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MATMAKT TIL
FORBRUKERNE
Er dagligvareportal løsningen?
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1 Sammendrag
Matkjedeutvalget (NOU 2011:4) gikk inn for at det bør utvikles verktøy for å gjøre forbrukerne bedre i
stand til å sjekke vareutvalg og kvalitet, og sammenlikne priser på dagligvarer. Forbrukerrådet har
fått i oppdrag å utrede om ett eller flere slike verktøy kan utvikles, og i tilfelle hvordan det kan se ut.
Portal
Forbrukerrådets konklusjon er at matkjedeutvalgets ønske best lar seg realisere gjennom en
internettbasert dagligvareportal. En slik dagligvareportal bør gi tilgang til alle relevante opplysninger
om matvarene som tilbys i norske dagligvarebutikker i sanntid, deriblant pris og innhold.
I tillegg til en dagligvareportal beregnet for alle plattformer, bør det også legges vekt på
funksjonalitet for smarttelefon. Smarttelefonversjonen bør blant annet gi mulighet for skanning av
varens strekkode ute i butikk, slik at forbruker i kjøpssituasjonen kan få opp informasjon om
produktene.
Forbrukerrådet mener at sanntidspriser og informasjon om hver enkelt vare i hver enkelt butikk er
realistisk å kunne vise i en dagligvareportal i løpet av 2-3 år. Dersom det er politisk vilje til å
gjennomføre tiltaket om en mulig informasjonsløsning for forbrukerne i dagligvaremarkedet, kan
Forbrukerrådet i samarbeid med bransjen utvikle en dagligvareportal.
Dagligvaremarkedet
Det er flere forhold som taler for at det bør opprettes en dagligvareportal. Dagligvaremarkedet byr på
et utall variabler på flere tusen forskjellige produkter. I dag styres valgene vi tar i stor grad av
kjedenes markedsføring og hylleplassering. Tilbudssiden i dagligvaremarkedet består i hovedsak av
fire store paraplykjeder som via 4000 butikker i praksis betjener hele befolkningen - 2,2 millioner
norske husstander. Sammenliknet med andre bransjer er handlehyppigheten svært høy. Det
omsettes årlig dagligvarer for 150 milliarder kroner i Norge.
En dagligvareportal retter seg dermed mot en svært stor gruppe forbrukere i et svært stort marked,
som de svært ofte agerer i. Markedets størrelse tilsier et tilsvarende stort potensial når det gjelder
nyttegevinster. Selv små bevegelser i markedet vil kunne få stor betydning. Dersom en
dagligvareportal medvirker til at husholdningenes besparelse er 0,1 prosent, som er et konservativt
anslag, vil det tilsi en nytteverdi for husholdningene på ca 150 millioner kroner årlig.
Forbrukernes situasjon
Forbrukerrådet har i sammenheng med utredningen gjennomført en landsrepresentativ
spørreundersøkelse. Svarene fra undersøkelsen viser blant annet at norske forbrukere i
gjennomsnitt har fire butikker innenfor sin naturlige handleavstand. Med andre ord har de aller fleste
forbrukere flere reelle valg når de skal bestemme seg for hvilken dagligvarebutikk de ønsker å
benytte. Mange forbrukere svarer også at de ville ha endret sine handlevaner, dersom de hadde fått
lettere tilgang til pris, innhold og annen informasjon om matvarene som tilbys i norske
dagligvarebutikker.
Med slik tilgang til informasjon mener om lag 4 av 10 at det er sannsynlig at de ville blitt mer
bevisste på kostholdet sitt. Nesten halvparten tror de ville kjøpt mat av høyere kvalitet. Om lag 4 av
10 tror de ville blitt flinkere til å planlegge innkjøpene sine. Og rundt halvparten tror de ville ha blitt
mer prisbevisste og følgelig ville ha spart penger.
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Priseffekt
Forbrukerrådet konkluderer med at en dagligvareportal med sammenliknbar informasjon har
potensial til å flytte makt til forbrukerne. Når makt flyttes til forbrukerne, vil aktørene i
dagligvaremarkedet stimuleres til å tilpasse seg, blant annet gjennom økt priskonkurranse.
Helseeffekt
Foruten sanntidspriser vil en dagligvareportal kunne gi informasjon om matvarenes innhold,
deriblant innhold av energi, sukker, salt, karbohydrater, proteiner og ulike typer fett, som mettet og
herdet fett. I tillegg vil portalen kunne gi informasjon om stoffer som kan fremkalle allergiske
reaksjoner.
Slik informasjon vil kunne stimulere forbrukeren til å kjøpe sunnere matvarer. Dermed vil man også
kunne oppnå folkehelseeffekter.
Miljø- og etikkaspekter
I tillegg til pris- og innholdsinformasjon, vil dagligvareportalen også kunne inneholde informasjon
knyttet til miljø, dyrevelferd og etisk handel. Om denne typen informasjon påvirker forbrukerens valg,
vil en dagligvareportal i tillegg kunne skape miljø- og etikkeffekter.
Utvalgsaspekt
Et fjerde aspekt, er å gjøre forbrukeren oppmerksom på matvarer som produseres og selges av små
aktører. Denne typen synlighet vil gi mulighet for økt markedsadgang for slike aktører, noe som i
neste omgang direkte og indirekte vil kunne gi økt utvalg for forbrukeren og bedre konkurransen i
markedet.
Et mål med dagligvareportalen er å redusere etableringshindringene gjennom å synliggjøre
produkter som ikke er i hyllene i den enkelte butikk. Dagligvareportalen må sørge for at
småskalaprodusenter og spesialforretninger også kan rapportere inn sine priser og produktdata.
Dette gjør at vi kan få et bredere vareutvalg som forbrukere, og at vi ikke kun er prisgitt butikkens
utforming og vareplassering som kjøpspåvirkning, men også vil kunne gå utenom butikken for å
handle gode matvarer. Dagligvareportalen vil således legge til rette for at småskalaprodusenter vil
kunne etablere salg utenfor dagligvarekjedene og deres regime med hylleplassering og
bonusavtaler.
Hjemmelsgrunnlag for innhenting av data
Etter Forbrukerrådets syn er sanntidsinformasjon et avgjørende suksesskriterium for en
dagligvareportal. Om aktørene fritt skal kunne velge å rapportere til en slik portal, vil det trolig føre til
at portalen ikke vil få full oppslutning. Flere av aktørene i bransjen er skeptiske til en
dagligvareportal.
Samtidig har Forbrukerrådet god erfaring med «pliktavlevering» av data til finansportalen.no og
hvakostertannlegen.no. En ordning med «pliktavlevering» av data bør derfor etter Forbrukerrådets
syn også etableres for en dagligvareportal.
En «pliktavlevering» av priser kan sees på som en naturlig videreutvikling av den allerede gjeldende
plikten til å ha pris på alle varer. Det er i økende utstrekning ikke lenger brosjyrer og besøk i
butikken som er forbrukernes viktigste kilde til prisinformasjon, men internett. Med internett
gjennomgår samfunnet en stor teknisk endring. Prisopplysningene må følge etter.
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Prisinformasjon
Dagligvareportalen bør ta høyde for at det både er mulig å vise sanntidsinformasjon om pris, samt
gjennomsnittspris for en vare for en gitt periode. Utelukkende enten sanntidsprising eller
gjennomsnittsprising vil gi større muligheter for prismanipulasjon fra dagligvarekjedenes side. Blant
annet ved at det kan spekuleres i å holde prisene lavere på tidspunkter hvor forbrukerne aktivt
benytter portalen, for så å sette de opp på de tidspunktene det handles mest, typisk om
ettermiddagen og lørdager.
Forbrukerrådets utredning viser at det er realistisk å få på plass en dagligvareportal med
sanntidspriser, men per i dag kan ikke dagligvarekjedene levere denne informasjonen på varer i den
enkelte butikk. Skulle man tatt utgangspunkt i dagens løsninger, vil en dagligvareportal måtte nøye
seg med priser levert sentralt fra kjedehusene og da antakeligvis som maksimalpriser på varene.
Dette ville ført til en lite tilfredsstillende løsning for forbruker.
Utviklingen av butikkenes egne datasystemer fører imidlertid til at det er realistisk at sanntidspriser
på hver enkelt vare i hver enkelt butikk er mulig å rapportere inn til en dagligvareportal i løpet av 2-3
år. Det er uansett naturlig at et utviklingsløp for en dagligvareportal tar omtrent samme tid.
Forbrukerrådet har også fått indikasjoner på at denne type systemer antakeligvis allerede er klare,
men ikke implementert hos dagligvarekjedene. Dersom det er politisk vilje til å gjennomføre tiltaket
om dagligvareportal, og det avsettes midler til å starte forprosjekteringen, kan Forbrukerrådet i
samarbeid med dagligvarebransjen kravspesifisere løsninger som sikrer at man får kompatible
systemer. Dagligvarekjedene vil da også ha anledning til å ta kostnaden for implementering av nye
systemer over flere år.
Produktinformasjon
Med matinformasjonsforordningen som trer i kraft i desember 2014 vil det være lovpålagt å merke
ferdigpakkede matvarer med ingrediensliste og næringsdeklarasjon. Produktinformasjon om slike
emballerte varer er mulig å hente ut via Tradesolution. Så vidt Forbrukerrådet kan gjøre rede for, har
Tradesolution allerede lagt til rette for at leverandørene kan legge inn all relevant informasjon om
varene. Såfremt leverandørene benytter seg av denne muligheten kan lovpålagt produktinformasjon,
samt ulike frivillige merkeordninger, hentes ut herfra.
Dersom det etableres alternative databaser med produktinformasjon kan også de benyttes, men
Forbrukerrådet antar at det mest kostnadseffektive for bransjen er å benytte den allerede
eksisterende databasen.
Det er dog ikke realistisk å få produktinformasjon for varer som ligger utenfor Tradesolution per i
dag. Så langt Forbrukerrådet har funnet ut, eksisterer det ingen tilsvarende database som
Tradesolution for ikke-emballerte matvarer, for eksempel fersk fisk og kjøtt, frukt og grønt (generisk
innhold av disse matvarene finnes i Matvaretabellen). Matinformasjonsforordningen gjelder heller
ikke merking av denne type mat.
Skal en dagligvareportal kunne levere informasjon også om disse varene, kan man tenke seg to
alternativer for hvor dette kan hentes fra: Det første alternativet er at produktinformasjon om disse
varene også blir lagt inn i Tradesolution eller at det etableres en tilsvarende database, slik at
produktinformasjonen kan hentes derfra på lik linje med emballerte varer. Det andre - og kanskje
mest realistiske - alternativet er at produktinformasjon om ikke-emballerte varer, hentes fra
butikkenes egne systemer på lik linje med pris. Innenfor merkeplikten for ferskvare solgt over betjent
disk, ligger det allerede krav om at forbruker skal kunne få informasjon om varen på forespørsel.
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Denne informasjonen må nødvendigvis følge ferskvarer, og det er realistisk å anta at den
teknologiske utviklingen tilsier at denne informasjon blir digitalisert, der den ikke allerede er det.
Teknologi
En dagligvareportal vil måtte benytte frontlinjeteknologi. Etter Forbrukerrådets syn vil imidlertid en
slik portal ikke kreve utvikling av helt ny teknologi. De ulike applikasjonene som beskrives i vår
rapport, vil alle operere mot en database bestående av om lag 50.000 varer. Hver vare vil følges av
lovpålagt produktinformasjon, eventuelle offentlige kvalitetsmerker, samt pris i de butikker som
rapporterer til portalen.
Kostnader
Forbrukerrådet anslår at en fullverdig dagligvareportal vil koste omlag15 millioner kroner å utvikle fra
forprosjekt til ferdig løsning, og Forbrukerrådet vil satse på å drifte tjenesten på lik linje med
finansportalen.no og hvakostertannlegen.no. I tillegg vil det være kostnader for bransjen for å
tilpasse sine systemer og sikre datakvaliteten.
Konkurransevirkning
Forbrukerrådet mener at en dagligvareportal ikke gir vesentlig tilleggsinformasjon for
dagligvarekjedene som disse har behov for i forbindelse med overvåking av konkurrenter. Det er
allerede stor gjennomsiktighet i markedet. En slik informasjonsløsning vil derfor primært bidra til at
forbrukerne (ikke dagligvarekjedene) får mer informasjon som disse kan nyttiggjøre seg.
Dagligvareportalen bør imidlertid utvikles i tett dialog med Konkurransetilsynet.
Anbefaling
Forbrukerrådet anbefaler at det opprettes en dagligvareportal. Portalen vil gi forbrukerne makt og
mulighet til å ta bedre valg i dagligvaremarkedet. Tjenesten skal gi forbrukerne sammenliknbar
informasjon om innhold i produkter, pris, opprinnelse og hvor de kan få tak i varen.
En dagligvareportal forutsetter politisk vilje og handlekraft. Det må materialisere seg gjennom
lovverk som pålegger dagligvarekjedene å rapportere priser og produktinformasjon til en
dagligvareportal, og midler til både forprosjekt, utvikling og drift av denne.
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2 Innledning
NOU 2011: 4 (Matkjedeutvalget) anbefalte at det ble utviklet bedre verktøy for å lette forbrukernes
muligheter for å sjekke vareutvalg, kvalitet og for å kunne gjennomføre prissammenlikninger.
Matkjedeutvalget mente at en dagligvareportal bør bidra til at den enkelte forbruker får bedre
informasjon om alle alternativene som er tilgjengelig i markedet. Målet med en mulig ny
informasjonsløsning skal være å legge til rette for at den enkelte forbruker skal kunne gjøre bedre
valg, og å bidra til skjerpet konkurranse.
Det er mulig å lage en slik dagligvareportal for forbrukerne. Tjenesten vil flytte makt til forbrukerne
ved å gi sammenliknbar oversikt over valgmulighetene. Gode valg tas ut fra oversiktlig og
sammenliknbar informasjon.
Forbrukerrådet har valgt å kalle sine sammenlikningstjenester for markedsportaler og ikke
prisportaler. Hovedargumentet for dette er at innenfor nesten ethvert marked er det kvaliteter og
egenskaper ved både produkter og tjenester, i tillegg til prisen, som er med på å avgjøre våre
kjøpsvalg. Dette gjør, etter Forbrukerrådets syn, seg også i stor grad gjeldende i
dagligvaremarkedet. Kvalitetsmessige forskjeller, ingredienser og næringsinnhold i dagligvarer
berører folkehelsen daglig og direkte. En dagligvareportal skal sikre korrekt og sammenliknbar
informasjon om matvarer og på den måten bidra til at forbrukerne kan ta gode valg i
dagligvaremarkedet.
I det norske dagligvaremarkedet dekker de fire største aktørene til sammen nesten 100 prosent av
markedet. Ifølge forbrukerne selv, har de i gjennomsnitt fire av disse butikkjedene innenfor sin
naturlige handleavstand. Med andre ord har de aller fleste forbrukere reelle valg når de skal
bestemme seg for hvilken butikk de skal gjøre matinnkjøpene sine i. Dette innebærer at forbrukere
over hele landet vil kunne få nytte av å bruke en dagligvareportal, hvor de kan finne og sammenlikne
ulik informasjon.
Dersom vi tenker oss at forbrukerne hadde hatt tilgang til alle relevante opplysninger om pris,
innhold og annen informasjon om matvarene som tilbys i norske dagligvarebutikker, svarer
forbrukerne selv at dette kunne føre til visse endringer i deres handlevaner og kosthold. Rundt
halvparten av den voksne befolkningen tror de ville spart penger og blitt mer prisbevisste som følge
av en slik informasjonstilgang, og nesten like mange tror de ville kjøpt mat av høyere kvalitet.
Omtrent 4 av 10 tror det er sannsynlig at de ville blitt mer bevisst på sitt kosthold, og en like stor
andel tror de ville blitt flinkere til å planlegge innkjøpene sine.
En dagligvareportal skal gi informasjon og motivasjon til forbrukerne slik at de kan ta gode valg når
de gjør sine dagligvareinnkjøp.
Samtidig legger en dagligvareportal til rette for et bredere utvalg av matvarer ved at mindre aktører
kan profilere sine produkter utenom dagligvarekjedene. Produkter fra småskalaprodusenter,
spesialforretninger og nettbutikker vil få samme synlighet i portalen som produkter fra de større
aktørene.
Med utgangspunkt i det ovenstående foreslår Forbrukerrådet følgende resultatkjede for en
dagligvareportal:
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Handlelappen gir deg makt
Dagligvarer kan vurderes
es etter en rekke dimensjoner. Når du har puttet en vare i trillevognen i
butikken, har du gjort et valg innenfor dem alle. Du har godtatt prisen, ingrediensene,
tilsetningsstoffene, dyrevelferden, miljøeffektene, produksjonsforholdene og helsevirkningen,
helsevirkningen for å
nevne noe.
For å kunne gjøre bedre valg, som er i tråd med de preferanser man har, må en planlegge
innkjøpene basert på sammenlikknbar informasjon. Velger man annerledes,, kan man spare penger,
bli sunnere og spise bedre mat. Man kan påvirke miljøet, dyrevelferden, arbeidsvilkår og støtte
rettferdig handel – alt etter hva man selv legger vekt på.
på
Siden dagligvaremarkedet
edet er så omfattende,
omfattende, vil selv små forbedringer for hver forbruker kunne ha
en stor samlet effekt.
En dagligvareportal vil samle inn priser og informasjon om ingredienser og næringsinnhold for
dagligvarer i tilnærmet
lnærmet sanntid. Den vil også legge til rette for å inkludere andre egenskaper for
varene, og for eksempel kunne ta sikte på å vurdere miljøvirkninger, bærekraft og sunnhet.
sunnhet Det er
naturlig at ordninger som Nøkkelhullet,
Nøkkelhull Nyt Norge og Miljømerket Svanen med flere kan synliggjøres
i løsningen.
Når 85 prosent av oss ikke handler så sunt som vi ønsker, kan det skyldes
skyldes manglende planlegging.
1
Matkjedeutvalget skriver at vi bruker «butikken som handlelapp» og vi lar dermed butikken
but
styre så
vel hvilke behov som skal dekkes,
dekkes som hvordan.
En dagligvarevareportal bør inneholde relevant informasjon om hver enkelt vare, men fokus bare på
enkeltvarer vil gi begrenset bruk. Løsningen bør tilrettelegge for at du kan lese av strekkoden
strekkode med
mobiltelefonen i butikken og
g få opp opplysninger om varen. Dermed kan en dagligvareportal bidra til
1

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/nou
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/nou-er/2011/nou-2011-4/7.html?id=640234
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bedre prisopplysning før kjøp der hvor varene er mangelfullt merket på utsalgsstedet, samt skape
mekanismer som fører til bedre merking.
Handlelappen gir forbrukeren kontroll, men det krever litt arbeid å skrive handlelapp.
Dagligvareportalen kan bli en tjeneste som er i stand til å generere handlelapper automatisk, med
utgangspunkt i forbruk av dagligvarer over en gitt tidsperiode. Tjenesten kan også dele opp
handlelisten i småinnkjøp og større, ukentlige innkjøp. Tjenesten vil vise hva dine planlagte innkjøp
koster, hvilke ingredienser de inneholder, næringsverdi, tilsetningsstoffer etc.

Dagligvaremarkedet2

2.1

De siste tiårene har det skjedd store strukturendringer i norsk dagligvaresektor. På midten av
åttitallet startet en aktiv utvikling av ulike butikkjeder og nye konsepter, og i løpet av en tiårsperiode
ble fire kjedesammenslutninger totalt dominerende. Disse fire paraplykjedene, som består av
NorgesGruppen, Coop, REMA 1000 og ICA, dekker i dag bortimot hele det norske
dagligvaremarkedet (96,2 prosent markedsandel i 2011). En femte aktør, Bunnpris, utgjør de
resterende 3,8 prosentandelene. Bunnpris er en selvstendig kjede, men har innkjøps- og
distribusjonssamarbeid med REMA 1000.
I tillegg til de ovennevnte dagligvarekjedene, omsettes det dagligvarer i andre utsalgssteder som
kiosker, bensinstasjoner og spesialforretninger. Det tilbys også diverse dagligvarer innenfor flere
varegrupper i lavprisbutikker, som ikke har dagligvarer som sin hovedkategori. Dessuten skjer en
vesentlig del av dagligvareomsetningen via ferdigmatforretninger og restauranter av ulike slag.
De ulike butikkonseptene spenner fra velassorterte hypermarkeder og supermarkeder til nærbutikker
og lavprisbutikker med et mer begrenset vareutvalg. Totalt står lavprisbutikkene for nær 55 prosent
av dagligvareomsetningen (2011), noe som gjør at disse blir dominerende i markedet.
Det har utviklet seg en betydelig grad av forpliktende samarbeid mellom grossist-, distribusjons- og
detaljistleddet gjennom vertikal integrasjon og ulike former for partnerskap i dagligvaresektoren, noe
som sikrer at kjedene får eierskap i hele verdikjeden, og dermed økt kontroll og innflytelse.
Produktspekteret som tilbys i norske dagligvarebutikker, kan beskrives på ulike måter.
Varegruppeinndeling i henhold til Markedsrapporten fra Nielsen omfatter over 200 varegrupper
3
fordelt på følgende hovedkategorier :
•
•
•
•
•

Drikkevarer
Dypfryst mat
Dyremat og -pleie
Fersk mat
Hygiene og kosmetikk

2

Dette kapittelet baserer seg i all hovedsak på publikasjonen Dagligvarehandel og mat 2013, utgitt av Norsk institutt for
landbruksøkonomisk forskning (NILF) v/ Ivar Pettersen (red.), supplert med informasjon fra dagligvarekjedenes egne
nettsider. Dagligvarehandel og mat 2013 baserer seg stort sett på tall fra 2011. For en mer utfyllende beskrivelse av det
norske dagligvaremarkedet henvises til denne publikasjonen i sin helhet.
3

For utfyllende oversikt over varegruppeinndeling i henhold til Markedsrapporten 2013 fra Nielsen. I tillegg kommer ferske
grønnsaker, frukt og bær. Dette er ikke innarbeidet i Nielsens markedsrapport, men Nielsen henviser i denne sammenheng til
«Totaloversikten», som utarbeides av Opplysningskontoret for frukt og grønt. Totaloversikten har til hensikt å gi en objektiv og
nøytral oversikt over utviklingen av forbruket av frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge.
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•
•
•
•
•

Husholdningsprodukter
Langtidsholdbar mat
Meieriprodukter
Sukkervarer og sjokolade
Tobakk og sigaretter
4

Fremveksten av egne merkevarer (EMV) har også vært en sterk trend som i økende grad har
preget det norske dagligvaremarkedet de siste årene. EMV finnes innenfor de fleste
produktkategorier, og alle de fire paraplykjedene har EMV i sitt varesortiment.
Nedenfor vises dagligvarekjedenes andel av total netto omsetning i 2011 (endring fra 2010 i
parentes). Grafikken er hentet fra Dagligvarehandel og mat 2013 (NILF)

NorgesGruppen
NorgesGruppen er den desidert største dagligvaregrupperingen, med en andel på 37,4 prosent av
den totale dagligvareomsetningen i 2011, og med 1773 dagligvarebutikker ved utgangen av 2011.
NorgesGruppen er organisert i ulike kjedekonsepter:
Meny, som står for 24,2 prosent av omsetningen i Norgesgruppen, er en landsdekkende kjede med
store supermarkeder som fører cirka 13 000 varelinjer.
4

EMV er definert som dagligvarekjedenes egne merkevarer som selges eksklusivt i detaljistens eget system. EMV
introduseres enten ved at kjeden integrerer nedover mot produsentleddet, eller ved at kjeden avtaler eksklusiv produksjon og
leveranse av EMV med en uavhengig produsent. Definisjon hentet fra Dagligvarehandel og mat 2013 (NILF)
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Spar og Eurospar består av mindre supermarkeder med 3000-8000 varelinjer, og er representert
over hele landet.
Lavpriskjeden Kiwi er også landsdekkende, og er det største konseptet med over 40 prosent av
NorgesGruppens omsetning. Kiwi-butikkene tilbyr 3500-4300 varelinjer.
Joker er et nærbutikkonsept med 2000-4000 varelinjer, og butikkenes omsetning utgjør 8,9 prosent
av den totale omsetningen til NorgesGruppen.
Ultra og Centra-butikkene utgjør kun 2,4 prosent av NorgesGruppens omsetning, men har opp mot
20 000 varelinjer og kan karakteriseres som hypermarkeder. Pr. i dag finnes det 8 slike butikker,
hvorav 7 er lokalisert i Oslo og Akershus (kilde: NorgesGruppens hjemmeside.)
I tillegg til dette har NorgesGruppen et knippe butikkjeder som alle har lavere omsetningsandeler:
Nærbutikken (1,7 %), C.C. Mart’n (0,7 %), Safari (1,3 %), Butikkringen (0,6 %), Helgø Matsenter
(1,0 %) og øvrige (0,6 %).
Gjennom EMV-selskapet Unil har NorgesGruppen utviklet et stort antall egne merkevarer innenfor
ulike varekategorier og prisklasser, og har nå flere enn 2500 produkter i sitt sortiment. Eksempelvis
er First Price NorgesGruppens eget lavprismerke, og produktene i denne serien selges i alle de
ovennevnte kjedene. Merket Jacobs Utvalgte figurerer i den andre enden av skalaen, med premium
produkter til en høyere pris. Eldorado omfatter produkter innenfor et bredt spekter og i en moderat
prisklasse, og Jippi er en produktserie med «sunne barnefavoritter». Fersk & Ferdig omfatter
ferdigretter og fersk pizza, og Folkets er et merke med ulike kjøttprodukter. Fiskemannen omfatter
ulike produkter av fisk og skalldyr. Seidel er NorgesGruppens lavprismerke på øl.
Go Eco er NorgesGruppens eget merke for økologisk mat, mens Aware er et fairtrade-merke med
produkter som kaffe, krydder, kakao, juice og sjokolade. Unik har produkter innenfor tøyvask,
rengjøring, papir, borddekning og oppbevaring. Smart er NorgesGruppens eget merke for dyrefôr.
ASKO er Norges største grossist, eies av NorgesGruppen, og leverer dagligvarer til
NorgesGruppens kjeder.

Coop
Coop har en betydelig mindre markedsandel enn NorgesGruppen, men er den nest største
dagligvaregrupperingen på det norske markedet. Med 23,4 prosent av totalomsetningen i
dagligvaremarkedet (2011) er bortimot 1 av 4 handleposer kjøpt i en Coop-butikk. Coop er bygget
opp etter samvirkeprinsippet, og eies av samvirkene gjennom medlemskap.
Coop hadde totalt 826 butikker ved utgangen av 2011, både lavprisbutikker så vel som velassorterte
hypermarkeder. Disse butikkene forsynes med varer fra Coops egen grossistvirksomhet Coop
Norge Handel.
Coop Prix-kjeden finnes over hele landet og opererer i lavprissegmentet. Disse butikkene står for
28,1 prosent av Coops totale omsetning og har 5000-6500 varelinjer.
Supermarkedkjeden Coop Mega har en omsetningsandel på 24,5 prosent og fører 7500-11 500
varelinjer.
Coop Obs! er en nasjonal hypermarkedkjede som i tillegg til dagligvarer også fører varer innenfor
flere typer faghandel. Innenfor kategorien matvarer, fører disse butikkene 6700-9900 varelinjer.
Coop Marked faller innenfor kategorien nærbutikker, og butikkene i denne sammenslutningen har
mellom 4500 og 7000 varelinjer. Coop Marked har 13,1 prosent av Coops totale omsetning.
Coop Extra er en lavpriskjede med 6000-8400 varelinjer, og definerer seg som billigbutikken med
supermarkedsutvalg.
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I tillegg eier Coop Norge datterselskapet Smart Club AS som driver tre større varehus i
Østlandsområdet og tre kjedebutikker.
Coop driver egen produksjonsvirksomhet og har flere ulike EMV: X-tra er lavprismerket og dekker
mange ulike varekategorier. Coop Smak forskjellen betegnes som produkter av aller høyeste
kvalitet, mens Coop-merket er satt på ulike produkter med høy kvalitet til en god pris. Coop
Änglamark består av økologiske matvarer samt miljø- og allergivennlige nonfood-produkter. Coop
Kaffe er en spesialisert EMV innenfor kaffe, og er et av Norges største kaffehus.

REMA 1000
REMA 1000 er den tredje største dagligvareaktøren i det norske markedet med 21,3 prosent
markedsandel og er 100 prosent eid av Reitangruppen. REMA 1000-butikkene drives som
franchisebasert virksomhet, og har sin egen distribusjonsvirksomhet, Rema Distribusjon. Ved
utgangen av 2011 hadde REMA 1000 i alt 496 butikker i Norge, og disse er spredt over hele landet,
dog med størst konsentrasjon i Østlandsområdet.
Reitangruppen er den eneste av dagligvaregrupperingene som kun har ett dagligvarekonsept.
REMA 1000-butikkene har minst 2500 varelinjer, og de fleste butikkene fører mellom 5000 og 6000
varelinjer.
REMA 1000-produkter har EMV innenfor mange ulike kategorier, både matvarer og nonfood.
Innenfor matvarekategorien finner vi merkene Nordfjord (kjøttprodukter), Solvinge (kyllingprodukter),
Godehav (fiskeprodukter) og Landlord (diverse varer).
Soft Style omfatter husholdingsprodukter som lys, servietter, papirprodukter, film, folie og
oppbevaring, batterier, lyspærer, personlig hygiene og rengjøring. REMA Nonfood forsyner
butikkene med en rekke ulike produkter innenfor nonfood-kategorien, alt fra dyretilbehør og leker til
kjøkkenutstyr og skrivesaker, samt ulike sesongvarer.
REMA 1000 har i tillegg eksklusive leveringsavtaler med flere mindre produsenter.

ICA
ICA er den minste dagligvareaktøren med 14,1 prosent av totalmarkedet. ICA Norge har både
egeneide butikker og franchisevirksomhet, og hadde totalt 633 butikker ved utgangen av 2011. Dette
inkluderer både lavprisbutikker, nærbutikker og supermarkedskjeder. ICA driver også egen
grossistvirksomhet gjennom ICA Logistikk.
ICA har egne merkevarer i ulike segmenter og priskategorier, med ICA-merket som det
overordnede. Lavprismerket Euroshopper omfatter ulike produktgrupper og den økologiske
merkevaren I love Eco tilbyr et sortiment av ulike økologiske varer, mens Matmestern inkluderer
produkter fra de fleste ferskvarer, som kjøtt, fisk og brød. Skona er en serie vaskemidler, papirvarer
og rengjøringsmidler med en klar miljøprofil. ICA har også andre egne merkevarer i kategorien hjem
og fritid.
RIMI er ICAs største kjedekonsept, er landsdekkende og hadde i 2011 en omsetningsandel på 44,6
prosent av ICA Norges totale omsetning. RIMI fører 4000-4500 varelinjer.
ICA Supermarked har fokus på ferskvare og fullsortiment, og tilbyr 12 000-13 000 varelinjer. I 2011
sto ICAs supermarkedkjede for 22,6 prosent av ICA-konsernets omsetning.
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ICA Nær hadde 17 prosent av ICAs omsetning i 2011. Disse nærbutikkene tilbyr 3000-5000
varelinjer.
ICA Maxi-butikkene ble avviklet i 2012, men hadde i 2011 en andel på 13,6 prosent av ICAkonsernets totale omsetning i Norge.
Matkroken (og øvrige ICA-butikker) hadde kun en liten omsetningsandel på 2,2 prosent i 2011, og
tilbyr det samme antall varelinjer som ICA Nær.
ICA Norge har gjort flere endringer i sine kjedekonsepter i løpet av de siste årene og har hatt ulike
strategier for å ta opp kampen med de tre andre paraplykjedene. Blant annet ble ICA Maxi lagt ned i
2012 som en konsekvens av at kjedevirksomheten skulle rendyrkes ytterligere i et lavpriskonsept,
supermarkeder og nærbutikker, og at det skal satses på oppgradering og ytterligere satsing på de to
sistnevnte kjedekonseptene.

Småskalaprodusenter og alternative salgskanaler
Nasjonalt og internasjonalt ser vi en sterk økning i interessen for lokalproduserte råvarer og
produkter. Da det ikke er noe entydig definisjon på lokalmat, er sammenliknbare tall på utviklingen
mangelfull. Beregninger gjort av Nielsen viser imidlertid en betydelig økning i omsetningen til
lokalmatprodusenter i Norge. I 2012 brukte vi 2,8 milliarder kroner på kjøp av norske
matspesialiteter, mot 2,6 milliarder året før. Omsetningen av lokalmat øker mer enn totalveksten for
mat og drikke generelt. Sammenliknet med 2010, da vi kjøpte lokalmat for 2,3 milliarder, har
omsetningen økt med 22 prosent på to år.
Produksjon av mat med lokal identitet har også de siste 15 årene vært et viktig politisk
satsingsområde. Siktemålet har vært å utvikle nye næringer på matområdet, og å gi større
valgmuligheter og matmangfold. For å lykkes med dette har man over flere år hatt ulike
5
utviklingsprogrammer. Fra 2011 har mye av disse vært samlet i Lokalmatprogrammet . Hovedmålet
er økt verdiskaping i primærproduksjonen gjennom å bidra til utvikling, produksjon,
kommersialisering og salg av norske matspesialiteter. Målgruppen for Lokalmatprogrammet er
bønder (råvareleverandører og gardsmatprodusenter), små og mellomstore næringsmiddelbedrifter
og forpliktende produsentsammenslutninger, samt reiselivsbedrifter som har utviklingsprosjekter i
samarbeid med lokalmatprodusenter.
Mye tyder på at denne innsatsen nå gir resultater. Ifølge Matmerk er det mellom 1500 og 1700
lokale matleverandører. Mange av aktørene er fortsatt små, og ifølge en forskningsrapport fra Norsk
senter for bygdeforskning, «Vekststrategier for lokale matbedrifter», ønsker fire av fem lokale
matbedrifter å vokse.
Parallelt med at det har vokst fram mange produsenter av mat med lokal identitet, har vi også fått
alternative markedskanaler for omsetning av matspesialiteter. Eksempler på dette er Bondens
marked, Hanen, andre gårds- og lokalmatbutikker, spesialforretninger for lokalmat og
serveringssteder som profilerer lokalsamfunnet som reisemål. I tillegg finnes det stadig flere
nettbaserte tjenester som tilbyr matvarer levert direkte hjem.
Det fremheves ofte at det fortsatt er en utfordring for mange lokalmatprodusenter å få produktet ut til
forbruker. Matvarekjedene har av den grunn blitt kritisert for at de i for liten grad gir hylleplass til
lokalmatprodukter. Norgesgruppen har nå et uttalt mål om en omsetning av lokalmat på om lag 900
5

Lokalmatprogrammet er en offentlig støtteordning som skal øke verdiskapingen for produsenten, bidra til større kjennskap til
lokalmat og regionale konkurransefortrinn, og legge større vekt på kvalitet
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millioner kroner innen 2015. Coop har også etablert avtaler med flere lokalmatprodusenter i serien
«Smak forskjellen». Rema-sjef Ole Robert Reitan har også uttalt at Rema 1000 vil tilrettelegge for
mer lokal frihet for kjøpmennene med mål om å få mer lokalmat inn i butikkhyllene.

2.2

Forbrukernes situasjon

Spørreundersøkelse6
Som en del av dette utredningsarbeidet har markedsanalyseselskapet Opinion Perduco på oppdrag
fra Forbrukerrådet gjennomført en landsrepresentativ befolkningsundersøkelse hvor formålet er å få
mer innsikt i forbrukernes handlevaner, atferd og holdninger, samt å kartlegge hvilken type
informasjon forbrukerne ønsker når de handler matvarer.
Vi har i denne undersøkelsen valgt å konsentrere begrepsbruken omkring matvarer fremfor
dagligvarer generelt. Denne begrensningen er først og fremst satt for at omfanget av undersøkelsen
skulle være overkommelig for respondentene, og er gjort med utgangspunkt i at matvarer utgjør den
desidert største og viktigste delen av dagligvaremarkedet. Vi har imidlertid brukt begrepet
«dagligvarer» i enkelte sammenhenger hvor vi mener dette er naturlig.

Oppsummering og hovedfunn
Flere enn 8 av 10 handler matvarer hver dag eller flere ganger i uken. Mens 7 prosent oppgir at
husstanden handler matvarer hver dag, svarer 74 prosent at det gjøres matvareinnkjøp flere ganger
i uken i deres husstand. 18 prosent handler én gang i uken, og kun en svært liten andel (1 prosent)
handler sjeldnere enn én gang i uken. Snaut halvparten av respondentene er selv hovedansvarlig
for innkjøp av dagligvarer i husstanden, mens 45 prosent er delansvarlig for slike innkjøp. Kvinner
ser i større grad enn menn ut til å være «innkjøpssjef» i husstanden.
17 prosent av de spurte oppgir at de alltid bruker handleliste når de handler mat, mens 37 prosent
svarer at de ofte bruker handleliste ved matinnkjøp. På den annen side ser vi at 4 av 10 bare bruker
handleliste sjelden eller av og til, mens 7 prosent hevder at de aldri bruker dette. Kvinner er flinkere
enn menn til å planlegge sine innkjøp. 2 av 3 forbrukere drar til en annen butikk dersom de ikke får
alle matvarene de skal ha i én butikk, og en nesten like stor andel hevder at deres matinnkjøp som
regel er planlagt. Flere enn 1 av 4 ville handlet sjeldnere dersom de fikk hjelp til å planlegge
matinnkjøpene sine, mens nær 1 av 3 (som handler hver dag) ser ut til å være så vant til den daglige
turen innom dagligvarebutikken at de ikke tror de kommer til å slutte med det.

6

Datainnsamlingen ble gjennomført som en internettundersøkelse i tidsrommet 30. november – 7. desember 2012. I denne
perioden ble det gjennomført e-postintervju med 1583 personer over 18 år. Undersøkelsen er gjennomført blant et tilfeldig
utvalg av deltakere i Opinion Perducos internettpanel, som består av ca. 62.000 forhåndsrekrutterte personer som har sagt
seg villig til å motta undersøkelser. Panelet er satt sammen for å være representativt for Norges «internettbefolkning».
Resultatene er veid på kjønn, alder og geografi i henhold til offentlig statistikk.
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Jeg er mer opptatt av pris enn kvalitet når jeg handler mat
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46 prosent synes det er enkelt å holde oversikt over hvilken dagligvarebutikk som har de laveste
prisene. 45 prosent er uenig i at pris betyr mer enn kvalitet når de handler mat, mens 27 prosent er
enig i dette. De øvrige har ingen formening. 44 prosent leser tilbudsaviser og handler bevisst varer
som er på tilbud. Flere enn 4 av 10 er uenig i at forbrukerne i stor grad kan påvirke vareutvalget i
norske dagligvarebutikker, men det er også 31 prosent som mener at forbrukerne har denne
påvirkningskraften. De resterende kan ikke ta stilling til dette. 7 av 10 er fornøyd med utvalget av
matvarer i den butikken de handler oftest. Til tross for dette, svarer 45 prosent at det ofte hender at
butikken de handler i ikke har alle matvarene de hadde planlagt å kjøpe.
Totalt 4 av 10 sier seg enig, men bare 7 prosent er helt enig, i at det er lett å se hvilke ingredienser
matvarer inneholder, mens 35 prosent er uenig i at dette er en enkel oppgave. Nær 4 av 10 er enig i
at det er lett å finne matvarer med ønsket innhold, men kun 8 prosent er helt enig i dette. 23 prosent
synes at det i større eller mindre grad er vanskelig å finne matvarer med det innholdet de vil ha. 1 av
3 handler i forskjellige butikker når de handler «hverdagsmat» og «helgemat», mens 2 av 3 handler
alt i samme butikk.
Generelt er beliggenhet den viktigste årsaken til valg av butikk, og parkeringsmuligheter den nest
viktigste. Unntaket er innkjøp i forbindelse med helgen – da er det stort vareutvalg som teller mest.
Det er også viktig at butikken har alle varene man trenger. Lave priser er en grunn som også nevnes
av mange, men dette kriteriet havner lenger ned på listen.
I gjennomsnitt svarer respondentene at de har 4 butikkjeder innenfor sin naturlige handleavstand,
mens de kun benytter 1,6 av disse for å gjøre størsteparten av matinnkjøpene sine. I tillegg ser vi at
det er en del som handler mat på andre typer utsalgssteder som bakeri, delikatessebutikker,
fiskehandler, slakter og gårdsmarkeder.
Selv om pris ikke nødvendigvis oppleves som det viktigste kriteriet når norske forbrukere skal handle
mat, er det mange som er opptatt av priser. 23 prosent sjekker alltid prisen på matvarene før de
kjøper dem, mens 40 prosent ofte gjør dette. 26 prosent sjekker priser av og til, og bare 1 av 10
sjekker sjelden eller aldri prisene på matvarer.
Forbrukerne ser imidlertid ikke ut til å være like opptatt av å sjekke innholdet i matvarene som de er
av å sjekke prisene. I denne sammenheng kan det være verdt å nevne at det som regel vil være en
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langt mindre krevende øvelse å sjekke prisen enn å lese seg gjennom listen over ingredienser og
næringsinnhold. 36 prosent leser sjelden eller aldri hva matvarene inneholder, og kun 5 prosent
svarer at de alltid leser hva matvarene inneholder før de kjøper dem. Selv om en relativt stor andel
svarer at de sjelden eller aldri leser innholdsfortegnelsen på matvarene fordi de ikke er interessert
eller fordi de ikke har tenkt på det, er det også en god del som unnlater å orientere seg om hva
maten de kjøper inneholder fordi innholdsfortegnelsen har for liten skrift, er vanskelig å lese, er
forvirrende, eller fordi de synes dette er for krevende.
Informasjon om pris er det aspektet ved matvarer forbrukerne er aller mest opptatt av å få vite noe
om, men 6 av 10 er også interessert i å få informasjon om innhold av fett, salt og sukker i maten.
Drøyt halvparten av norske forbrukere er interessert i informasjon om innhold av kunstig
søtningsstoff, og en nesten like stor andel ønsker å bli informert om matens næringsinnhold. Det er
også til dels stor interesse for informasjon om andre tilsetningsstoffer, merking av opprinnelsesland
og andre aspekter ved varene.

Hvor interessert er du i informasjon om følgende når det
gjelder matvarer? Svar på en skala fra 1 til 5,
hvor 1= ikke interessert og 5 =meget interessert.
** Sum andeler som har svart 4 eller 5 **

Enhetspris (pris pr. kilo/ liter/ meter)

73 %

Innhold av fett, salt og sukker

59 %

Varens pris i ulike butikker/ kjeder

59 %

Innhold av kunstig søtningsstoff

51 %

Innhold av proteiner, kostfiber,
vitaminer og mineraler

48 %

Innhold av tilsetningsstoffer

44 %

Opprinnelsesland/geografisk opprinnelse

37 %

Allergener (med tanke på matallergier og
matintoleranse)

29 %

Ulike merkeordninger knyttet til varen

24 %

Om produktet er økologisk

23 %

Tillatte matvarer i henhold til Koscher, Halal
m.m.
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Dersom vi tenker oss at forbrukerne hadde hatt tilgang til alle relevante opplysninger om pris,
innhold og annen informasjon om matvarene som tilbys i norske dagligvarebutikker, er det
sannsynlig at dette – ifølge forbrukerne selv – kunne føre til visse endringer i deres handlevaner og
kosthold. Rundt halvparten av den voksne befolkningen tror de ville spart penger og blitt mer
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prisbevisst som følge av en slik informasjonstilgang, og nesten like mange tror de ville kjøpt mat av
høyere kvalitet.
Omtrent 4 av 10 tror det er sannsynlig at de ville blitt mer bevisst på kostholdet sitt, og en like stor
andel tror de ville blitt flinkere til å planlegge innkjøpene sine. Det er også en del som anser det som
sannsynlig at de på ulikt vis ville endret handlevaner dersom de hadde hatt tilgang til slik
informasjon, men dette ser ut til å være en atferdsendring som sitter lenger inne.
Det forbrukerne ser ut til å være minst tilbøyelig til å endre på, er å velge en annen dagligvarebutikk
enn den de vanligvis bruker. Kun 1 av 4 tror de ville byttet butikk som følge av mer informasjon om
matvarene de kjøper. Dette har nok sammenheng med at det eksisterer relativt store byttebarrierer
for å velge en annen butikk, med butikkens (nære) beliggenhet som det aller største hinderet.

Tenk deg at du hadde hatt tilgang på oppdaterte
opplysninger om pris, innhold og annen informasjon om alle
matvarer som tilbys i norske dagligvarebutikker.
Hvor sannsynlig tror du det ville vært at du som følge av
dette ville…
spare penger
bli mer prisbevisst
kjøpe mat av høyere kvalitet

19 %

34 %

15 %

35 %

12 %

35 %

planlegge dine matvareinnkjøp i større
11 %
grad

31 %

bli mer bevisst på ditt kosthold 11 %

30 %

handle matvarer sjeldnere enn du gjør i
8%
dag

20 %

handle i flere dagligvarebutikker enn du
6 % 20 %
gjør i dag
velge en annen dagligvarebutikk enn
6 % 18 %
den du vanligvis bruker
0%
Meget sannsynlig

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Ganske sannsynlig

Generelt ser vi at det gjennomgående finnes visse forskjeller mellom kvinner og menn, og mellom
unge og eldre – spesielt når det gjelder den yngste aldersgruppen (under 30 år), sammenliknet med
den eldste (over 60 år). Kvinner fremstår som mer bevisste på kvalitet og mer opptatt av innhold i
maten, mindre prissensitive og bedre til å planlegge matinnkjøpene enn menn. Noe av dette kan
muligens skyldes at kvinner i større grad enn menn har hovedansvar for matinnkjøpene i
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husstanden. Den yngste og den eldste generasjonen skiller seg fra hverandre på noen av de
samme områdene. Eldre fremstår som flinkere til å planlegge og mer bevisste på hva maten
inneholder enn de som er yngre, mens de yngre i større grad enn eldre ser ut til å være opptatt av
pris.

KONKLUSJONER
Forbrukerne er ikke bare opptatt av pris, men også av kvalitet
Selv om pris – ikke uventet – er viktig for mange, ser vi også at kvalitet vektlegges når forbrukerne
skal velge matvarer. 45 prosent er uenig i at pris betyr mer enn kvalitet når de handler mat. Mange
forbrukere ønsker informasjon om ingredienser og næringsinnhold i maten. Dette understreker hvor
viktig det er også å innlemme informasjon om ulike kvalitetsaspekter i en ny informasjonsløsning, i
tillegg til prisinformasjon.
Det planlegges mer enn vi trodde
En forutsetning for at den enkelte forbruker skal ta i bruk dagligvareportalen, er at man er villig til å
bruke litt tid på å planlegge, noe det ser ut til at man allerede gjør. Undersøkelsen viser at over
halvparten av forbrukerne ofte eller alltid bruker handleliste, og dermed allerede i dag bruker noe tid
på planlegging. Dette underbygges av at 65 prosent sier seg enig i at matinnkjøpene deres som
regel er planlagt. Selv om mange handler matvarer flere ganger i uken, er det kun 7 prosent som
svarer at husstanden handler hver dag.
Informasjonsbehovet er stort – forbrukerne ønsker å vite
Selv om pris er det forbrukerne i størst grad ønsker informasjon om, er det også store andeler som
er opptatt av å få informasjon om hva maten inneholder. Det fremkommer også av undersøkelsen at
det finnes en del forbrukere som ikke synes det er lett å finne matvarer med det innholdet de ønsker.
Det kan være en krevende oppgave å sette seg inn i hvilke ingredienser matvarer inneholder, både
fordi det for de fleste forbrukere er snakk om et relativt stort antall ulike varer å holde oversikt over,
men også fordi en del synes det er praktisk vanskelig å lese, tyde og forstå innholdsfortegnelsen på
varene. Dessuten er man prisgitt at de ønskede varene til enhver tid er tilgjengelige i den butikken
man velger å handle i. Disse problemstillingene vil kunne avhjelpes med et informasjonsverktøy som
gir forbrukerne muligheten til å sjekke og sammenlikne vareutvalg, pris og ulike kvalitetsaspekter.
Når vi ser at store andeler av befolkningen ønsker informasjon om mange ulike aspekter ved
matvarer, styrker dette vår antakelse om behovet for en dagligvareportal hvor all informasjon er
samlet på ett sted.
Forbrukerne har valgmuligheter
I det norske dagligvaremarkedet dekker de fire største aktørene til sammen nesten 100 prosent av
markedet, og ifølge forbrukerne selv, har de i gjennomsnitt 4 av disse butikkjedene innenfor sin
naturlige handleavstand. Med andre ord har de aller fleste forbrukere flere reelle valg når de skal
bestemme seg for hvilken butikk de skal gjøre matinnkjøpene sine i. Dette innebærer at forbrukere
over hele landet vil kunne få nytte av å bruke en dagligvareportal hvor de kan finne og sammenlikne
ulik informasjon. «Naturlig handleavstand» er et begrep som respondentene selv har tolket, og vi må
ta høyde for at dette begrepet vil kunne defineres ulikt fra person til person. Det er rimelig å anta at
personer bosatt i byområder i større grad er vant til å ha dagligvarebutikker i umiddelbar nærhet,
mens mange som bor utenfor byene, kan tenkes å være vant til å måtte reise et stykke for å komme
til en dagligvarebutikk, men fortsatt definere butikken innenfor sin naturlige handleavstand.
Til tross for dette er det kun mindre forskjeller mellom de som bor i byer og de som bor andre steder
når det gjelder antall butikkjeder som oppgis å være innenfor naturlig handleavstand.
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Atferdsendring er mulig som følge av økt informasjonstilgang
Forbrukerrådet ønsker at forbrukerne skal få god og enklere tilgjengelig informasjon om pris, kvalitet
og andre relevante forhold når de skal handle matvarer, slik at de kan ta velinformerte valg. Ifølge
forbrukerne selv, ville større grad av informasjon kunne tenkes å føre til endringer i handlevaner og
kosthold. Dette går både i retning av å kjøpe mat av høyere kvalitet, bli mer bevisst på kostholdet og
å bli flinkere til å planlegge innkjøp, i tillegg til at mange tror at økt informasjonstilgang ville føre til at
de blir mer prisbevisste og sparer penger.
Til tross for at vi tar utgangspunkt i en tenkt situasjon hvor alle hadde hatt tilgang til oppdatert
informasjon om pris, innhold og annen informasjon om varene, og tar høyde for at atferdsendring
kan være en kompleks og langsiktig prosess som blir påvirket av en rekke forhold, mener vi likevel å
ha fått en indikasjon på at økt informasjonstilgang vil kunne føre til endringer i forbrukernes
bevissthet rundt pris og kvalitet, samt påvirke deres handlevaner til en viss grad. Etter vår oppfatning
vil disse funnene kunnes sies å gjenspeile nytteverdien av en informasjonsløsning i form av en
dagligvareportal.

2.3

Aktuell teknologi

Markedsportaler er innsamlingspunkter for datastrømmer om en kategori produkter eller tjenester,
med verktøy som hjelper forbrukeren til å velge produkt og leverandør ut fra tydelige egenskaper
ved alternativer i markedet. Slike dynamiske verktøy gjør det enklere å være forbruker, og øker
forbrukermakten i markeder som er preget av asymmetrisk informasjon og ubalanse mellom
forbrukerne og leverandører.
Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) åpner for effektive informasjonsløsninger
rettet mot forbrukerne. Digital teknologi gjør det mulig å innhente store mengder produktinformasjon,
og sammenstille den på en slik måte at forbrukeren får økt innsikt i sine valgmuligheter før
kjøpsbeslutning tas. Bruk av digital teknologi innebærer dessuten lave prosesserings- og
distribusjonskostnader for informasjon som er riktig og gyldig i kjøpsøyeblikket.
Datafangst til finansportalen.no og hvakostertannlegen.no skjer blant annet ved at leverandørene
manuelt rapporterer inn sine priser selv, gjennom et eget brukergrensesnitt. Dette kan være
tilfredsstillende for data som endres relativt sjeldent, men ikke spesielt effektivt i markeder hvor
prisene og egenskapene endres hyppig. For dagligvaremarkedet, med anslagsvis 50 000
7
prisendringer per butikk årlig , vil det være naturlig å benytte løsninger for mer teknologiintensiv
fangst av data. Direkte uthenting fra leverandørenes produksjonssystemer via web-services eller
feed, samt bruk av mikrodata på leverandørenes websider, kan være hensiktsmessige metoder for
datafangst. Jo mer teknologiintensiv datafangst man lykkes i å etablere, jo lavere vil kostnadene
kunne være ved datafangst og kvalitetssikring.
Både finansportalen.no og hvakostertannlegen.no benytter seg av, og har tilrettelagt for,
automatisert datafangst. Skadeforsikringskalkulatorene til finansportalen.no henter priser via webservices direkte fra skadeforsikringsselskapenes produksjonssystemer. Likeledes har
hvakostertannlegen.no tilrettelagt for at data fra tannlegene automatisk rapporteres fra deres egne
8
EPJ-systemer over Norsk helsenett til portalen. Dette gjør at endringer dataleverandørene selv
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foretar i priser og betingelser, automatisk vil endre informasjonen i portalene, slik at forbrukerne til
enhver tid blir presentert for oppdatert og korrekt informasjon.
Markedsportaler når forbrukerne via internett på den teknologiske plattformen forbrukerne ønsker å
ta i bruk, enten det er på smarttelefon, nettbrett eller datamaskin. Utvikling av nye tjenester og
verktøy skjer både uavhengig av hvilken plattform og hvilken nettleser som tas i bruk. Tall fra Norsk
Mediebarometer/Statistisk sentralbyrå, viser at 95 prosent av Norges befolkning hadde tilgang til
internett i 2012. Samme kilde viser at 57 prosent av befolkningen i 2012 hadde tilgang til
smarttelefon. Yngre har i større grad enn eldre tilgang til internett og smarttelefon. Det legger til rette
for at fremtidige generasjoner tar i bruk interaktive verktøy som hjelper dem til å ta informerte valg i
markeder.

Aktuell teknologi i en dagligvareportal
En dagligvareportal blir et nettsted som ikke vil kreve utvikling av noen helt ny teknologi, men vil
naturligvis benytte frontlinjeteknologi fra det beste av eksisterende tjenester. Forskjellige
applikasjoner vil kunne operere mot en database bestående av alle varelinjer (rundt 50 000) hvor
hver vare er tilknyttet den lovbestemte innholdsfortegnelsen, med opplysning om eventuelle
kvalitetsmerker og prisen i de butikker som rapporterer til portalen.
Disse opplysningene kan ligge i en standard relasjonsdatabase, lik de kjedene allerede bygger sine
systemer rundt. Eventuelt kan man vurdere oppslag mot kjedenes egne databaser. En rekke
databaseprodukter er anvendbare, antakelig også Postgresql, en Åpen kildekode-base som
finansportalen.no og hvakostertannlegen.no i dag kjører mot. Tilsvarende kan det være en database
for menyer, om det blir innpasset i portalen. Endelig vil hver registrert bruker kunne ha en datatabell
for sin handleliste og sine preferanser. Applikasjonene som benytter data fra databasen, vil enten
lages i javascript, java eller annet hensiktsmessig språk. Java benyttes mye i Forbrukerrådets
eksisterende portaler og nettsteder.
Databasene vil oppdateres ved eksterne feeder. Flere teknologier er her mulige. Finansportalen.no
sine forsikringskalkulatorer henter i dag priser ved hjelp av web services, en teknologi hvor maskiner
snakker sammen over internett. Dagligvarekjedene kan også publisere prisene i et forhåndsavtalt
9
format (for eksempel rss ) på internett der dagligvareportalens robot kan lese dem.
Finansportalen.no produserer selv en rekke feeder i rss som benyttes av andre nettsteder.
En dagligvareportal vil også gi plass til mindre aktører, slik at det må være mulig å vedlikeholde en
tabell over innholdet i en enkelt frittstående aktør manuelt. Både hvakostertannlegen.no og
finansportalen.no sine bankpriser innrapporteres i dag manuelt via «datafangere» hvor hver enkelt
bruker har sine unike brukernavn og passord. Denne løsningen kan tenkes for aktører som enten
tilbyr matvarer gjennom nettbutikker, småskalaprodusenter eller spesialforretninger.
Det er et betydelig arbeid å vedlikeholde en slik pris- og innholdsdatabase bare for én enkelt butikk.
Som en motytelse kunne det overveies å tilby butikken å benytte en del av dagligvareportalens
funksjonalitet på egen hjemmeside. Det er i dag knapt noen dagligvarebutikk som har priser og

9

Fra Wikipedia: RSS (vanligvis skrevet ut som Really Simple Syndication), også kalt «levende bokmerker» eller
«nyhetsmating», er en ordning der en nettleser på en datamaskin henter nyheter eller annet materiale fra Internett
fortløpende og automatisk. RSS er en XML-dialekt basert på RDF (Resource Description Framework) som brukes for å
videreformidle utdrag av innhold fra en nettside som oppdateres jevnlig (ofte en weblogg).
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innhold for alle sine varer på internett. Å tenke seg at dagligvareportalen tilbyr dette som et
biprodukt, kan gi uavhengige butikker en betydelig slagkraft på internett med små midler.
Utviklingen av en dagligvareportal vil være både plattform- og nettleseruavhengig. Det vil si at man
utvikler en løsning som kan tas i bruk på den plattformen, enten smarttelefon, nettbrett eller
datamaskin, forbruker ønsker å benytte. Det samme gjelder også for forskjellige nettlesere.

3 Innhold i en dagligvareportal
3.1

Avgrensning og kategorisering

Det omsettes dagligvarer flere steder enn i dagligvarebransjen. Selv om butikker i NorgesGruppen,
Rema 1000, Coop, ICA og Bunnpris står for den vesentlige andelen av omsetningen, finner man
dagligvarer også hos servicehandelen, som kiosker og bensinstasjoner, og i spesialforretninger for
mat og drikke. Dagligvareportalen bør, etter Forbrukerrådets syn, inneholde informasjon fra de
utsalgsstedene der forbrukerne i størst grad foretar sine dagligvareinnkjøp. I første omgang bør den
derfor omfatte produkter tilbudt gjennom butikker i NorgesGruppen, Rema 1000, Coop, ICA og
Bunnpris. I tillegg ønsker vi at portalen fra dag én, skal åpne for at både spesialforretninger,
nettbutikker og produsenter av lokalmat kan legge inn informasjon om sine produkter.
Dagligvarekjedene definerer i stor grad varesortimentet i butikkene, spesielt i butikker med
lavprisprofil. Butikkene, spesielt de kjøpmannseide, har i tillegg en frihet til å velge produkter fra et
tilleggssortiment og benytter seg av dette blant annet for å møte lokale markedsbehov og
konkurranse fra andre butikker i nærområdet. Det skjer også ofte at butikken tar inn produkter
utenfor kjedenes kontroll, for eksempel fra lokale produsenter.
Ved valg av hvilke produkter som bør inngå i en dagligvareportal, kan man tenke seg ulike
alternativer. Det må blant annet tas stilling til om portalen kun skal avgrenses til matvarer, eller også
bør utvides til å omfatte andre typer dagligvarer. Et tenkt fullskalaalternativ vil kunne inkludere
absolutt alle produkter som selges i dagligvarebutikker til enhver tid, mens en mindre omfattende
løsning eksempelvis kun vil begrense seg til matvarer.
Selv om handelslova av 6. juni 1980 nr. 21 § 1-4 nå er opphevet, gir den oss en overordnet
definisjon av begrepet dagligvarer som «produkter som matvarer og andre nærings- og
nytelsesmidler, dyremat, vaske- og rengjøringsmidler, toalettartikler, husholdningsvarer av papir og
plast, bone-, rense- og pussemidler.»
Statistisk sentralbyrå (SSB) har en egen kategorisering av dagligvarer i forbindelse med varer som
inngår i Forbruksundersøkelsen, mens i SSBs konsumprisindeks grupperes varene noe annerledes
10
på ulike nivåer. Nedenfor vises en inndeling basert på data fra SSB. Denne omfatter bortimot
førti ulike kategorier som er lett gjenkjennelige fra dagligvarekjedenes egen inndeling i butikkene.

10

Oversikten er basert på grupperinger hentet fra Konsumprisindeksen (tabell 03013) og Forbruksundersøkelsen (tabell
04882) fra SSB. Oversikten er ikke uttømmende når det gjelder nonfood-produkter.
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Mel, frokostblandinger og gryn

Smør

Saus, krydder og tilbehør

Brød

Margarin og olje

Ferdige salater og middager

Pasta

Frisk frukt

Supper og middagsbasiser

Kaker

Bearbeidet frukt

Andre snacks

Andre bakevarer

Friske bær og frosne bær

Barnemat, diettmat

Ferskt og frosset kjøtt og flesk

Nøtter, frø og kjerner

Tilbehør baking

Bearbeidet kjøtt og flesk

Friske grønnsaker

Kaffe, te og kakao

Fersk og frossen fisk

Konserverte grønnsaker

Mineralvann og brus

Bearbeidet fisk

Sukker og søtningsmidler

Saft og juice

Melk, yoghurt og fløte

Syltetøy, marmelade og kompott

Øl

Ost

Annet søtt pålegg

Tobakk

Desserter og andre
melkeprodukter

Iskrem

Egg

Sjokolade, konfekt, drops etc.

Vaskepulver, rengjøringsmidler
og andre husholdningsartikler
Artikler til personlig pleie og
toalettartikler

Det finnes mange ulike måter å kategorisere dagligvarer på, men et tydelig skille går mellom
matvarer og andre typer dagligvarer, såkalte nonfood-produkter.
For å favne flest mulig av de produktene som tradisjonelt inngår i dagligvarebutikkenes sortiment,
kan man tenke seg at en første versjon av en dagligvareportal bør inneholde informasjon om alle
matvarer som tilbys i norske dagligvarebutikker, både emballerte og ikke-emballerte matvarer som
frukt, grønnsaker og ferskvarer, som vist i oversikten nedenfor.

Brød og kornprodukter

Frukt

Andre matvarer

Kjøtt

Grønnsaker, inkludert
poteter og andre rotvekster

Vaskepulver og
rengjøringsmidler

Fisk

Sukker, syltetøy, sjokolade
og andre sukkervarer

Andre husholdningsartikler

Meieriprodukter og egg

Mineralvann, leskedrikker
og juice

Oljer og fett

Kaffe, te, og kakao

Artikler til personlig pleie
og toalettartikler
Kosttilskudd, legemidler
og andre helseartikler

Produkter i kategoriene nedenfor kan også være aktuelle å inkludere i en dagligvareportal, men
foreslås å ta med til vurdering i senere versjoner:
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Aviser, ukeblader, magasiner og bøker
Sesongvarer og tilfeldige partivarer
Andre nonfood-produkter som inngår i fast sortiment
Omsetning av alkoholholdig drikke er underlagt egen lovgivning (alkoholloven av 1989) som skal
bidra til begrenset omsetning, og drikke med en viss alkoholprosent selges i egne utsalg
(Vinmonopolet). Helsedirektoratet uttaler at alkoholholdige drikkevarer ikke bør inkluderes i en ny
11
informasjonsløsning. Forbrukerrådet velger å ikke ta stilling til hvorvidt alkoholholdige drikker bør
inkluderes i en dagligvareportal i denne omgang.
Med utgangspunkt i tobakksskadeloven av 1973, hvor formålet er å begrense helseskader som bruk
av tobakksvarer medfører, utelukker vi tobakk og sigaretter fra en dagligvareportal, selv om denne
typen produkter selges i alle dagligvarebutikker.
Med tanke på definisjon av varegrupper og oppbygging av et system for dette, kan det være naturlig
å ta utgangspunkt i den offisielle norske Matvaretabellen (MVT-12), som er en del av den offentlige
informasjonstjenesten matportalen.no. I MVT-12 er cirka 1300 matvarer ordnet i 11 grupper etter
opprinnelse og bruk, alle med undergrupper. Matvaretabellen består for en stor del av generiske
produkter, både råvarer (som «appelsin, rå») og bearbeidede produkter (som «leverpostei»), men
består i mindre grad av spesifikke merker og produktvarianter.
Dersom forbrukerne enkelt skal få oversikt over informasjon knyttet til alle enkeltprodukter som
legges i handlekurven, vil det kreve tilpasninger av så vel kategorier som enkeltprodukter, dersom
man tar utgangspunkt i MVT-12, da det finnes mange tusen ulike varelinjer i norske
dagligvarebutikker.
For at forbrukerne enkelt skal få oversikt over informasjon knyttet til alle enkeltprodukter som legges
i handlekurven, vil det være behov for en logisk oppbygget gruppering av varer og fleksible
søkemuligheter på produkt- og kategorinivå. Dette vil trolig være avgjørende for at forbrukerne tar i
bruk en ny informasjonsløsning både på planleggings- og innkjøpsstadiet.

3.2

Prisinformasjon

I undersøkelsen omtalt tidligere oppgir hele 73 prosent av forbrukerne at de er interessert i prisen på
matvarer. En dagligvareportal må etter Forbrukerrådets syn inneholde sanntids prisinformasjon på
alle varer presentert i portalen og for den eller de butikkene forbruker ønsker å sammenlikne. Med
sanntidspriser menes den prisen på varen som til enhver tid er gjeldende i butikkenes eget
kassasystem. Sanntidsinformasjon på priser er avgjørende for at forbrukerne forholder seg til korrekt
og oppdatert informasjon før kjøpsbeslutning. Dersom man begrenser denne informasjonen, løpes
det en risiko for villedning framfor veiledning av forbrukerne. Samtidig gir sanntidspriser et mest
rettferdig grunnlag for sammenlikning.
En dagligvareportal uten sanntidspriser vil gi åpning for at det spekuleres i å holde prisene lave i
portalen, mens prisbildet i den enkelte butikk er høyere. Det er videre vanskelig å tenke seg hvordan
man kan fremstille et korrekt prisbilde uten sanntid. For eksempel vil gjennomsnittlig historisk
ukepris kun fungere som en indikasjon på hva forbruker kan forvente å betale for varen, og
11

Helsedirektoratet i brev til Forbrukerrådet av 15. april 2013 ”Innspill til utredning – En mulig informasjonsløsning for
forbrukerne i dagligvaremarkedet
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informasjonen blir dermed mindre relevant. En eventuell tilbakeskuende gjennomsnittspris for en gitt
periode, vil gi et feilaktig beslutningsgrunnlag for kjøp.
Gjennomsnittspris (historisk) kan imidlertid, i kombinasjon med sanntidspris, motvirke
prismanipulasjon ved at butikkene spekulerer i å sette prisene opp og ned til strategiske tidspunkter.
Med både sanntidsinformasjon og gjennomsnittspris tilgjengelig, vil forbruker kunne sjekke
kombinasjonen og dermed «avsløre» selv om prisen på varer settes opp på tidspunkt hvor det
handles mest. Det kan også være nyttig å se gjennomsnittsprisen i sammenheng med sin egen, for
eksempel ukentlige, handleliste for å se hvilken butikk som er rimeligst over tid.
Et annet sentralt poeng er at det må være priser på alle varer som presenteres forbruker. Skulle
man eksempelvis basere seg kun på prisinformasjon på et utvalg varer, vil det være en risiko for at
dagligvarekjedene «dumper» prisene på disse varene og skrur dem opp på andre varer som ligger
uten prisinformasjon i portalen. Om denne type modell skulle fungere, måtte dagligvareportalen
jevnlig bytte ut varer med prisinformasjon slik at forutsigbarheten for prisdumping ikke er til stede.
Det ville imidlertid ført til en særdeles lite brukervennlig og forutsigbar løsning for forbruker.
Dette fenomenet har vi sett gjennom VGs matbørs som fra 2000 har hatt prissammenlikninger med
om lag 150 matvarer, hvor 80 varer har vært med hele veien. VG publiserte selv en artikkel i 2010,
hvor de pekte på til dels betydelige prisøkninger på varer som ikke var med på den ordinære
12
matbørsen, samtidig som matvarene på matbørsen hadde gått ned i pris . Det har også vært reist
kritikk mot VGs matbørs i Handelsbladet, som konkluderte med at matbørsen i aller høyeste grad
var prisstyrende på enkelte produkter, og at mange av produktene på matbørsen ble solgt med tap
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som måtte tas igjen på andre produkter . Det er derfor avgjørende at en dagligvareportal har et
stort nok utvalg av varer, samtidig som den har priser på alle varer som vises.
Videre er det et moment at prisen må være riktig for den butikken forbruker befinner seg i.
Forbrukerrådet har inntrykk av, og får det bekreftet av aktører i næringen, at det også forekommer
lokal konkurranse på pris innenfor et geografisk område. En nasjonal veiledende pris som kommer
sentralt fra dagligvarekjedene vil ikke være tilfredsstillende. For at dagligvareportalen skal være
mest relevant for forbruker må man kunne se prisene i den butikken man velger å handle i, eller i de
butikkene man ønsker å sammenlikne.
Tilbudsprising og markedsføring som eksempelvis «ta 3 betal for 2» og rabatter basert på kjøp av
antall varer, kan håndteres av en dagligvareportal. Et tilbud i form av en enkel prisreduksjon på en
gitt vare, vil synliggjøres på samme måte som alle andre priser i portalen, men det bør ikke åpnes
for at man skal kunne profilere en vare med at denne er på tilbud. Kombinasjonen gjennomsnittspris
og sanntidspris vil føre til at forbruker enkelt kan sjekke holdbarheten i tilbudet på en vare ved å se
på gjennomsnittsprisen.
Det er også et poeng at forbruker skal kunne skanne strekkoden på en vare med smarttelefonen og
få oppgitt gjeldende pris på varen. Forbrukerrådet har selv erfart gjennom stikkprøver, at prisen på
enkelte matvarer ikke alltid samsvarer med enten oppgitt pris på hyllekant, salgsplakat eller varens
egen prismerking. I sammenheng med dette er det naturlig at også enhetspriser, for eksempel per
kilo, blir synlig sammen med enkeltprisen på varen. Dermed kan en dagligvareportal skape bedre
12

http://www.vg.no/mat-og-drikke/artikkel.php?artid=80718 «Prishopp på varer utenfor matbørs»
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Lena S. Heckendorn og Georg Mathisen, «Når VG dikterer prisen: De hemmelige matbørs-tapene» Metoderapport for
SKUP http://www.skup.no/Metoderapporter/2006/2006-9_De_hemmelige_matbors-tapene.pdf
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prisopplysning før kjøpsøyeblikket der hvor varen i dag er mangelfullt merket på utsalgsstedet, samt
bidra til å skape mekanismer i bransjen som fører til bedre merking på sikt.
På bakgrunn av det ovenstående og at det anslås 50 000 prisendringer årlig per butikk, mener
Forbrukerrådet at andre alternativer enn sanntidspriser for et fullstendig vareutvalg, i mulig
kombinasjon med en tilbakeskuende gjennomsnittspris, vil gi unødvendig stort rom for taktisk prising
og prismanipulering. Sanntidspriser bør etter Forbrukerrådets syn, være et definitivt krav i en
dagligvareportal.

3.3

Produktinformasjon, merkeordninger og kvalitet

Forbrukerne ønsker å vite om matvarenes innhold, hele 6 av 10 oppgir at de er interessert i å få
informasjon om innhold av fett, salt og sukker i maten. Drøyt halvparten av norske forbrukere er
interessert i informasjon om innhold av kunstig søtningsstoff, og en nesten like stor andel ønsker å
bli informert om matens næringsinnhold. Det er også til dels stor interesse for informasjon om andre
tilsetningsstoffer, merking av opprinnelsesland og andre aspekter ved varene.
Matinformasjonsforordningen som blir gjeldende fra desember 2014, er et felles sett med
merkeregler i EU og Norge som skal gjøre merkingen av matvarer bedre for forbrukerne. De nye
merkereglene medfører blant annet obligatorisk næringsdeklarasjon av energiinnhold og innhold av
fett, mettet fett, karbohydrat, sukker, protein og salt og krav til merking av flere ingredienser. Kjøtt fra
flere dyrearter skal merkes med opprinnelse, og produsentene må angi hvilke type av vegetabilske
oljer som er benyttet. Også alle stoffer som kan fremkalle allergiske reaksjoner, er en del av den
obligatoriske merkingen.
I dag er deklarasjoner som rapporteres elektronisk ofte manglende eller ufullstendige. Den
kvalitetssikrede informasjonen står trykket på pakningen. Et nytt EU-direktiv som vil gjelde fra 2017
vil pålegge produsenter og leverandør å oppgi varedeklarasjon dersom en vare tilbys gjennom
14
elektroniske medier.
Matinformasjonsforordningen gjelder de obligatoriske kravene til matinformasjon for ferdigpakkede
matvarer. Grønnsaker, frukt og bær, fersk fisk og brødvarer er eksempler på viktige basismatvarer
som i stor grad også omsettes uten emballasje. Det er i praksis ingen merkeplikt for matvarer som
selges over betjent disk, men på forespørsel skal forbruker få opplysninger om opprinnelse,
ingredienser og holdbarhet. Vi må da forutsette at utsalgsstedet sitter på disse opplysningene, og at
data om disse varene også kan legges direkte eller indirekte inn i en portal.
Vi har tidligere omtalt Matvaretabellen (MVT-12) som ett av flere mulige utgangspunkt for
kategorisering av varer. MVT-12 viser innhold av energi og næringsstoffer i ca 1300 matvarer.
15
Matvarenes innhold av energi og næringsstoffer er målt i den tilstand de vanligvis finnes i butikken .
Tabellen brukes ifølge matportalen.no også av matvareindustrien som grunnlag for
varedeklarasjoner. MVT-12 kan derfor være et relevant utgangspunkt for å gi forbrukerne
informasjon om innholdet i matvarene.
Produktinformasjon som blir vist i en dagligvareportal, bør ta utgangspunkt i kravene som ligger i
Matinformasjonsforordningen. Der det ikke eksisterer noen database for en matvaregruppe, må
egenskapene til disse produktene eventuelt legges inn manuelt.
14
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I henhold til innspill fra dagligvarebransjen
Kilde: Matportalen http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/#tabs-1-1-anchor
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Merkeordninger
I tillegg til informasjon om innholdet i matvarer, er merkeordninger med på å gi forbrukerne bedre
grunnlag for å ta informerte valg. Merkeordningene spenner vidt og treffer forskjellige interessefelt.
Merkeordninger i kombinasjon med hverandre kan også gi bredere informasjonsgrunnlag.
Det finnes en rekke merkeordninger for varer vi finner i dagligvaremarkedet. Noen av
merkeordningene er offentlig initiert, og andre står bransjen bak. Overordnet faller merkeordningene
inn under følgende hovedkategorier: helse, miljø, mat og etikk. Forbrukerrådet har en egen
16
nettside som gir forbrukerne oversikt over de fleste merkeordninger man møter i
dagligvaremarkedet.
Innenfor de forskjellige kategoriene som er relevante for dagligvarer, finner vi:
Helse:
Nøkkelhullet, Miljømerket Svanen, EU-ecolabel, Anbefalt av NAAF og Brødskala’n
Miljø:
Miljømerket Svanen, Ø-merket, KRAV, Statskontrolleret økologisk, Rain Forest Alliance, MSC, EUecolabel, Ecocert og Grønt Punkt.
Mat:
Nøkkelhullet, Spesialitet Norge, Debios Ø-merket, NYT NORGE, Beskyttet opprinnelse betegnelse,
Beskyttet geografisk betegnelse, Beskyttet tradisjonelt særpreg, Fairtrade, GDA, Statskontrolleret
økologisk, Brødskala’n, KRAV, MSC, Anbefalt av LHL, UTZ og Rain Forest Alliance.
Etikk:
Fairtrade, UTZ, Rain Forest Alliance og Miljømerket Svanen
Flere av merkeordningene nevnt over, er relevante for at forbrukerne skal kunne ta informerte valg.
Merkeordninger som enten er offentlig initierte, en samlet næring står bak, eller kommer fra ideelle
organisasjoner og finnes i oppdaterte databaser og har et kvalitetssikringsregime, kan i praksis vises
sammen med de enkelte produktene i dagligvareportalen.
I tillegg kan man vurdere å ta inn ordninger som Norsk Standard der det er relevant. Eksempelvis er
det etablert en ny standard som angir metoder for å fastslå størrelsen på klimaspor til
sjømatprodukter (NS 9418). Denne type standarder gjør det enklere å velge de produktene som har
lavest klimaspor.
I tråd med det redaksjonelle innholdet, omtalt nedenfor, er det sentralt at informasjonen som vises
ikke er kontroversiell eller omdiskutert. Merkeordninger skal primært fungere som veivisere ved at
de hjelper forbrukerne til å foreta valg basert på deres egne preferanser.

Kvalitet på matvarer
Det er vanskelig å si noe omforent om kvalitet på matvarer, fordi kvalitet brukes til å beskrive ulike
forhold og egenskaper. Kvalitet vil alltid være gjenstand for subjektive oppfatninger hos både
forbrukere og bransjeaktører. Innenfor kvalitetsbegrepet kan det ligge et utall dimensjoner og
variabler. Det er neppe fruktbart å søke etter en standardisert forståelse av kvalitet.
16
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Forbrukerne vil vurdere matvarer etter sine egne individuelle preferanser. Det er for eksempel
tenkbart at noen forbrukere vil vurdere en bestemt geografisk opprinnelse som et viktigere kriterium
enn innhold av salt og vann, mens andre vil vurdere motsatt. Andre vil igjen se på ingredienslisten
for å vurdere den enkelte matvares kvalitet. Variabler som næringsinnhold, ulike merkeordninger og
andel ren råvare vil også kunne spille inn.
17

Tar vi utgangspunkt i Bransjenorm for sammenlignende reklame i dagligvarebransjen , defineres
kvalitetsforskjeller eksempelvis som butikkbearbeidet versus fabrikkfremstilt, og hvorvidt en
bearbeidet vare er fremstilt av ferske eller dypfryste råvarer. I tillegg legges følgende eksempler på
kvalitetsvurderinger fram: vanninnhold av kjøtt, saltinnhold i matvarer, graden av fettinnhold i kjøtt,
mengden av ingredienser, opprinnelsesland og varer med ekstra egenskaper (eksempelvis med og
uten D-vitamin).
Om vi legger dette til grunn, ser bransjen ut til å enes om at egenskaper som kan måles og
etterprøves, eksempelvis innhold av en bestemt ingrediens, kan danne grunnlag for sammenligning
av matvarer.
Det viktige er at man i en dagligvareportal ikke standardiserer kvalitetsvurderingen ved matvarer,
men legger til rette for at hver enkelt forbruker selv definerer den kvaliteten de ønsker. Vi kommer
tilbake til hvordan kvalitetsbegrepet kan søkes løst i kapittel om Presentasjon i mulig løsning.

3.4

Redaksjonelt innhold

En dagligvareportal bør legge seg på samme redaksjonelle linje som finansportalen.no og
hvakostertannlegen.no. Stoffet som publiseres på nettsidene, skal være forbrukerrettet nyttestoff
som er velfundert og har solid faglig forankring, innenfor temaene mat, helse, kosthold og
husholdningsøkonomi. Forbrukerrådet mener at portalen er tjent med et nøytralt innhold som bygger
opp nettstedets troverdighet, og at den ikke skal være en arena for politiske utspill.
Det er nødvendig at en dagligvareportal skal ha et nært samarbeid med helsemyndigheter og andre
offentlige informasjonsnettsteder. Helsedirektoratet og Mattilsynet bør være to sentrale
samarbeidspartnere. Gjennom nettstedet helsenorge.no gir Helsedirektoratet blant annet råd for et
sunnere kosthold. Eventuelle kostholds- og helseråd som gis gjennom en dagligvareportal, må være
forankret i offentlige helsemyndigheters råd. Forbrukerrådets hvakostertannlegen.no samarbeider
allerede med Helsedirektoratet om innhold. Intensjonen er at viktig forbrukerstoff som publiseres hos
Helsedirektoratet, også skal synes i hvakostertannlegen.no.
I tillegg til helsenorge.no peker matportalen.no seg ut også som en av de mest relevante
samarbeidspartnerne.
Matportalen.no er et nettsted med informasjon om mat og helse fra offentlige myndigheter og ble
lansert i mai 2003. Portalen var et av tiltakene i «Handlingsplan for forbrukerretting av matpolitikken
2004-2005». Mattilsynet har det redaksjonelle ansvaret for portalen, og den inneholder
forbrukerrettet informasjon om mat og helse og fysisk aktivitet fra offentlige myndigheter. Målet til
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Bransjenorm for sammenlignende reklame i dagligvarebransjen utarbeidet av et utvalg med representanter for
dagligvarebransjen i Norge i samarbeid med HSH, Forbrukerombudet og Næringslivets Servicekontor for Markedsrett.
Forbrukerrådet sitter på en versjon av dette dokumentet datert januar 2010.
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matportalen.no er å sette forbrukerne i stand til å ta informerte valg . I tillegg til Mattilsynet, er de
andre bidragsyterne til portalen Helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Vitenskapskomiteen
for mattrygghet, Veterinærinstituttet, Bioforsk, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning,
Statens strålevern og offentlige matmyndigheter i andre land.
Det publiseres nyttig og viktig forbrukerstoff om mat, kosthold og helse på en rekke offentlige
nettsteder, deriblant nevnte helsenorge.no og Matportalen, men også hos aktørene som
Folkehelseinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES),
Vitenskapskomiteen for mattrygghet og matmerk.no med flere.
I første rekke bør dagligvareportalen fokusere på hovedintensjonen bak portalen, nemlig å
muliggjøre sammenlikning av ulike kvaliteter ved dagligvareprodukter med utgangspunkt i pris-,
ingrediens- og næringsinnholdsinformasjon. Fra Forbrukerrådets side foreslås det at man i en
eventuell utviklingsfase av en dagligvareportal legger til rette for et samarbeid med Helsedirektoratet
19
og Mattilsynet . Samarbeidet bør ta sikte på at relevant forbrukerstoff produsert av nettstedene
helsenorge.no og matportalen.no, finner veien til dagligvareportalen. En annen viktig del av dette
samarbeidet blir å utforme rutiner for hvordan dagligvareportalen kan bistå med merking i portalen
når det offentlige har behov for å varsle forbrukerne om potensielt farlig innhold i enkelte produkter
eller matvaregrupper.
Utover dette er Forbrukerrådet av den oppfatning at matportalen.no har et bredere mandat enn det
som er naturlig å innlemme i en dagligvareportal. Blant annet skal Matportalen informere om og gi
råd innen følgende temaer: matsmitte og hygiene, fysisk aktivitet, råd til spesielle grupper og
uønskede stoffer i mat. Forbrukerrådet mener at disse temaene ikke hører hjemme i en
dagligvareportal som først og fremst skal bistå forbrukeren i å gjøre gode og informerte valg med
hensyn til næringsinnhold, ingredienser og pris.
Det finnes også informasjonsnettsteder som finansieres av næringen som godfisk.no i regi av
Norges sjømatråd, og matprat.no som drives av Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Videre har
ideelle organisasjoner som Fairtrade nyttig forbrukerstoff. I en videreutvikling, eventuell annen fase,
er det mulig med et samarbeid med også denne type nettsteder.
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Hentet fra www.matportalen.no
Både Helsedirektoratet og Mattilsynet har stilt seg positive til en dagligvareportal i brev til Forbrukerrådet av henholdsvis
15. april 2013 og 23. mai 2013.
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4 Presentasjon av mulig løsning
Presentasjonen av mulig løsning er en idéskisse for en dagligvareportal, og representerer på ingen
måte en ferdig løsning. Skissene nedenfor illustrerer noen mulige idéer til en slik tjeneste. Formålet
med skissene er å vise at det er mulig å utforme en tjeneste innenfor et såpass omfattende marked
med forskjellige innganger og bruksmuligheter for forbrukerne, og som dekker ulike interessefelt og
motivasjonsfaktorer. Det vil kunne komme annen funksjonalitet og andre innganger i en ferdig
versjon. Noe av den funksjonaliteten som vises her, vil også kunne bli nedprioritert. Til en ferdig
versjon må brukergrensesnittet gjennomarbeides og testes grundig på potensielle brukere. Heller
ikke navn, titler, tekst, farger, fonter eller presentasjonen for øvrig, er på noen måte endelig.
Eventuelle produkter, priser, verdier og merkenavn som vises er tilfeldig valgt og tjener kun som
eksempler.

4.1

Tilpassede valg

Vi kan alltid foreta bedre tilpassede innkjøp. Vi kan kjøpe varer som er bedre tilpasset vår
lommebok. Vi kan kjøpe varer som bedre tilpasset vårt behov for å spise sunnere. Vi kan kjøpe
varer som bygger opp under vårt ønske om et mer variert og smaksrikt kosthold.
Det er også en lang rekke andre hensyn vi kan ønske å ta gjennom våre innkjøp. Vi kan ønske å
støtte bønder som behandler dyrene sine bra. Vi kan ønske å støtte produsenter hvor de ansatte har
trygge arbeidsforhold og anstendig lønn. Vi kan ønske å kjøpe kortreist mat, produsert i Norge. Vi
kan ønske å støtte produsenter som følger høye miljøstandarder.
Det kan være stoffer i maten vi ikke ønsker å få i oss, eller ønsker å få i oss mindre av. Det kan
være stoffer vi overhodet ikke tåler, og som maten ikke kan inneholde noe av. Men skal en
dagligvareportal få en effekt og betydning på disse områdene, må forbrukerne velge annerledes enn
de gjør i dag. Man må muligens dra til en annen butikk dersom gunstigere alternativer finnes et
annet sted. Dette krever oversikt og planlegging. Utfordringen blir å tilby en tjeneste som er fleksibel,
enkel og interessant å ta i bruk.
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En idéskisse til forside med
mulige innganger for en
dagligvareportal

4.2

Pris, helse og smaksopplevelse

I skissene som følger nedenfor er hensynene til pris, helse og smaksopplevelse løftet frem som tre
mulige hovedinnganger til tjenesten. Vår vurdering er at pris og helse baserer seg på mer objektive
kriterier, enn de mulige faktorene som kan legges til grunn for å vurdere smaksopplevelse.
Smaksopplevelse tas likevel med som en mulig inngang fordi den gir en dimensjon i tillegg til det
som omfattes av pris- og helseaspektene. I tillegg vil denne inngangen være relevant for
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merkeordninger av nonfood-produkter. Vi går nærmere inn på hva vi legger i disse tre inngangene
nedenfor.

Pris
Forbrukerrådet antar at flere vil kunne benytte mye av eventuelle besparelser til å kjøpe mat av
høyere kvalitet, som ofte koster litt mer. Men fremdeles er det ifølge SIFO rundt 150 000
20
husholdninger som har vedvarende betalingsproblemer . Disse vil kunne innkassere en netto
besparelse ved å ha tilgang til en god prissammenlikning, om den er enkel å bruke.
I en dagligvareportal kan det lages en søkefunksjon hvor forbrukeren på planleggingsstadiet kan
finne en passende vare og få informasjon om prisen på denne og alternative varer. Forbrukeren kan
dermed merke seg hvor varen med den laveste prisen selges. Mange vil kanskje bruke
prissammenlikning på den måten, men det er vanligvis små besparelser knyttet til enkeltvarer.
Sannsynligheten for at brukeren av en dagligvareportal faktisk vil endre atferd, antar vi vil øke med
størrelsen på den potensielle besparelsen. Derfor er det i den foreslåtte løsningen flere måter å
planlegge forbruket på: Man kan lage en enkel handlelapp for dagens innkjøp i den nærmeste
butikken, man kan planlegge hele ukesforbruket – hvor nettstedet hjelper deg til å fordele
innkjøpene på flere butikker, eller man kan planlegge på enda lengre sikt.
Lengre planleggingshorisont kan gi større besparelser. Slike besparelser kan gjøre det verdt å bruke
tid i dagligvareportalen, bruke handlelapp, og kanskje dra til alternative butikker eller kjøpe
alternative produkter.

20

http://sifo.no/files/file78088_okonomisk_utsatthet_2011_endelig_sifo-rapport.pdf
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Klikker man på «Spar penger»,
kommer man til denne siden.

Til høyre vil man se hvordan
totalprisen og også selve
handlelisten endrer seg i
sanntid når man gir «pris»
større eller mindre vekt.
Tjenesten kan benytte
prisene til butikker i
nærheten der varene i listen
er billigst. Den vil også kunne
bytte varene i listen mot
tilsvarende, billigere varer.

Dette forutsetter at man faktisk har en handleliste. Noen vil kanskje bygge opp sin egen, men for de
som bruker portalen for første gang, kan man også se for seg en tilfeldig generert handleliste, for
eksempel basert på SIFOs normbudsjett for én måned.
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Helse
Den andre hovedinngangen til tjenesten kan fokusere på helseaspektet ved kosthold. Først og
fremst tenker vi da på innhold av fett, sukker og salt, samt fokus på produkter som frukt, grønnsaker,
fisk, og grove kornsorter.
Helsedirektoratet arbeider for å bidra til at befolkningen får et best mulig kosthold i tråd med
helsemyndighetenes kostholdsråd, og redusere forskjeller i kostholdet knyttet til sosioøkonomiske
forhold. Direktoratet påpeker at kostholdets sammensetning har stor betydning for helsen, og at et
21
sunt og variert kosthold er viktig for å fremme god folkehelse og for å forebygge sykdom.

Skissen er kun ment som en
illustrasjon for hvordan
Dagligvareportalen kan vise
helseaspektet.

Når brukeren drar i en av
spakene, vil underkategoriene
bli synlige. Dette vises på
skissen. Her kan man angi
hvilke ernæringskomponenter
man er særlig opptatt av.

21

Helsedirektoratet i brev til Forbrukerrådet av 15. april 2013 Innspill til utredning – En mulig informasjonsløsning for
forbrukerne i dagligvaremarkedet
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Denne sammenlikningen er mer kompleks enn å sammenlikne priser. Riktignok kan en vare
inneholde mindre salt enn alternativet. Men med fett, som vår forbruker kanskje også angir at han
ønsker mindre av, kan det forholde seg omvendt. Forbrukerrådet vil ikke begi seg ut på noen
sammenveiing av disse faktorene. Brukeren vil selv angi vektene og samtidig kunne se virkningen
valgene har på handlelisten. Data til denne delen av portalen kommer fra innholdsfortegnelsen til
produktene.

Smaksopplevelse og merkeordninger
Hensynet til husholdningsøkonomien og helsen er ikke de eneste grunnene til at vi går i butikken.
Det er flere grunner til at en dagligvareportal ikke ensidig bør fokusere på telling av kalorier og
penger. Ønsket om gode smaksopplevelser vil også være av stor betydning for mange. I tillegg vil
mange være interessert i opprinnelsen til matvarene, samt å kunne orientere seg etter
merkeordninger som omfatter økologi, miljø og rettferdig handel.
Den tredje inngangen til tjenesten er derfor tenkt å fokusere på sanselige aspekter ved maten, som
smak, nytelse og andre kvalitative forhold. Kvalitet på matvarer er vanskelig å finne objektive mål
for, men det er tenkbare parametre som kan benyttes. Eksempelvis kan andelen av fisk i
fiskeprodukter og andelen kjøtt i kjøttprodukter, i tillegg til ulike tilsetninger i produktene, gi den
enkelte forbruker indikasjoner på matens kvalitet basert på forbrukernes egne preferanser.

Klikker man seg inn i tjenesten
fra «Nyt maten» på forsiden,
kommer man hit.
Forbrukerrådet har ikke
kompetanse eller kapasitet til
å vurdere smaken av
matvarer. «Smak» er her tenkt
basert på hvorvidt varen er
omfattet av merkeordninger,
eksempelvis Debio, Nyt Norge,
Spesialitet Norge, om
brukeren selv har angitt en
preferanse for disse.
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Menyer
Imidlertid er det ikke alltid tilstrekkelig at råvarene er gode. En dagligvareportal kan derfor også
legge til rette for en funksjonalitet hvor råvarer kan settes inn i menyer, og eventuelt kobles opp mot
oppskrifter. En annen tenkelig funksjonalitet er å bygge opp handlelister etter middagsmenyer. Det
finnes en rekke både offentlige og private aktører som kan tenkes å bidra med menyer og
oppskrifter, eksempelvis matprat.no, godfisk.no, melk.no og frukt.no. Tanken er at menyer kan være
en raskere og enklere måte å bygge opp en handleliste på, enn ved å legge inn varer enkeltvis.

”Månedsmeny” er en
illustrasjon på en mulig
måte å bygge opp en
handleliste på.
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4.3

Mine valg

Ovenfor har vi vist noen mulige forslag til funksjonalitet hvor man kan angi preferanser vedrørende
pris, og hvor man aktivt kan velge, eller velge bort, matvarer med ulike karakteristika og
merkeordninger.
Det samme er mulig for en lang rekke andre aspekter ved varene. Disse preferansene er tenkt
samlet på en side som kalles «Mine valg» hvor brukeren kan angi sine preferanser.

Forbrukerrådet vil ikke legge
noen føringer når det gjelder
ulike valg . Det blir helt opp til
den enkelte bruker å angi sine
preferanser. De forskjellige
alternativene på denne
skissen er kun ment som
eksempler.
Alternativene i listen er kun
ment som eksempler.

Igjen vil dette danne grunnlaget for en viss automatisk sortering av handlelisten. Noen varer vil
likevel kunne imøtekomme brukerens preferanser i like stor grad, og vil måtte velges manuelt.
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4.4

Handlelisten

Når man har bestemt seg for hva man vil kjøpe, gjenstår valget om hvor man vil kjøpe det. Siden
Side
dagligvareportalen forutsettes
orutsettes å ha informasjon om priser,, vil brukeren kunne se hva varene i
handlelisten koster i de ulike butikkene i nærheten.
En butikk kan ha de laveste prisene for mange av varene i
handlelisten din, men mangle noen av varene. Vil
Vi det lønne
seg å besøke en ekstra butikk, eller vil det tross alt være
mest hensiktsmessig å kjøpe alle varene i butikken som har
det største utvalget? Ved å benytte en karttjeneste kan
dagligvareportalen også gi en indikasjon på dette dersom
brukeren oppgir hvor han bor. Da kan omtrentlig
kjøredistanse,, tidskostnad og drivstofforbruk beregnes
automatisk.
Tjenesten vil kunne foreslå at man deler innkjøpene i to
eller tre. Om en har lagt inn en hel månedsmeny, kan den
foreslå daglige innkjøp i én butikk, ukentlige
kentlige i en annen og
kanskje månedlige i en tredje.
Tanken bak en slik funksjonalitet er både å påvise
besparelser for forbrukeren og å åpne for at butikker med
mindre standardisert vareutvalg, med kanskje bare ett
utsalgssted, kan dukke opp i handlelistene.
tene.
Vi har vist hvordan handlelisten kan bygges opp ved at
forbrukeren videreutvikler et automatisk generert forslag til
en standardmeny gjennom brukerpreferanser og hvordan
den kan bygges opp rundt middagsmenyer.
Skissen til dagligvareportal inneholder også et vanlig
varesøk, hvor man enkelt kan finne frem til produkter,
produ
sammenlikne
e dem og legge dem i handlelisten.

Smarttelefon
Handlelisten
n vil enkelt kunne hentes opp på en smarttelefon,
klar til bruk i butikken. På smarttelefonen
telefonen skal man også
ogs
kunne skanne hyllekanten og lese av de data som finnes om
varen i dagligvareportalen.. Dette vil i hovedsak bestå av pris,
lovpålagt informasjon som varedeklarasjon og
næringsinnhold,, samt eventuelle merkeordninger. Tjenesten
vil kunne opplyse om prisen på
å det samme produktet i andre
butikker. Den vil også kunne si om det finnes alternative
varer i samme butikk.
Endelig vil tjenesten kunne inneholde en «favorittmåler» som
forteller i hvilken grad varen imøtekommer dine preferanser,
dersom disse er angitt på siden «Mine
Mine valg».
valg
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Oppsummering
Dagligvareportalen må kunne benyttes på flere måter, fra det enkle produktsøket til den mer
omfattende periodeplanleggingen av innkjøp. Ønsker man kun å se innholdet i en enkelt vare, kan
man gå inn via varesøkfunksjonen eller man kan skanne varens strekkode i butikken med en
smarttelefon. Man kan deretter legge varen i en handleliste, om man ønsker det. Brukeren kan også
benytte de mer avanserte verktøyene i den grad man finner det hensiktsmessig.

Pris
Helse
Smaksopplevelse
Menyer

Handleliste
Mine
valg

Søk
Mobilskanning

Favorittmåler

Inngangene for pris, helse, smaksopplevelse, samt menyer kan brukes til å bygge opp en
handleliste. Denne kan tilpasses av brukeren gjennom Mine valg, men man kan også hoppe over
dette trinnet.
Skannerfunksjonaliteten på smarttelefon antar vi i mindre grad vil bli benyttet til å lage handlelister,
men muligheten bør ligge der. Resultatet av brukerens egne preferanser vil vise om en enkelt
skannet vare tilfredsstiller disse kriteriene. Denne type «favorittmåler» forutsetter at brukeren har
angitt en eller flere preferanser under Mine valg.
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5 Administrative konsekvenser
5.1

Organisatorisk

På oppdrag fra BLD utarbeidet Devoteam daVinci og Proba Samfunnsanalyse i 2011 en
22
samfunnsøkonomisk konsekvensanalyse av å samordne portalløsninger i offentlig regi og
eventuelt å etablere en felles offentlig markedsportal rettet mot forbrukerne. Rapporten anbefalte at
arbeidet med offentlige prisportaler i større grad samordnes og konkluderte ut fra en totalvurdering
at Forbrukerrådet er mest egnet til å ha en sentralisert forvalterrolle for de offentlige prisportalene.
Forbrukerrådet har siden 2008 driftet finansportalen.no. I februar 2013 ble også
hvakostertannlegen.no lansert, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. I tillegg har
23
Forbrukerrådet i samarbeid med Konkurransetilsynet utarbeidet en rapport som anbefaler at
Kraftprisoversikten flyttes fra tilsynet til Forbrukerrådet.
Forbrukerrådet opprettet i 2010 avdelingen Markedsportaler som primært jobber med utvikling, drift
og videreutvikling av finansportalen.no, hvakostertannlegen.no og forbrukerrådet.no. Samtidig har
avdelingen utredet og konkludert med at det bør opprettes markedsportaler for forbrukerne i flere
markeder, blant dem dagligvaremarkedet, håndverkertjenester og pensjonsprodukter.
Basert på ovennevnte er det naturlig at ansvaret for utvikling og drift av en eventuell dagligvareportal
legges til Forbrukerrådet. Dette forutsetter imidlertid at det bevilges midler både til utvikling og årlig
drift fra Stortinget.

Intern organisering
Etter modell av Forbrukerrådets øvrige portaler, forutsettes det at programmering og teknisk drift av
en dagligvareportal kjøpes fra eksterne leverandører. Forbrukerrådet har opparbeidet seg en
betydelig kompetanse på utvikling og forvaltning av markedsportaler og nettsider gjennom arbeidet
med finansportalen.no, hvakostertannlegen.no og Forbrukerrådets egne nettsider.
Dagligvareportalen skal forvalte en stor mengde data, markedsføres og samarbeide med både
offentlige og private aktører. Den vil kreve løpende videreutvikling i takt med endringer i
dagligvaremarkedet. Det vil kreves jevnlig tilsyn med at grunnlagsdataene innrapporteres som
forutsatt. Dette innebærer veiledning av leverandørene i forbindelse med rapporteringskravene,
klargjøring av definisjoner, håndtering av til tider kreativ fortolkning av definisjoner, kontroll av at
prisdata er oppdatert som forutsatt mv. Om dagligvareportalen skal ha den tilsiktede effekt, er det
nødvendig å gjennomføre markedstiltak løpende. Besvarelser av brukerhenvendelser må også i
betydelig grad påregnes.
Basert på ovennevnte anslår Forbrukerrådet at det minimum vil være behov for tre til fire årsverk
tilknyttet portalen for å ivareta alle relevante arbeidsoppgaver.

22

Proba samfunnsanalyse og Devoteam daVinci: «Samordning av offentlige prisportaler – En samfunnsøkonomisk analyse
av ulike modeller for samordning» 2011
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Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet: «Kraftprisoversikten – Anbefaling for videre drift og utvikling» 24.8.2012
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5.2

Teknisk

Systemløsninger i dagligvarebransjen
Figur 1 under viser et overordnet bilde av relevante IT-systemer i dagligvarebransjen. Butikkenes
utgangskasser er knyttet opp mot et butikkdatasystem. Utgangskassene består av ulike elektroniske
enheter som skanner, vekt, kassaapparat og betalingsterminal integrert mot butikkdatasystemet som
inneholder prisinformasjonen. Butikkdatasystemet produserer også hyllekantmarkering. Normalt
skrives informasjonen ut på papir, men det vil etter hvert bli vanligere med elektronisk
hyllekantmarkering. I tillegg til prisinformasjon har butikkdatasystemet ulike «back office»-funksjoner
som kassaoppgjør, lagerbeholdning, varebestilling, etc.
Det er to hovedleverandører av butikkdatasystemer i Norge i dag, Visma og Lindbak. Coop benytter
løsningene fra Lindbak, mens de øvrige kjedene har Vismas butikkdatasystem. Butikkenes systemer
er frittstående og utveksler data med kjedens sentrale systemer. I dagens marked utveksles data i
hovedsak som satsvise overføringer. Kjedene styrer i stor grad priser og vareutvalg.
Prisinformasjon lastes ned til butikkene når det er endringer. Rapportering, bestillinger, etc. fra
butikkene oversendes elektronisk til kjedene sentralt. I de nyeste versjoner av butikkdatasystemene
kan en kjede sentralt ha sanntids prisinformasjon for alle kassepunktene, men det vil ta tid før dette
implementeres i de store kjedene.
Kjedene har et grensesnitt mellom butikkdatasystemene og omfattende sentrale datasystemer for
blant annet vareinformasjon, lagerstyring, logistikk, bestilling, økonomistyring og statistikk. Sentralt i
24
dette systemlandskapet er det ofte et ERP-system .
En viktig og sentral kilde for vareinformasjon er EPD, som driftes av Tradesolution. EPD er
bransjens egen produktdatabase for utveksling og kvalitetssikring av grunndata. Her registrerer i dag
over 1000 leverandører logistikk-, space,-, miljø- og identifikasjonsinformasjon. EPD ajourføres av
produsenter og importører av dagligvarer, som rapporterer inn produkt- og logistikkinformasjon. Se
nærmere om Tradesolution nedenfor.

24

Enterprise resource planning (ERP) er betegnelsen på programvare som støtter opp om et flertall av en bedrifts
virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. ERP er ikke en produktbetegnelse, men en
beskrivelse av kvaliteten på integrasjonen mellom de nevnte områdene. Kilde: Wikipedia.
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Figur 1 Overordnet bilde av IT-løsninger
IT løsninger i dagligvarebransjen

Kodifisering
De
e fleste varene i dagligvaresektoren har strekkode som leses av skanner i kassepunktet (betjent
eller ubetjent). GTIN (Global Trade Item Number) eller tidligere EAN-kode danner grunnlaget for
strekkoden på produktet og gir unik identifikasjon av et produkt.
produkt GTIN nummeret forvaltes av GS1
Norway som er en brukerstyrt, not-for-profit-organisasjon.
not
GS1 Norway er medlem av en global
organisasjon - GS1 - som utvikler, vedlikeholder og tilbyr standarder for effektiv varevare og
informasjonsflyt mellom handelspartnere
handelspartner verden over.
GTIN identifiserer varen uansett hvor i verden den blir sendt. Det finnes over 200 forskjellige
strekkodesystemer, men mest utbredt er det vi kjenner fra varene i hyllene i butikkene, den såkalte
GS1-koden.
koden. Det er varemerkeeiers (leverandørens)
(leverandør
oppgave å GTIN-merke
merke produktene.
Varenummerets 13 (eller 8) sifre består
best av prefiks (landskoden), GS1-leverandørnummer,
leverandørnummer,
artikkelnummer og et kontrollsiffer.
Serialisert GTIN, SGTIN, er en utvidelse av GTIN hvor identifikasjonen er nede
ned på enhetsnivå.
Varen får et serienummer i tillegg til varenummeret. Med merking av en melkekartong med GTIN,
blir den en melkekartong. Med merking med SGTIN blir det den melkekartongen (entall bestemt
form).
SGTIN krever flere siffer siden hver enkelt vare identifiseres unikt. Vanlig endimensjonal strekkode
er sjelden nok til dette. Ofte benyttes enten en todimensjonal strekkode som Datamatrix eller QRQR
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kode (se figur 2 nedenfor) til dette. Det blir også mer og mer vanlig å benytte RFID eller EPC som
informasjonsbærer for individuell merking av varer. Sporing er ofte årsaken til merking med SGTIN,
men man kan også benytte den for tilbaketrekking av enheter, autentisering av ekthet og mye annet.

Figur 2. Eksempel på QR-kode

SGTIN trenger ikke alltid å identifisere spesifikke enheter, men brukes også av noen til å identifisere
unike produksjonsbatcher. SGTIN er i liten grad benyttet innenfor dagligvare i dag. Price Look-Up
(PLU), også kalt Product Look-Up, er en tre til firesifret kode som tastes inn ved kassaapparatet i en
dagligvareforretning for varer som ikke har GTIN-kode. GTIN brukes også på kjøtt og grønnsaker.
Unntaket er varer i løsvekt – for eksempel poteter. Der brukes det ofte «EKUF-kode». EKUF står for
«EAN-kode for umerkede ferskvarer». Stadig mer av ferskvarene får innpakning med GTIN-kode.
PLU brukes på varer som mangler GTIN-kode og dermed ikke kan skannes.
Alle produktsett som registreres i EPD, skal registreres med en ENVA-varegruppe. ENVAvaregruppen beskriver hvilken varekategori den aktuelle varen befinner seg i. Varekategoriene er
definert i GS1 Norway’s Multibransje Varegruppestandard. Dette er et register som inneholder flere
tusen varegrupper innen dagligvare og faghandel. Standarden er utarbeidet i samarbeid med
bransjeorganisasjoner både i og utenfor dagligvarebransjen og erstatter tidligere brukte
varegruppeinndelinger. Statistisk sentralbyrå har også tatt del i arbeidet for å sikre at ENVA er
knyttet til overordnede og internasjonale standarder. Informasjon om ENVA-varegruppe er en
26
opplysning som kommer i tillegg til GTIN (EAN)-koden.

Behandling av prisinformasjon
Å tilgjengeliggjøre informasjon om priser i en dagligvareportal, vil reise en rekke problemstillinger
også med hensyn til pålitelighet og tekniske begrensninger. Store kjeder som NorgesGruppen og
Coop, har flere ulike butikkprofiler (5-8) med ulik prisstrategi. I tillegg er det hyppige forandringer av
priser både på de ordinære prislistene og gjennom kampanjer og «happy hour». Prisene varierer
også over hele landet.
Kjedene har stort sett sentral styring av prisene, men de lokale butikkene har en viss frihet til å sette
lavere priser, samt prise varer de tar inn lokalt. I tillegg vil dagens systemløsninger med satsvis
nedlasting, innebære at kjeden ikke kan garantere når deres prisendringer får effekt i kassen.
Dagligvarekjedene kan derfor ikke gå god for prisen i den enkelte butikk til enhver tid.
Med den mengden av prisinformasjon som er relevant, og endringstakten i prisbildet, anses det ikke
praktisk per i dag å samle sanntidspriser i en database med dagens systemer.
Alternativet er dermed at priser hentes på forespørsel fra kjedene, for eksempel via webservices.
Det er imidlertid ikke realistisk at den enkelte butikk skal gjøre prisene i butikkdatasystemet
tilgjengelig for direkte oppslag. Det ville stilt krav til at systemene i butikken dimensjoneres for slike
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Radiofrekvensidentifikasjon (engelsk: Radio Frequency Identification, RFID) er en metode for å lagre og hente data ved
hjelp av små enheter kalt RFID-brikker. En RFID-brikke er en liten brikke som kan festes til eller bygges inn i et produkt, et
dyr eller en person. RFID-brikker inneholder antenner som gjør dem i stand til å motta og svare på radiofrekvenssignaler fra
en RFID-sender. Kilde: Wikipedia.
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Kilde: gs1.no
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forespørsler. Videre vil det kreve høy stabilitet på infrastruktur og tilfredsstillende oppetid på
butikksystemene i over 4000 butikker, noe som i praksis vil være vanskelig og kostbart å få til.
Alternative måter å tilby prisinformasjon på fra kjedene sentralt kunne vært å ta øyeblikksbilder av
prisinformasjon på uforutsigbare tidspunkter eller benyttet gjennomsnittspriser for en
forhåndsdefinert eller tilfeldig valgt tidsperiode. Dette vil imidlertid ikke dekke forbrukernes behov for
relevant kjøpsinformasjon før kjøpsøyeblikket, og vurderes derfor ikke som en potensiell løsning.
På kort sikt vil oppslag i kjedens sentrale prisregistre kunne gi en tilnærmet sanntidspris, forutsatt at
kjedene ikke utnytter forsinkelsen til prisene er i kraft i kassen, som del av sin prisstrategi.
På lengre sikt, Forbrukerrådet antar innen to til tre år basert på opplysninger vi har fått, kan det
forventes at alle kassenes prisinformasjon hentes direkte fra sentrale registre hos kjeden. Det vil
imidlertid fortsatt være en utfordring med prissammenlikninger for produkter som ikke har GTINkode (for eksempel frukt og grønt).
Kjedene rapporter i dag gjennomsnittspriser til Nielsen som leverer markedsanalyser og
bransjestatistikk til dagligvarebransjen. Hver søndag går det data til Nielsen. Nielsen får da
informasjon om volum og pris. Nielsen kan med denne informasjonen si noe om snittpris på den
enkelte vare, men fanger ikke opp om det har vært kampanje enkelte dager – eller om det har vært
27
ulike priser i ulike butikker. Denne informasjonen kan enkelt gjøres tilgjengelig i en
dagligvareportal.

Produktinformasjon og varedeklarasjoner
Leverandørene til de fire store kjedene er forpliktet til å levere produktinformasjon elektronisk for
sine produkter til EPD-basen.
I EPD-basen angis varetekstene i inntil tre felt: Produktnavn + Egenskaper + Varemerketekst. Det er
kombinasjonen av disse feltene som gir den varetekst som vises på hyllekantetikettene og
kassabongene i butikk, planogrammer, prisplakater, varebøker, tellelister, pakksedler, plukklister,
transportbestilling og fakturaer.
Næringsinnhold skal fylles ut for alle produkter med MVA = «Middel sats» (15 %) iht. «Forskrift om
deklarasjon av næringsinnhold § 6». Tilsvarende deklarasjon skal være på produktets emballasje.
Dersom det på pakken er deklarert næringsinnhold som er ikke obligatorisk i henhold til forskriftene,
skal det også registreres i EPD-basen.
I EPD-basen skal også konverteringsfaktoren, kalt «Enhetsprisfaktor», registreres. Enhetsprisfaktor
vil som oftest være lik netto pakningsinnhold for varen. Konverteringsfaktoren benyttes til å beregne
pris per enhet for å sammenlikne produkter med ulik mengde i pakken. Eksempler på slike
standardiserte enhetsprisfaktorer er kg, liter, meter, 100 m, mm.
Et produkt identifiseres med sin GTIN-kode i EPD-basen. Denne koden dekker ikke angivelse av
ulike produksjons-batcher og dermed behovet for allergikere til å vite om produktet har i seg stoffer
de er følsomme overfor. De er henvist til å finne slik informasjon på selve pakken.

27

Basert på innspill fra dagligvarebransjen.
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Ved registrering i EPD-basen må det også angis hvilken ENVA-varegruppe produktet tilhører. Dette
ville imidlertid kunne løses med SGTIN (ref. avsnitt om kodifisering).
Ferskvareprodukter og produkter uten GTIN-kode er ikke med i EPD-basen og det finnes ingen
standardisert måte å for å klassifisere slike produkter.

Varebeholdning – utsolgtsituasjoner
Lagerstyrings- og logistikksystemene er i dag ikke presise nok til å identifisere lagerbeholdning og
utsolgtsituasjoner i butikkene. Det er lite trolig at denne situasjonen endrer seg vesentlig i
overskuelig framtid, med mindre bransjen stilles ovenfor krav til at slik informasjon gjøres tilgjengelig
på en viss sikt. Det er mulig at slik informasjon kan bli pålitelig ved en omfattende innføring av RFIDmerking av varene, men dette vil ventelig ta mange år.
Etterbestilling av varer skjer i dag i stor grad ved en manuell gjennomgang av beholdningene i
hyllene og registrering av behov for etterfylling på håndholdte terminaler.

Varesortiment
Kjedene definerer i stor grad varesortimentet i butikkene, spesielt i butikker med lavprisprofiler.
Butikkene har i tillegg en viss frihet til å velge produkter fra et tilleggssortiment og benytter seg av
dette blant annet for å møte lokale markedsbehov og konkurranse fra andre butikker i nærområdet.
Det er også ofte at butikken, spesielt kjøpmannseide, tar inn produkter utenom kjedenes kontroll, for
eksempel fra lokale produsenter. Det er uklart i hvilken grad kjedene sentralt har god oversikt over
tilleggssortimentet i den enkelte butikk og dermed har data som er tilgjengelig for spørring.
Med begrensningene nevnt ovenfor, er det mulig å få opplysninger i en dagligvareportal om en
etterspurt vare inngår i varesortimentet til en bestemt butikk.

Tradesolution
Tradesolution AS er, som et ledd i bransjesamarbeidet, et bransjeeid selskap som tilbyr en rekke
tjenester for sine eiere, kunder og samarbeidspartnere. Tradesolution AS ble stiftet i 1994 (den gang
Markeds-Service AS), og styres i dag av Dagligvareleverandørenes forening (DLF), Coop Norge,
NorgesGruppen, ICA Norge og Rema 1000. Selskapet er eid med 50 % av DLF og 12,5 % av de fire
kjedene.
Tradesolution drifter EPD-basen i henhold til en bransjevedtatt standard, og basen inneholder alle
produkter som selges og distribueres i Norge innenfor dagligvare, kiosk, bensin- og servicehandel
og storhusholdning, med unntak av noe fersk frukt og grønt. Leverandørene registrerer
produktinformasjon om produkter som skal distribueres i Coop, NorgesGruppen, Rema 1000 og
ICA.
I EPD-basen er det tatt høyde for registrering av omfattende produktinformasjon. Den primære
anvendelse av registeret er imidlertid knyttet til logistikk. Ett unikt produktsett tildeles et EPDnummer og består av pakningsnivåene F-pak, D-pak og pall:
•
•
•

F-pak: Forbrukerpakning – det er denne enheten vi kjøper i butikken
D-pak: Detaljistforpakning – enheten inneholder et fast antall F-pak og er det bestillbare
produktet for grossist/kjede.
Pall: enheten inneholder et fast antall D-pak
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Alle produkter må registreres med gyldige, unike GTIN per pakningsnivå. GTIN på et tidligere
registrert produkt kan ikke endres av leverandør. Informasjonen knyttet til logistikk er kvalitetssikret
og dekker i stor grad behovene for dette formålet.
Registrering av øvrig produktinformasjon og varedeklarasjoner er ikke i samme grad kvalitetssikret
og komplett. Tradesolution startet registrering av slik informasjon i mai 2012 og har ambisjoner om å
bygge opp og utvikle denne delen av EPD-basen til et kvalitetsmessig forsvarlig nivå.
I dag foretar kjedene nedlasting av data fra EPD-registeret og lagrer informasjonen i egne
databaser. I hvilken grad de supplerer informasjonen fra andre kilder og foretar egen kvalitetssikring,
er uklart.

Brukerkonti
Dagligvareportalen vil kunne brukes til å planlegge og budsjettere innkjøp av dagligvarer. Brukerne
vil kunne planlegge ned på et detaljert nivå som omfatter hvilke spesifikke varer de vil anskaffe i
hvilke butikker. Skal dette være tilgjengelig også ved fremtidige besøk, må brukeren kunne opprette
en brukerkonto i portalen. I forsikringsløsningen til finansportalen.no lagres slike data på brukerens
egen maskin i en informasjonskapsel (cookie) såfremt lagring ikke slås av. Fordelen er at brukeren
slipper å registrere seg og huske brukernavn og passord. Ulempen er at andre brukere av samme
maskin vil kunne se dataene samt at data ikke vil være husket på andre maskiner, mobiltelefoner og
lesebrett. I en dagligvareportal vil løsningene være designet for å brukes på flere plattformer
parallelt, og man bør derfor tilby brukerkonti med innlogging.
Forbrukerrådet vurderer følsomheten av de data som ligger i en handleliste for dagligvarer som
relativt lav og identifisering ved brukernavn og passord vil antakelig være tilstrekkelig. Hvorvidt også
en sikrere identifisering, for eksempel ved bruk av kodebrikke eller lignende, bør tilbys, vil måtte
vurderes underveis.

Løsningsstrategi for dagligvareportalen
Det foreslås at en dagligvareportal bygges på følgende hovedprinsipper:
• Prisinformasjon innhentes gjennom oppslag mot kjedenes sentrale prisregistre
• Produktinformasjon søkes innhentet gjennom oppslag mot EPD-basen hos Tradesolution
• Informasjon om butikkene innhentes via kjedene. I tillegg til informasjon om tilgjengelighet til
butikklokalene, kan man om mulig også få informasjon om varesortimentet.
• Portalen tilbyr mindre aktører funksjoner for innrapportering og lagring av tilsvarende
informasjon som kjedene avgir
• Portalen tilbyr forbrukeren datalagring for sine handlelister og profildata
• Portalen vil ikke i første omgang tilby data om lagerbeholdning i butikken
Dette innebærer at kjeden må utvikle grensesnitt mot dagligvareportalen for oppslag mot prisregistre
og butikkinformasjon. Dette grensesnittet må være sikkert og robust, og dimensjonert for å håndtere
volumet av informasjonsinnhenting fra portalen. Det ligger i tillegg en betydelig innsats i å sy
sammen bakenforliggende systemer for å tilrettelegge den informasjonen som skal leveres.
Videre må det inngås avtale med eierne av Tradesolution om tilgang til informasjon herfra og om å
bygge tilstrekkelig sikkerhet og kapasitet til å håndtere samspillet med dagligvareportalen. Den
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største utfordringen vil imidlertid være å få bygget opp en komplett database med kvalitetssikret
produktinformasjon.
Utvikling av selve portalen kompliseres i forhold til andre markedsportaler ved at det skal kunne
opprettes individuelle «konti» for den enkelte forbruker. I tillegg kan det bli en betydelig
utviklingsoppgave dersom det skal utvikles funksjonalitet for at mindre markedsaktører kan legge
sine data direkte i portalen.

5.3

Juridisk

Prisopplysningsforskriften - hjemmel for innsamling av data til dagligvareportalen
En dagligvareportal kan bygges opp etter mønster av finansportalen.no og hvakostertannlegen.no
(tannhelseportalen), der forbrukerne kan sammenlikne priser på henholdsvis lån og forsikringer og
tannhelsetjenester. Prisopplysningene som disse to portalene bygger på, er ikke avlevert frivillig,
men under en form for «pliktavlevering» regulert gjennom prisopplysningsforskriften mv.
En ordning med «pliktavlevering» bør etter Forbrukerrådets syn også etableres for en
dagligvareportal. Frivillig avlevering av prisopplysninger i sanntid og tilgjengelighet (også i sanntid) til
den enkelte vare i form av avtaler mellom en dagligvareportal og næringsdrivende innen
dagligvaresektoren, vil trolig føre til at portalen ikke vil få full oppslutning fra samtlige
næringsdrivende i sektoren. Flere av aktørene i bransjen er skeptiske til om en dagligvareportal lar
seg gjennomføre. «Pliktavlevering» er således en forutsetning for at dagligvareportalen skal bli en
portal med komplett informasjon fra dag én og dermed fungere etter sin hensikt.
28

Prisopplysningsforskriften (pol.) trådte i kraft 1. januar 2013, og gjelder næringsdrivende som er
etablert i Norge og selger varer og tjenester til forbruker (pol. § 1). Forskriften gir bestemmelser om
henholdsvis prisopplysninger for varer (kap. 2) og for tjenester (kap. 3).
Plikten til å gi opplysninger til finansportalen.no er nedfelt i prisopplysningsforskriften § 14 første
ledd bokstav b, hva gjelder næringsdrivende som yter banktjenester. Forsikringsvirksomhetsloven
(lov 10. juni 2005 nr. 44) § 12-5 syvende ledd gir hjemmel for Kongen til å fastsette regler for
skadeforsikringsselskapers plikt til å gi opplysninger til finansportalen.no. Slike regler er gitt i forskrift
av 26. september 2012 nr. 911 om opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester.
Også denne forskriften trådte i kraft 1. januar 2013. http://www.lovdata.no/for/sf/fd/fd-201209260911.html
Plikten til å gi opplysninger til Tannhelseportalen (hvakostertannlegen.no) er nedfelt i
prisopplysningsforskriften § 14 første ledd bokstav a.
Prisopplysningsforskriften § 14 lyder slik:
§ 14. Prisopplysninger til nettbaserte prisportaler
a)

Prisopplysninger for tannhelsetjenester registreres i elektronisk prisportal for tannhelsetjenester.

b)

Prisopplysninger for banktjenester registreres i Finansportalen.

Næringsdrivende har plikt til å registrere prisopplysninger på den måte som fastsettes av
prisportalen.

28
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En tilsvarende bestemmelse kan inntas i kapittelet som regulerer varer (kapittel 2 i prisforskriften) og
dermed gi hjemmel for å pålegge næringsdrivende i dagligvaresektoren å gi prisopplysninger til
dagligvareportalen. Bestemmelsen kan for eksempel lyde slik:
Prisopplysninger til nettbaserte prisportaler
Prisopplysninger for tilgjengelige dagligvarer registreres i elektronisk prisportal for dagligvarer.
Næringsdrivende har plikt til å registrere prisopplysninger på den måte som fastsettes av
prisportalen.
Hvem bør plikten gjelde for?
I NOU 2013:6 God handelsskikk i dagligvarekjeden foreslås lovens virkeområde avgrenset til
forhandlinger og kontrakter om varer som er ment for salg i dagligvareforretninger, kiosk, bensin og
servicehandel (KBS) og storkjøkken. Det er naturlig at plikten til å gi prisopplysninger mv. til
dagligvareportalen også pålegges «ordinære» dagligvareforretninger, det vil si dagligvarebutikker
29
som inngår i kjedekonseptene i NorgesGruppen, ICA, Coop, Rema 1000, Bunnpris og
lavpriskjeden Lime minipris. Det kan også vurderes om plikten skal gjelde for aktører innen kiosk,
bensin og servicehandel (KBS). Storkjøkken er ikke aktuelt i denne sammenheng.
I NOU 2013:6 pkt. 13.6.4 Virkeområde gis det uttrykk for at det «kan vurderes om loven bør
avgrenses slik at for eksempel spesialforretninger ikke omfattes, eventuelt at loven kan gis
anvendelse bare på kontrakter av en viss størrelse». En slik avgrensning kan det også være aktuelt
å etablere for pliktavleveringen til dagligvareportalen. Det kan for eksempel presiseres i forskriften
som regulerer pliktavleveringen at plikten ikke omfatter spesialforretninger og/eller frittstående
dagligvareforretninger (det vil si dagligvareforretninger som ikke inngår i en sammenslutning av
dagligvarebutikker), eventuelt at plikten ikke omfatter spesialforretninger og/eller frittstående
dagligvareforretninger med omsetning under en viss størrelse. Disse aktørene bør imidlertid få en
mulighet til å registrere varer i portalen.
Pliktavlevering av andre opplysninger enn prisopplysninger (produktinformasjon)
Prisopplysningsforskriften er hjemlet i markedsføringsloven § 10 Prismerking mv. Bestemmelsens
tredje ledd åpner opp for at departementet ved forskrift kan påby næringsdrivende å iverksette tiltak
utover det som følger av påbudet i første ledd. Slik forskrift om informasjonstiltak kan blant annet
«påby merking, oppslag eller annen underretning om pris, forretningsvilkår, kvalitet og andre
egenskaper» (§ 10 tredje ledd a).
Ovennevnte bestemmelse gir etter vårt syn hjemmel for å pålegge avlevering av kvalitetsinformasjon
til dagligvareportalen, for eksempel informasjon om varebetegnelse, ingrediensliste, navn eller
30
firmanavn, og adresse til produsent eller forhandler innen EØS .
Omfattende krav til avlevering av kvalitetsinformasjon til dagligvareportalen vil etter vår oppfatning
ikke være i strid med EØS-reglene, da dette ikke vil være et ekstra krav i det norske markedet som
pålegges utenlandske produkter. For det første vil avleveringsplikten pålegges næringsdrivende som
driver dagligvareforretninger i Norge (dvs. dagligvarebutikkene som inngår i kjedekonseptene i
29

NorgesGruppen, ICA, Coop, Rema 1000 og Bunnpris står for til sammen står for ca. 99,3 av omsetningen i
dagligvaremarkedet
30
Opplysninger som næringsdrivende er pliktig til å opplyse om i henhold til forskrift av 21. desember 1993 nr. 1385 om
merking m.v. av næringsmidler (merkeforskriften)
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NorgesGruppen, ICA, Coop og Rema 1000, Bunnpris og Lime minipris). Plikten vil ikke pålegges
utenlandske produsenter.
For det andre vil plikten til å avlegge informasjon om «kvalitet og andre egenskaper» trolig ikke
omfatte andre data enn de som næringsdrivende allerede er forpliktet til å opplyse om ved
omsetning av næringsmidler i henhold til matloven/forskrift om merking av næringsmidler.
Det rettslige utgangspunktet for de norske merkereglene er lov 19. desember 2003 nr. 124 om
matproduksjon og mattrygghet (matloven) § 10. De nærmere reglene om merking er nedfelt i
forskrift 21. desember 1993 nr. 1385 om merking m.v. av næringsmidler (merkeforskriften), som er
hjemlet i matloven § 10. Merkeforskriften er bygd på direktiv 2000/13/EF (merkedirektivet). Reglene i
merkedirektivet gjelder for alle næringsmidler som omsettes innenfor EØS-området, herunder altså
også Norge. Merkeforskriften lister opp bestemte opplysninger som skal oppgis ved omsetning av
næringsmidler og hvordan disse skal angis. Dersom et næringsmiddel ikke er merket i henhold til
disse reglene, kan det ikke omsettes innenfor EØS-området.
De som produserer, selger og importerer matvarer har selv ansvar for å sette seg inn i og følge
regelverket.
Vi kan derfor ikke se at et pålegg om å avlevere kvalitativ informasjon til dagligvareportalen,
tilsvarende den som produsenter allerede er forpliktet til å opplyse om ved omsetning av
næringsmidler i henhold til matloven/forskrift om merking av næringsmidler, vil være en
importrestriksjon i strid med EØS-avtalen artikkel 11. Pålegg om å avlevere kvalitative data til
dagligvareportalen vil regulere vilkårene for produktenes omsetning og ikke påvirke
markedsadgangen, da opplysninger som skal gis ved omsetning av næringsmidler er harmonisert
innenfor EØS. Vi kan dermed ikke se at en eventuell negativ virkning for foretakene vil slå ut
forskjellig mellom innenlandske og utenlandske aktører. For det tilfellet at avleveringsplikten skulle
anses som problematisk i forhold til restriksjonsforbudet, vil plikten etter vårt syn uansett kunne
begrunnes i allmenne hensyn.

5.4

Kostnadsestimat

Forbrukerrådets grove estimater for forprosjekt, utvikling og årlig drift av en dagligvareportal baserer
seg blant annet på erfaringstall fra utviklingsprosjekter i regi av Forbrukerrådet, som
finansportalen.no og hvakostertannlegen.no. Estimatene forutsetter gjenbruk av organisasjon,
kompetanse og teknisk infrastruktur. Forbrukerrådet ser for seg at utviklingsløpet, fra forprosjekt til
driftssatt løsning, vil ta 2-3 år å gjennomføre.
Vi har lagt til grunn det som er beskrevet om dagligvarekjedenes systemer i kapittel 5.2, samt
løsning for å hente informasjon fra Tradesolution. Det er ikke tatt høyde for at Forbrukerrådet skal
betale for data.
Videre forutsetter budsjettet intern prosjektledelse, som er benyttet i finansportalen.no og
hvakostertannlegen.no. Dette forutsetter i sin tur at midlene blir stilt til rådighet tidlig i prosessen, slik
at prosjektleder og eventuelt annet nøkkelpersonell kan ansettes etter at forprosjektet er avsluttet.
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Estimerte kostnader for utvikling av en dagligvareportal (faste 2013-kroner):

Kostnader
Forprosjekt (detaljert prosjektgrunnlag)
Utvikling
Design, brukertesting, utarbeide brukergrensesnitt 1)
Databaser, automatisk oppdatering, søk 2)
Driftsforberedelser og driftssetting 3)
Prosjektledelse (intern) 4)
SUM

Etableringskostnader
(NOK)
1 000 000
3 000 000
7 500 000
1 000 000
2 000 000
14 500 000

1) Dersom dagligvareportalen skal bli en suksess, fordrer det at det utvikles et godt, morsomt,
lettvint og intuitivt brukergrensesnitt. Gitt et stort trafikkpotensial bør man legge større vekt på dette
enn ved tidligere utviklingsprosjekt. Design vil være en helt avgjørende suksessfaktor og flere runder
med design og brukertesting er forutsatt.
2) Dette er estimert kostnad for selve det tekniske utviklingsprosjektet ved en dagligvareportal.
Først kostnadene ved å få i hus de data som skal danne grunnlaget for tjenestene vi vil tilby
brukerne. Her inngår datakommunikasjonen til dagligvarekjedene, eventuell kommunikasjon til
leverandører av innholdsfortegnelser og merkeordninger, samt utvikling av en database hvor alt
dette kan ligge. I tillegg til den automatiske innrapporteringen, vil det være en manuell
innrapporteringsordning som vil kunne tilbys mindre aktører.
Når dataene er på plass, kan det utvikles applikasjoner. En grunnleggende applikasjon vil være en
enkel liste over de 50.000 varene hierarkisk inndelt i varekategorier. De vil kunne finnes både ved å
følge hierarkigrenene og ved søk.
Det forutsettes utviklet applikasjoner der folk kan måle ikke bare prisene, men også innholdet av
delelementer i alle varene i handlekurven, der man kan se om varene er innenfor ulike
merkeordninger og om de tilfredsstiller egne preferanser. Disse preferansene vil kunne angis i en
egen administrasjon i portalen.
Det forutsettes også utviklet verktøy for å forenkle oppstillingen av en handleliste, blant annet ved å
ta i bruk menyer fra eksterne leverandører. Det vil også komme verktøy som gjør det mulig å dele
opp handlelisten automatisk på flere butikker.
Endelig vil det være inkludert en mobilversjon. Som et minimum vil mobilversjonen inneholde en
skanner, der man kan lese av strekkoden på varene, samt handlelisten. Mobilversjonen kan også
inneholde kart over butikkene, slik at navigasjonen i telefonene kan gi kjøreanvisninger.
3) Etter at tjenesten er ferdig utviklet og testes, må den flyttes til et driftsmiljø. Dette medfører
engangskostnader.
4) Prosjektledelsen anslås til 2 millioner kroner. Forbrukerrådet vil ansette prosjektlederen for
dagligvareportalen når forprosjektet er avsluttet. Dette blir senere en del av driftskostnadene.
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Estimerte kostnader for årlig drift av en dagligvareportal (faste 2013-kroner):

Kostnader
Server og applikasjonsdrift
Lagringskostnader
Autentisering av brukere
Applikasjonsforvaltning
Videreutvikling*
Administrasjon
SUM

Drift av portalen (NOK)
1 200 000
500 000
500 000
1 500 000
2 500 000
4 000 000
10 200 000

* Videreutvikling av en dagligvareportal er en forutsetning for suksess. En tjeneste av
dagligvareportalens potensielle format kan ikke være en statisk nettside, men må utvikles etter
brukernes behov slik at den sikrer sin relevans.
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6 Samfunnsøkonomisk analyse og konkurransemessige virkninger
På oppdrag fra Forbrukerrådet har Oslo Economics gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse og
vurdert de konkurransemessige effektene av en mulig informasjonsløsning for forbrukerne i
31
dagligvaremarkedet. Kapittel 6 er et sammendrag basert på rapporten fra Oslo Economics .

6.1

Samfunnsøkonomisk nytte og kostnader

Det omsettes dagligvarer for ca. 150 milliarder kroner hvert år i Norge. Markedet består av fire
uavhengige paraplykjeder som tilbyr dagligvarer i ca. 4000 butikker over hele landet til i alt 2,2
millioner norske husstander. En dagligvareportal retter seg altså mot en stor gruppe forbrukere i et
stort marked. Det tilsier at potensialet for å oppnå nyttegevinster er stort. Selv små forbedringer vil
ha stor økonomisk betydning.
En dagligvareportal som gir økt informasjon til forbrukeren, kan gi nytteeffekter på flere områder.
Først og fremst vil en informasjonsportal gi forbrukeren bedre mulighet til å planlegge sine innkjøp.
Bedre planlegging av innkjøp kan gi effekt på fortrinnsvis tre hovedområder:
•

•
•

Markedseffekter: Den økte informasjonen stimulerer aktørene i dagligvaremarkedet til å
tilpasse seg mer effektivt, blant annet gjennom økt konkurranse. Priskonkurransen blir i
utgangspunktet hardere.
Folkehelseeffekter: Den økte informasjonen stimulerer forbrukeren til å kjøpe
sunnere/mindre helseskadelige matvarer.
Miljøeffekter: Den økte informasjonen stimulerer forbrukeren til å foreta mer miljøvennlig
innkjøp.

Men hvor stor samfunnsøkonomisk nytte ovennevnte effekter vil ha, er vanskelig å anslå i
kronebeløp. Det vil blant annet avhenge av følgende forhold:
•
•
•

Hvordan portalen utformes og hvilken informasjon som gjøres tilgjengelig for forbrukeren: Jo
mer relevante opplysninger som gjøres tilgjengelig, jo større effekt kan forventes.
Hvor mange forbrukere som tar i bruk informasjonen som gjøres tilgengelig: Jo flere som tar
portalen i bruk, jo større effekt kan forventes.
Hvordan produsentene og kjedene tilpasser seg: Jo mer markedsaktørene endrer sin
tilpasning, jo større effekt kan forventes (avhenger av konkurransen).

Etableringen av en dagligvareportal vil også medføre samfunnsøkonomiske kostnader. Det påløper
kostnader til å utvikle systemer for å rapportere, samle inn, behandle og kvalitetssikre
opplysningene. Videre vil det medføre kostnader å utvikle brukergrensesnitt som gjør det mulig for
forbrukeren å nyttiggjøre seg informasjonen. Kostnadene vil påføres myndighetene,
dagligvarekjedene og kanskje også leverandørene. Kostnader som finansieres over statsbudsjettet,
vil i tillegg ha skattekostnader.

31

Oslo Economics (2013): «Informasjonsløsning for forbrukerne i dagligmarkedet – samfunnsøkonomisk analyse»
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Alternativer i den samfunnsøkonomiske analysen
En dagligvareportal kan utformes på mange måter. I analysen fra Oslo Economics har de fokusert
på hvilke informasjonselementer som inngår i løsningen, og hvor raskt informasjonen oppdateres.
Følgende alternativer er analysert:
•
•

•
•

0-alternativet, det vil si at tiltaket ikke gjennomføres
Alternativ 1: Total løsning - rettet mot forbrukerne, som inkluderer alle
informasjonselementene forbrukerne har behov for i beslutningssituasjonen ved
dagligvarekjøp.
Alternativ 2: Løsning uten sanntidsdata - lik totalløsningen, men uten sanntidsinformasjon
om priser og vareutvalg.
Alternativ 3: Løsning uten prisinformasjon - likt alternativ 2, men uten informasjon om priser.

Alle alternativene har informasjon om vareinnhold, merkeordninger, utsalgsstedenes åpningstider,
lokalisering, parkeringsmuligheter og universell utforming.
I den samfunnsøkonomiske analysen er disse alternativene rangert med utgangspunkt i prissatte og
ikke-prissatte effekter, risiko og fordelingseffekter.
Oslo Economics’ vurdering er at nytten av en dagligvareportal er for usikker til å prissette.
Investerings- og driftskostnadene er også usikre, men de har likevel behandlet disse effektene som
prissatte virkninger.
I samfunnsøkonomiske analyser som denne er det en fare for at prissatte virkninger av tiltaket
tillegges større vekt enn ikke-prissatte virkninger. Det gjøres ofte ubevisst og skyldes at de prissatte
virkningene (målt i kroner) er enklere å tolke enn de ikke-prissatte virkningene (målt i plusser og
minuser). En slik skjevvekting bør unngås her, siden kostnadene av tiltaket stort sett er prissatt (i
kroner), mens nyttevirkningene er behandlet som ikke-prissatte virkninger (gitt plusser).
De prissatte effektene tilsier, ikke overraskende, at en totalløsning (alternativ 1) gir høyest
kostnader, mens løsningen uten prisinformasjon (alternativ 3) gir lavest kostnader.
Tabellen under viser netto 2013-verdi av kostnadene med 2 års investeringsperiode og 10 års
levetid, med en kalkulasjonsrente på 4 pst. Nettonåverdiene er beregnet som en forventningsverdi
basert på gjennomsnittet av lavt, middels og høyt estimat for hver post.
Nettonåverdier, mill. 2013-kr eks. mva.
Null-alternativet

Total løsning

Løsning uten sanntid

Løsning uten prisdata

Samlede kostnader

0

-607

-201

-162

Forbrukerrådet

0

-106

-66

-50

Dagligvarekjedene

0

-480

-122

-102

Skattekostnad

0

-21

-13

-10

Kilde: Oslo Economics
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Tabellen viser at kostnadene er forholdsvis høye – over en 600 millioner kroner for totalløsningen og
rundt 150 til 200 mill. kr for de to andre alternativene.
Kostnadene for dagligvarekjedene er spesielt høye i Alternativ 1, totalalternativet. Dette alternativet
inneholder både sanntidsvareutvalg og sanntidspriser. Av disse to elementene er et vareutvalg i
sanntid den tyngste investeringsposten. Et mellomalternativ uten sanntidsvareutvalg, men med
sanntidspriser kan derfor være aktuelt, selv om Oslo Economics ikke har analysert det eksplisitt.
Så lenge Oslo Economics ikke har prissatt noen nytteeffekter kan kostnadene virke store.
Dagligvareportalen må dermed gi nyttegevinster som er større enn kostnadene for at den skal være
samfunnsøkonomisk lønnsom.
Nettonåverdi av ulike årlige nyttestrømmer, 2013-mill. kr
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Nyttegevinst per år
Kilde: Oslo Economics

I figuren over er det beregnet hvor stor netto nåverdi ulike årlige nyttestrømmer vil gi. Det er lagt til
grunn en flat nyttestrøm i 10 år etter at portalen er ferdig, det vil si først etter 2 år med investeringer.
Kalkulasjonsrenten er fire pst.
Figuren viser at ved en årlig nyttegevinst på 25 mill. kr får man en nettonytte på ca. 190 mill. kr, før
fratrekk av kostnader. Ved en årlig nyttegevinst på 75 mill. kr får man en nettonytte på ca. 560 mill.
kr, før fratrekk av kostnader.
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Forholdet mellom en fast kontantstrøm per år og nettoverdi i denne analysen er beregnet til 7,5. Det
vil si at man må gange en årlig nyttegevinst med 7,5 for å finne nettonåverdien av nyttegevinsten.
De ikke-prissatte effektene tilsier at totalløsningen (alternativ 1) gir størst nytte.
Tabellen nedenfor oppsummerer rangeringen av alternativene på de ulike effektene.
Oppsummering av ikke-prissatte effekter
Null-

Løsning uten

Løsning uten

alternativet

Total løsning

sanntid

prisdata

Priskonkurranse

0

++++

+++

0

Fare for koordinert atferd

0

(---)

0

0

Andre konkurranseparametere

0

++++

++++

+++

Innovasjon

0

++++

+++(+)

+++

Folkehelse

0

+++

+++

+++

Miljø

0

++

++

+

Kilde: Oslo Economics

Analysen av de ikke-prissatte effektene tilsier at totalalternativet gir best samlet nytte. En løsning
uten sanntid gir videre noe bedre samlet nytte enn en løsning uten prisdata i Oslo Economics sin
analyse.

Samlet vurdering
På grunn av usikkerheten omkring kostnader og gjennomførbarhet, mener Oslo Economics at en
trinnvis tilnærming vil være å anbefale. Derfor er de enkleste tiltaksalternativene rangert først. Gitt at
risikobildet er håndterbart, bør målet på sikt være å komme til en total løsning.

Forbrukerrådets kommentarer
Den samfunnsøkonomiske gevinsten er vanskelig å tallfeste. Forbrukerrådet ønsker imidlertid å
fremheve følgende eksempel fra Oslo Economics analyse:
Helsedirektoratet har anslått at verdien av et tapt statistisk leveår med full helse settes til 500 000
32
kroner (2005-kroner) i samfunnsøkonomiske analyser . Det innebærer at dersom en forbruker
erstatter usunne matvarer med sunne matvarer og på den måten lever ett år lenger med full helse,
33
gir det en samfunnsøkonomisk gevinst på 580 000 kroner i 2013-kroner . Om 100 forbrukere foretar
det samme valget og lever ett år lenger med full helse, blir den samfunnsøkonomiske gevinsten 58
millioner kroner.

32
33

I henhold til NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser, avsnitt 10.6.1.1.
I følge SSBs priskalkulator tilsvarer 500 000 kroner i 2005 580 000 kroner i 2013.
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Med dette eksempelet ser man at den samfunnsøkonomiske gevinsten potensielt kan være
betydelig og fort forsvare investeringskostnadene. Som vist i Forbrukerrådets foreslåtte resultatkjede
for en dagligvareportal under kapittel 2, bør portalen produsere datagrunnlag som gir forbrukerne
brukertilpasset verktøy som gir mulighet til å ta valg blant annet ut i fra sunnhet.
En dagligvareportal kan også ha en positiv effekt på innovasjonen i markedet, både på alternative
salgskanaler og et bredere og tilgjengelig produktutvalg. Brorparten av alt salg av dagligvarer til
forbruker skjer i regulære dagligvarebutikker og vareutvalget defineres av dagligvarekjedene. En
dagligvareportal skal legge til rette for at småskalaprodusenter, spesialforretninger og nettbutikker
kan profilere sine varer på lik linje med de store dagligvarekjedene. Man åpner dermed opp for mer
direktesalg fra produsenter utenom de store dagligvarekjedene. Forbrukerrådet er av den oppfatning
at det i dag eksisterer både alternative betalingsløsninger og distribusjonskanaler som kan håndtere
et slikt salg.
Avslutningsvis vil vi også påpeke at dersom man ser bort fra sanntidsinformasjon om
varebeholdning i den enkelte butikk, vil kostnadene Oslo Economics har lagt til grunn reduseres
vesentlig. Kostnaden til utvikling av system for å kunne rapportere varebeholdning vil sannsynligvis
være den klart største kostnadsposten for dagligvarekjedene, og den delen av utviklingen som er
minst realistisk å få på plass i overskuelig framtid, forutsatt at det ikke stilles krav til bransjen om at
dette skal være tilgjengelig.

6.2

Konkurransemessige virkninger

En markedsportal er tenkt å bidra til mer informasjon om både pris, kvalitet og utvalg på produktene
som omsettes i dagligvarehandelen. Økt informasjon bidrar som regel til økt konkurranse, og
derigjennom lavere priser og høyere kvalitet på de produktene som omsettes.
Et viktig formål med en prisportal er å gi forbrukerne god informasjon om de ulike produktene som
selges, for eksempel når det gjelder produktets innhold. Vi har lagt til grunn at denne typen
informasjon ikke vil ha betydning for en eventuell koordinering mellom kjedene, men ha en positiv
informasjonsverdi for dagligvarekundene.
Økt informasjon kan imidlertid i enkelte tilfeller bidra til at konkurransen svekkes, fordi økt
informasjon kan bidra til å legge forholdene til rette for såkalt stilltiende samarbeid/koordinert atferd.
Det kan altså tenkes at dagligvarekjedene, gjennom en markedsportal, får mer informasjon om
konkurrentenes priser enn de har i dag, og at dette legger til rette for at dagligvarekjedene stilltiende
koordinerer sine priser, slik at konkurransen blir mindre hard.
Stilltiende samarbeid om pris kan ha samme konkurransemessige virkninger som et ulovlig kartell,
men er vanskeligere å etablere og opprettholde, fordi aktørene ikke snakker sammen. Både i et
ulovlig kartell og i et stilltiende samarbeid, er den enkelte konkurrent på kort sikt tjent med å bryte
samarbeidet. Både for at et kartell og for at et stilltiende samarbeid skal fungere i et marked, må
34
følgende faktorer være til stede:
1. Det må være en mulighet for å etablere koordineringsbetingelser og kontrollere at de
overholdes
2. Det må eksistere troverdige disiplinerende sanksjoner ved avvik

34

Se for eksempel Motta (2004): Competition Policy kapittel 4.

forbrukerrådet.no

Side 55

3. Utenforstående virksomheter, som aktuelle eller potensielle konkurrenter som ikke deltar i
koordineringen, må ikke kunne true resultatene av koordineringen
4. Det må ikke foreligge kjøpermakt
Forskjellen på et ulovlig kartell og et stilltiende samarbeid er at konkurrentene i et ulovlig kartell
avtaler hvordan man skal koordinere seg,
seg og hvordan eventuelle avvik skal straffes. I et stilltiende
samarbeid derimot, må alle konkurrentene forstå hvordan man skal koordinere seg, og hva
sanksjonene vil være, uten at de snakker sammen. Stilltiende samarbeid fungerer derfor som regel
bare under heltt spesielle forhold.

Mulighetene for å etablere koordineringsbetingelser og kontrollere at de overholdes
For at et samarbeid skal være interessant for markedsaktørene, må det være lønnsomt å delta i
samarbeidet. For at det skal være lønnsomt å delta i samarbeidet,
samarbeidet, må gevinsten ved å bryte
samarbeidet være mindre enn tapet.
Det er en gevinst ved ikke å samarbeide, eller å bryte ut av et samarbeid, hvis man i en periode,
frem til konkurrentene oppdager det, kan øke sin egen omsetning ved å sette ned prisen. Tapet
kommer av at man, etter at konkurrentene oppdager det, møter hardere konkurranse. Dette er
illustrert i figuren under.

Avveiningen mellom gevinst og tap ved å avvike fra et stilltiende samarbeid

Kilde: Oslo Economics

Gevinsten ved ikke å samarbeide
de blir høyere jo lengre tid det tar før konkurrentene oppdager hva
som har skjedd. Tapet ved ikke å samarbeide blir større jo hardere konkurransen er uten samarbeid,
for eksempel ved priskonkurranse med lite differensierte produkter. Vi kommer tilbake til disse
kriteriene for stilltiende samarbeid nedenfor.
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Markedskonsentrasjon og symmetri
Én av forutsetningene for at det skal være mulig å koordinere seg, er at det er få konkurrenter i
markedet (høy konsentrasjon), og at konkurrentene er noenlunde like store (symmetri). Hvis det er
få aktører, vil tapet ved straff få større betydning enn gevinsten. Desto mer like (symmetriske)
aktørene er, vil gevinst og tap ved å avvike være omtrent det samme for alle konkurrentene. En liten
aktør har ofte mer å tjene på å avvike, enn en stor aktør. Derfor gjør eksistensen av små aktører det
vanskelig å koordinere seg.
Det er fem aktører av betydning i dagligvaremarkedet i Norge, NorgesGruppen, Coop, Rema 1000,
ICA og Bunnpris. Under noen av paraplykjedene ligger det flere konseptkjeder, som for eksempel
NorgesGruppens «Kiwi» og «Meny» og ICAs «ICA Nær» og «Rimi».
Bunnpris hadde tidligere et innkjøps- og distribusjonssamarbeid med NorgesGruppen, men partene
besluttet i 2010 å oppheve sitt samarbeid fra og med 2012. Fra 2012 gikk Bunnpris over til et
samarbeid med Rema 1000. I 2013 inngikk ICA et innkjøps- og distribusjonssamarbeid med
NorgesGruppen, men dette samarbeidet er lagt på is inntil Konkurransetilsynet har vurdert
samarbeidet. Det er vedtatt et midlertidig forbud mot gjennomføringen av avtalen.
Dagligvarekjedenes markedsandeler på nasjonalt nivå i 2012 er vist i tabellen nedenfor. Kolonnen til
35
høyre viser konsentrasjonen målt i form av Herfindahl-Hirschman-indeks (HHI).

Dagligvarekjedenes markedsandeler i 2012
Dagligvarekjede

Markedsandel

Norgesgruppen

38,5 %

Coop

23,3 %

Rema 1000

22,2 %

ICA

12,3 %

Bunnpris
Totalt

HHI

3,7 %
100 %

2683

Kilde: Dagligvarerapporten 2013 (Nielsen) og Oslo Economics

Amerikanske konkurransemyndigheter (U.S. Department of Justice) har i sine retningslinjer for
behandling av horisontale fusjoner definert en spesifikk sammenheng mellom størrelsen på HHI og
konsentrasjonsnivået i et marked, som vist i tabellen nedenfor.36

35

For en nærmere beskrivelse av HHI se Tirole (1988).
Liknende terskelverdier er også utformet i EU-kommisjonens retningslinjer for vurdering av horisontale fusjoner
(http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/l26107_en.htm). I disse retningslinjene fremkommer det at
Kommisjonen i liten grad vil være bekymret for fusjoner i markeder med HHI under 1000, at de kun vil være bekymret for
fusjoner som gir betydelig utslag på HHI (mer enn 250) når markedskonsentrasjonen er fra 1000 til 2000, og at de i fusjoner i
markeder med HHI over 2000 vil være bekymret i de fleste saker.
36
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Sammenhengen mellom HHI og konsentrasjonsnivået i et marked
HHI
0 – 1 800
1 800-2 500
2 500-10 000

Konsentrasjonsnivå
Lite konsentrert
Moderat konsentrert
Høyt konsentrert

Kilde: U.S. Department of Justice

Disse retningslinjene definerer dermed dagligvaresektoren i Norge, som har en HHI over 2500, til å
være høyt konsentrert. Det er likevel ikke opplagt at dette nasjonale målet på konsentrasjon kan
tillegges vesentlig vekt ved vurderingene av om forholdene ligger til rette for stilltiende samarbeid.
Det kan blant annet reises spørsmål ved om mulighetene til koordinering nasjonalt er til stede når
det kan synes som om konkurransen foregår lokalt.
Dersom en eventuell koordinering foregår på nasjonalt nivå, slik det var indikert i forbindelse med
Konkurransetilsynets sak vedrørende utveksling av historisk prisinformasjon i ACNielsen Norgesaken (nå Nielsen), indikerer en situasjon med et fåtall dagligvarekjeder og et høyt
37
konsentrasjonsnivå isolert sett at det kan være mulig å få til en koordinering.
Samtidig er det liten grad av symmetri når det gjelder markedsandeler. Coop og Rema har
noenlunde lik markedsandel (22-23 %), mens NorgesGruppen er større (38,5 %), og ICA (12,3 %)
og Bunnpris (3,7 %) er vesentlig mindre. Dette gjør at Bunnpris, ICA, Coop og Rema har sterkere
incentiver til å avvike enn NorgesGruppen. Store forskjeller (asymmetri) mellom aktørenes
markedsandeler på nasjonalt nivå, bidrar til at det er vanskelig å etablere koordineringsbetingelser
38
som alle følger .

Etableringsbarrierer
Dersom det er lave etableringsbarrierer i et marked, vil det åpenbart være vanskelig å opprettholde
et stilltiende samarbeid. I fravær av etableringshindringer vil ethvert forsøk på å heve prisene føre til
nyetablering. Alle forsøk på å etablere en høyere pris under et stilltiende samarbeid vil være
fånyttes. Aktørene vil derfor ikke tape noe på å avvike fra samarbeidsløsningen.
I dagligvaremarkedet er det store etableringshindringer for etablering av grossist- og
detaljistvirksomhet. Det har vært få nyetableringer de seneste årene. Strukturelle forhold knyttet til
etableringshindringer i dagligvaremarkedet taler isolert sett for at det vil være mulig å opprettholde
stilltiende samarbeid.
Et mål med dagligvareportalen er imidlertid å redusere etableringshindringene gjennom å
synliggjøre produkter som ikke er i hyllene i den enkelte butikk.

Hvor ofte aktørene møtes i markedet
Når aktørene møtes ofte i markedet, gir dette rom for raskere å straffe dem som bryter den
stilltiende enigheten. Det vil være slik at den kritiske diskonteringsfaktoren går ned når gevinsten
ved avvik blir mindre. For gitt diskonteringsfaktor vil verdien av fremtidig gevinst bety relativt sett
mer.
37
38

Se Konkurransetilsynets brev av 17. april 2007 til ACNielsen Norge AS
NOU 2013:6 «God handelsskikk i dagligvarekjeden” tar for seg blant annet dette spørsmålet
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Hvis konkurrentene får informasjon om avvik tidlig, er gevinsten lav

Aktørene møtes ofte –
avvik avsløres raskt

Kilde: Oslo Economics

Dagligvaremarkedet er karakterisert ved at aktørene konkurrerer kontinuerlig, altså at aktørene
møter hverandre ofte i markedet. Også dette kjennetegnet ved dagligvaremarkedet drar i retning av
at forholdene ligger til rette for stilltiende samarbeid.

Markedets gjennomsiktighet
Dersom markedet er lite gjennomsiktig, hjelper det imidlertid lite på muligheten for å oppnå stilltiende
samarbeid at aktørene møtes ofte. Hvis markedet ikke er gjennomsiktig, vil det være mulig å avvike
fra samarbeidsløsningen uten at de andre aktørene oppdager dette, selv om alle møtes ofte i
markedet.
Mangel på gjennomsiktighet forhindrer ikke nødvendigvis stilltiende samarbeid helt, men vil gjøre
dette meget vanskelig å få til.
Dette er et helt sentralt punkt med hensyn
hensy til vurderingen av hvilke effekter en dagligvareportal vil ha
for muligheten til å etablere stilltiende samarbeid i dagligvaremarkedet. Portalen vil ventelig bidra til
at både kunder og konkurrenter får bedre informasjon om hvordan aktørene setter sine priser,
p
og
bidrar slik sett til bedre gjennomsiktighet.
Det er imidlertid viktig å være klar over at gjennomsiktighet i seg selv ikke bidrar til stilltiende
samarbeid. Det avgjørende er hvordan aktørene nyttiggjør seg den tilgjengelige informasjonen.
Eksempelvis hvis markedsforholdene er relativt stabile, vil det kreve mindre informasjon å oppdage
avvik sammenliknet
et med mer ustabile markeder. Sannsynligheten
annsynligheten for sjokk blir mindre når
39
markedsforholdene er stabile . Endringer i etterspørsel vil være klarere
klar
relatert til hva
konkurrentene finner på å gjøre.

39

Se modell 2 side 35 «Informasjonsløsning
Informasjonsløsning for forbrukerne i dagligvaremarkedet – samfunnsøkonomisk analyse»
analyse Oslo
Economics 2013
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Dette er et viktig poeng når det gjelder situasjonen på det norske dagligvaremarkedet. Her foretar
aktørene i stor utstrekning egen informasjonsinnhenting nettopp for å kunne overvåke hva
konkurrentene gjør, og markedet må kunne karakteriseres som relativt stabilt. Intervjuer Oslo
Economics har gjennomført med kjedene, har avdekket at enkeltkjeder i dag bruker flere titalls
årsverk på å følge konkurrentenes priser.
Denne overvåkingen innebærer at kjedene relativt raskt avdekker prisendringer hos konkurrentene.
Det er derfor langt fra sikkert at ytterligere informasjon vil ha noen avgjørende betydning for
muligheten til å oppnå stilltiende samarbeid.
Det vil også ha betydning hvor lang tid det tar før informasjonen tilflyter aktørene i markedet og hvor
aggregert denne er. Jo lengre tid det tar før informasjonen blir kjent og jo mer aggregert denne er,
desto mindre betydning vil denne informasjonen ha for muligheten til å opprettholde stilltiende
samarbeid.
Dagligvareportalen kan påvirke gjennomsiktigheten i markedet. Innenfor det mest omfattende
alternativet med sanntidsinformasjon om priser, vil det ikke ta særlig lang tid før prisendringer er
kjent i markedet. Dette var også et sentralt poeng i forbindelse med Konkurransetilsynets vurdering
av den informasjonsutveksling som pågår mellom kjedene via Nielsen. Tilsynet avsluttet sin
saksbehandling etter at Nielsen annonserte at de ville redusere hyppigheten på
40
informasjonsutvekslingen, og gjøre den noe mer aggregert.
Endelig bør det bemerkes at det er en sammenheng mellom de forhold som gjør avvik vanskelig å
oppdage, og de forholdene som bidrar til å gjøre det vanskelig å etablere en koordineringsbetingelse
i utgangspunktet. Jo vanskeligere det er å finne data på priser og kvantum i markedet, desto
vanskeligere blir det å finne en koordineringsbetingelse. Det mest omfattende alternativet for
dagligvareportalen vil gjøre det meget lett for aktørene å observere priser og slik sett bidra til å gjøre
det lettere å etablere koordinering.

Forhold på etterspørselssiden
Hvis markedet forventes å vokse fremover, vil fremtidig inntekt bety relativt sett mer. Økte fremtidige
inntekter betyr at straffen for å avvike blir hardere, og det blir mindre fristende å gjøre dette. Motsatt
vil en negativ utvikling bidra til mer ustabilitet.
Forhold på etterspørselssiden har neppe særlig stor betydning på dagligvaremarkedet som må
kunne betegnes som er relativt stabilt marked. Dette innebærer blant annet at det ikke kan forventes
negativ vekst eller etterspørselssjokk som bidrar til å gjøre en samordning ustabil.
Dagligvarekjedenes markedsandeler på nasjonalt nivå har også vært relativt stabile de siste årene,
selv om det er noen variasjoner. I figuren nedenfor har vi vist utviklingen i markedsandeler i perioden
2010-2012.

40

Dette er nærmere omtalt i Konkurransetilsynets brev av 17. april 2007 til ACNielsen Norge AS
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Dagligvarekjedenes markedsandeler 2010-2012
2011

2012

38,5 %

40,0 %

37,4 %

45,0 %

36,9 %

2010

5,0 %

3,7 %

10,0 %

3,8 %

3,7 %

12,3 %

14,1 %

15,0 %

14,8 %

20,0 %

22,2 %

21,3 %

20,9 %

25,0 %

23,3 %

30,0 %

23,4 %

23,7 %

35,0 %

Bunnpris

ICA

Rema 1000

Coop

Norgesgruppen

0,0 %

Kilde: Dagligvarerapporten 2013 (Nielsen)

NorgesGruppen og Rema 1000 har tatt markedsandeler, mens ICA og Coop har mistet
markedsandeler. Selv om hovedbildet er et stabilt marked, er det verdt å merke seg spesielt at ICA
taper forholdsvis store andeler.

Innovasjon
Innovasjon reduserer mulighetene til å få til stilltiende samarbeid. I innovative markeder vil nye
produkter fra en enkelt aktør gjøre det mulig å erobre store deler av markedet uten at konkurrentene
kan svare. Dette reduserer både verdien av fremtidig samarbeid og straffen som rivalene kan
innføre ved avvik. Dette er imidlertid mindre relevant når det gjelder dagligvaremarkedet, som ikke
er preget av store innovasjoner (sammenliknet med for eksempel programvaremarkedene).

Betydningen av kostnadsforskjeller41
Kostnadsforskjeller mellom aktørene har betydning for muligheten til å opprettholde stilltiende
samarbeid på flere måter. For det første vil det gjøre det vanskeligere å etablere en
koordineringsbetingelse. Aktører med lavere marginalkostnader vil ønske lavere priser enn andre
aktører.
Selv om aktørene skulle klare å bli enige om samarbeidsbetingelsen, vil det være vanskelig å holde
lavkostnadsaktørene igjen fra å konkurrere. Disse aktørene har mindre å frykte i form av straff, og
de har mer å tjene på å avvike fra samarbeidsbetingelsen.

41

Se også modell 3 side 39 «Informasjonsløsning for forbrukerne i dagligvaremarkedet – samfunnsøkonomisk analyse» Oslo
Economics 2013
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Kostnadsforskjeller gjør det vanskeligere å etablere og opprettholde stilltiende samarbeid. Slike
kostnadsforskjeller vil også kunne gi seg utslag i hvordan markedsandeler er fordelt mellom
aktørene. Markedsandeler kan dermed være et indirekte mål på mer grunnleggende ulikheter
mellom aktørene.
Dagligvaremarkedet i Norge er kjennetegnet av store forskjeller mellom aktørenes markedsandeler,
og det er indikasjoner på at kostnadsforskjellene er betydelige mellom aktørene. Eksempelvis
omtales ICAs betingelser på følgende måte på ica.no:
«ICA Norge har tapt 4 milliarder kroner siden 2008. Avtalen med NorgesGruppen ville ha sikret ICA
bedre innkjøpsbetingelser og forbrukerne lavere priser …»
Videre omtaler Aftenposten den 27. januar ICA på følgende måte:
«Trolig har kjeden 5–6 prosent lavere innkjøpsbetingelser enn konkurrenten NorgesGruppen, noe
som betyr rundt 500 millioner kroner ekstrakostnader for kjeden.»
I tillegg til forskjellige innkjøpsbetingelser, vil det også kunne være forskjeller mellom kjedene når det
gjelder øvrige kostnader. Noen kjeder, som REMA 1000, har større butikker og er lokalisert
nærmere befolkningssentra enn andre kjeder, som ICA og enkelte av profilhusene i NorgesGruppen.
Kostnadsforskjellene mellom dagligvarekjedene vil gjøre det problematisk å etablere og opprettholde
et stilltiende samarbeid.

Horisontal produktdifferensiering
Når produktene oppleves som forskjellige av ulike typer kunder, kaller vi dette for horisontalt
differensierte produkter. Dette til forskjell fra vertikalt differensierte produkter, hvor alle er enige om
at et produkt har høyere kvalitet enn et annet.
Når produktene er sterkt differensiert, for eksempel ved at butikkene ligger langt fra hverandre, vil
kundene være meget tilbakeholdne med å bytte butikk selv om det er noe å hente prismessig.
Lokalisering har normalt stor betydning for dagligvarekunder. Denne segmenteringen bidrar til å
redusere gevinsten ved å ta en lavere pris enn det som er «avtalt». Imidlertid vil også straffen ved
avvik bli mindre siden mange kunder ikke vil bytte butikk likevel. Det siste drar i retning av at et
stilltiende samarbeid likevel er mulig å opprettholde. Det er dermed uklart om produktdifferensiering
bidrar til å redusere mulighetene for stilltiende samarbeid.

Andre faktorer
I tillegg til de faktorene vi har vært igjennom så langt, er det også noen andre forhold som vil kunne
være relevante for vurderingen av om det ligger til rette for stilltiende samarbeid. Dette gjelder særlig
ulike bindinger mellom aktørene, strukturelle eller kontraktsmessige.
Dagligvaremarkedet er kjennetegnet av innkjøpssamarbeid mellom dagligvaregrupperingene. REMA
1000 og Bunnpris har et innkjøpssamarbeid. NorgesGruppen og ICA har inngått et tilsvarende
samarbeid. Slike former for samarbeid kan øke mulighetene for straff ved avvik ved at aktørene kan
tre ut av samarbeidet. Dette bidrar til å øke mulighetene for stilltiende samarbeid.
Strukturelle bindinger bidrar på tilsvarende måte til å øke muligheten for samarbeid ved at gevinsten
ved å avvike blir lavere. Et eksempel kan være avtalen mellom NorgesGruppen og ICA der
NorgesGruppen vil tape inntekter knyttet til grossistdistribusjon ved å konkurrere hardt mot ICA.
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Oppsummering
Selv om flere forhold taler for at det ligger til rette for stilltiende samarbeid, mangler det konkrete
holdepunkter for at dette faktisk har skjedd, og det er også vanskelig å se for seg hvordan en
koordinering i praksis skal foregå med så vidt forskjellige aktører.
De største utfordringene knyttet til å få til et stilltiende samarbeid i dagligvaresektoren er at aktørene
er ulike i størrelse, markedsandelene utvikler seg i forskjellig retning, og de har forskjellige kostnader
og er asymmetriske. Det er lettere å få til et stilltiende samarbeid mellom likeverdige aktører.
De forholdene som taler for at det kan ligge til rette for stilltiende samarbeid i markedet, er antallet
aktører, etableringshindringer og at aktørene møtes ofte i markedet.
Gjennomsiktighet er nevnt av Konkurransetilsynet som et viktig moment med hensyn til muligheten
til å få til stilltiende samarbeid. Her har også aktørene redusert graden av gjennomsiktighet ved å
aggregere og forsinke den informasjonen som tidligere ble utvekslet igjennom Nielsen. Det er
imidlertid et åpent spørsmål om utveksling av informasjon igjennom Nielsen faktisk har hatt noen
reell betydning for hvordan konkurrentene oppfører seg. Dagligvarekjedene iverksetter tydeligvis
egne informasjonstiltak som de mener er nødvendige for å få oversikt over sine konkurrenter og hva
de gjør.
Her er det viktig å huske på at det avgjørende ikke er hvilken informasjon som blir utvekslet, men om
aktørene kan bruke informasjonen for å tilpasse seg i et stilltiende samarbeid. Hvis
dagligvarekjedene har tilstrekkelig informasjon til raskt å straffe avvik uavhengig av Nielsen eller en
ny dagligvareportal, så vil ikke mer informasjon ha noen selvstendig betydning med hensyn til
muligheten for å opprettholde et stilltiende samarbeid.
42

Oslo Economics vurdering er at ingen av de alternative markedsportalene gir vesentlig
tilleggsinformasjon for dagligvarekjedene som disse har behov for i forbindelse med overvåking av
konkurrenter. Det er allerede stor gjennomsiktighet i markedet. En dagligvareportal vil derfor primært
bidra til at forbrukerne (ikke dagligvarekjedene) får mer informasjon som disse kan nyttiggjøre seg.
Dersom en dagligvareportal hadde vært et nyttig redskap for dagligvarekjedene for å kunne
koordinere seg, burde dagligvarekjedene vært mer positive til en dagligvareportal. Inntrykket fra
dialogen med dagligvarekjedene er imidlertid at flere av dagligvarekjedene stiller seg avventende til
en slik portal. Det underbygger at en dagligvareportal primært vil bidra til økt konkurranse ved at
forbrukerne får mer informasjon.
Dagligvaremarkedet er imidlertid sterkt konsentrert og det er samarbeidsavtaler om innkjøp og
43
distribusjon mellom Rema og Bunnpris, og mellom ICA og NorgesGruppen. Selv om muligheten
for en negativ virkning av den informasjonen som utveksles over en dagligvareportal er liten, må
dette veies mot mulige konsekvenser av redusert konkurranse i et allerede konsentrert
dagligvaremarked. En føre var holdning taler for en viss forsiktighet knyttet til å innføre tiltak som
åpner for mer informasjonsutveksling som aktørene kan tenkes å benytte seg av.

42

Omtalt i kapittel 3 i «Informasjonsløsning for forbrukerne i dagligvaremarkedet – samfunnsøkonomisk analyse» Oslo
Economics 2013
43

Konkurransetilsynet stanset 19. april 2013 midlertidig avtalen mellom ICA og NorgesGruppen.
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Forbrukerrådets kommentarer
Oslo Economics peker på at økt informasjon i et marked i enkelte tilfeller kan bidra til at
konkurransen svekkes, fordi økt informasjon kan bidra til å legge forholdene til rette for såkalt
stilltiende samarbeid/koordinert atferd. Oslo Economics peker videre på at dette er et gyldig
resonnement når det er høy konsentrasjon i markedet, det vil si et lite antall aktører.
Forbrukerrådet viser til at det kan diskuteres om antall aktører i «markedsplassen» som en
dagligvareportal vil utgjøre er stort eller lite, da det er det enkelte utsalgssteds priser som primært
vil bli synliggjort for forbrukeren. Det fremgår av innspill fra bransjen at det er relativt normalt at det
enkelte utsalgssted har fullmakt til selv å avgjøre pris innenfor betydelige produktområder. Det lave
antallet kjeder er følgelig ikke det eneste kjennetegnet ved dagligvaremarkedet når man skal
beskrive konsentrasjonen. Et relevant marked å trekke frem i denne forbindelse, kan være markedet
for bensin, hvor stasjonene eies av et begrenset antall aktører, men hvor antallet utsalgssteder er
meget stort, i bensinmarkedet er det vanskelig å se lokale tendenser til stilltiende prissamarbeid med
lav grad av priskonkurranse som resultat.
Etter Forbrukerrådets oppfatning er det relevante fellestrekk mellom markedet for bensin og
dagligvaremarkedet, til tross for at det også kan finnes relevante forskjeller mellom markedene.
Betydningen av at det enkelte utsalgssted selv avgjør utsalgspris er blant de faktorene som trolig
bør utredes nærmere før eventuelle konklusjoner trekkes om den konkurransemessige effekten av
en dagligvareportal.
44

Forbrukerrådet vil videre peke på at det i en nylig oversendt årsrapport fra finansportalen.no til
Verdensbanken er dokumentert sammenfall i tid mellom driften av sammenlikningstjenesten Sende
Penger Hjem (for pengeoverføringer til utlandet) og reduserte gjennomsnittspriser på tilbydernes
tjenester.
Begrense masseuthenting av data
Det finnes metoder for å vanskeliggjøre enkel tilgang til masseuthenting av prisdata fra web og på
den måten begrense dagligvarekjedenes mulighet til å koordinere seg basert på data i en
dagligvareportal. Det bør imidlertid ligge sterke argumenter til grunn før man velger en slik retning.
Hovedvirkningen av tekniske hindringer synes å være at ordinær, legitim bruk vanskeliggjøres.
Finansportalen.no benytter flere av metodene nevnt under for å beskytte
skadeforsikringsselskapenes prismodeller mot innsyn fra offentligheten, da disse anses som
forretningshemmeligheter innen skadeforsikring. Det understrekes at tiltakene er iverksatt av hensyn
til næringens interesser. Dersom man etter en nærmere vurdering skulle konkludere med at full
innsikt i pris- og produktinformasjon i dagligvaremarkedet i sum vil skade forbrukerne, kan
tilsvarende tekniske mekanismer vurderes i dagligvaremarkedet.
Forbrukerrådet presiserer at tiltak som hindrer fullt offentlig innsyn i dagligvarepriser i
utgangspunktet anses å stride imot forbrukerhensyn, og at det må være meget tungtveiende hensyn
som skulle tale for slike tiltak dersom de skal vurderes innført.
Bruk av en eller flere metoder nedenfor kan gjøre maskinell masseuthenting av data mer
arbeidskrevende, men ikke umulig:

44

Finansportalen: Report on the Norwegian remittance price comparison database
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45

CAPTCHA - Ved å presentere en CAPTCHA før priser presenteres vil script effektivt stoppes. For
å unngå å ødelegge for brukeropplevelsen kan man for eksempel kun vise CAPTCHA etter at XX
priser er listet opp.
LOGIN - Man kan kreve at brukerne logger seg inn for å få presentert prisinformasjon. Ved å gjøre
dette kan en brukersesjon hindres fra å hente ut mange priser på kort tid.
IP - Man kan hindre mange samtidige forespørsler fra samme IP på kort tid.
BILDE - Priser kan presenteres som bilder, i stedet for tekst, slik at det blir vanskeligere å dekode
dem for script.
JAVASCRIPT - JavaScript kan benyttes for å laste prisinformasjon, slik at prisene blir skjult fra
HTML-koden.
APP - Man kan velge kun å presentere priser i app-er på smarttelefoner.
RANDOMISERING - Data på siden kan presenteres på forskjellige måter hver gang siden lastes
(kildekoden kan variere fra gang til gang). Dette vil gjøre det vanskelig for script å vite hvor man skal
lete for å finne prisinformasjon.

45

http://en.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA
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7 Gjenbruk av data
Forbrukerrådet jobber for at forbrukerne skal ha makt og mulighet til å ta gode valg. Gjennom gratis
deling av data fra våre markedsportaler når vi et langt større antall forbrukere enn kun via våre egne
kanaler. Finansportalen.no oppnår dette ved å dele sine data gratis gjennom en datadelingsavtale.
Totalt har finansportalen.no inngått slike avtaler med 35 aktører, deriblant dinepenger.no, dinside.no
og penger.no. I tillegg leverer finansportalen.no data til både Norges Bank og Statistisk sentralbyrå
for analyseformål. En dagligvareportal vil ta sikte på å dele data på lik linje med finansportalen.no.
Som en del av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets oppdrag til Forbrukerrådet om å
utrede en mulig ny informasjonsløsning på nett for forbrukerne i dagligvaremarkedet, inngår
følgende oppgave:
«Prinsipper for eierskap til data på produktnivå, og for eventuell utnyttelse/publisering fra tredjepart
(dvs. en drøfting opp mot det offentliges policy om gjenbruk av offentlige data).»
Forbrukerrådet ga den 22.11.2012 advokat Hans Marius Graasvold i oppdrag å utarbeide en
betenkning hvor disse prinsippene drøftes. Oppdraget er senere spesifisert slik:
«Betenkningen skal drøfte
1) hvorvidt dataene som vil bli samlet inn er å anse som offentlig data
2) Forbrukerrådets policy i lys av opphavsretten og åndsverkloven opp mot
offentlighetsloven og lovens regler rundt gjenbruk av offentlige data, spesielt med
utgangspunkt i kapittel 6.3.7 i IKT-meldingen.
Betenkningen skal bidra til å klargjøre i hvor stor grad forbrukerhensyn kan tilsi at
offentlig sektor påberoper seg egne opphavsrettigheter.
Betenkningen må i den forbindelse vurdere gyldigheten av Forbrukerrådets gjeldende
vilkår for tredjeparts rett til bruk av data, og deres forankring i forbrukerhensyn og
opphavsrettigheter. Forbrukerrådets gjeldende vilkår fremgår av Finansportalens
46
gjeldende Standard informasjonsdelingsavtale versjon 2.2 og Avtale om
videredistribusjon av Finansportalens data versjon 1.0.»
Et sentralt vurderingstema i utredningen er spørsmålet om immaterialrettslig vern av den
sammenstilling og bruk av slike data som skjer i Forbrukerrådets regi.
Spørsmålet om hvorvidt Forbrukerrådet kan stille vilkår for bruk av portaldata har nær sammenheng
med hvorvidt Forbrukerrådet har en eksklusiv rett til bruk av disse dataene. Dette beror igjen på
hvorvidt dataene har vern etter åndsverkloven eller andre lovregler. En drøftelse av hvorvidt det kan
stilles vilkår (eventuelt hvilke), forutsetter dermed at det først er foretatt en drøftelse av om disse
dataene er vernet.

46

http://www.finansportalen.no/Forsiden/Bruk+av+v%C3%A5re+data/_attachment/1134349?_ts=139b991a1db&download=tr
ue
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7.1

Bruk av Forbrukerrådets portaldata – sammendrag av juridisk betenkning

Avgrensning av utredningen
47
Forbrukerrådet disponerer et stort antall datasett. En oversikt over disse dataene fremgår av tabell
1 i utredningen. Vurderingene i utredningen knytter seg til datasett som anvendes i og ligger til grunn
for eksisterende og fremtidige portaler, som f. eks. hvakostertannlegen.no og finansportalen.no.
48

Utredningen avgrenser samtidig mot bruk av og innsyn i andre datasett, herunder HR-data . Det
samme gjelder de særskilte spørsmål som knytter seg til blant annet personvern og innsynsrett etter
offentlighetsloven for slike datasamlinger. Videre er spørsmål av konkurranserettslig art ikke vurdert.
Blant annet kan det oppstå spørsmål om mulig ulovlig prissamarbeid som følge av måten
prisopplysninger blir offentliggjort på.

Oppsummering og konklusjoner
Nasjonal og internasjonal regulering
Utredningen gjør relativt bredt rede for relevant lovgivning, både på nasjonalt nivå og EU-nivå, samt
andre regelsett og offentlige policyer. Dette omfatter nærmere bestemt:
EUs viderebruksdirektiv
offentleglova
åndsverkloven
IKT-meldingen
FADs Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data
Regjeringens fellesføringer
NOU 2013:2 – «Hindre for digital verdiskapning»
Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Forbrukerrådets avtaler
Forbrukerrådets forslag til felles policy for deling av data
Gjennomgangen viser tydelig at offentlige myndigheter, både nasjonalt og på europeisk nivå, ønsker
at det skal legges til rette for viderebruk av offentlige data i størst mulig utstrekning. En
hovedkonklusjon i utredningen er at datadelingsavtalen til finansportalen.no i vesentlig grad
harmonerer med dette.
Det er imidlertid grunn til å peke på at de legislative hensynene bak bruksrett er annerledes enn de
hensynene som ligger bak innsynsrett. Som det fremgår av utredningen er motivene bak EUs
viderebruksdirektiv og de hjemlige retningslinjene/policyene av næringspolitisk art. Offentleglovas
regler om innsynsrett er på sin side begrunnet i hensynet til en åpen og rettssikker forvaltning.
Dette blir problematisk i det øyeblikk viderebruksdirektivet implementeres i offentleglova, ettersom
det innebærer at to regelsett med høyst ulik rettspolitisk begrunnelse forenes.

47

For enkelhets skyld benyttes stort sett «Forbrukerrådet» som fellesbetegnelse for Forbrukerrådet, Finansportalen og andre
portaler tilknyttet Forbrukerrådet.
48

«HR-data» er Forbrukerrådets interne henvendelsesregister.
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Slik offentleglovas bestemmelse om bruksrett i § 7 nå er utformet, har allmennheten bruksrett så
fremt vilkårene for innsyn er oppfylt. Med andre ord gir loven bruksrett så fremt hensynet til en åpen
og rettssikker forvaltning tilsier det. Dette harmonerer ikke med hensynene bak bruksrett slik disse
er beskrevet i EUs viderebruksdirektiv, og som nevnt er av rent næringspolitisk art.
Denne problematikken er etter hva vi kan se ikke omtalt i forarbeidene til offentleglova i forbindelse
med implementeringen av viderebruksdirektivet. Dette fremstår for så vidt som en rettskildemessig
mangel. Ikke desto mindre er det viktig å ha en bevissthet knyttet til dette, når en skal tolke og forstå
omfanget av bruksretten etter offentleglova. Det kan anføres at offl. § 7 må tolkes innskrenkende i
tilfeller hvor sterke næringspolitiske, forbrukerpolitiske eller konkurransepolitiske hensyn taler mot
viderebruksrett. Som i finansportalen.no sitt tilfelle, fremstår det som uheldig, og for så vidt også
som en utilsiktet konsekvens fra lovgivers side, om man utelukkende skulle legge betraktninger om
åpenhet i forvaltningen til grunn ved vurderingen av om loven gir allmennheten en vilkårsløs
bruksrett.
Dette nevnes ikke fordi det har avgjørende betydning for konklusjonene i denne utredningen, men
fordi det kan få betydning i grensetilfeller hvor det er spørsmål om offl. § 7 gir bruksrett eller ikke.
Konklusjoner
Utredningen byr på følgende konklusjoner:
Finansportalen.no har enerett til utnyttelse av hele eller vesentlige deler av finansportalen.no sitt
datasett.
Finansportalen.no har også enerett til gjentatt og systematisk utnyttelse av uvesentlige deler av
finansportalen.no sitt datasett, dersom slik bruk skader den normale utnyttelse av datasettene eller
urimelig tilsidesetter finansportalen.nos legitime interesser.
Finansportalen.nos posisjon som rettighetshaver gir mulighet til å forby eller tillate andre å bruke
datasettene.
Dersom finansportalen.no velger å tillate andre å bruke datasettene kan slik tillatelse skje på slike
vilkår som finansportalen.no bestemmer.
Finansportalen.nos datadelingsavtale er i det vesentlige i overensstemmelse med gjeldende
lovregulering og offentlige retningslinjer for viderebruk av offentlige data.
Kravet til ikke-selektiv bruk i finansportalen.nos datadelingsavtale kan være i strid med offentlige
retningslinjer for viderebruk av offentlige data, herunder NLOD. Forbrukerhensyn forsvarer imidlertid
et slikt avvik.
Bruk av egne datadelingsavtaler for Forbrukerrådets portaler, fremfor forvaltning over NLOD eller
liknende felleslisenser, strider mot viderebruksdirektivets oppfordring til bruk av standardlisenser.
Det bør utredes nærmere hvorvidt forvaltningen av datadeling under NLOD kan gjennomføres på en
slik måte at man sikrer fullstendig, korrekt og løpende oppdatert informasjon til forbrukeren i
kjøpsøyeblikket, samt tilfredsstillende oppdagelsesrisiko ved manglende etterlevelse av krav om slik
bruk.
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Man vil i så fall kunne imøtekomme oppfordringen i EUs viderebruksdirektiv om bruk av
standardlisenser. På nasjonalt nivå vil det formodentlig medføre en forenkling av allmennhetens
tilgang til portalenes datasett.

Forbrukerrådets kommentarer til konklusjonen
Forbrukerrådet har tidligere utredet dette temaet, og konkludert med at datadeling under NLOD ikke
er forenlig med at Forbrukerrådet kan ta et ansvar for kvaliteten på forbrukerinformasjon formidlet av
tredjepart, når det gjelder sanntidsdata. Dette skyldes trolig at NLOD med tilhørende instrumenter
for praktisk forvaltning er utformet på grunnlag av prinsippet om ansvarsfraskrivelse, jf. FADs
49
høringsnotat av 11. april 2011 om NLOD, hvor det blant annet anføres at «Lisensen er også
tydeligere på ansvarsfraskrivelse, og sier eksplisitt at eventuell viderebruk av informasjonen skjer på
eget ansvar.»
Forbrukerrådet vil anmode BLD og FAD om en vurdering av hvorvidt prinsippet om
ansvarsfraskrivelse kan være forsvarlig og i tråd med målsettingene for enkelte datasett i offentlig
regi. Spesielt sett i lys av at målsettingen for datasettene som vises i markedsportalene er å sikre
forbrukerne et godt beslutningsgrunnlag før kjøp. Det bør trolig vurderes alternative regimer for
datadeling, hvor det ligger som grunnleggende premiss at forbrukere skal sikres korrekt, fullstendig
og løpende oppdatert informasjon til forbrukeren før og i kjøpsøyeblikket. På den måten risikerer
man ikke at forbrukerne treffer kjøpsbeslutninger på bakgrunn av feil som skyldes uregulert bruk av
markedsdata fra portalene. Et slikt alternativt regime mener Forbrukerrådet ikke kan ha prinsippet
for ansvarsfraskrivelse som grunnleggende premiss. Det bør dessuten sikre
tilfredsstillende oppdagelsesrisiko ved manglende etterlevelse av vilkår for bruk, og tilrettelegge for
minst mulig kostnadskrevende administrative sanksjonsmuligheter ved manglende etterlevelse.
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/horinger/horingsdokumenter/2011/horing-nlod/horingsbrev.html?id=640256
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8 Anbefalinger
•

Det opprettes en dagligvareportal som gir forbrukerne sammenliknbar informasjon om
innhold i produkter, pris, opprinnelse og hvor de kan få tak i varen.

•

Dagligvareportalen må omfatte sanntidspriser, samt gjennomsnittspris for en historisk
periode, på et mest mulig fullstendig sortiment i markedet.

•

Dagligvareportalen skal vise kvalitative egenskaper som ingredienser, næringsinnhold,
opprinnelse og eventuelle merkeordninger på det enkelte produkt.

•

Arbeid med lovverk som sikrer hjemmel til å innhente data til dagligvareportalen må
igangsettes umiddelbart.

•

Det bør avsettes 1 million (NOK) umiddelbart til forprosjektering av løsningen i samarbeid
med dagligvarebransjen.
Forprosjektet skal utarbeide beskrivelser av tekniske løsninger, brukergrensesnitt og
funksjonalitet i samarbeid med bransjen, samt estimater for investering og drift av løsningen,
jf figuren nedenfor. I tillegg må blant annet følgende sikres utredet:

•



hvilke databaser data skal hentes fra. Utredningen må konkludere hvorvidt det er
hensiktsmessig å hente data fra Tradesolution, butikkenes egne systemer og/eller
alternative databaser, og hvor produktinformasjon som per i dag ikke ligger i
sentraliserte databaser kan hentes fra.



beskrivelse av en datafanger som sørger for at småskalaprodusenter og
spesialforretninger kan rapportere inn sine priser og produktdata manuelt.

Dagligvareportalen følger følgende hovedfaser i en utviklingsprosess:

Mulighetsstudie
• Mål
• Brukergrensesnitt
• Plan for implementering.
• Grove estimater

Forprosjekt
• Hjemmelsgrunnlag
• Forankring hos bransjen
• Brukerbehov
• Forhandlinger med
dataleverandører
• Foreløpig funksjonalitet og
brukergrensesnitt
• Estimater investering og drift

MULIGHETSSTUDIE

Kravspesifisering
• Detaljert teknisk spesifikasjon

KRAVSPESIFIKASJON
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Endelig investeringsbeslutning
• Investering
• Driftsbudsjett

BESLUTNING FATTET

Innkjøp
• Konkurransegrunnlag
• Anskaffelsesprosess og protokoll
• Valg av utviklingsleverandør
• Avtale

Utvikling
• Detaljering av løsning
• Programmering
• Testing
• Brukertesting
• Akseptansetest

KONTRAKT SIGNERT

LØSNING I PRODUKSJON

DRIFT
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9 Om Forbrukerrådets utredningsarbeid
Denne utredningen er gjort i henhold til følgende mandat fra Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet.

9.1

Mandat

UTREDNINGSMANDAT - FREMSKAFFE BESLUTNINGSUNDERLAG FOR EN MULIG
INFORMASJONSLØSNING FOR FORBRUKERNE I DAGLIGVAREMARKEDET
Matkjedeutvalget (NOU 2011:4 Mat, makt og avmakt - om styrkeforholdene i verdikjeden for mat )
har gått inn for at det bør utvikles bedre verktøy for å lette forbrukernes muligheter for å sjekke
vareutvalg og kvalitet, og for å kunne gjennomføre prissammenligninger på dagligvarer. Jfr. NOU’en
side 121-122.
Mål
Som ledd i oppfølgingen av utvalgets rapport, vil BLD igangsette et forprosjekt for å fremskaffe
underlag for en beslutning om hvorvidt det i offentlig regi bør opprettes en form for portal rettet mot
forbrukerne med informasjon om dagligvarer.
Målet med en mulig ny informasjonsløsning skal være
- å legge til rette for at den enkelte forbruker skal kunne gjøre bedre valg, og
- å bidra til skjerpet konkurranse i markedet
Utgangspunkt
Utredningen skal ta utgangspunkt i en kortfattet beskrivelse av:
- dagligvaremarkedet; struktur (eiergrupperinger, kjeder, butikker, lokalisering) og produktspekter.
Herunder også en omtale av forekomsten av lokale produsenter eller småskalaproduksjon, som ikke
uten videre distribueres i de landsdekkende kjedene.
- forbrukernes situasjon; dvs. handlemønster når det gjelder dagligvarer, deres informasjonsbehov,
og forutsetninger for å nyttiggjøre seg ny informasjon
- aktuell teknologi; dvs. hvilke muligheter moderne informasjonsteknologi (databaser, Internett,
smarttelefon etc.) gir når det gjelder å innhente produkt-informasjon fra produsenter/kjeder og å
formidle produktinformasjon til forbrukere
Utredningsoppgaven
Forprosjektet skal utrede, drøfte, og legge frem forslag til:
1) Hvordan en informasjonsløsning om dagligvarer kan utformes for å være til nytte for forbrukerne,
gitt deres handlemønster, forutsetninger når det gjelder teknologi- og mediebruk, og andre
karakteristika. Et spørsmål som må adresseres er om informasjon i størst mulig grad bør gjøres
tilgjengelig i kjøpsøyeblikket.
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2) Avgrensning når det gjelder hvilke produkter som bør inngå i en slik ny informasjonsløsning, og
hvordan varegrupper kan defineres.
3) Hvilke aspekter ved produktene som bør inngå som informasjonselementer i en løsning: Foruten
pris bør man vurdere for eksempel kvalitetsaspekter, informasjon om innholdsstoffer, om
sosiale/etiske aspekter eller miljøaspekter som kan knyttes til produktene, informasjon om
økologiske forhold i produksjonen, etc.
Drøftingen på dette punkt bør bl.a. se hen til regelverket for merking av og informasjon om matvarer.
Videre bør det foretas en diskusjon av frivillig vs. obligatorisk deltaking og innrapportering, og av
hvordan et evt. pålegg om innrapportering av data kan hjemles.
4) Hvilken annen informasjon enn rene produktdata som evt. bør presenteres i løsningen; som for
eksempel begrepsforklaringer, praktiske råd, og lignende. Herunder bør også avklares forholdet til
andre relevante portaler og informasjons-tiltak, og hvordan disse evt. kan sees i sammenheng. Jfr.
for eksempel matportalen.no og et omtalt/planlagt tiltak (i regi av Forbrukerrådet) med nettbasert
informasjon til forbrukerne om ulike merkeordninger.
5) Teknologisk og organisatorisk løsning. Disse to hovedpunktene må sees i sammenheng, og det
må lages et forslag som beskriver både:
- organisasjonsmodell (finansieringsløsning, eierskap, ansvar for tjenesten, driftsorganisasjon)
- løsning for datafangst og -behandling; herunder hvordan data på produktnivå kan hentes inn,
oppdateres, lagres og prosesseres
- presentasjonsløsning ut mot forbruker
Det må spesielt vurderes om det er realistisk å få til en integrasjon mot kjedenes datasystemer, eller
om data på annen måte kan importeres mer eller mindre automatisert.
Det må også vurderes i hvilken grad det er hensiktsmessig med gjenbruk av komponenter fra- og
eventuell samordning med eksisterende portaler o.a. IT-løsninger i offentlig regi.
6) Prinsipper for eierskap til data på produktnivå, og for eventuell utnyttelse/ publisering fra
tredjepart (dvs. en drøfting opp mot det offentliges policy om gjenbruk av offentlige data)
7) Økonomiske og administrative konsekvenser, dvs. beregning av kostnader knyttet til etablering og
drift av en informasjonsløsning.
8) Samfunnsøkonomiske virkninger av tiltaket som foreslås (jfr. Finansdepartementets veileder i
samfunnsøkonomisk analyse).
Konkurransemessige effekter må diskuteres særskilt, herunder spørsmålet om hvorvidt større
gjennomsiktighet, særlig omkring priser, kan antas å gi aktørene større innsyn i hverandres
betingelser, og på den måten føre til redusert konkurranse.
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9.2

Om arbeidet

Arbeidet har vært ledet av:
Bjørnar Angell Eilertsen
Interne bidragsytere:
Ann-Kristin Ansteensen
Jogrim Aabakken
Gunstein Instefjord
Elin Vestrum
Elisabeth Realfsen
Jon Erland Madsen
Frode Klevstul
Toini Røtterud
Toril Melander Stene
Irene Solberg
Eksterne bidragsytere:
Oslo Economics ved Ove Skaug Halsos, Jostein Skaar, Karl Rikard Løvhaug og Rolf Sverre Asp
Devoteam ved Bjørn Nagell
Advokatene Rognlien, Djønne & Co ved advokat Hans Marius Graasvold
Framebase ved Gunder Eriksen
Opinion Perduco ved Anne Birgitte Høyerholt
Synspunkter som kommer til uttrykk i denne rapporten er dannet på bakgrunn av møter, intervjuer
og innspill fra blant andre: Rema 1000, Coop, Ica, NorgesGruppen, DLF, Tradesolution, Visma,
Lindbak.
Forbrukerrådet inviterte Mattilsynet, Helsedirektoratet, SIFO, Difi, Forbrukerombudet og Matmerk til
å komme med innspill til denne rapporten. Mattilsynet og Helsedirektoratet leverte innspill.
Forbrukerrådet har hatt en løpende dialog med Konkurransetilsynet i arbeidet.
Det har vært avholdt jevnlige møter med en referansegruppe for prosjektet bestående av
representanter fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet,
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og
Landbruks- og matdepartementet.
Vi takker samtlige for nyttige innspill til arbeidet. Der ikke annet er angitt, står Forbrukerrådet selv
ansvarlig for synspunkter, vurderinger og konklusjoner i denne rapporten.
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