostnader ved enkeltsøk + 

Budsjettandel + 

Byttekostnader 0 

Grad av relevant informasjon gjennom 
markedsføring 

+ 

Kostanden ved å betjene en søkende 
kunde  

+ 

Etableringsbarrierer - - - 

 

Vurdering av eventuelle kommersielle alternativer 

I en situasjon hvor Forbrukerrådet ikke drifter en 
sammenligningstjeneste for finansielle tjenester kan det 
tenkes at en kommersiell aktør ville opprettet et 
alternativ. Dette skyldes blant annet at for enkelte 
tjenester er insentiver til tilbyderne å delta i en slik 
portal store. Høye søkekostnader for konsumentene 
gjør også at potensialet for annonseinntekter er til 
stede. Det er imidlertid lite trolig at en kommersiell 
aktør ville etablert et alternativ som samler 
informasjon om tjenester innen både innen bank, 

forsikring, investering og pengeoverføring på samme 
sted. For enkelte av tjenestene har bedriftene få 
insentiver til å delta, samtidig som potensielle 
annonseinntekter trolig er lavere enn kostnaden av å 
inkludere enda en ny produktkategori i portalen. En 
situasjon med flere ulike sammenligningstjenester som 
ikke er samlet samme sted er mindre oversiktlig for 
forbrukerne, og reduserer derfor deres nytte av å 
benytte portalene.  

5.4 Oppsummering: tre portaler i 
tre markeder 
Drøftingene ovenfor har belyst hvordan egenskapene 
ved markedene for henholdsvis tannhelsetjenester, 
elektrisitet og finansielle tjenester påvirker behovet 
for, og verdien av, markedsportaler. Dette er 
markeder hvor det eksisterer offentlige 
markedsportaler. Det er videre vurdert i hvilken grad 
de samme egenskapene ved markedene påvirker 
faren for koordinert adferd. I Tabell 8 er scorene for 
de ulike egenskapene for hvert marked presentert. 

Ved å fokusere på scoringen alene kan det synes som 
at potensialet for gevinst er større i markedet for 
elektrisitet enn i henholdsvis markedet for tannhelse- 
og finansielle tjenester. Egenskapene som påvirker 
behovet for en markedsportal, og faren for at økt 
transparens kan føre til koordinert adferd, kan 
imidlertid ha forskjellig vekt i ulike markeder. Det er 
derfor ikke nødvendigvis slik at totalscore alene er 
beskrivende for gevinstpotensialet for hver markeds-
portal. Det er derfor hensiktsmessig med en detaljert 
oppsummering der de tre markedene sammenlignes 
med hverandre. 

Markedet for elektrisitet er preget av at selve varen i 
utgangspunktet er fullt ut homogen, noe som gjør at all 
relevant informasjon kan formidles gjennom en 
markedsportal. Leverandørene opererer imidlertid 
med en rekke ulike kontrakts- og betalingsformer, noe 
som kan skape en opplevd differensiering og 
komplisere prissammenlikninger. En markedsportal vil 
imidlertid redusere den opplevde differensieringen 
som skapes av forskjellige vilkår. Dette kan i sin tur 
trigge hardere konkurranse blant leverandørene. 

Utgifter til elektrisitet legger beslag på en forholdvis 
stor andel av konsumentens budsjetter. Kostnadene 
ved å bytte leverandør av elektrisitet er på den 
annen side begrensede. Verdien av å ha oversikt over 
markedet er dermed stor, ettersom det er lett å bytte 
til det enhver tids rimeligste alternativet. 

En konsument kan videre kjøpe strøm av en hvilken som 
helst leverandør, uavhengig av hvor leverandøren er 
lokalisert. Dette bidrar til at antallet alternative 
leverandører for den enkelte konsument blir høyt. 
Videre endres priser og produkttilbud forholdsvis ofte. 
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Dette gjør samlet sett at det blir utfordrende for 
konsumenter å få oversikt over markedet i fravær av 
en markedsportal. 

Tabell 8: Scoring av hvordan egenskapene ved de 
ulike markedene påvirker nytten av 
markedsportaler, og faren for koordinert adferd.  

Egenskap Tannlege Strøm Finans 

Antall bedrifter 0 + + + + 

Grad av 
differensiering i pris 
og produktvilkår 

0 + + + + 

Konsumenters 
preferanse for å 
samle kjøp 

+ + + - - - + + 

Endringsfrekvens for 
priser og 
produktvilkår 

- - - + + + + 

Sammenlignbarhet 
for produkter i en 
prisportal 

0 + + 0 

Kostnader ved 
enkeltsøk 

0 0 + 

Budsjettandel + + + + + 

Byttekostnader - + + 0 

Grad av relevant 
informasjon gjennom 
markedsføring 

+ + + 

Kostanden ved å 
betjene en søkende 
kunde  

0 + + + + 

Etableringsbarrierer - + + + - - - 

 

Det høye antallet etablerte leverandører, kombinert 
med forholdsvis lave etableringshindringer, bidrar 
også til at faren for koordinert adferd i 
utgangspunktet er lav. Følgelig er det ikke grunn til å 
tro at økt transparens som følge av en markedsportal 
skal kunne lede til koordinert adferd.  

Tannhelsetjenester er, til forskjell fra elektrisitet ikke et 
homogent produkt. Flere faktorer bidrar til dette. 
Reiseavstanden til aktuelle tannleger vil kunne variere 
betydelig. Videre er det variasjoner i åpningstider og 
standarden på lokaler og utstyr. Særlig vil trolig 
tannlegens erfaring og kvaliteten på behandlingene 
være avgjørende for konsumentens valg. Endelig kan 
det være utfordrende for en konsument å bedømme 
hvilke behandlinger den har behov for, da dette er 

noe som gjerne må avdekkes med en klinisk 
undersøkelse. Dette er egenskaper som er vanskelige 
å formidle gjennom en markedsportal, og som dermed 
begrenser verdien av en portal for tannhelsetjenester. 

Den gjennomsnittlige konsument benytter en mindre 
andel av sinn inntekt på tannhelsetjenester enn 
elektrisitet. De opplevde kostnadene ved å bytte 
tannlege er på den annen side trolig vesentlig høyere 
enn kostnadene ved å bytte kraftleverandør. Dette 
fordi konsumentens kjennskap til tannlegen kan gi en 
opplevd trygghet og fordi kjennskap til pasientens 
behandlingshistorikk kan sette tannlegen i stand til å 
yte bedre tilpassede behandlinger. Tannlegepasienter 
er dermed trolig mindre sensitive overfor lavere priser 
hos alternative tannleger enn det elektrisitetskunder er 
for lavere priser hos alternative leverandører. Videre 
endres tannlegepriser sjeldnere enn priser og vilkår 
for å kjøpe elektrisitet. Samlet trekker dette i retning 
av at tannlegepasienter sjeldnere enn strømkunder 
aktivt vil søke etter alternativer. 

De fleste tannlegekunder vil fortrekke å benytte 
nærliggende tannleger. Dette innebærer at i mange 
lokalmarkeder vil antallet alternativer det eventuelt 
må søkes gjennom være begrenset. På den annen side 
kan kostnadene ved å innhente prisinformasjon fra en 
enkelt tannlege være høyere enn kostnadene ved å 
innhente priser fra en enkelt leverandør av elektrisitet. 
Dette fordi små tannlegekontorer ikke nødvendigvis 
har egne nettsider med prisinformasjon, slik at de må 
kontaktes på telefon. Så lenge det må søkes gjennom 
et lavt antall alternativer bør imidlertid telefonsøk 
være overkommelig, også fordi mange uansett 
bestiller tannlegetimer over telefon.  

I noen lokalmarkeder kan det være et begrenset 
antall tannleger, og heller ikke rom for å etablere 
flere. Tannlegene kan også ha personlig kjennskap til 
hverandre, eksempelvis fra ulike faglige fora. Dette 
bidrar til at markedet kan ligge til rette for koordinert 
adferd. Økt transparens om priser kan dermed, til 
forskjell fra kraftmarkedet legge forholdene 
ytterligere til rette for koordinert adferd. Faren for at 
en portal skal lede til koordinert adferd kan dermed 
anses dermed for å være større i noen av de lokale 
markedene for tannhelsetjenester enn i markedet for 
elektrisitet. På en annen side er koordinering krevende 
når det eksisterer store kvalitetsforskjeller mellom 
tjenestene, slik det gjør for mange typer 
tannlegebehandlinger. I tillegg har vi sett fra faktiske 
observasjoner av tannlegepriser etter opprettelse av 
portalen at det er usannsynlig at koordinerings-
mekanismer har virket for både enkle og mer 
kompliserte behandlinger. Det er derfor lite trolig at 
koordinering av priser har oppstått som følge av 
opprettelse av markedsportaler både for strøm og for 
tannhelsetjenester. 
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Det eksisterer et vidt spekter av finansielle tjenester. 
Noen av tjenestene er i stor grad homogene, som for 
eksempel boliglån. Andre tjenester, som enkelte 
forsikringer og spareprodukter, er derimot kompliserte 
og mindre homogene. For slike produkter kan det 
være utfordrende å formidle den relevante 
informasjonen gjennom en markedsportal, og et fysisk 
møte med en kunderådgiver kan være nødvendig – 
for å klarlegge kundens behov og egnet produkt. 
Dette innebærer at fysisk tilstedeværelse i 
lokalmarkedet er viktigere i markedet for finansielle 
tjenester enn i markedet for elektrisitet.  

Selv om antallet leverandører i finansmarkedet totalt 
sett er høyt, er antallet i de fleste lokalmarkeder noe 
begrenset. Dette trekker i retning av at verdien av en 
markedsportal i markedet for finansielle tjenester 
trolig er lavere enn verdien i markedet for elektrisitet. 

På samme måte som for elektrisitet benytter en 
gjennomsnittlig konsument en relativt stor del av sin 
disponible inntekt på finansielle tjenester. 
Byttekostnadene er imidlertid høyere enn for 
elektrisitet. Dette fordi bytte av leverandør innebærer 
at konsumentene må lære seg nye systemer – nettbank 
etc. og fordi betalingsavtaler o.l. må settes opp på ny. 
Videre kan konsumentene ha en opplevd verdi av å 
opprettholde forholdet til sin personlige rådgiver.  

Tradisjonelt har lojaliteten til banker, og særlig 
lokalbanker vært høy, men byttefrekvensen har den 
senere tiden økt. Dette er det sannsynligvis flere 
grunner til. Mindre betydning av fysisk tilstedeværelse 
og økt tilgjengelighet på informasjon på nett – bant 
annet som følge av markedsportaler – er trolig blant 
disse. En utvikling i retning mindre lojale kunder vil 
bidra til å skjerpe konkurransen i markedet for 
finansielle tjenester. Det trekker i retning av verdien 
av markedsportaler er høyere i markedet for 
finansielle tjenester enn for tannhelsetjenester.  
Villigheten til å bytte leverandør av finansielle 
tjenester er imidlertid trolig mindre enn villigheten til å 
bytte leverandør av elektrisitet. Dette trekker i retning 
av at verdien av en markedsportal i markedet for 
finansielle tjenester trolig er lavere enn verdien av en 
portal i markedet for elektrisitet. 

I markedet for finansielle tjenester vil de store 
aktørenes adferd ha stor betydning for de små 
aktørenes adferd. Det er forholdvis få store aktører, 
og dette trekker i retning av at foren for koordinert 
adferd synes å være høyere i markedet for finansielle 
tjenester enn for elektrisitet. På den annen side er 
antallet store aktører så lite at de sannsynligvis også i 
fravær av en markedsportal har god oversikt over 
hverandres prising. En markedsportal i dette 
markedet, i likhet med markedet for elektrisitet, har 
derfor trolig i liten grad økt faren for koordinert 
adferd. 

Prisene for en del finansielle produkter endres i likhet 
med prisene for elektrisitet, men til forskjell fra prisene 
på tannhelsetjenester, relativt hyppig. Dette bidrar til 
at historisk informasjon også er lite verdt for en kunde 
som vurderer å bytte leverandør, og øker verdien av 
at oppdatert informasjon er tilgjengelig gjennom en 
markedsportal. 

Til forskjell fra markedene for elektrisitet og 
tannhelsetjenester er markedet for finansielle tjenester 
preget av en stor grad av individuell prising. Denne er 
for det første drevet av egenskaper ved kundene, 
men også at kunder forhandler med tilbyderne. Dette 
innebærer at faktiske individuelle pristilbud i mange 
tilfeller avviker vesentlig fra listepriser – som vil være 
de konsumentene finner i en markedsportal. 
Mulighetene for individuell prising er også kjent blant 
konsumentene. Dette bidrar isolert sett til å 
undergrave verdien informasjon i portalen. På den 
annen side kan informasjonen være verdifull for 
kundene når de skal forhandle med alternative 
tilbydere. 

I markedet for henholdsvis tannhelse- og finansielle 
tjenester kjøper gjerne konsumentene flere produkter 
– eksempelvis flere ulike behandlinger samt boliglån 
og forsikring. I slike tilfeller ønsker gjerne 
konsumentene å samle sine kjøp hos en enkelt 
leverandør. I så måte vil markedsportaler kunne lette 
utfordringene ved å sammenlikne totalprisen på de 
ulike produktene.  

Når det gjelder finansielle tjenester, vil en kunde som 
samler sine kjøp trolig kunne forhandle seg frem til 
bedre betingelser, noe som synes mindre relevant i 
tannlegemarkedet. Dette trekker isolert sett verdien 
av en markedsportal i tannlegemarkedet opp, i 
forhold til en portal i markedet for finansielle 
tjenester. Det å samle kjøp er en mindre relevant 
problemstilling i markedet for elektrisitet. Dette siden 
konsumenten må kjøpe nettleie fra netteieren den er 
tilknyttet.  

I markedene for elektrisitet og finansielle tjenester er 
det flere store aktører, med landsdekkende 
nedslagsfelt. Disse aktørene kjøper gjerne 
markedsføring i massemedier. I markedet for 
tannhelsetjenester er derimot aktørene vanligvis små, 
og kjøper i mindre grad markedsføring gjennom 
massemedier. Følgelig vil trolig relevant informasjon i 
markedet for tannhelsetjenester være mindre 
tilgjengelig enn i de to øvrige markedene. Dette 
bidrar til å trekke verdien av en markedsportal i 
tannelgemarkedet opp. 

Basert på den overstående drøftingen synes 
kraftmarkedet å peke seg ut som markedet hvor en 
markedsportal har størst verdi. Verdien for 
konsumentene styrkes hovedsakelig fordi strøm som 
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produkt har egenskaper som bidrar til at det er lett å 
fatte en kjøpsbeslutning basert på informasjon fra 
markedsportalen alene, noe som ikke i samme grad 
gjelder for tannhelse- og finansielle tjenester. Videre 
er byttekostnadene lavere, og antallet alternative 
strømleverandører større, i markedet for elektrisitet 
enn de to andre markedene. Det at nytten synes å 
være høyest i markedet for elektrisitet er trolig en del 
av forklaringen for hvorfor det også er etablert en 
del kommersielle markedsportaler i dette markedet.  

Nytten av en markedsportal for tannhelsetjenester vil 
variere, avhengig av hvilket lokalmarked kunden 
befinner seg i, ettersom det i små lokalmarkeder vil 
være få aktuelle alternativer. Som følge av 
egenskapene ved tannhelsetjenester er trolig 
tannlegepasienter lojale, hvilket trekker i retning av at 
en portal først og fremst er nyttig for konsumenter som 
ikke har en eksisterende relasjon til en tannlege. Trolig 
er også tannlegekunder mer lojale enn kunder av 
finansielle tjenester. En markedsportal i tannlege-
markedet vil derfor trolig ha mindre trafikk enn en 
portal i markedet for elektrisitet og finansielle 
tjenester. Dette trekker i retning av at markedet i liten 
grad ligger til rette for kommersielle markedsportaler. 
En offentlig markedsportal er derfor viktig for å kunne 
hente ut de gevinstene som en markedsportal faktisk 
kan gi. 

I markedet for finansielle tjenester er kundenes 
lojalitet avtakende. Trolig vil byttekostnadene likevel 
ikke bli like lave som i markedet for elektrisitet. På 
den annen side bruker mange konsumenter en større 
andel av sitt budsjett på finansielle produkter enn på 
elektrisitet, noe som trekker i retning av at bytte kan 
være aktuelt selv ved forholdvis høye byttekostnader. 
Selv om mange finansielle produkter er komplekse, er 
noen produkter enkle og homogene på samme måte 
som elektrisitet. Til forskjell fra kraftmarkedet trekker 
derimot individuell prising av finansielle tjenester 
verdien av informasjon i finansportalen ned. På den 
annen side kan portalene være nyttige fordi det gir 
mulighet for konsumentene til å innhente informasjon 
som er av verdi ved forhandlinger med 
leverandørene.  

Samlet synes det dermed å være et større behov for 
markedsportaler i markedet for finansielle tjenester 
enn i markedet for tannhelsetjenester. Dette kan være 
årsaken til at det er etablert flere kommersielle 
markedsportaler i markedet for finansielle tjenester.  
Behovet synes imidlertid å være lavere enn i markedet 
for elektrisitet. 

I den empiriske analysen av tannlegepriser tydet den 
beregnede gjennomsnittlige prisutviklingen på at 
etablering av markedsportalen kan ha presset prisene 
nedover. Dette gjaldt særlig for de enkleste 
behandlingene, som i en del tilfeller representerer 

første kjøp i et lengre behandlingsforløp. Antallet 
negative prisendringer i ukene som sammenfalt med 
etableringen av portalen tyder også på at 
sammenligningstjenesten har hatt en skjerpende effekt 
på konkurransen, som i sin tur kan ha trukket prisene 
nedover. At prisveksten har vært lavest for de 
enkleste behandlingene er i tråd med det vi 
forventninger, ettersom priskonkurranse sannsynligvis 
er mest relevant for disse tjenestene. Videre har ikke 
analysene av prisutviklingen frembrakt noen 
indikasjoner på at koordinering av priser siden 
etableringen av markedsportalen.  

Datagrunnlaget for tannlegepriser ligger ikke til rette 
for å beregne størrelsen på faktiske kausale 
sammenhenger. Et anslag på størrelsen av den 
sannsynlige konkurranseskjerpende effekten kommer 
derfor an på hvilke antakelser man gjør om andre 
forhold som kan ha påvirket prisene. Dersom vi kan 
anta at kostnadsutviklingen har vært lik for alle 
behandlinger og vi samtidig legger til grunn at 
portalen ikke har hatt noen priseffekt på minst én av 
behandlingene, kan det hevdes at portalen har 
dempet prisene mellom 0 og 7 prosent. Nøyaktig hvor 
stor effekten har vært innenfor dette intervallet er 
avhengig av behandlingens kompleksitet. Dersom 
kostnadsveksten antas å ha vært høyere for mer 
kompliserte behandlingene enn for andre, betyr det at 
effekten har vært svakere. På den andre siden har 
effekten vært sterkere hvis man antar at konkurransen 
er noe skjerpet for også mer kompliserte 
behandlinger. 

Det er grunn til å tro at prisene på strøm i dag er 
lavere enn de ville vært i fravær av markedsportaler. 
Dette følger av at elektrisitet er et mer homogent 
produkt, og har lavere byttekostnadene, enn 
tannlegetjener. Hvis mer tilgengelig informasjon er 
egnet til å skjerpe konkurransen i markedet for 
tannhelsetjenester er det derfor trolig også egnet til å 
øke konkurransen i markedet for elektrisitet. I 
kraftmarkedet er det også grunn til å tro at risikoen 
for koordinert adferd er lavere enn i tannlege-
markedet. Selv om disse forholdene tyder på at 
portalen for kraftmarkedet kan ha hatt en større 
skjerpende effekt på konkurransen enn vi har funnet 
for tannlegeportalen, vet vi også at kommersielle 
alternativer eksisterer innenfor kraftmarkedet. Det 
betyr at den reelle gevinsten av å etablere en portal 
for kraftmarkedet må vurderes som gevinsten av at en 
offentlig portal sannsynligvis fungerer bedre enn 
kommersielle alternativer. Altså er effekten av å 
etablere en offentlig markedsportal for kraftmarkedet 
mer begrenset enn det som ville vært tilfelle dersom 
det ikke fantes noen alternativer. 

Det er også flere grunner til å tro at verdien av 
informasjon gjort tilgjengelig i finansportalen.no er 
høyere enn i portalen for tannhelsetjenester, og at 
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effekten på priser på finansielle tjenester kan ha vært 
sterkere enn effekten på tannlegepriser. På den annen 
side er det også mye informasjon om priser på 
finansielle tjenester utenom det som legges ut i 
markedsportaler – blant annet gjennom markedsføring 
og forbrukersaker i aviser. Det er derfor vanskelig å 
vurdere hvorvidt den isolerte effekten på priser av 
markedsportaler i dette markedet er større eller 
mindre enn i markedet for tannhelsetjenester. Til tross 
for dette antar vi at markedsportaler har en 

skjerpende effekt for konkurransen. Det er lite 
sannsynlig at portalen har bidratt til koordinering av 
priser, samtidig som portalen gjør det lettere for 
konsumenter å innhente priser på en rekke ulike 
tjenester, noe som virker skjerpende på konkurransen. 
Det er derfor sannsynlig at markedsportalene for 
finansielle tjenester og tannhelsetjenester har hatt 
effekter på prisutvikling i omtrent samme 
størrelsesorden.  
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Som for de øvrige markedene vil vi i dette 

kapittelet drøfte den sannsynlige effekten av en 

markedsportal for dagligvarer, basert på de 

kvalitative vurderingskriteriene presentert i 

kapittel 2. Avslutningsvis vil vi presentere 

anbefalinger som er sentrale ved innretning av 

en ny portal med tanke på å sikre et godt 

datagrunnlag for fremtidige analyser.  

6.1 Vurdering av effekter  
I den kvalitative vurderingen av sannsynlige effekter 
av en markedsportal for dagligvaremarkedet vil vi 
som for de andre portalene ta utgangspunkt i ulike 
egenskaper ved markedet. Disse vil bli drøftet opp 
mot sentrale forhold som påvirker forventet effekt av 
en portal som ble diskutert i kapittel 2.  

Vi vil også her bruke en skala fra én til syv bestående 
av pluss- og minussymboler. Egenskaper som trekker i 
retning av at markedsportal vil bidra til en 
samfunnsøkonomisk gevinst vil bli markert med pluss, 
mens egenskaper som øker sannsynligheten for at en 
portal medfører en samfunnsøkonomisk kostnad er 
markert med minus.  

Antall bedrifter 

Det nasjonale markedet for dagligvarer domineres av 
tre kjeder. Samtidig opererer de tre kjedene med 
flere profilhus, med fokus på ulike segmenter 
(fullsortiment, lavpris). I hvert geografiske marked kan 
antallet utsalg variere betydelig. At markedet er 
preget av så få aktører øker risikoen for koordinert 
adferd og en markedsportal vil alt annet likt gjøre det 
lettere for aktørene å koordinere sine priser.  

Score: - - - 

Grad av differensiering i pris og produktvilkår 

I utgangspunktet er det ingen forskjeller når det 
kommer til kjøpsvilkår mellom de ulike tilbyderne. 
Lojalitetsprogrammer kan likevel gjøre at 
prissammenligninger blir mindre relevante for noen 
kunder. Ettersom portalen i liten grad bidrar til mer 
gjennomsiktighet rundt vilkår, bidrar ikke dette til å 
forenkle koordinering. Gjennomsiktighet rundt vilkår er 
allerede tilstede, og dette gjør at faren for 
koordinering i utgangspunktet er relativt høy.  

Score: -  

Konsumenters preferanse for å samle kjøp 

Dagligvaremarkedet er et godt eksempel på et 
marked hvor tilbyderne konkurrerer gjennom å tilby et 
bredt utvalg av produkter til konsumentene. Dermed 
blir det vanskeligere for konsumentene å sammenligne 
totalpriser (pris per handlekurv). En markedsportal vil 
gjøre det lettere for konsumentene å sammenligne 
totalpriser, og dermed redusere konsumentenes 
søkekostnader. Verdien per kjøp er likevel relativt 
liten, noe som gjør at koordinering fortsatt kan 
oppnås. 

Score: + +  

Endringsfrekvens for priser og produktvilkår 

Priser i butikk endres ofte, både gjennom varige 
endringer og gjennom tilbudsprising. Dette reduserer 
verdien av historisk informasjon (kundenes egne 
erfaringer), og øker dermed den potensielle verdien 
samfunnet kan oppnå av en markedsportal. Samtidig 
er det ikke slik at kostnadene som driver priser endres 
ofte (innkjøpspriser endres hovedsakelig 1-2 ganger i 
året). Det betyr at kjedene likevel kan ha en mulighet 
til å oppnå koordinering. Det er likevel slik at kjedene 
før etablering av portalen har god oversikt over 
prisene hos sine konkurrenter. Vi legger til grunn at en 
prisportal vil gi begrenset med ny informasjon om 
priser utover det kjedene allerede har. 

Score: + + 

Sammenlignbarhet for produkturene i en prisportal 

For en stor andel av utvalget av varer hos hver kjede 
er det enkelt å gjøre prissammenligninger. For noen 
produkter vil forskjeller i utvalg på tvers av kjeder og 
profilhus (f.eks. pakningsstørrelser og egne 
merkevarer) gjøre prissammenligningen mer 
komplisert. Konsumentenes handlekurver varierer 
mellom hvert innkjøp og kan bestå av et stort antall 
varer. Dette gjør det krevende for konsumenten å 
foreta relevante sammenligninger i portalen. Portalen 
vil imidlertid gi konsumentene informasjon om hvilken 
tilbyder som har de laveste prisene for det de handler 
mye av. Kompleksiteten gjelder ikke like mye for 
kjedene, som kan være mer interesserte i å oppnå 
koordinering av priser på enkeltvarer. 

Score: + 

6. Effekten av en ny portal for dagligvarepriser 
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Kostnader ved enkeltsøk 

Fordi prissammenligning uten portal bare er mulig 
gjennom å fysisk oppsøke utsalgssteder er kostnadene 
ved enkeltsøk å anse som betydelige. Dette øker 
verdien av portalen for konsumentene. Samtidig gjøres 
innkjøp ofte, slik at konsumenten i utgangspunktet har 
gode muligheter til å samle informasjon.  

Score: + +  

Budsjettandel 

Kjøp av dagligvarer utgjør en høy andel av 
konsumentenes budsjett (vektet med 12-13 prosent i 
KPI, ekskl. tobakk og alkohol). Innkjøpene gjøres ofte 
slik at eventuelle søkekostnader sannsynligvis ikke 
oppveies av besparelsen ved et enkelt innkjøp. Høy 
budsjettandel gjør også at verdien av en kunde er stor 
for hver enkelt bedrift, noe som gjør det vanskelig å 
opprettholde koordinerte priser.  

Score: + + 

Byttekostnader 

I utgangspunktet er kostnader ved bytte av tilbyder 
ikke-eksisterende. Likevel finnes det lojalitets-
programmer som kan medføre byttekostnader for en 
del konsumenter. Lave byttekostnader medfører at 
konsumentene oftere befinner seg i en situasjon hvor 
det er aktuelt å søke etter alternativer, noe som 
trekker i retning av at en markedsportal vil være av 
verdi for konsumentene.  

Score: + + 

Grad av relevant informasjon gjennom 
markedsføring 

Omfanget av reklame i massemedier er betydelig 
blant kjedene. En del relevant informasjon blir 
tilgjengelig for et stort antall kunder gjennom priser i 
kundeaviser eller gjennom andre kanaler. 
Markedsføringen gir i liten grad informasjon om 
totalpriser på handlekurver for hver konsument. I 
tillegg brukes en stor del av innsatsen innenfor 
markedsføring på merkevarebygging og annen 
profilering som er av begrenset relevans for 
kjøpsbeslutningen. Konsumentene blir derfor i liten 
grad eksponert for informasjon som er relevant for 
kjøpsbeslutningen, noe trekker i retning av at en 
markedsportal vil gi verdi for konsumentene.  

Score: + 

Kostnadene ved å betjene en søkende kunde 

Kjedenes kostnader ved å betjene søkende kunder er 
ikke-eksisterende. Priser på produkter fremkommer i 
butikkhyllene uten behov for individuell fortolkning. 
Det betyr at kjedene alt annet likt har lite å tjene på 
å bli med i portalen, og at portalen ikke bidrar særlig 
til å forenkle koordinering.  

Score: 0 

Etableringsbarrierer 

Etableringsbarrierene innenfor dagligvaremarkedet er 
betydelige. Disse knytter seg blant annet til 
stordriftsfordeler i distribusjon og logistikk, i tillegg til 
at store aktører oppnår gunstige innkjøpsbetingelser. 
Det er usannsynlig at portalen vil føre med seg 
nyetableringer, og etableringshindringene øker faren 
for koordinert adferd.   

Score: - - - 

Oppsummering 

Det er flere egenskaper ved dagligvaremarkedet som 
legger til rette for koordinert adferd. Høye 
etableringsbarrierer og få aktører gjør at risikoen for 
at kjedene koordinerer sine priser er til stede. Trolig 
blir denne risikoen imidlertid i liten grad påvirket av 
etableringen av en markedsportal for dagligvarer. 
Dette skyldes at aktørene slik situasjonen er i dag, 
uten en markedsportal, har inngående kjennskap til 
sine konkurrenters priser. En markedsportal for 
dagligvarer vil således ikke gi kjedene bedre 
informasjon om konkurrentenes priser, og øker dermed 
trolig ikke risikoen for koordinert adferd.  

Det er også mange forhold som trekker i retning av at 
en markedsportal vil gi positive samfunnsøkonomiske 
gevinster. Konsumentenes har et sterkt ønske om å 
kjøpe produktene i samme butikk, endringsfrekvensen 
på prisene er høye og kostnadene ved enkeltsøk er 
høye som følge av at fysisk oppmøte er en 
forutsetning for å observere prisene. Dagligvarer 
representerer en betydelig kostnad for forbrukerne, 
samtidig som byttekostnadene er lave. Dette er også 
egenskaper ved markedet som trekker i retning av at 
en markedsportal vil ha stor verdi for konsumentene.  

Produktene er også mulige å sammenligne i en 
markedsportal. Dette forutsetter imidlertid at portalen 
er utformet slik at konsumentene kan sammenligne 
totalpris (en handlekurv). Sammenligning av 
enkeltprodukter vil trolig gi begrenset verdi for 
konsumentene.  
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Tabell 9: Oppsummering – vurdering av egenskaper 
og vurderinger for dagligvaremarkedet  

Egenskap Score 

Antall bedrifter - - - 

Grad av differensiering i pris og 
produktvilkår 

- 

Konsumenters preferanse for å samle 
kjøp 

+ + 

Endringsfrekvens for priser og 
produktvilkår 

++ 

Sammenlignbarhet for produkter i en 
prisportal 

+ 

Kostnader ved enkeltsøk + + 

Budsjettandel + + 

Byttekostnader + + 

Grad av relevant informasjon gjennom 
markedsføring 

+ 

Kostanden ved å betjene en søkende 
kunde  

0 

Etableringsbarrierer - - - 

 

Vurdering av eventuelle kommersielle alternativer 

Hva som er det relevante sammenligningsgrunnlaget 
når man skal vurdere effektene av en offentlig 
markedsportal for dagligvarer er avhengig av 
sannsynligheten for at en kommersiell aktør vil 
etablere en tilsvarende portal, i en situasjon hvor 
Forbrukerrådet ikke gjør det.  

Det er vår vurdering at det er lite trolig at en 
kommersiell aktør i fremtiden vil etablere en 
markedsportal for dagligvarer. Dette skyldes at 
insentivene til å etablere en portal er få siden 
kostnaden av å etablere og drifte portalen trolig er 
større en nytten for en kommersiell aktør. Verdien av å 
delta i portalen for kjedene er sannsynligvis ikke så 
stor at betalingsviljen per kjede er tilstrekkelig for å 
dekke kostnadene av å utforme og drive en portalen. 
Dette skyldes at en portal ikke vil bidra til økt 
informasjon for kjedene, samtidig som at kostnaden av 
å betjene søkende konsumenter for kjedene er lav. 
Muligheten for annonseinntekter er trolig også 
begrenset.  

Sammenlignet med de øvrige markedene som har 
vært gjenstand for drøfting, kan det argumenteres for 
at forholdene ligger like godt til rette for gunstige 
effekter av en dagligvareportal. Våre analyser har 
blant annet belyst hvordan at etableringen av en 
portal for tannlegepriser har vært gunstig for 
konsumenter gjennom et negativt prispress, selv i 

lokale markeder med få tilbydere. Det er dermed 
sannsynlig at en ny portal for sammenligning av priser 
på dagligvarer, også vil være til gevinst for 
forbrukere og for samfunnet. Samtidig gjør 
tilgjengelighet på relevante data det utfordrende å 
fastslå størrelsen på oppnådde effekter av tidligere 
etableringer med sikkerhet. Det gjør også at 
forventningene om effekter av ny dagligvareportal 
blir mer usikre. 

6.2 Anbefalinger for lansering av 
ny portal for dagligvarepriser 
Våre analyser har belyst hvordan etableringen av tre 
markedsportaler sannsynligvis har ført med seg 
gunstige effekter for norske forbrukere. Utover å 
bidra med nytte direkte gjennom reduserte kostnader 
forbundet med å søke etter alternative tilbydere, har 
markedsportalene sannsynligvis skjerpet konkurransen 
i hver av de tre markedene. Videre finner vi ingen 
tegn til at portalene skal kunne ha bidratt til 
koordinering av priser mellom tilbydere.  

Imidlertid er konklusjonene når det kommer til faktiske 
effekter fortsatt usikre. Den kvantitative analysen av 
tannlegepriser viser utvikling i etterkant av 
etableringen av portal, men data for en relevant 
kontrollgruppe er ikke tilgjengelig. Det betyr at det i 
prinsippet ikke er mulig å estimere et reelt kausalt 
forhold mellom etableringen av portalen og den 
observerte prisutviklingen. Alle vurderinger om 
sannsynlig effekt av portalen må derfor hvile på 
antakelser om utvikling i andre forhold som kan ha 
påvirket prisene i samme tidsrom. I markedene for 
finansielle tjenester og kraft er heller ikke data 
tilgjengelig som gjør det mulig å estimere størrelsen 
på eventuelle kausale sammenhenger. Dermed står 
prinsipielle spørsmål til markedsportalenes rolle 
fortsatt til en viss grad åpne. 

Mangelen på egnede datagrunnlag gjør det 
interessant å vurdere innretningen av ny 
dagligvareportal nærmere. Det er svært verdifullt for 
analyseformål dersom den nye markedsportalen kan 
innrettes med tanke på å sikre tilgang på data med 
definerte tiltaks- og kontrollgrupper. Hvis slike data 
sikres, kan vi i tillegg til å håpe på gunstige effekter 
for konsumentene, forvente at norske myndigheter får 
en forbedret forståelse av den virkelige betydningen 
av markedsportaler for økonomien. 

Med tiltaksgruppe menes en gruppe av aktører som 
utsettes for en bestemt behandling eller tiltak. 
Kontrollgruppen er definert som en gruppe med ellers 
like egenskaper som tiltaksgruppen, men som ikke blir 
utsatt for den samme behandlingen. Dersom gruppene 
kan antas å agere likt ved lik behandling, og alle 
andre forhold enn ett bestemt eksperiment treffer 
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gruppene på lik måte, kan eventuelle forskjeller i 
måten de agerer tilskrives effekten av tiltaket som har 
truffet tiltaksgruppen, men ikke kontrollgruppen.  

For å måle effekten av en ny markedsportal med bruk 
av tiltaks- og kontrollgruppe er det nødvendig at 
tiltaket, som i dette tilfellet er etablering av ny portal, 
ikke treffer hele markedet på samme tid. En 
kontrollgruppe kan imidlertid defineres dersom 
portalen lanseres på ulike tidspunkter for ulike lokale 
markeder. Da kan ulike lanseringstidspunkt gjøre at 
det oppstår midlertidige forskjeller i prisutvikling 
mellom markeder hvor portalen har blitt tilgjengelig 
og markeder hvor portalen ennå ikke er tilgjengelig. 
Forskjellene kan tilskrives et årsaks-virkningsforhold 
mellom portalen og observert prisutvikling hvis de 
lokale markedene kan antas å ellers være like.  

Den viktigste utfordringen med å sette opp tiltaks- og 
kontrollgrupper for å evaluere effekten av ny 
markedsportal for dagligvarer er at det er vanskelig 
å sikre at kontrollgruppen ikke i det hele tatt påvirkes 
av tiltaket. For eksempel er det umulig å stenge 
konsumenter tilhørende visse geografiske markeder 
ute fra portalen, selv om den bare skulle inneholde 
priser innhentet fra andre lokale markeder. Ettersom 
dagligvaremarkedet karakteriseres av konkurranse 
mellom tre nasjonale aktører er det også vanskelig å 
garantere at priskonkurranse i ett lokalmarked ikke 
påvirker kjedenes prissetting i andre markeder, selv 
om kjøpmennene har en del innflytelse over prissetting 
i sine egne butikker. Videre er det viktig å bemerke at 
dagligvaremarkedet i perioden før etablering ikke i 
seg selv er en ideell kontrollgruppe fordi 
sannsynligheten er relativt stor for at uobserverbare 
faktorer kan gjøre at prisnivået er ulikt før og etter 
etablering av portalen. 

Som en alternativ kan man se for seg en kontroll-
gruppe bestående av enkeltvarer fra kjedenes utvalg. 

Hvis prissammenligning bare gjøres tilgjengelig for 
deler av kjedenes totale vareutvalg, vil en eventuell 
intensivering av priskonkurransen bare gjelde deler av 
markedet. En eventuell styrket mulighet for å 
koordinere priser vil også bare gjelde deler av 
vareutvalget. Et relevant argument mot denne 
strategien for å avdekke effekter er at en 
markedsportal for deler av det totale vareutvalget 
ikke bidrar med samme verdi for konsumenter som det 
en komplett portal vil gjøre.8 Dette kan bidra til at 
økningen i konkurransetrykk også blir mer begrenset, 
ettersom færre kunder vil orientere seg gjennom 
portalen. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at en 
eventuell koordineringseffekt ikke er gjeldende for 
enkelte produkter som inkluderes i en delvis lansering 
av portalen. Dermed kan en stegvis lansering av 
portalen hvor bare deler av produktutvalget 
inkluderes i første steg brukes til å avdekke hvorvidt 
koordinering i det hele tatt spiller en rolle når en 
portal etableres for dagligvaremarkedet. Dersom den 
delvise lanseringen på den annen side avdekker 
positive effekter av lanseringen i første steg, må det 
forventes at de reelle effektene av fullstendig 
lansering er større enn dette. 

Uansett hvilken strategi som velges for lansering av 
portalen er det svært nyttig dersom prisutvikling også 
kan analyseres for perioden forut for lansering. 
Dersom analysen vil fokusere på prisutvikling i lokale 
markeder kan dette være utfordrende med hensyn til 
rapportering fra kjedene. For prisnivået nasjonalt er 
imidlertid historisk utvikling for dagligvarepriser på 
varekodenivå tilgjengelig for en periode på minst tre 
år tilbake i tid. I utgangspunktet gjør dette 
dagligvaremarkedet godt egnet til en empirisk 
analyse av effekten av ny markedsportal. Dette gjør 
det også attraktivt å velge en lanseringsstrategi som 
fokuserer på prisutvikling i ulike produktgrupper, fordi 
historisk utvikling vil være tilgjengelig for både tiltaks- 
og kontrollgruppe. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                      
8 I tillegg vil det kunne hevdes at en portal som tilbyr 
prissammenligning for deler av handlekurven vil kunne få 
uønskede effekter i form av intensivert priskonkurranse på 
deler av vareutvalget, som påvirker marginene negativt på 

leverandørsiden i markedet. For en begrenset periode, og 
med et stort utvalg av varer i portalen, er potensialet for 
slike skadevirkninger likevel lite.   
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8.1 Behandlinger som inngår i 
hvakostertannlegen.no 

Behandling 
Antall 

klinikker 

Rotfylling av vital tann med 1 rotkanal 1165 

Rotfylling av avital tann med 3 eller 4 
rotkanaler på to besøk 

776 

Middels stor fylling 1202 

Helkeramisk krone på en jeksel 757 

Stor fylling 1146 

Rotfylling av avital tann med 2 
rotkanaler på to besøk 

777 

Første konsultasjon hos kjeveortoped, 
pasient under 20 år 

714 

Helkeramisk krone på et implantat i 
overkjevens front 

784 

Rotfylling av vital tann med 2 
rotkanaler  

1174 

Rotfylling av avital tann med 1 rotkanal 
på 2 besøk 

791 

Ukomplisert ekstraksjon av tann eller 
rot 

1159 

Rotfylling av vital tann med 3 eller 4 
rotkanaler 

1123 

Behandling av marginal periodontitt 984 

Kirurgisk innsetting av implantat i 
overkjevens front 

808 

Kirurgisk fjerning av retinert tann eller 
dyptliggende rot 

1094 

Liten fylling 1190 

Undersøkelse med 2 røntgenbilder 1153 

Tillegg for Kirurgisk Inngrep ved 
behandling av marginal periodontitt 

931 

Tannrens 1157 

Metall-keramikk krone på et implantat i 
overkjevens front 

898 

Første konsultasjon hos kjeveortoped, 
pasient over 20 år 

721 

Undersøkelse med 2 røntgenbilder og 
enkel tannrens 

1111 

 

 

8. Vedlegg 
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