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Abstract 

This thesis investigates the unilateral price effects of horizontal mergers with differentiated 

products. Until recently there have not been any effective antitrust tools, which have been able to 

evaluate whether a proposed merger is likely to raise prices through unilateral effects. But in 2010 

the economists Carl Shapiro and Joseph Farrell published a paper, in which they describe the new 

antitrust tools Upward Pricing Pressure and Illustrative Price Rise (hereafter UPP and IPR). The new 

antitrust tools are able to analyze the unilateral price effects of a horizontal merger with 

differentiated products. The UPP tool specifies whether the unilateral price effects of the merger 

are ascending or descending, and the IPR specify the level of the price effects. 

To understand the tools it is necessary to know the concept of diversion ratios, and therefor 

diversion ratio will be discussed in this thesis.  

This thesis evaluates UPP and IPR and compares the methods with a merger simulation, which is a 

similar methodology. The merger simulation is done under the same assumptions as taken in UPP 

and IPR, and therefore it is possible to compare and evaluate whether the methods are useful. In 

the merger simulation it was necessary to take some assumptions, so the result of the simulation 

is not completely accurate. But the result of the simulation showed, that the IPR may 

underestimate the unilateral price effect of the merger. 

The conclusion in this thesis is that the new antitrust tools, UPP and IPR, are useful, but you need 

to analyze the results of the tools with some reservations.   
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1 Introduktion 

1.1 Indledning 

Når virksomheder vælger at indgå i en fusion, er der en risiko for, at fusionen kan skade 

konkurrencen og forbrugerne på det pågældende marked, derfor skal fusioner godkendes af 

konkurrencemyndighederne.  

Konkurrencemyndighederne foretager fusionskontroller, og heri vurderer de, hvorvidt en given 

fusion vil komme til at skade markedet. Konkurrencemyndighederne undersøger både 

mulighederne for koordinerede effekter i det pågældende markedet og de ikke-koordinerede 

effekter som følge af fusionen. 

Tidligere har det ikke været muligt i fusionskontrollen at undersøge de ikke-koordinerede 

priseffekter som følge af horisontale fusioner mellem virksomheder med differentierede 

produkter. Fornylig er der kommet nogle nye metoder, som gør det muligt at undersøge de ikke-

koordinerede priseffekter ved horisontale fusioner med differentierede produkter.  

Metoderne Upward Pricing Pressure (UPP) og Illustrative Price Rise (IPR) gør det muligt under visse 

antagelser og relativt enkelt at foretage en objektiv vurdering af de ensidige virkninger af en 

horisontal fusion med differentierede produkter. Ideen bag metoderne er at fokusere på de 

incitamenter fusionsparterne har til at ændre deres priser, hvis fusionen gennemføres. 

Incitamenterne påvirkes af to modsatrettede effekter: 

i. De fusionerende virksomheder vil ikke længere konkurrere indbyrdes om kunderne. Efter 

fusionen vil parterne internalisere det tab af kunder, der vil gå til den anden part, som de 

hver især vil opleve som følge af egne prisstigninger. Dette vil generelt tilskynde til højere 

priser. 

ii. Fusionsparterne vil ofte opnå effektivitetsgevinster som følge af fusionen, og dette vil i 

udgangspunktet medfører en nedadgående priseffekt. 

Metoderne tager ikke højde for andre virksomheders respons på fusionen i form af f.eks. ændret 

prisadfærd, repositionering på det pågældende marked mv. Metoderne er derfor ”statiske 

modeller”, idet de illustrerer, hvordan parternes incitamenter til at prisfastsætte ændres som 

følge af fusionen, under forudsætning af at alle øvrige forhold på markedet er uændret. 
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Metoderne er ikke særlige brugte herhjemme endnu, og da der ikke tidligere har været effektive 

redskaber til at analysere sådanne fusioner, er det ikke uvæsentligt at undersøge metoderne og 

deres robusthed, da de i givet fald kan været et rigtig godt redskab i forbindelse med 

fusionskontroller for konkurrencemyndighederne fremover. 

 

1.2 Problemformulering 

Formålet med denne afhandling er i) at belyse, vurdere og teste de nye analyseredskaber i 

fusionskontrollen, UPP og IPR, som kan anvendes til at finde de ensidige ikke-koordinerede 

priseffekter ved horisontale fusioner med differentierede produkter, og ii) at sammenholde 

redskaberne med relaterede metodologier for at undersøge, hvorvidt der er en betydelig forskel 

på metodernes resultater.  

For at belyse de nye metoder, er det nødvendigt at foretage en grundig gennemgang af tanken og 

udledningen bag redskaberne. UPP og IPR er baseret på diversion ratios. For at forstå 

analyseredskaberne er det altså nødvendigt også at kende dette begreb og forstå, hvad begrebet 

indebærer. 

Fusionssimulering er en relateret metode til at identificere de ensidige priseffekter ved en fusion, 

og en fusionssimulering kan bygges op om de samme antagelser, som tages under UPP og IPR 

beregninger. Fusionssimulering er ikke en statisk model, og metoden tager højde for 

følgereaktionerne i det resterende markedet efter en fusion er gennemført.  

Fusionssimulering kan derfor anvendes til at undersøge styrken bag de nye metoder.  

Både de nye metoder og fusionssimulering vil blive brugt på en empirisk fusionscase, således kan 

resultaterne sammenholdes og eventuelle forskelle mellem metodernes resultater kan lokaliseres.  

 

1.3 Metode og opbygning 

Afhandlingen har til hensigt at belyse og vurdere de nye redskaber i fusionskontrollen UPP og IPR. 

Afhandlingen vil derfor indeholde de teoretiske aspekter bag metoderne sammen med opskriften 

på, hvordan en fusionssimulering kan foretages.  
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Økonomen Carl Shapiro står bag de nye metoder til brug i fusionskontrollen. Afhandlingens 

teoretiske del vil derfor være baseret på artikler udgivet af blandt andre Carl Shapiro. 

Afhandlingens empiriske og testende del vil være baseret på en hypotetisk fusionssag i 

dagligvarehandlen. Data i sagen er empirisk, og er blandt andet baseret på en 

spørgeskemaundersøgelse. Da fusionssagen ikke er en virkelig sag, vil nogle af informationerne 

som danner grundlag for fusionskontrollens undersøgelserne ikke være lige så præcise som under 

en virkelig sag, da virksomhederne i givet fald vil have oplyst konkurrencemyndighederne med de 

nødvendige informationer, men det antages, at dette ikke vil have en afgørende effekt. 

Et vigtig element i afhandlingen er sammenligningen med en lignende metodologi, hvorfor den 

hypotetiske sag også vil blive undersøgt ud fra en fusionssimulering, så resultaterne fra de 

forskellige metoder kan sammenlignes og vurderes.  

Afhandlingen er opbygget af i fire kapitler: 

 Kapitel 1 indeholder en introduktion til afhandlingen, og danner grundlag for hvorfor 

afhandlingen foretages.  

 I kapitel 2 gennemgås alt teori. I teorien er der lagt stor vægt på at forklare de nye 

metoder, da det er vigtig at forstå grundlaget og tanken bag metoderne. I metoderne 

anvendes begrebet diversion ratios, og jeg finder det relevant, at gennemgå begrebets 

fordele og ulemper, da man gennem forståelsen af diversion ratios, har større mulighed for 

at forstå de nye redskaber, UPP og IPR. Kapitel 2 indeholder også en gennemgang af, 

hvordan en fusionssimulering under antagelse af lineær efterspørgsel foretages. Dette 

afsnit er nødvendigt, da fusionssimulering er en relateret metodologi til IPR, og 

fusionssimulering vil blive brugt som sammenligningsgrundlag for IPR. 

 I kapitel 3 gennemføres en hypotetisk fusionssag mellem dagligvarebutikker. Fusionen 

analyseres både på baggrund af de nye metoder og på baggrund af en fusionssimulering. 

Den empiriske gennemgang skaber grundlag for en sammenligning og vurdering mellem de 

nye metoder og fusionssimulering. 
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 Kapitel 4 indeholder konklusionen på afhandlingen. Desuden indeholder kapitel 4 en 

opsummering af alle de vigtigste resultater igennem afhandlingen, og herunder opridses 

fordele og ulemper ved metoderne. 

1.4 Afgrænsning 

Afhandlingen afgrænses til kun at handle om de ikke-koordinerede virkninger som en horisontal 

fusion med differentierede produkter kan have. Under rigtige fusionskontroller vil det være 

nødvendigt også at foretage undersøgelser, der kan angive, om en given fusion vil skabe mulighed 

for koordinering virksomhederne imellem på det pågældende marked. 

I afhandlingen antages det, at virksomhederne konkurrerer på priser, og at virksomhederne derfor 

indgår i oligopoler under Bertrand konkurrence. UPP og IPR vil angive resultater for de forventede 

priseffekter som følge af fusionen. Det er muligt at kalibrere UPP, så man kan undersøge, hvorvidt 

en fusion vil skabe kvalitetsændringer. Der vil ikke blive taget højde for denne kalibrering, da 

afhandlingen vil fokusere på priseffekterne som følger af en fusion. 

Afhandlingen vil ikke have stort fokus på, hvordan man foretager en markedsafgrænsning, da UPP 

og IPR netop kan foretages uden en markedsafgrænsning. 

En fusionssimulering kan foretages på mange forskellige måder. Da simuleringen skal bruges til at 

sammenligne og vurdere de nye metoder, vil simuleringsmetoden, der beskrives i denne 

afhandling, være baseret på samme grundlag som de nye redskaber, UPP og IPR. Hvordan man 

ellers kan foretage en fusionssimulering vil ikke blive gennemgået i denne afhandling. 

2 Den teoretiske baggrund 

2.1 Generelt om horisontale fusionsanmeldelser 

En horisontal fusion er en fusion mellem direkte konkurrenter. Ved fusioner kan konkurrencen på 

det pågældende marked formindskes, og derfor skal fusioner godkendes af 

konkurrencemyndighederne. Fusioner relaterede til markeder i Danmark skal anmeldes og 

godkendes af enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Den Europæiske Kommission. En 

fusion må ikke gennemføres, før den er godkendt. Det kan desuden være nødvendigt, at 

virksomhederne afgiver tilsagn for at få fusionen godkendt.  



8 
 

I konkurrenceloven er der fastsat nogle omsætningstærskler, som angiver, hvornår en fusion skal 

anmeldes. En fusion skal anmeldes, når et af de to følgende omsætningstærskler er opfyldt1 

i. Fusionens deltagende virksomheder tilsammen har en årlig omsætning i Danmark på 

mindst 900 mio. kr., og mindst to af virksomhederne hver især har en årlig omsætning i 

Danmark på mindst 100 mio. kr. 

ii. Mindst én af fusionens deltagende virksomheder har en årlig omsætning i Danmark på 

mindst 3,8 mia. kr., og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig 

omsætning på verdensplan på mindst 3,8 mia. kr. 

Deltagende virksomheder er de virksomheder, der er direkte deltagere i fusionen. Omsætningen 

for en deltagende virksomhed omfatter omsætningen for hele virksomhedens koncern, dvs. 

moderselskab, søsterselskaber og datterselskaber.  

Hvis en fusion omfatter virksomheder med fællesskabsdimension, skal fusionen anmeldes til Den 

Europæiske Kommission og ikke til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. En fusion kan have 

fællesskabsdimension, hvis de deltagende virksomheders omsætning overstiger 2,5 mia. euro, og 

virksomhederne har aktiviteter i flere af EU’s medlemsstater. I nogle tilfælde kan en fusion med 

fællesskabsdimension henvises til, at anmeldelsen alligevel skal ske nationalt, hvis fusionen vil 

påvirke konkurrencen betydeligt i en bestemt medlemsstat. I resten af afhandlingen vil jeg blot 

referer til konkurrencemyndighederne, da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som vejledning 

følger Den Europæiske Kommissions praksis i fusionssager.   

Det er konkurrencemyndighedernes opgave at undersøge, hvorvidt en fusion vil skade 

konkurrencen på det pågældende marked. Når konkurrencemyndighederne modtager en 

fusionsanmeldelse, er behandlingen af anmeldelsen opdelt i to faser: fase I og fase II.  

I fase I har myndighederne 25 hverdage til at undersøge konkurrenceeffekten af fusionen. De 25 

dage begynder, når fusionsanmeldelsen er fuldstændig, og konkurrencemyndighederne har 

                                                      
1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ”Fusionskontrol – Vejledning 2013”: p. 6 
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modtaget dokumentation for betaling af anmeldelsesgebyret.2 Hvis de undersøgelser, som 

konkurrencemyndighederne foretager i fase I, viser, at fusionen ikke vil gå ud over konkurrencen, 

så godkendes fusionen i fase I.  

Hvis konkurrencemyndighederne er nødsaget til at foretage uddybende markedsundersøgelser, og 

disse ikke kan nås i fase I, så overgår fusionskontrollen til fase II.  

I fase II er der en ny frist på 90 hverdage. Denne frist kan forlænges med op til 20 hverdage, hvis 

der angives tilsagn på et tidspunkt, hvor der er mindre end 20 hverdage tilbage til, at der skal være 

truffet en beslutning. 

Tidsfristerne gør, at fusionskontrollerne skal udføres hurtigt men helst så retvisende som muligt. 

Derfor skal metoderne til undersøgelserne være så simple og gennemskuelige som muligt.  

For at myndighederne kan få et indblik i effekten af en fusion sammenligner de med det 

kontrafaktiske scenarie, som er det scenarie, hvor fusionen ikke gennemføres. 

I fase I fortages typisk en markedsafgrænsning. Når der skal foretages en markedsafgrænsning, 

tager man udgangspunkt i det produkt, som analysen omhandler, og man finder de tætteste 

substitutter. Når man mener, at man har afgrænset et marked, kan man foretage en hypotetisk 

monolpolist test (HM). Den hypotetisk monopolistisk test spørg om, det vil kunne betale sig for en 

monopolist på markedet at hæve priserne 5-10%. Hvis ja så er markedet afgrænset, hvis nej så skal 

produkterne som forbrugerne skifter til ved prisstigningen medtages i markedet. Dette fortsættes 

indtil der kan svares ja til spørgsmålet.  Testen kendes også som SSNIP-testen, hvor SSNIP står for 

Small and Significant Non-transitory Increase in Prices.  

Diversion ratios kan også anvendes som led i markedsafgrænsning i fusioner med differentierede 

goder. Diversion ratios kan angive, hvorvidt forbrugerne anser et givet produkt som en tæt 

substitut. Hvis ratioen er høj, må det forventes, at det givne produkt er en tæt substitut, og 

produktet vil derfor skulle indgå i markedet. 

Man skal dog være opmærksom på, at i oligopoler med differentierede goder kan det være svært 

at afgrænse markedet og afgøre hvad, der er tætte substitutter til det/de pågældende produkter.   

                                                      
2 I 2013 blev der indført gebyr for anmeldelse af fusioner. Gebyret for en forenklet anmeldelse er 50.000kr, og gebyret 
for en almindelig anmeldelse udgør 0,015% af de deltagende virksomheders samlede årlige omsætning i Danmark, 
dog maksimalt 1,5 mio. kr.  



10 
 

 

Når markedet er afgrænset, ser man på, hvordan markedsandelene er fordelt, og hvor stor 

markedskoncentrationen er. Til at måle markedskoncentrationen anvendes Herfindahl-Hirschman 

Indexet, HHI. HHI er givet ved3 

𝐻𝐻𝐼 = ∑𝛼𝑖
2

𝑛

𝑖=1

∗ 1.000 

Hvor 𝛼𝑖 er markedsandelen for virksomhed i, og n er antallet er virksomheder. 

HHI beregnes for både fusions- og det kontrafaktiske scenarie. Kommissionen har fastsat nogle 

niveauer for HHI i fusions scenariet, som kan anvendes til at undersøge indledende tegn på, om 

der er tale om konkurrencemæssige problemer ved fusionen. Normalt vil myndighederne ikke 

kræve indgående undersøgelser, hvis markedskoncentrationen ligger inden for et af følgende 

niveauer4:   

 𝐻𝐻𝐼 < 1000 

 1000 < 𝐻𝐻𝐼 < 2000 og ∆𝐻𝐻𝐼 < 250 

 𝐻𝐻𝐼 > 2000 og ∆𝐻𝐻𝐼 < 150 

∆𝐻𝐻𝐼 angiver ændringen i markedskoncentrationen før og efter fusion. Der kan forekomme 

særlige omstændigheder, hvor de sidste to niveauer alligevel vil fører til indgående undersøgelser. 

I de særlige omstændigheder kan det f.eks. gøre sig gældende at  

- fusionen involverer en potentiel ny virksomhed på markedet eller en virksomhed, der 

fornylig er kommet ind på markedet, og har en beskeden markedsandel. 

- en eller flere af fusionsparterne er særdeles innovative uden, at det giver udslag i 

markedsandelene. 

- der er tegn på tidligere eller eksisterende koordinering eller praksis, der letter koordinering 

på markedet. 

HHI beregninger fungerer rigtig godt ved fusioner mellem virksomheder med homogene goder 

under Cournot konkurrence, da HHI i den lineære Cournot model med homogene goder er 

                                                      
3 Belleflamme, Paul and Martin Peitz (2010) “Industrial Organization – Markets and Strategies” (herefter: Belleflamme 
(2010)): p. 35 
4 Den Europæiske Union (2004): p.7 
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proportional med den gennemsnitlige mark-up i ligevægt. Mark-up er et mål for virksomhedens 

markedsmagt, og mark-up er givet ved forskellen mellem pris og marginal omkostning i forhold til 

prisen. Markedsmagt angiver en virksomheds mulighed for at hæve priserne over 

marginalomkostninger, som er prisen under fuldkommen konkurrence. Mark-up er også kendt 

som Lerner index. En virksomheds mark-up er givet ved: 

𝐿𝑖 =
𝑃𝑖 − 𝐶𝑖

𝑃𝑖
 

I den virkelig verden har virksomheder altid en form for faste omkostninger, og det vil være 

usandsynligt, at produkter kan opfattes som en perfekt substitut af alle forbrugere, hvorfor det må 

forventes, at alle virksomheder har en grad af markedsmagt. 

Den gennemsnitlige mark-up (markedsmagt) i den lineære cournot model med homogene goder 

er givet ved5 

𝐿𝑔𝑛𝑠 =
𝐻𝐻𝐼

𝜂 ∗ 1.000
 

Hvor 𝜂 er efterspørgslens priselasticitet. HHI og hermed markedskoncentrationen kan altså 

anvendes som et passende mål for markedsmagten på et marked med homogene goder og 

Cournot konkurrence. Da HHI er proportional med markedskraften, vil HHI beregninger give et 

godt indtryk af, hvorvidt en given fusion vil få markedsmagten til at stige, og herved give 

virksomhederne mulighed for at hæve priserne.   

Der gælder ikke det samme på et Bertrand konkurrerende marked med differentieret produkter, 

da HHI ikke er proportional med markedsmagten. På et marked med differentieret produkter kan 

markedsandelene og hermed HHI fører til en godkendelse af en fusion, selvom den måske vil 

skade konkurrencen. F.eks. kan en fusion mellem to virksomheder med relativt lave 

markedsandele godt skabe ensidige prisstigninger.6 F.eks. kan det være tilfældet, hvis to 

virksomheder har lave markedsandele, men de er hinandens største konkurrenter. Hvis to 

                                                      
5 Belleflamme (2010): p. 59 
6 Shapiro, Carl (2010a) ”The 2010 Horizontal Merger Guidelines: From Hedgehog to Fox in forty years” (herefter: 
Shaprio (2010a)): p. 70 
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virksomheder på et marked med differentierede goder har relativt lave markedsandele, men de 

har stor indbyrdes konkurrence, så vil virksomhedernes mark-up være relativt lave, da de 

konkurrerer hinanden ned i pris. I tilfældet hvor de to virksomheder fusionerer, vil konkurrencen 

mellem dem forsvinde, og de vil derfor kunne hæve priserne betydeligt, og hermed hæve deres 

mark-up. Denne effekt vil HHI-beregninger ikke fange, da der kun bliver taget højde for de lave 

markedsandele, og da HHI ikke er proportional med markedsmagten på et marked med Bertrand 

konkurrence (priskonkurrence) og differentierede goder. Omvendt kan en fusion mellem to 

virksomheder med høje markedsandele afvises, selvom forbrugeren muligvis ikke vil blive stillet 

dårligere efter fusionen. Dette kan f.eks. ske i tilfældet, hvor to virksomheder har relativt store 

markedsandele, men hvor produkterne ikke er tætte substitutter. Virksomhederne vil derfor 

måske ikke have incitament til at hæve priserne efter fusionen, da tabet af kunder ved 

prisstigninger, som skifter til andre produkter i markedet, i givet fald kan blive større end 

gevinsten ved at hæve priserne. Det kan også være tilfældet, at virksomhedernes høje 

markedsandele er fremkommet ved konkurrencedygtige priser, og de vil derfor muligvis miste 

store markedsandele til de andre på markedet, hvis de hæver priserne. 

Det kan derfor være nødvendigt at foretage yderligere undersøger af fusionsanmeldelser, hvor 

differentierede produkter indgår. De nylig fremkomne analyseredskaber Upward Pricing Pressure 

(UPP) og Illustrative Price Rise (IPR) er netop udviklet til at håndtere differentierede produkter. 

Metodernes styrke er, at de er uafhængige af markedsdefinitionen, og netop afhænger af den 

indbyrdes konkurrence mellem fusionsparterne. En vigtig faktor i analyserne er diversion ratio, 

som kan anvendes til at måle substituerbarheden mellem produkter, og derfor angive hvilket 

konkurrencepres to virksomheder lægger på hinanden.  

Resultaterne kan sammenholdes med resultatet af HHI beregningerne, og hermed kan 

konkurrencemyndighederne have et stærkere argument til enten at be- eller afkræfte om en 

fusion med differentierede produkter sandsynligvis vil skade konkurrencen. 

Herhjemme (og i Kommissionen) anvendes metoderne typisk i fase II, da beregningerne godt kan 

være ressource krævende og typisk ikke kan nås inden for fase I. I USA har man ressourcerne, og 

metoder anvendes derfor som screening af fusionsanmeldelser. 
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Til slut skal det nævnes, at myndighederne i fusionskontroller også undersøger, hvorvidt en 

anmeldt fusion kan give anledning til eller større mulighed for at foretage koordinering i markedet. 

2.2 Variable 

I opgaven anvendes følgende betegnelser for de forskellige variable, som indgår i teorien. 

 𝛼𝑖 angiver virksomhed 𝑖’s markedsandel. 

 �̅�𝑖  og 𝐶�̅� angiver priser og marginalomkostninger før fusionen for virksomhed i. 

 𝑃𝑖  og 𝐶𝑖 angiver priser og marginalomkostninger efter fusionen for virksomhed i. 

 𝐸𝑖𝐶1̅ angiver virksomhed i’s effektivitetsgevinst ved gennemførsel af fusion, hvor 𝐸𝑖𝜖[0; 1].  

 𝐷𝑖𝑗 angiver diversion ratio fra virksomhed i til virksomhed j. 

 𝐷𝑖(𝑃𝑖, 𝑃−𝑖) angiver efterspørgslen for produkt i. 

 𝜖𝑖𝑗 angiver enten egenpriselasticitet eller krydspriselasticitet alt efter om 𝑖 = 𝑗 eller 𝑖 ≠ 𝑗. 

 

2.3 Diversion ratio 

Diversion ratio blev introduceret af Carl Shapiro i Carl Shapiro (1996) Mergers with Differentiated 

Products (herefter: Shapiro (1996)), og er siden blevet et vigtigt redskab til estimationen af de 

ensidige priseffekter af en fusion, da ratioen kan angive substituerbarheden mellem to produkter. 

Shapiro angiver diversion ratio som forholdet mellem det tabte hos brand A ved en prisstigning, og 

den andel af det tabte som tilgår brand B. Dette ligger også i ordenes betydning omdirigerings 

forhold. 

Diversion ratio betegnes med 𝐷12 i.e. diversion ratio fra brand 1 til brand 2.  

Shapiro har brugt forskellige formuleringer til at definere diversion ratio, og der er derfor 

tvetydighed omkring den præcise forståelsen af diversion ratio udover, at det er et omdirigerings 

forhold. 

2.3.1 Tvetydigheder ved diversion ratio 

Ifølge Adriaan ten Kate and Gunnar Niels (2014) The diversion story: Resolving the ambiguities 

surrounding the concept of diversion ratio (herefter: Kate (2014)) er den definition, som Shapiro og 
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andre økonomer forklare diversion ratio med, tvetydig. De angiver, at der er to forskellige og 

uforenelige fortolkninger af begrebet diversion ratio. Den første fortolkning kalder de for 

Switching-customers ratio7 og er baseret på Shapiros formulering: 

 ”This Diversion Ratio is the answer to the following question: If the price of Brand A 

were to rise, what is the fraction of the customers leaving Brand A would switch to Brand B?”8 

Switching-customer ratio angiver derfor, hvor stor en andel af de kunder, som skifter fra A ved en 

prisstigning, der tilfalder B. 

Den anden fortolkning kalder de for The capture ratio9og er baseret på en anden formulering af 

diversion ratio, som Shapiro har lavet i samme artikel: 

 “Consider a price increase for Brand A of, say, 10 percent. Try to measure what 

fraction of the sales lost by Brand A due to this price increase would be captured by Brand B. I call 

this fraction the diversion Ratio (From Brand A to Brand B).”10 

Capture ratio angiver den stigning, som B får i sit eget salg i enten volume eller værdi over A’s 

fulde tab ved en prisstigning. Denne fortolkning anvendes også i Joseph Farrell and Carl Shapiro 

(2010a) Antitrust evaluation of horizontal Mergers: An Economic Alternative to Market Definition 

(herefter: Farrell (2010a)), hvor diversion ratio fra produkt 1 til produkt 2 er givet ved |
𝑑𝑋2

𝑑𝑋1
| . 11 

Capture ratio fortolkningen kan også forklares som værende ændringen i efterspørgslen på B over 

ændringen i efterspøgrslen på A, når prisen på A stiger. Dvs. definitorisk kan capture ratio 

fortolkningen af diversion ratio angives som 𝐷𝑖𝑗 = −

𝜕𝐷𝑗
𝜕𝑃𝑖

⁄

𝜕𝐷𝑖
𝜕𝑃𝑖

⁄
 (hvor 𝐷𝑖  angiver efterspørgslen på 

brand i). 

Diversion ratio kan derfor måles i både antallet af skiftende kunder og ’erobret’ salg hos 

modparten. Vil de to målinger give samme ratio? 

                                                      
7 Kate (2014): p. 363  
8 Shapiro (1996): p. 23 
9 Kate (2014): p. 364 
10 Shapiro (1996): p. 24 
11 Farrell (2010a): p. 8 
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Hvis alle kunder, der skifter fra A ved en prisstigning, tilfalder B, vil det medfører en diversion ratio 

(switching-customer ratio) på 100%. Det er dog ikke sikkert, at alle skiftende kunder vil købe den 

samme mængde (i penge eller volume) hos B, som de gjorde hos A. Hvis de skiftende kunder køber 

mindre hos B end de gjorde hos A, er diversion ratioen målt i volume ikke 100%, og de to diversion 

ratios er ikke ens. Hvilken måling er så den mest retvisende ifølge Kate (2014)? 

Kate (2014) laver en yderligere opdeling af deres fortolkninger af diversion ratio (hvor 

udgangspunktet er en prisstigning i A:12  

 

Switching-customers ratio:  Andelen af A’s kundetab, som skifter til B.  

# 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑡𝑖𝑙𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑙 𝐵

#𝐴′𝑠 𝑡𝑎𝑏𝑡𝑒 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑖 𝑎𝑙𝑡
 

 

Lost-sales ratio (volume eller værdi):  Andelen af A’s tab af salg fra kunder, som skifter til 

produkt B, over A’s fulde tab. Dvs. den mængde, som 

kunderne, der skifter til B, plejede at købe hos A over hele 

den tabte mængde hos A målt i volumen eller værdi. 

#𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑡 𝑓𝑟𝑎 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙 𝐵

𝐴′𝑠 𝑓𝑢𝑙𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏 𝑖 #𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑟
 

𝑡𝑎𝑏𝑡 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑓𝑟𝑎 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙 𝐵

𝐴′𝑠 𝑓𝑢𝑙𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑠𝑡𝑎𝑏 𝑖 𝑣æ𝑟𝑑𝑖
 

 

Volume capture ratio:  Den stigningen, B får i sit salg, målt i volumen af egne 

varer, som en andel af A’s fulde tab, denne ratio kan ikke 

altid skaleres. 

𝐵′𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑣æ𝑘𝑠𝑡 𝑖 #𝑒𝑔𝑛𝑒 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑟

𝐴′𝑠 𝑓𝑢𝑙𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏 𝑖 #𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑟
 

                                                      
12 Kate (2014): p. 365 
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Value capture ratio:  Den stigning B får i sit eget salg målt i værdi som en andel 

af tabt værdi af A. 

𝐵′𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑣æ𝑘𝑠𝑡

𝐴′𝑠 𝑓𝑢𝑙𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑠𝑡𝑎𝑏 𝑖 𝑣æ𝑟𝑑𝑖
 

Meningen med diversion ratio er, at de skal give et indtryk af substituerbarheden mellem de 

fusionerende brands, og de skal anvendes som et redskab i analyser af virksomhedernes 

incitamenter til at hæve priserne ved en fusion. Dette kræver en vurdering af forholdet mellem 

tabt profit hos den ene part og ’vundet’ profit hos den anden part som  et resultat af en 

prisstigning hos den første part. Hvis den relative profit-omkostnings margin er den samme for de 

to parter, så kan value capture ratio angive dette forhold. Hvis den relative profit-omkostnings 

margin er forskellig, skal forholdet justeres for denne forskel. Switching-customer ratio er på 

baggrund af definitionen, ikke i stand til at angive forholdet mellem tabt og ’vundet’profit. Kate 

(2014) mener derfor at capture ratio, er den mest retvisende ratio at anvende fremfor switching-

customer ratio, hvis de to ikke er sammenfaldende.  

2.3.1.1 Hvornår er switching-customer ratio sammenfaldende med capture ratio? 

Kate (2014) opstiller fire betingelser, der skal være opfyldt for, at switching-customer ratio og 

capture ratio er sammenfaldende. 

A. Uniform Switching 

Betingelsen kræver, at alle de kunder som skifter, reducere deres køb af basisproduktet 

med den samme mængde, heraf navnet uniform switching. Det sker f.eks. i tilfældet, hvor 

alle skiftende kunder købte den samme mængde af basis produktet før prisstigningen, og 

hvor de allesammen skifter fuldstændig væk fra basisproduktet.  

Hvis uniform switching ikke er opfyldt, skal alle skiftende kunder vægtes ift. deres køb, og 

denne enkle justering gør det muligt at ændre switching-customer ratio til lost-sales ratio.  

Når basisproduktet er prissat uniformt, kan tabt salg måles i både volumen og værdi, begge 

målinger fører til samme lost-sales ratio. 

Det skal bemærkes, at hvis kunder, som faktisk ikke skifter men helt stopper med at købe, 

medtages i de skiftende kunder, så vil begge ratios repræsentere andele, der udgøre én. 
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B. En-til-en switching 

Betingelsen kræver, at alle skiftende kunder køber den samme mængde af det andet 

produkt, som de gjorde før af basisproduktet.  

Under specielle omstændigheder kan en-til-en skift være plausibel. F.eks. hvis skiftet sker 

mellem næsten identiske produkter eller forskellige geografiske lokationer. Eksempler 

herpå kunne være is butikker eller tankstationer, hvor det ikke er urimeligt at antage, at 

den skiftende kunde vil købe samme mængde af produktet på en anden lokation. 

 

Betingelsen kan være svær at opfylde, hvis skiftet er mellem svært substituerbare 

produkter. Her er det ikke sikkert, at det kan antages, at der er et klart forhold mellem 

mængden købt på den ene side og mængden købt på den anden side. Endvidere hvis 

måleenhederne på de to produkter er forskellige, kan det være svært at måle volume 

capture ratio, da denne i dette tilfælde ikke vil være skalar. 

Når en-til-en skift ikke kan antages, dvs. betingelsen ikke er opfyldt, er switching-customers 

ratios og volume capture ratios ikke sammenfaldende. 

 

C. Uændret værdi 

Betingelsen kræver, at værdien af det tabte salg er fuldt fanget af virksomheden, der 

kontrollerer det andet produkt. Hvis dette er opfyldt, gælder der, at lost-sales ratio er lig 

value capture ratio. 

Hvis der er en-til-en switching og uændret værdi er opfyldt, må det gælde, at én enhed af 

basisprodukter har den samme pris som én enhed af det andet produkt.   

 

D. Non-switching customers 

Betingelsen indebærer, at de kunder, som ikke skifter ved en prisstigning, køber samme 

mængde af alle andre produkter, som de gjorde før prisstigningen.  

Der er ikke nogen forudgående antagelse til, hvorfor de skulle ændre det, eftersom prisen 

på de andre produkter er fastholdt. I det tilfælde hvor kunderne er under 

budgetrestriktion, vil kunderne miste noget indkomst på grund af prisstigningen på 

produktet, som de forsætter med at købe, derfor må de reducere deres forbrug af de 
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andre produkter. Da reduktionen ofte bliver fordelt over en stor mængde produkter, vil 

effekten pr. produkt være lille, og fejlen, der vil fremkomme ved at ignorerer reduceringen, 

er ubetydelig. Dog skal man tage højde for reduktionerne, hvis man vil samle alle ratioerne 

for de andre produkter, og få dem til at summe til en. 

Hvis disse fire betingelser kan antages at være opfyldt, vil switching-customer ratio ifølge Kate 

(2014) også være retvisende, da den i givet fald er sammenfaldende med capture ratio.  

Ifølge Kate (2014) skal man altså gøre sig nogle overvejelser omkring diversion ratio i den konkrete 

sag. Selvom noget i teorien kan være mere retvisende end andet, kan det dog være svært at 

estimere den mest retvisende ratio. 

 

Normalt vil diversion ratio 𝐷𝑖𝑗  antage en værdi mellem 0 og 1. Hvis ratioen er tæt på 0, er der stort 

set ingen substitution fra produkt i til produkt j. Hvis den derimod er tæt på 1, vil produkt j være 

en tæt substitut til produkt i, og den direkte konkurrence mellem i og j vil være relativ høj. Dog 

skal det bemærkes, at diversion ratio 𝐷𝑖𝑗 ofte ikke er ens med 𝐷𝑗𝑖, og man skal huske at tage højde 

for dette i sine analyser. F.eks. kan kunder til produkt 𝑖 godt anse produkt 𝑗 som en tæt substitut, 

hvor produkt 𝑗’s kunder ikke nødvendigvis anser produkt 𝑖 som en tæt substitut.13    

2.3.2 Estimation af diversion ratios 

I praksis kan diversion ratios estimeres på forskellige vis. Diversion ratios kan blive estimeret på 

baggrund af viden fra den normale drift af virksomheden, da virksomheder ofte tracker, hvem de 

mister forretninger til, og hvem de vinder forretninger fra.  

Spørgeskemaundersøgelser og markedsandele er andre metoder, som kan anvendes til estimation 

af diversion ratio. 

 

Spørgeskemaundersøgelser: 

Empirisk indsamling og estimering af diversion ratio foregår ofte ved spørgeskemaundersøgelser, 

Kate (2014). I undersøgelserne spørg man forbrugerne om, at hvis deres fortrukne valg ikke 

                                                      
13 Dette kan ses i afgørelsen af JYSKs erhvervelse af enekontrol med IDdesign A/S. Flere af JYSK og Bolias kunder 
angiver IDEmøbler som andet valg, men næsten ingen af IDEmøblers kunder angiver JYSK eller Bolia som andet valg. 

 



19 
 

længere er tilgængeligt, hvad vil deres andet valg så være. Man spørg derfor ikke om, hvad 

forbrugeren ville vælge, hvis prisen på første valget steg nogle procent, som jo egentlig er det 

scenearie, man forsøger at afdække med diversion ratio. Spørgsmål af typen, hvor der indgår et 

tvunget valg, kræver mindre hypotesetænkning af respondenten, og kan derfor genere en mere 

pålidelig reaktion. En tese kan være, at det kan være svært for en forbruger at forestille sig, hvilket 

valg man ville tage, hvis prisen steg, men de fleste forbrugere kan hurtigt tænke på et alternativ, 

hvis første valget ikke er tilgængeligt.  

Ifølge Kate (2014) kan der være to mulige ulemper ved tvungen-valg tilgang.  

1. Når man spørg forbrugeren direkte om deres andet valg, er det ikke kun de marginale 

forbrugere, som vil skifte ved en lille prisstigning, der besvarer undersøgelsen. Det kan 

være, at der i undersøgelsen indgår forbrugere, som er mindre prisfølsomme, og derfor er 

mindre tilbøjelige til at skifte, og at de i gennemsnittet har et forskelligt andet valg end 

dem, der er meget prisfølsomme. Hvis det er tilfældet, kan en tvungen-valg undersøgelse 

skabe bias i resultatet. Bias kan blive elemineret ved at stille spørgsmål om, hvorvidt 

forbrugeren ville skifte som reaktion på en specificeret prisstigning, men så mister man 

fordelen ved et simpelt spørgeskema. 

2. Den anden og potentielt mere seriøse ulempe er, at sådanne undersøgelser har tendens til 

at estimere diversion ratio efter Shapiro’s definition (switching-customer ratio), og ikke 

efter capture ratio ideen, som Kate (2014) mener er den mest hensigtsmæssige og 

retvisende. Der er ikke nogen garanti for, at forbrugerne, som skifter til deres andet valg, 

vil købe den mængde eller for samme beløb i deres andet valg, som de gjorde i første 

valget. Der er derfor mulighed for, at estimationen af diversion ratio baseret på 

spørgeskemaundersøgelsen vil være over- eller underestimeret. For at estimere capture 

ratio ordentligt gennem en spørgeskemaundersøgelse, er det nødvendigt med mere 

komplicerede spørgsmål, og det kan forekomme svært at gennemføre en sådan 

undersøgelse. Hvis der ikke er mulighed for at gennemfører en mere kompliceret 

undersøgelse til estimation af capture ratio, skal det udtrykkeligt fremgå af præsentationen 

af undersøgelsens resultat, at de fire betingelser kan antages at holde. 

Hvis uniform-switching betingelsen ikke er opfyldt, kan den imødeses med en korrektion, 

hvor kunderne vægtes med deres køb. En-til-en switching og uændret værdi betingelserne 
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er sværere at opfylde, men der er typer af produkter eller cases, hvor antagelserne er mere 

rimelige end i andre. 

 

Markedsandele: 

I nogle tilfælde kan markedsandele anvendes som estimation for diversion ratio, men man skal 

være opmærksom på, at det ikke i alle tilfælde er den samme ratio som ved empirisk indsamling, 

og at man ved brug af markedsandele til diversions ratios kan få et andet resultat af testene end 

med empirisk estimerede ratios.14 En fordel ved at anvende empiriske diversion ratio på baggrund 

af spørgeskemaer, kan være at man undgår en situation, hvor konkurrencemyndigheder muligvis 

foretager en tidlig clearing af en fusion på baggrund af lave markedsandele, men hvor de to parter 

har høje indbyrdes diversion ratios. De vil altså trods lave markedsandele kunne formindske 

konkurrence markant, og hermed muligvis skabe dårligere vilkår for forbrugerne. 

Diversion ratio kan altså fortolkes og estimeres mere eller mindre retvisende, men i bund og grund 

er det usandsynligt, at justeringerne af diversion story, som Kate (2014) har været fortaler for, vil 

ændre resultatet af en fusionskontrol signifikant.15 Hvorvidt diversion ratio er 25% eller 30%, bør 

ikke omfatte en afgørende forskel, men det er vigtigt at være præcis omkring de antagelser, der 

tages, når man bygger en estimation af ensidige effekter på diversion ratios.  

2.4 Ensidige effekter  

Når to konkurrenter fusionerer, er der to direkte effekter på prissætningsincitamentet. Den første 

effekt er, at når de fusionerende parter ikke længere konkurrerer med hinanden for at tiltrække 

kunder, vil dette generelt tilskynde til højere priser. Den anden effekt er, at virksomhedernes 

aktiver kan forvaltes sammen, det giver mulighed for at opnå effektivitetsgevinster, hvilket kan 

sænke marginalomkostningerne, og herved tilskynde lavere priser. 

 

                                                      
14 Dette er vist i Lars Mathiesen, Øivind Anti Nielsen og Lars Sørgard (2011) (herefter: Mathiesen (2011)), hvor de 

gennemgår test af en fusions case både med diversion ratios baseret på markedsandele og empiriske diversion ratios. 

15 Kate (2014): p. 374 
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2.4.1 Ændring i alternativomkostningen  

Når to konkurrerende virksomheder fusionerer, vil konkurrencen mellem dem forsvinde, og de vil 

kunne hæve priserne.  

Før en given fusion vil virksomhed A have mindre incitament til udføre prisstigninger, da kunderne 

kan reagere på prisstigningen ved at ændre deres efterspørgsel til substituerende produkter, som 

de andre på markedet udbyder. Inden en fusion vil virksomhed A have en alternativomkostning i 

form af kunde/salgstab, hvis de hæver priserne. 

Efter fusionen kan de fusionerende virksomheder opfattes som divisioner under en samlet 

virksomhed. Hvis prisen på A hæves, vil A stadig have en alternativomkostning som følge af muligt 

kunde/salgstab, men en andel af de tabte kunder, vil vælge B som alternativ, og denne andel bliver 

derfor i den samlede virksomhed. Alternativomkostningen for virksomheden ved at hæve prisen 

på A vil altså være mindre efter en fusion. Så division A vil ikke længere være lige så bekymret for 

konsekvensen af at hæve sin pris som inden fusionen.  

Som et resultat af fusionen, vil den andel af kundeefterspørgslen, som ’skifter’ til produkt B ved 

prisstigning i produkt A, forsætte med at handle hos post-fusions virksomheden, og de 

repræsenterer altså ikke længere en del af konkurrence begrænsningen. Virksomheden vil dog 

stadig være begrænset af kundernes mulighed for at skifte til andre konkurrerende produkter 

udbudt af andre virksomheder.  

Sagt på en anden måde: ved at hæve prisen på produkt A, vil produkt A have en 

alternativomkostning i form af tabt salg pga. prisstigning. Før fusionen vil noget af A’s tabte salg 

ved en prisstigning tilfalde produkt B, og dette vil være en omkostning for A. Efter fusionen vil 

noget af A’s tabte salg ved en prisstigning tilfalde produkt B, og da de to produkter nu bliver solgt 

fra samme virksomhed, vil det ikke være en omkostning for den samlede virksomhed. Faktisk kan 

det være en gevinst for den fusionerede virksomhed, hvis produkt B har en større profitmargin 

end A. Hvis produkt A’s profitmargin er lavere end produkt B’s profitmargin, vil produkt A’s 

omkostning ved at tabe salg til produkt B være mindre, end den gevinst produkt B oplever ved at 

overtage salg fra produkt af A ved en prisstigning i A.  
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Alternativomkostningen ved at hæve prisen på produkt A vil altså være mindre efter fusionen, og 

den fusionerede virksomhed kan opnå en gevinst ved en prisstigning i produkt A, hvis produkt B 

har en højere profitmargin.  

Når alternativomkostningen ved at hæve prisen mindskes øges incitamentet til at hæve prisen. 

  

2.4.2 Effektivitetsgevinster 

I en fusion kan man opnå synergier f.eks. i form af effektivitetsgevinster, og effektivitetsgevinster 

kan sænke omkostningerne. Hvis marginalomkostningerne reduceres, kan det formindske eller 

helt vende det opadgående prispres, som den manglende konkurrence kan skabe, da ændringen i 

alternativomkostningen giver virksomheden incitament til at hæve prisen. 

Fusionsspecifikke effektivitetsgevinster kan være svære at forudsige selv for virksomheden men 

specielt for konkurrencemyndighederne og domstolene.16 Ved indsendelse af fusionsanmeldelse 

til konkurrencemyndighederne herhjemme skal parterne angive og dokumentere de forventede 

effektivitetsgevinster ved fusionen. 

2.4.3 Pass-Through Rates  

Pass-Through raten er den rate, der angiver hvor meget af marginalomkostningsstigninger (fald), 

der er ledt videre til prisstigninger (fald). I denne afhandling er der tale om den pass-through 

effekt som er skabt af omkostningsændringer, der kun vedrører fusionsparternes produkter, og 

ikke tale om den pass-through effekt, der er af generelle uniforme omkostningsændringer i den 

pågældende industri. Pass-Through raten angiver eventuelle effektivitetsgevinsters effekt på 

prisen. 

 

2.5 Fundamentet til upward pricing pressure tests 

Sammen med Shapiros egne studier i 1996 om diversion ratios (Shapiro (1996)), lagde Gregory J. 

Werden (1996) A robust test for consumer welfare enhancing mergers among sellers of 

                                                      
16 Farrell (2010a): p. 10 
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differentiate products (herefter: Werden (1996)) fundamentet for tankegangen bag tests, som kan 

vise, hvorvidt en fusion vil skabe opadgående prispres.  

Werden kom i 1996 frem med en test, der kan bestemme, hvorvidt en given fusion vil styrke 

consumer surplus. Testen undersøger hvilke effektivitetsgevinster, der er nødvendige for, at 

priserne forbliver på præcis før-fusions niveauet. Testen kan beregnes uden at antagelse om 

efterspørgslen.  

Da virksomheder skal angive de forventede effektivitetsgevinster i deres anmeldes af en 

kommende fusion, vil myndighederne kunne sammenholde de anmeldte effektivitetsgevinster op 

mod, de af testen viste nødvendige effektivitetsgevinster for, at prisen forbliver uændret. 

Hvis priserne skal være uændrede, hvor meget skal marginalomkostningerne så falde? Sagt på 

anden vis, hvor store skal effektivitetsgevinsterne være for, at priserne forbliver uændret?  

Den nødvendige forholdsmæssige reduktion i marginalomkostningerne kan udledes af 

definitionen af marginen 𝑀1. 

 
𝐶1̇ ≡

𝐶1̅ − 𝐶1

𝐶1̅

=
𝑀1 − �̅�1

1 − �̅�1

 
(2.5.1.) 

 

Bevis: 

𝑀1 − �̅�1

1 − �̅�1

=

𝑃1 − 𝐶1

𝑃1
−

�̅�1 − 𝐶1̅

�̅�1

1 −
�̅�1 − 𝐶1̅

�̅�1

=

1 −
𝐶1

𝑃1
− 1 +

𝐶1̅

�̅�1

1 − 1 +
𝐶1̅

�̅�1

=

−
𝐶1

𝑃1
+

𝐶1̅

�̅�1

𝐶1̅

�̅�1

⟺ 

Da antagelsen går på, at priserne skal forblive uændret, er �̅�1 = 𝑃1, ergo er 

𝑀1 − �̅�1

1 − �̅�1

=
𝐶1̅ − 𝐶1

𝐶1̅

 

 

Ligning 2.5.1. kan anvendes til at udlede et udtryk for de nødvendige effektivitetsgevinster, som 

sikre at priserne forbliver på uændret. 
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Hvis det antages, at hvert produkt sælges af en virksomhed før fusionen, og efterspørgslen uden 

yderligere antagelser er givet ved 𝐷1(�̅�1, �̅�−1), så er profitten for hver virksomhed før fusionen og 

herved førsteordensbetingelsen givet ved: 

𝜋1 = 𝐷1(�̅�1, �̅�−1)(�̅�1 − 𝐶1̅) 

𝐹𝑂𝐵: 
𝜕𝜋1

𝜕�̅�1

= 0 ⟹ 𝐷1 +
𝜕𝐷1

𝜕�̅�1

(�̅�1 − 𝐶1̅) = 0 ⟺ 

(�̅�1 − 𝐶1̅) = −
𝜕�̅�1

𝜕𝐷1
𝐷1 ⟺

(�̅�1 − 𝐶1̅)

�̅�1

= −
𝜕�̅�1

𝜕𝐷1

𝐷1

�̅�1

⟹ 

 

 �̅�1 = −𝜖11
−1 

 

(2.5.2.) 

Husk at egenpriselasticiteten er givet ved  𝜖11 = −
𝜕𝐷1

𝜕𝑃1

𝑃1

𝐷1
⟺ 𝜖11

−1 = −
𝜕𝑃1

𝜕𝐷1

𝐷1

𝑃1
. Efter fusionen vil den 

samlede virksomhed optimere profitten mht. salget af begge produkter. Profitten og 

førsteordensbetingelsen er derfor givet ved 

𝜋𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 = 𝜋1 + 𝜋2 = 𝐷1(𝑃1, 𝑃−1)(𝑃1 − 𝐶1) + 𝐷2(𝑃2, 𝑃−2)(𝑃2 − 𝐶2) 

𝐹𝑂𝐵: 
𝜕𝜋1

𝜕�̅�1

= 0 ⟹ 𝐷1 +
𝜕𝐷1

𝜕𝑃1

(𝑃1 − 𝐶1) +
𝜕𝐷2

𝜕𝑃1

(𝑃2 − 𝐶2) = 0 ⟺ 

(𝑃1 − 𝐶1) +

𝜕𝐷2

𝜕𝑃1

𝜕𝐷1

𝜕𝑃1

(𝑃2 − 𝐶2) = −𝐷1

𝜕𝑃1

𝜕𝐷1
⟺  

(𝑃1 − 𝐶1)

𝑃1
− 𝐷12

(𝑃2 − 𝐶2)

𝑃2

𝑃2

𝑃1
= −

𝐷1

𝑃1

𝜕𝑃1

𝜕𝐷1
⟹ 

Werden definerer diversion ratio med negativt  fortegn, hvilket tillader fortegnsskiftet.17 

                                                      
17 Werden (1996): p. 410 

 
𝑀1 − 𝐷12𝑀2

𝑃2

𝑃1
= −𝜖11

−1 

 

(2.5.3.) 
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Generelt er priser, elasticiteter og diversion ratios i ligning 2.5.3. forskellig fra dem i ligning 2.5.2. 

Hvis priserne er ens før og efter fusionen, 𝑃𝑖 = �̅�𝑖 , kan ligningerne sammenlignes: 

𝑀1 − 𝐷12𝑀2

𝑃2

𝑃1
= −𝜖11

−1 = �̅�1 ⟺ 𝑀1 = �̅�1 + 𝐷12𝑀2

𝑃2

𝑃1
 

𝑀2 − 𝐷21𝑀1

𝑃1

𝑃2
= �̅�2 ⟺ 𝑀2 = �̅�2 + 𝐷21𝑀1

𝑃1

𝑃2
 

Ligningen for produkt 2 indsættes i ligningen for produkt 1: 

𝑀1 = �̅�1 + 𝐷12 (�̅�2 + 𝐷21𝑀1

𝑃1

𝑃2
)
𝑃2

𝑃1
⟺ 

(1 − 𝐷12𝐷21)𝑀1 = �̅�1 + 𝐷12�̅�2

𝑃2

𝑃1
⟺ 

 

Ligning 2.5.2. og 2.5.4. udtrykker profitmarginerne før og efter fusionen, når priserne forbliver 

uændret. Denne information kan indsættes i ligning 2.5.1, og herved fås netop det niveau for 

effektivitetsgevinsterne, der skal til for, at priserne forbliver uændret. 

𝐶1̇ =
𝑀1 − �̅�1

1 − �̅�1

=

�̅�1 + 𝐷12�̅�2
𝑃2

𝑃1

(1 − 𝐷12𝐷21)
− �̅�1

1 − �̅�1

=

�̅�1 + 𝐷12�̅�2
𝑃2

𝑃1
− �̅�1(1 − 𝐷12𝐷21)

(1 − 𝐷12𝐷21)

1 − �̅�1

⟺ 

 

En lignende gennemgang gælder for produkt 2. 

Werden skabte derfor et grundlag for tankegangen om, at man kan undersøge hvilken effekt en 

given fusion vil have på priserne.  

 

𝑀1 =
�̅�1 + 𝐷12�̅�2

𝑃2

𝑃1

(1 − 𝐷12𝐷21)
 

(2.5.4.) 

 

𝐶1̇ =
𝐷12�̅�2

𝑃2

𝑃1
+ �̅�1𝐷12𝐷21

(1 − �̅�1)(1 − 𝐷12𝐷21)
 

(2.5.5.) 
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Testen bliver stadigvæk brugt af myndighederne til at undersøge, hvorvidt de anmeldte 

effektivitetsgevinster er nok til at forhindre prisstigninger ved gennemførsel af en fusion. 

2.6 UPP – Upward Pricing Pressure 

I Farrell (2010a) introducerer Shapiro og Farrell en simpel test, der kan vise, om der vil komme et 

opadgående prispres (upward pricing pressure, UPP), hvis en given fusion gennemføres. Farrell og 

Shapiro indførte testen som et alternativ til at foretage en fuld markedsdefinition og analyse ved 

fusioner. I USA bliver testen derfor brugt i screeningstadiet ved fusioner, men herhjemme og i 

Kommissionen bliver metoden brugt sidst i analyseprocessen. 

Testen spørg, hvorvidt en given fusion vil forårsage et opadgående prispres. Baggrunden for testen 

er som følgende. 

Hvis to single-produkt Bertrand prissættende virksomheder med differentierede produkter vil 

fusionere, er konkurrencemyndighederne interesseret i forskellen mellem det kontrafaktiske 

scenarie og fusionen, og om fusionen vil skade konkurrencen. Det kan derfor være interessant at 

se på, hvad forskellen på en prisstigning i det kontrafaktiske scenarie og en prisstigning i 

fusionstilfældet er, da der ikke bør være nogen forskel. Udgangspunktet er priserne ved 

undersøgelsestidspunktet, og det er derfor før-fusionspriser, som er baggrund for undersøgelsen 

af prisstigninger. 

Efterspørgslen efter produkt 1 er givet ved 𝐷1(�̅�1, �̅�−1). I det kontrafaktiske scenarie, hvor 

fusionen ikke gennemføres, er virksomhed 1’s profit givet ved 

𝜋1 = 𝐷1(�̅�1, �̅�−1)(�̅�1 − 𝐶1̅) 

Ændringen i profitten, hvis prisen stiger, er givet ved 

𝐹𝑂𝐵: 
𝜕𝜋1

𝜕�̅�1

= 0 ⟹ 𝐷1 +
𝜕𝐷1

𝜕�̅�1

(�̅�1 − 𝐶1̅) = 0 

I fusions tilfældet opgøres og maksimeres profitten samlet, og marginalomkostningen efter 

fusionen er givet ved  𝐶1, da der i dette scenarie indgår effektivitetsgevinster. Hvis priserne til at 

starte med er uændret, er profitten efter fusionen givet ved 

𝜋𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 = 𝜋1 + 𝜋2 = 𝐷1(�̅�1, �̅�−1)(�̅�1 − 𝐶1) + 𝐷2(�̅�2, �̅�−2)(�̅�2 − 𝐶2) 
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Ændringen i profitten ved en prisstigning i fusionens scenariet bliver 

𝐹𝑂𝐵: 
𝜕𝜋1

𝜕�̅�1

= 0 ⟹ 𝐷1 +
𝜕𝐷1

𝜕�̅�1

(�̅�1 − 𝐶1) +
𝜕𝐷2

𝜕�̅�1

(�̅�2 − 𝐶2) = 0 

Indsætter 𝐶1 = (1 − 𝐸1)𝐶1̅ 

𝐷1 +
𝜕𝐷1

𝜕�̅�1

(�̅�1 − (1 − 𝐸)𝐶1̅) +
𝜕𝐷2

𝜕�̅�1

(�̅�2 − 𝐶2) = 0 

𝐷1 +
𝜕𝐷1

𝜕�̅�1

(𝑃1 − 𝐶1̅) +
𝜕𝐷1

𝜕�̅�1

𝐸1𝐶1̅ +
𝜕𝐷2

𝜕�̅�1

(�̅�2 − 𝐶2) = 0 

Da det kontrafaktiske scenaries optimale løsning er lig 0 (dvs. ingen prisstigning), kan udtrykket 

uden problemer trækkes fra fusions scenariet på venstre siden. Herved bliver profiteffekten af en 

prisstigning i fusions scenariet givet ved 

𝜕𝐷1

𝜕�̅�1

𝐸1𝐶1̅ +
𝜕𝐷2

𝜕�̅�1

(�̅�2 − 𝐶2) = 0 

Prisstigningen i fusions scenariet er 0, når følgende er opfyldt 

𝐸1𝐶1̅ = −
𝜕𝐷2 𝜕�̅�1⁄

𝜕𝐷1 𝜕�̅�1⁄
(�̅�2 − 𝐶2) 

−
𝜕𝐷2 𝜕𝑃1⁄

𝜕𝐷1 𝜕𝑃1⁄
 er definitorisk ændringen i efterspurgt mængde af produkt 2 ved en prisændring i 

produkt 1 over ændringen i efterspurgt mængde af produkt 1 ved en prisændring i produkt 1, qua 

afsnit 2.3 er det diversion ratio fra produkt 1 til 2, 𝐷12. 

I den optimale løsning vil effektivitetsgevinsterne svarer til tabet, som går til produkt 2 ved en 

prisstigning. Samtidig vil der ikke være nogen forskel mellem de to scenarier, og fusionen vil ikke 

skabe højere priser end det kontrafaktiske i den optimale tilstand. 

Vha. ovenstående og økonomisk intuition kan man udlede følgende: Hvis prisen på produkt 2 er 

uændret efter fusion, så vil en fusion mellem dem skabe netto opadgående prispres for produkt 1, 

hvis ulighed 2.6.1. er opfyldt. 

 𝐷12(�̅�2 − 𝐶2) > 𝐸1𝐶1̅ (2.6.1.) 
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Fordi den værdi, virksomhed 2 vinder ved en prisstigning i virksomhed 1, er større end virksomhed 

1’s effektivitetsgevinst, og der vil derfor være incitament til at hæve priser på produkt 1 efter 

fusionen, da der vil være samlet gevinst ved dette. 

Hvis produkt 2 også opnår effektivitetsgevinst efter fusionen, medfører dette, at 

marginalomkostningen efter fusionen angives som 𝐶2 = 𝐶2̅(1 − 𝐸2). I det tilfælde kan ulighed 

2.6.1 omskrives til ulighed 2.6.2. 

 𝐷12(�̅�2 − 𝐶2̅(1 − 𝐸2)) > 𝐸1𝐶1̅ (2.6.2.) 

I ulighed 2.6.2 vil større effektivitetsgevinster for produkt 2, skaber mere opadgående prispres for 

produkt 1. Det kan derfor være en ulempe at anvende ulighed 2.6.2 til at teste prispres, da den 

kan markere en fusion til yderligere kontrol blot pga. krediterede effektivitetsgevinster.  

En simplere formel for opadgående pris pres for produkt 1, som undgår denne ulempe, kan opnås 

ved at anvende før-fusions marginalomkostningen for produkt 2, og den er angivet ved ulighed 

2.6.3. 

 𝐷12(�̅�2 − 𝐶2̅) > 𝐸1𝐶1̅ (2.6.3.) 

Ulighed 2.6.3 er svære at opfylde end ulighed 2.6.2, derfor medfører 2.6.3 en mindre streng test. 

Ud fra ulighed 2.6.3 kan netto opadgående prispres på produkt 1 defineres ved ligning 2.6.4. 

 𝑈𝑃𝑃1 = 𝐷12(�̅�2 − 𝐶2̅) − 𝐸1𝐶1̅ (2.6.4.) 

Det siges at en fusion skaber upward pricing pressure for produkt 1 hvis 𝑈𝑃𝑃1 > 0, i.e. ulighed 

2.6.3 er opfyldt, og den pågældende fusion skal kontrolleres yderligere. Tilsvarende gælder for 

produkt 2. 

UPP angiver præcis forskellen mellem ændringen i alternativomkostningen og 

effektivitetsgevinsten og svarer derfor på spørgsmålet om, hvorvidt der er ensidige effekter.  

Testen kan udtrykkes med enhedsfrie variable. Definer den relative profitmargin (som en andel af 

prisen) på produkt 1 som 𝑀1 ≡ (𝑃1 − 𝐶1)/𝑃1 , og tilsvarende for produkt 2. Ved at dividere 

ulighed 2.6.3 med 𝑃1 og simplificer, gælder der, at 𝑈𝑃𝑃1 > 0, hvis og kun hvis ulighed 2.6.5. er 

opfyldt. 
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𝐷12�̅�2

�̅�2

�̅�1

> 𝐸1(1 − �̅�1) 
(2.6.5.) 

I det symmetriske tilfælde hvor produkt 1 og 2 har den samme pris og omkostning, diversion ratios 

er ens i begge retninger, og de krediterede effektivitetsgevinster er ens for begge produkter, er 

testen for opadgående prispres for begge produkter givet ved ulighed 2.6.6. 

 
𝐷

�̅�

1 − �̅�
> 𝐸 

(2.6.6.) 

Antagelsen om et symmetrisk tilfælde er dog tit urealistisk i situationer med differentierede goder. 

Dog kan tilfældet anvendes til at sammenligne forskellige tilstande. 

2.6.1 En mere akkurat – men mere kompleks - test 

UPP1 er baseret på før-fusions variable og tager ikke højde for, at en omkostningsreduktion i 

produkt 2 vil hæve produkt 2’s margin og således hæve værdien af omdirigeret salg til produkt 2 

(og hæve ændringen i alternativomkostningen), når prisen på produkt 1 stiger. Ulighed 2.6.2 tager 

højde for dette, men som skrevet, vil den kunne angive fusioner som konkurrenceforværrende kun 

pga. krediterede effektivitetsgevinster. 

Farrell og Shapiro angiver derfor også en mere akkurat test, som tager højde for den anden parts 

effektivitetsgevinster. Testen indeholder, det præcise niveau for effektivitetsgevinster, �̂�𝑖, for to 

produkter ved en fusionen, som lige akkurat kompensere for tabet af konkurrence i Bertrand 

industrien, og som lader begge priser være uændret.18 

Det kritiske niveau af �̂�1 er givet ved ligning 2.6.7, med en tilsvarende betingelse for �̂�2. 

 𝐷12(�̅�2 − 𝐶2̅) + 𝐷12𝐷21[�̅�1 − 𝐶1̅] = �̂�1𝐶1̅[1 − 𝐷12𝐷21] 

 

(2.6.7.) 

Ved at løse begge ligninger findes det kritiske niveau af effektivitetsgevinster for begge produkter. 

Betingelse 2.6.7. har altså samme formål, som Werdens ligning (se afsnit 2.5). 

Man kan anvende ligning 2.6.7 til at måle det opadgående prispres ved at anvende de forventede 

effektivitetsgevinster  

                                                      
18 Farrell (2010a): pp. 12-14 
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𝐷12(�̅�2 − 𝐶2̅) + 𝐷12𝐷21[�̅�1 − 𝐶1̅(1 − 𝐸1)] − 𝐸1𝐶1̅ ⟹ 𝑈𝑃𝑃1 + 𝐷12𝐷21[�̅�1 − 𝐶1̅(1 − 𝐸1)] 

Hvis udtrykket er større end 0, vil der være opadgående prispres. Dette udtryk er større end UPP1 i 

ligning 2.6.4. Testen kræver større effektivitetsgevinster for at forhindre, at priserne stiger, end 

det gør i basis testen, hvor det andet produkts margin fastholdes som uændret. 

Man kan anvende dette udtryk i stedet for ligning 2.6.4 som måling. Fordelen ved dette er større 

nøjagtighed, og de to mål kræver ikke mere data end, det der kræves til at beregne UPP1 og UPP2, 

men udtrykket er ikke lige så transparent og simpelt. 

Man kan se hvor stor en forskel, det ville gøre at anvende det mere komplekse men akkurate 

udtryk. I det symmetriske tilfælde, vil ligning 2.6.7 antyde opadgående prispres hvis 

𝐷

1 − 𝐷

�̅�

1 − �̅�
> 𝐸 

Denne ulighed er lettere at opfylde end ulighed 2.6.6. Det kan illustrativt vises med et eksempel, 

hvor effektivitetsgevinsten er 10% og diversion ratio på 1/3, i det tilfælde vil, 𝑈𝑃𝑃 > 0, hvis �̅� >

0,23, hvor den mere akkurate test viser opadgående prispres, hvis �̅� > 0,17.  

Den simplere tilgang vil lede til et falskt negativt testresultat, når D er moderat høj og �̅� er relativ 

lav. Når to produkter er tætte konkurrenter, kan en evaluering af opadgående prispres ved brug af 

𝑈𝑃𝑃 signifikant underestimere tabet af konkurrence. Dette kan medfører, at en ellers 

foruroligende fusion bliver overset, især hvis konkurrencen mellem de to fusionerende 

virksomheder er grunden til, at marginerne før fusionen er relativt lave. I dette tilfælde vil 

fusionen stadig blive markeret til videre kontrol ved brug af den mere komplekse test, og i 

sådanne tilfælde kan det være en fordel at anvende den mere komplekse test. 

2.6.2 Upward pricing pressure leder til højere priser 

Shapiro og Farrells 𝑈𝑃𝑃-test har den praktiske tilgang, at den kun afhænger af før-fusions data på 

priser og omkostninger samt informationer om efterspørgslen, som er givet ved diversion ratios. 

Simpliciteten i testen afhænger af, at man kun spørg, om der er tilstedeværelse eller fravær af 

netto opadgående prispres ved gennemførsel af fusionen. Størrelsen af prisændringen vil nemlig 

afhænge af en mere kompleks og mindre gennemsigt beregning, hvori den samlede efterspørgsel 

og oligopoliske adfærd indgår. Da en prisstigning i den fusionerede virksomhed evt. vil få de andre 
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virksomheder til at hæve priserne, vil prisstigningerne forsætte indtil en ny ligevægt i markedet 

opnås.  

Shapiro og Farrell begrunder deres fokus på UPP med følgende antagelse:19 

Proposition 1:  

Antag at før-fusions prisen for hvert produkt er stigende med sin egen marginalomkostning og er 

ikke-aftagende ift. det andet produkts marginalomkostning. Hvis der er opadgående prispres for 

begge produkter, vil en fusion, hvor der er ikke-betydelige effektivitetsgevinster, hæve priserne for 

begge produkter. 

Bevis: 

Angiv 𝑷 ∗ (𝑪) som en funktion. Funktionen kortlægger et par af post-fusions 

marginalomkostninger til et par af post-fusions priser. Definer �̂�1 = 𝐶1̅(1 − �̂�1), hvor �̂�1 er 

defineret ud fra ligning 4.7, og gør det samme for produkt 2. Da �̂�1 og �̂�2 er netop det kritiske 

niveau, hvor prisstigning neutraliseres, må det gælde, at  

𝐷12(�̅�2 − 𝐶2̅) < �̂�1𝐶1̅ 

𝐷21(�̅�1 − 𝐶1̅) < �̂�2𝐶2̅ 

dvs. 𝑈𝑃𝑃1, 𝑈𝑃𝑃2 < 0. Hvis produkterne har netto opadgående prispres, gælder der, at 

𝐷12(�̅�2 − 𝐶2̅) > 𝐸1𝐶1̅ 

𝐷21(�̅�1 − 𝐶1̅) > 𝐸2𝐶2̅ 

Hvilket medfører, at der må gælde følgende 

𝐸1𝐶1̅ < 𝐷12(�̅�2 − 𝐶2̅) < �̂�1𝐶1̅ ⟹ �̅�1𝐶1̅ < �̂�1𝐶1̅ 

𝐸2𝐶2̅ < 𝐷21(�̅�1 − 𝐶1̅) < �̂�2𝐶2̅ ⟹ �̅�2𝐶2̅ < �̂�2𝐶2̅ 

hvilket medfører at 

𝐶1̅(1 − 𝐸1) > 𝐶1̅(1 − �̂�1) 

𝐶2̅(1 − 𝐸2) > 𝐶2̅(1 − �̂�2) 

                                                      
19 Ibid: pp. 14-15 



32 
 

Tilføj 𝑷 ∗ (𝑪) funktionen på begge sider, og ved hjælp af de monotone egenskaber ved funktionen, 

fås: 

𝑷 ∗ (�̅�(1 − 𝑬)) > 𝑷 ∗ (�̅�(1 − �̂�))   

Højre siden af uligheden er pr. konstruktion lig med �̅�, post-fusions prisvektoren i tilfældet uden 

prisændringer. Venstre siden angiver vektoren med post-fusions priserne for en fusion, der kun 

generere ikke-betydelige effektivitetsgevinster.  

Hermed er det vist, at fusionen får begge priser til at stige, hvis effektivitetsgevinsterne er lavere 

end det kritiske niveau. En fusion som generere endnu lavere effektivitetsgevinster vil lede til 

endnu højere priser. 

Proportition 1 afhænger af antagelsen om, at post-fusions prisen for hvert produkt stiger med sine 

egne marginal omkostninger og er ikke-aftagende i det andet produkts marginalomkostninger. En 

mildere antagelse, som er tilstrækkelig til at håndhæve fusionen, er at consumer surplus er 

aftagende med marginal omkostningen for hvert produkt. 

Corollary: Antag at post-fusions consumer surplus er aftagende med omkostningen af hvert 

produkt. Hvis der er netto opadgående prispres for begge produkter, vil en fusion uden mere end 

ubetydelige effektivitetsgevinster reducere consumer surplus. 

Proportition 1 og corollary giver en formel teoretisk begrundelse for Farrell og Shapiros test. 

Testen har power fordi den fanger ideen, meget mere generelt end propotition 1, at tabet af 

konkurrence mellem de fusionerende virksomheder er signifikant nok til at overvægte de 

forventede effektivitetsgevinster ved fusionen. 

2.6.3 GUPPI – Gross Upward Pricing Pressure Index 

UPP testen måler nettoeffekten af det opadgående prispres fra fusionen i forhold til det 

nedadgående prispres fra fusionsrelaterede effektivitetsgevinster. GUPPI, som står for Gross 

Upward Pricing Pressure Index, kan anvendes til at måle alternativomkostningen ved at sælge en 

enhed af produkt 1, under ejerskab af produkt 2, som en andel af prisen på produkt 1.20 GUPPI 

                                                      
20 Shapiro (2010b): pp. 5-6 
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angiver derfor værdien af det genvundne salg ved en prisstigning på produkt 1 ift. prise på produkt 

1, når produkt 2 også ejes.  

GUPPI tager ikke højde for eventuelle effektivitetsgevinster deraf brutto. I 𝐺𝑈𝑃𝑃𝐼1 er prisen på 

produkt 2 (og alle andre priser og produkter) taget for givet, og indekset er udtrykt ved ligning 

2.6.8.21, og der gælder en tilsvarende ligning for produkt 2. 

 
𝐺𝑈𝑃𝑃𝐼1 =

𝐷12(�̅�2 − 𝐶2)

�̅�1

 
(2.6.8.) 

 

2.7 IPR – Illustrative Price Rise 

UPP testen angiver kun, hvorvidt der vil være et opadgående prispres eller ej, men siger ikke noget 

om niveauet på en evt. prisstigning. GUPPI angiver et estimat på ændringen i 

alternativomkostningen, hvor den anden parts pris fastholdes. Shapiro indfører derfor Illustrative 

Price Rise (herefter IPR), som angiver et estimat for prisstigningen. I IPR beregninger tages der 

højde for effekten i den anden parts pris, når den første part hæver prisen. Alle andre priser i 

markedet antages stadig konstant i testen. 

Beregninger af IPR kræver dog kendskab til eller antagelser omkring efterspørgsels funktionen. 

Oftest brugte antagelser er lineær eller iso-elastisk efterspørgsel (konstant elasticitet).  

2.7.1 IPR ved normaliseret lineær efterspørgsel  

Følgende afsnit inkl. formler er baseret på Carl Shapiro (2010b) Unilateral Effects Calculations 

(herefter: Shapiro (2010b)).  

Hvis der antages lineær efterspørgsel, definerer Shapiro enhederne af hvert produkt, så 

hældningen på efterspørgselsfunktionen er -1. Formlerne kan stadig anvendes generelt, men det 

kan være, at den normerede enhed ikke er den enhed, som produkterne normalt måles i. Derfor 

skal man være opmærksom på dette ved brug af formlerne.  

                                                      
21 Shapiro (2010a): p. 74 
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For at kunne estimere den procentuelle ændring mellem før-fusions prisen og post-fusions prisen, 

er det nødvendigt at kende Bertrand ligevægten for før fusions og post-fusions priserne. 

Ved normalisering af enhederne, kan efterspørgselskurverne opskrives hhv.  

𝐷1 = 𝐴1 − 𝑃1 + 𝐷21𝑃2 for produkt 1, og 𝐷2 = 𝐴2 − 𝑃2 + 𝐷12𝑃1 for produkt 2. 

Før fusionen er virksomhed 1’s profit givet ved 

𝜋1 = 𝐷1(�̅�1 − 𝐶1̅) = (�̅�1 − 𝐶1̅)(𝐴1 − �̅�1 + 𝐷21�̅�2) 

Dens optimale reaktionskurve fås ved løsning af førsteordensbetingelsen 

𝑑𝜋1

𝑑𝑝1
= 0 ⟹ 2�̅�1 = 𝐴1 + 𝐶1̅ + 𝐷21�̅�2 

Det samme gøres for virksomhed 2, hvis bedste reaktions kurve herved er 2�̅�2 = 𝐴2 + 𝐶2̅ + 𝐷12�̅�1. 

Bertrand ligevægten før fusionen er det par af priser (�̅�1, �̅�2), som opfylder begge ligninger: 

2�̅�1 = 𝐴1 + 𝐶1̅ + 𝐷21�̅�2 

2�̅�2 = 𝐴2 + 𝐶2̅ + 𝐷12�̅�1 

IPR ved fravær af synergi 

Når fusionen er gennemført, er begge produkter ejet af samme firma, og profitten bliver derfor 

maksimeret samlet 𝜋1 + 𝜋2 = (𝑃1 − 𝐶1)𝑋1 + (𝑃2 − 𝐶2)𝑋2. Ved at foretage følgende to 

optimeringer 
𝑑𝜋

𝑑𝑃1
= 0 og 

𝑑𝜋

𝑑𝑃2
= 0 fås de nye reaktionskurver 

2𝑃1 = 𝐴1 + 𝐶1 + (𝐷12 + 𝐷21)𝑝2 − 𝐷12𝐶2 

2𝑃2 = 𝐴2 + 𝐶2 + (𝐷21 + 𝐷12)𝑃1 − 𝐷21𝐶1 

Ved at løse disse to ligninger fås post-fusions priserne 𝑃1
∗ og 𝑃2

∗. Reaktionskurverne fra før og efter 

fusionen kan anvendes til at udlede en ligning for den illustrative prisstigning. Den illustrative 

prisstigning ved en fusion uden effektivitetsgevinster, dvs. 𝐶�̅� = 𝐶𝑖, hvor priseffekten fra 

modparten medtages, men resten af markeds priser holdes fast, er givet ved ligning 2.7.1. 

 
𝑃1

∗ − �̅�1

�̅�1

=

2𝐷12�̅�2
�̅�2

�̅�1
+ 𝐷12(𝐷21 + 𝐷12 )�̅�1 

4 − (𝐷21 + 𝐷12)2
 

(2.7.1.) 
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Husk, at før-fusions margin er angivet ved �̅�1 ≡
�̅�1−�̅�1

�̅�1
.  

En tilsvarende IPR ligning gælder for produkt 2, og den fulde udledning af formel 2.7.1 kan ses i 

Appendix A. 

I det symmetriske tilfælde hvor 
�̅�1−�̅�1

�̅�1
=

�̅�2−�̅�2

�̅�2
= �̅�, �̅�1 = �̅�2 og 𝐷12 = 𝐷21 = 𝐷, kan ligning 2.7.1 

forsimples, og IPR er givet ved ligning 2.7.2. 

 

 𝑃∗ − �̅�

�̅�
=

𝐷�̅�

2(1 − 𝐷)
 

(2.7.2.) 

IPR med synergier: 

Som angivet ovenfor er post-fusions priserne (𝑃1
∗, 𝑃2

∗) løsningen til  

2𝑃1 = 𝐴1 + 𝐶1 + (𝐷12 + 𝐷21)𝑝2 − 𝐷12𝐶2 

2𝑃2 = 𝐴2 + 𝐶2 + (𝐷21 + 𝐷12)𝑃1 − 𝐷21𝐶1 

Udtrykket for 𝑃1
∗ fås ved at indsætte ligningen for 𝑃2. Når udtrykket ganges igennem med to og 𝑃1

∗ 

samles på venstresiden, er udtrykket for 𝑃1
∗ givet ved 

[4 − (𝐷21 + 𝐷12)
2]𝑃1

∗ = 2𝐴1 + 2𝐶1 + (𝐷12 + 𝐷21)(𝐴2 + 𝐶2 − 𝐷21𝐶1) − 2𝐷12𝐶2 

For at finde effekten af effektivitetsgevinsterne, er det nødvendigt at undersøge, hvilken effekt de 

to marginalomkostninger har på postfusionspriserne. Derfor differentieres udtrykket for 𝑃1
∗ mht. 

hhv. 𝐶1 og 𝐶2 

𝜕𝑃1
∗

𝜕𝐶1

[4 − (𝐷21 + 𝐷12)
2] = 2 − 𝐷12(𝐷12 + 𝐷21) 

𝜕𝑃1
∗

𝜕𝐶2

[4 − (𝐷21 + 𝐷12)
2] = 𝐷21 − 𝐷12 



36 
 

Den marginale prisændring ift. marginalomkostningerne er nu givet. Effektivitetsgevinsterne for 

hhv. produkt 1 og 2 er givet ved 𝐸1𝐶1̅ og 𝐸2𝐶2̅. Ændringen i prisen fra før til efter fusionen, som er 

forårsaget af effektivitetsgevinsterne, er derfor givet ved 

1

[4 − (𝐷21 + 𝐷12)2]
[(2 − 𝐷12(𝐷12 + 𝐷21)𝐸1𝐶1̅ + (𝐷21 − 𝐷12)𝐸1𝐶2̅)] 

Der vil stadig gælde det samme som i tilfældet uden synergier, derfor kan den samlede 

prisændring med synergier findes ved at trække effektivitetsgevinsteffekten fra ligning 2.7.1, og 

herved er det samlede udtryk for prisændringen fra før fusionen til efter fusionen givet ved ligning 

2.7.3. 

 

𝑃1
∗ − �̅�1

�̅�1

=

[2𝐷12�̅�2 − 𝐸2(1 − �̅�2)(𝐷21 − 𝐷12)]
�̅�2

�̅�1
+ [𝐷21(𝐷21 + 𝐷12)�̅�1 − 𝐸1(1 − �̅�1)(2 − 𝐷21(𝐷12 + 𝐷21))]

4 − (𝐷21 + 𝐷12)
2

 
(2.7.3.) 

 

Der gælder selvfølgelig tilsvarende for produkt 2, og den fulde udledning af ligning 2.7.3. kan 

ligeledes ses i Appendix A. 

I det symmetriske tilfælde med synergi er IPR givet ved ligning 2.7.5. 

 𝑃∗ − �̅�

�̅�
=

𝐷�̅�

2(1 − 𝐷)
−

𝐸(1 − �̅�)

2
 

(2.7.4.) 

Første led i 2.7.4 svarer til den symmetriske IPR uden synergier. Andet led er det enkelte firmas 

pass-through rate under lineær efterspørgsel.  

2.7.2 IPR ved generel lineær efterspørgsel  

I artiklen “Unilateral effects of mergers with general linear demand” af Jerry Hausman, Serge 

Moresi and Mark Rainey (2010) (Herefter: Hausman et al. (2010)) udvides IPR ved lineær 

efterspørgsel, så den gælder for general lineær efterspørgsel og ikke kun normaliseret lineær 

efterspørgsel, som er den antagelse, der ligger til grund for Shapiros formel.  

Som tidligere sætter hver virksomhed før fusionen sin egen pris for at maksimere sin profit. 

Efterspørgslen er givet ved 𝐷1(𝑃1, 𝑃−1), og profitten er givet ved 𝜋1 = (�̅�1 − 𝐶1)�̅�1(�̅�1, �̅�−1). 
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Den fusionerede virksomhed sætter priserne for at maksimere den samlede profit. Den samledes 

profit efter fusionen er givet ved  

𝜋𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 = (𝑃1 − 𝐶1)�̅�1(�̅�1, �̅�−1) + (𝑃2 − 𝐶2)�̅�2(�̅�2, �̅�−2) 

Førsteordensbetingelsen mht. 𝑃1 er 

𝜕𝜋𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡

𝜕𝑃1
= 𝑄1 + (𝑃1 − 𝐶1)

𝜕𝑄1

𝜕𝑃1
+ (𝑃2 − 𝐶2)

𝜕𝑄2

𝜕𝑃1
= 0 ⟹ 

(𝑃1 − 𝐶1)
𝜕𝑄1

𝜕𝑃1
+ (𝑃2 − 𝐶2)

𝜕𝑄2

𝜕𝑃1
= −𝑄1 

Ved at dividere igennem med efterspørgslens reaktion på prisen 
𝜕𝑄1

𝜕𝑃1
, anvende definitionen på 

diversion ratio 𝐷12 = −
𝜕𝑄2 𝜕𝑃1⁄

𝜕𝑄1 𝜕𝑃1⁄
 og rokere rundt på delene i ligningen , kan de ensidige 

profitmaksimerende prisstigninger efter en fusion på de to produkter udledes. 

Under generel lineær efterspørgsel og konstante marginalomkostninger (dvs. uden 

effektivitetsgevinster), er de ensidige profitmaksimerende prisstigninger efter en fusion på de to 

produkter (når alt andet holdes fast) givet ved ligning 2.7.5. 

 

 
𝑃1

∗ − �̅�1

�̅�1

=

2𝐷12
�̅�2 − 𝐶2̅

�̅�1
+ 𝐷12𝐷21�̅�1 +

(�̅�1 − 𝐶1̅)
2

(�̅�2 − 𝐶2̅)�̅�1

𝑄2

𝑄1
(𝐷21)

2

4 − 2𝐷12𝐷21 −
(�̅�2 − 𝐶2̅)
(�̅�1 − 𝐶1̅)

𝑄1

𝑄2
(𝐷12)2 −

(�̅�1 − 𝐶1̅)
(�̅�2 − 𝐶2̅)

𝑄2

𝑄1
(𝐷21)2

 

(2.7.5.) 

 

𝑄𝑖 angiver mængden af produkt i, og alle variable er fra før fusions ligevægten. 

Der gælder en tilsvarende ligning for den procentuelle stigning i produkt 2. Den fulde udledning af 

ligning 2.7.5 kan ses i Appendix B. 

For nogle produkter gælder der, at den krydsprisafledte af efterspørgselsfunktionerne er 

approksimativt ens, i.e. 
𝜕𝑄2

𝜕𝑃1
≅

𝜕𝑄1

𝜕𝑃2
. Hvis dette er tilfældet, angiver Hausman et al. (2010), at IPR kan 

beregnes ved 2.6.6..22 

                                                      
22 Hausman (2010): p.120 
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𝑃1

∗ − �̅�1

�̅�1

=
𝐷12(�̅�2 − 𝐶2̅) + 𝐷12𝐷21(�̅�1 − 𝐶1̅)

2(1 − 𝐷12𝐷21)�̅�1

=
𝐺𝑈𝑃𝑃𝐼1

2
∗

(�̅�1 − 𝐶1̅)
(�̅�2 − 𝐶2̅)

𝐷21

1 − 𝐷12𝐷21
 

(2.7.6.) 

 

𝐺𝑈𝑃𝑃𝐼1/2 angiver den profitmaksimerende prisstigning i produkt 1, når prisen på produkt 2 

holdes fast. Dvs. alternativomkostningen ledes videre med en halv til forbrugeren under antagelse 

af generel lineær efterspørgsel, ingen effektivitetsgevinster, og at de krydsprisafledte af 

efterspørgselsfunktionerne er approksimativt ens. Ligning 2.7.6. vil angive en højere prisstigning, 

end den del af alternativomkostningen som ledes videre til forbrugeren, da effekten fra produkt 2 

medtages. 

2.7.3 IPR ved iso-elastisk efterspørgsel 

Konkurrencemyndighederne anvender en formel for IPR under antagelse af iso-elastisk 

efterspørgsel under asymmetri.  Formlen blev blandt andet anvendt i fusionskontrollen af Arcus-

Gruppen Holding AS’ overtagelse af Pernod Richard Denmark A/S.23 Formlen er givet ved ligning 

2.7.7. 

 
𝐼𝑃𝑅1 =

𝑃∗ − �̅�

�̅�
=

𝐷21𝐷12𝑚1 + 𝐷12(1 − 𝑚2)𝑚2

(1 − 𝑚1)(1 − 𝑚2) − 𝐷21𝐷12
 

(2.7.7.) 

I det symmetriske tilfælde er IPR givet ved 2.7.8.24 

 𝑃∗ − �̅�

�̅�
=

𝐷𝑀

1 − 𝐷 − 𝑀
 

(2.7.8.) 

Under antagelse af konstant efterspørgselselasticitet falder elasticiteten fra før fusions niveauet 𝜀 

til post fusions niveauet 𝜀(1 − 𝐷). I det symmetriske tilfælde gælder der, at 𝑀 = 1/𝜀, og følgende 

betingelse skal være opfyldt: 𝜀(1 − 𝐷) > 1 ⟹ 𝐷 + 𝑀 < 1 (årsag til betingelsen og udledning af 

ligning 2.7.8. kan ses i Appendiks C). Diversion ratio, D, må derfor ikke være for stor, især hvis 

marginen før fusionen er stor. Dvs. hvis parterne er for tætte konkurrenter og margin er stor, vil 

                                                      
23 
http://www.kfst.dk/~/media/Afgoerelsesdatabase/Konkurrenceomraadet/Afgoerelser/2012/Afgoerelse%20om%20fu
sion%20ArcusPernod%20Ricard%20Denmark.pdf 
24 Shapiro (2010b): pp. 11-12 
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betingelsen blive svær at opfylde. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, vil antagelsen om iso-

elastisk efterspørgsel medføre, at post-fusions virksomheden kan opnå arbitrært store profitter 

ved at sætte priserne højere og højere. Antagelsen om iso-elastisk efterspørgsel kan derfor ikke 

holde for store prisstigninger og skal anses som et praktisk og standard specielt tilfælde for små 

prisstigninger. 

Når efterspørgslen antages lineær, vil elasticiteten stige, når prisen stiger. Dvs. forbrugerne bliver 

mere følsomme over for prisstigninger, jo højere prisen er. Derfor vil en optimal prisstigning efter 

fusionen være mindre, når efterspørgslen er lineær, end når efterspørgslen har konstant 

elasticitet.  I iso-elastisk efterspørgsel er forbrugernes følsomhed over for prisen uændret uanset 

prisniveau. Det vil derfor være muligt at hæve priserne mere i sådanne efterspørgsler, da 

forbrugerne ikke vil skifte væk lige så meget som ved lineær efterspørgsel. Antagelse om iso-

elastik efterspørgsel kan derfor anvendes til at estimere en øvre-kant for prisstigninger efter 

fusionen. 

2.8 Fusionssimulering 

Der er også andre metoder til at undersøge, hvilken effekt en given fusion vil have på priserne. 

Fusionssimulering er en af dem, og fusionssimulering kan anvendes til at sammenligne og 

undersøge resultaterne fra UPP og IPR. I fusionssimulering antagelser man, hvordan efterspørgslen 

ser ud på markedet, og derefter estimerer man efterspørgslerne på varerne i markedet på bedste 

vis. Når man har et estimat for efterspørgselskurverne, kan man finde den nye ligevægt på 

markedet efter fusionen. På den måde kan man simulere en fusion, inden den er gennemført, og 

få et estimat på priseffekterne som følge af fusionen.  

Som tidligere nævnt kan man blandt andet antage lineær eller iso-elastisk (log-lineær) 

efterspørgsel. Derudover er der udviklet nogle efterspørgselsmodeller ALM (Antitrust Logit Model) 

og PCAIDS (Proportionality-Calibrated Almost Ideal Demand System)25 men disse modeller antager 

implicit, at diversion ratios er proportional med markedsandele, og det kan kræve et stort 

                                                      
25 Se Merger Simulation: A Simplified Approach with New Applications af Epstein, Roy J. and Daniel L. Rubenfeld (2002) 
og The Effects of Mergers in Differentiated Products Industries: Logit Demand and Merger Policy af Werden, Gregory J. 
and Luke M. Froeb (1994) 
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økonometrisk estimationsarbejde at kalibrere modellerne udover, at modellerne kræver kendskab 

til en stor mængde historisk data.   

IPR er blevet udledt under antagelse om lineær efterspørgsel og på baggrund af diversion ratios. 

Da UPP og IPR afhænger af netop diversion ratio, er det interessant at se på en simulering baseret 

på netop diversion ratios under antagelse af lineær efterspørgsel, da metoderne på den måde har 

samme grundlag, og resultaterne derfor vil kunne sammenlignes.  

Hvis man har mulighed for at få al data (markedsandele, priser, omkostninger, diversion ratios) 

tilbage i tiden, kan det være muligt at foretage en regressionsanalyse af efterspørgslerne på 

markedet. Typisk kender man kun data et par år tilbage, og derfor kan det være svært at skaffe 

data fra det resterende af markedet. 

I artiklen Merger simulation with observed diversion ratios af Lars Mathiesen, Øivind Anti Nielsen 

og Lars Sørgard (2011) sammenlignes resultaterne af to fusionssimuleringer under antagelse af 

lineær efterspørgsel. De to simuleringer er baseret på hhv. diversion ratios, der er proportionale 

med markedsandele, og diversion ratios fremkommet ved en spørgeskemaundersøgelsen. 

Simuleringen foretages på en fusion mellem supermarkeder i Norge.  

Jeg vil anvende samme metode, som de har brugt til at foretage estimation af efterspørgslerne 

med. 

Grundlæggende antagelser 

 Efterspørgslen på de forskellige produkter antages at være lineær med en hældning på -1. 

 Markedspris-elasticiteten på produkt i, 𝜀𝑖, antages at være -1.26 

 Markedsandele anvendes som mængde. 

 Referenceprisen sættes til 1 før fusionen. 

 Konstant marginalomkostning. 

 𝑥 og 𝑝 angiver variable i modellen.  

 𝑋 og 𝑃 angiver niveauer som er observeret eller antaget som reference. 

                                                      
26 Når intet andet er kendt, foreslår Epstein og Rubenfeld (2002) p.894 at elasticiteten sættes til -1. 
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Det antages, at der er 𝑛 differentierede produkter, og 𝑥𝑖  og 𝑝𝑖 angiver hhv. mængde og pris på 

produkt 𝑖. Efterspørgslen for produkt 𝑖 er givet ved 

𝑥𝑖 = 𝑓𝑖(𝑝1, … , 𝑝𝑛),          𝑖 = 1,… , 𝑛  

Det er de 𝑛 efterspørgselsfunktioner, som der ønskes estimeret. 

Trin 1 – estimering af egenpriselasticiteterne 

For at kunne estimere efterspørgselsfunktionen er det nødvendigt at kende elasticiteterne på 

markedet. Egenpriselasticiteten er givet ved 𝜀𝑖𝑖, og krydspriselasticiteten, der er defineret som 

efterspørgslen af produkt 𝑖’s følsomhed overfor prisen på produkt 𝑗, er givet ved 𝜀𝑖𝑗, 

For at kunne estimere elasticiteterne anvendess definitionen på diversion ratio 

𝐷𝑖𝑗 =

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝑝𝑖

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑝𝑖

=

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝑝𝑖
∗

𝑝𝑖

𝑥𝑗
∗

𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑥𝑖

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑝𝑖
∗

𝑝𝑖

𝑥𝑖
∗

𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑥𝑗

⟹ 

𝐷𝑖𝑗 =
𝜀𝑗𝑖 ∗ 𝑥𝑗

𝜀𝑖𝑖 ∗ 𝑥𝑖
,       𝑖 ≠ 𝑗 = 1,… , 𝑛 ⟺ 

Givet alle egenpriselasticiteterne 𝜀𝑖𝑖, 𝑖 = 1,… , 𝑛 , så kan alle krydspriselasticiteterne udledes 

𝜀𝑗𝑖 = 𝐷𝑖𝑗 (
𝑥𝑖

𝑥𝑗
) 𝜀𝑖𝑖,       𝑖 ≠ 𝑗 = 1,… , 𝑛 

Markedspris-elasticiteten, 𝜀𝑖, fås fra adding-up forholdet mellem alle efterspørgsel 𝑖’s partielle 

priselasticiteter 27 

𝜀𝑖 = 𝜀𝑖𝑖 + ∑𝜀𝑖𝑗

𝑗≠𝑖

,        𝑖 = 1,⋯ , 𝑛  

Sæt 𝐷𝑖𝑖 = 1 og substituer ligningen for krydspriselasticiteterne ind 

                                                      
27 Lad 𝑝𝑗 = 𝑃𝑗 ∗ Δ𝑃, 𝑗 = 1,… , 𝑛 og 𝑃𝑗  er reference pris og Δ𝑃 angiver prisændring. Markedspriselasticiteten er 

defineret som 𝜀𝑖 ≡ (𝑑𝑥𝑖/𝑑Δ𝑃)(Δ𝑃/𝑥𝑖) . Ved differentiering af efterspørgslen 𝑓𝑖(𝑝1(Δ𝑃), … , 𝑝𝑛(Δ𝑃)) fås 𝑑𝑥𝑖/𝑑Δ𝑃 =

∑ (𝜕𝑥𝑖/𝜕𝑝𝑗)(𝜕𝑝𝑗/𝜕Δ𝑃)𝑗 , ved at gange igennem med (Δ𝑃/𝑥𝑖) fås markedselasticiteten på venstresiden, og højre siden 

kan skrives som summen af produktet mellem to elasticiteter, 𝜀𝑖 = ∑ 𝜀𝑖𝑗𝜀𝑗Δ𝑃𝑗 , og da 𝜀𝑗Δ𝑃 ≡ (
𝜕𝑝𝑗

𝜕Δ𝑃
) (

Δ𝑃

𝑝𝑗
) = 𝑃𝑗 (

Δ𝑃

𝑃𝑗Δ𝑃
) =

1 for alle j, følger det at 𝜀𝑖 = ∑ 𝜀𝑖𝑗𝑗 . 
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𝜀𝑖 = 𝐷𝑖𝑖 (
𝑥𝑖

𝑥𝑖
) 𝜀𝑖𝑖 + ∑𝐷𝑗𝑖

𝑗≠𝑖

(
𝑥𝑗

𝑥𝑖
) 𝜀𝑗𝑗 = ∑∑ 𝐷𝑗𝑖

𝑗≠𝑖

(
𝑥𝑗

𝑥𝑖
) 𝜀𝑗𝑗 ,         𝑖 = 1,… , 𝑛

𝑗

 

Antag, at der udover kendskab til diversion ratioerne og værdierne på markedspriselasticiteten er 

givet observerede værdier af mængderne, som er angivet ved 𝑋𝑖. Ved at substituere 𝑋𝑖 ind i stedet 

for 𝑥𝑖  og gange igennem med 𝑋𝑖, fås udtrykket i ligning 2.8.1. 

 𝑋𝑖𝜀𝑖 = ∑ (𝐷𝑗𝑖𝑋𝑗)𝜀𝑗𝑗
𝑗

,      𝑖 = 1, … , 𝑛 (2.8.1.) 

Ligning 2.8.1 angiver et ligningssystem med n ligninger og n ubekendte. Hvis man ikke har 

kendskab til niveauet på mængderne, kan markedsandele antages som reference på mængderne, 

𝛼𝑖 = 𝑋𝑖 ∀ 𝑖. 

Hvis vi antager følgende definitioner 𝑋𝑖𝜀𝑖 ≡ 𝑣𝑖og  (𝐷𝑗𝑖𝑋𝑗) ≡ 𝑟𝑖𝑗, kan ligningssystemet opskrives på 

vektor/matrix format 

𝒗 = 𝑹𝝌 

Vektor 𝒗 og matrix 𝑹 repræsenterer data, og 𝝌 er en vektor med ukendte variable, som 

repræsenterer egenpriselasticiteterne. For at systemet kan løses, skal 𝑹 være non-singulær, der 

skal yderligere gælde, at 𝑹−𝟏 er positiv for at løsningen har rette tegn. 

Trin 2 – estimering af krydspriselasticiteterne 

Når egenpriselasticiteterne kendes, kan man gå tilbage og anvende formlen for 

krydspriselasticiteterne til at estimere. Krydspriselasticiterne er givet ved ligning 2.8.2. 

 
𝜀𝑖𝑗 = 𝐷𝑗𝑖 (

𝑋𝑗

𝑋𝑖
) 𝜀𝑗𝑗          𝑖 ≠ 𝑗 

(2.8.2.) 

 

Trin 3 – estimering af efterspørgselsfunktionen 

Da efterspørgslen på markedet er antaget til at være lineær, er efterspørgselsfunktionen for hvert 

produkt 𝑖 givet ved ligning 2.8.3. 
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 𝑥𝑖 = 𝑎𝑖 + ∑𝑏𝑖𝑗

𝑗

𝑝𝑗 (2.8.3.) 

Hvor 𝑏𝑖𝑗 og 𝛼𝑖 er givet ved hhv. ligning 2.8.4. og 2.8.5. 

 
𝑏𝑖𝑗 = 𝜀𝑖𝑗 (

𝑋𝑖

𝑃𝑗
) 

(2.8.4.) 

Bevis: 

Da 𝑏𝑖𝑗 er givet ved 𝑏𝑖𝑗 = (
𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑝𝑗
), kan dette indsættes i definitionen på krydspriselasticiteten 

 𝜀𝑖𝑗 ≡ (
𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑝𝑗
) (

𝑝𝑗

𝑥𝑖

) =  𝑏𝑖𝑗 (
𝑝

𝑗

𝑥𝑖

) 

Ved at anvende reference priser og mængder fås udtryk for 𝑏𝑖𝑗, 

𝑏𝑖𝑗 = 𝜀𝑖𝑗 (
𝑋𝑖

𝑃𝑗
) 

Isoler 𝑎𝑖 i efterspørgselsfunktionen med reference priser og mængder 

𝑋𝑖 = 𝑎𝑖 + ∑𝑏𝑖𝑗

𝑗

𝑃𝑗 ⟺ 

𝑎𝑖 = 𝑋𝑖 − ∑𝑏𝑖𝑗

𝑗

𝑃𝑗 = 𝑋𝑖 − ∑ 𝜀𝑖𝑗 (
𝑋𝑖

𝑃𝑗
) ∗

𝑗

𝑃𝑗 ⟹ 

Indsæt ligningen for 𝜀𝑖𝑗 

𝑎𝑖 = 𝑋𝑖 − ∑𝐷𝑗𝑖 (
𝑋𝑗

𝑋𝑖
) 𝜀𝑗𝑗𝑋𝑖

𝑗

= 𝑋𝑖 − ∑𝐷𝑗𝑖𝑋𝑗𝜀𝑗𝑗
𝑗

 

Fra tidligere har vi givet, at 𝑋𝑖𝜀𝑖 = ∑ (𝐷𝑗𝑖𝑋𝑗)𝜀𝑗𝑗𝑗 , dette indsættes, og udtrykket for 𝑎𝑖 fås, 

𝑎𝑖 = 𝑋𝑖 − 𝑋𝑖𝜀𝑖 = 𝑋𝑖(1 − 𝜀𝑖) 

 𝑎𝑖 = 𝑋𝑖 − ∑𝑏𝑖𝑗

𝑗

𝑃𝑗 = 𝑋𝑖(1 − 𝜀𝑖) (2.8.5.) 
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Trin 4 – profitfunktion før fusion 

I en single brand virksomhed er profitten givet ved  

𝜋𝑖 = 𝑥𝑖(𝑝𝑖 − 𝑐𝑖) 

Den optimale reaktionskurve er derfor 

𝜕𝜋𝑖

𝜕𝑝𝑖
=

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑝𝑖

(𝑝𝑖 − 𝑐𝑖) + 𝑥𝑖 = 𝑏𝑖𝑖(𝑝𝑖 − 𝑐𝑖) + 𝑥𝑖 = 0 

I en multi brand virksomhed, som har 𝐺 produkter, er profitten givet ved 

𝜋𝐺 = ∑ 𝑥𝑗(𝑝𝑗 − 𝑐𝑗)

𝑗⊂𝐺

 

Førsteordensbetingelsen er givet ved 

𝜕𝜋𝐺

𝜕𝑝𝑖
= 𝑥𝑖 + ∑

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝑝𝑖
(𝑝𝑗 − 𝑐𝑗)

𝑗⊂𝐺

= 0,         𝑖 ∈ 𝐺 

 

Trin 5 – estimation af marginalomkostning 

Single brand virksomhed: Ved brug af den optimale reaktionskurve, de observerede værdier af 𝑥𝑖  

og 𝑝𝑖 (hhv. 𝑋𝑖 𝑜𝑔 𝑃𝑖) og den kalibrerede værdi af 𝑏𝑖𝑖 kan marginalomkostningen angives ved ligning 

2.8.6. 

𝑏𝑖𝑖(𝑃𝑖 − 𝑐𝑖) + 𝑋𝑖 = 0 ⟺ 

𝑐𝑖 =
𝑋𝑖 + 𝑏𝑖𝑖𝑃𝑖

𝑏𝑖𝑖
 

Indsætter 𝑏𝑖𝑖 

𝑐𝑖 =
𝑋𝑖 + 𝜀𝑖𝑖 (

𝑋𝑖

𝑃𝑖
)𝑃𝑖

𝜀𝑖𝑖 (
𝑋𝑖

𝑃𝑖
)

=
(𝑋𝑖 + 𝜀𝑖𝑖(𝑋𝑖))

𝑃𝑖

𝑋𝑖

𝜀𝑖𝑖 (
𝑋𝑖

𝑃𝑖
)
𝑃𝑖

𝑋𝑖

=
𝑃𝑖 + 𝜀𝑖𝑖𝑃𝑖  

𝜀𝑖𝑖
⟺ 

 𝑐𝑖 = 𝑃𝑖 (1 +
1

𝜀𝑖𝑖
) (2.8.6.) 
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Multi brand virksomhed: Når de observerede værdier indsættes i reaktionskurven for en multi 

brand virksomhed, fås g ligninger af formen  

𝑋𝑖 + ∑ 𝑏𝑗𝑖(𝑃𝑗 − 𝑐𝑗)

𝑗⊂𝐺

= 0,         𝑖 ∈ 𝐺 

med g ubekendte marginalomkostninger, 𝑐𝑖. Værdierne findes ved matrix inversion. 

Trin 6 – profitfunktion efter fusionen 

Efter fusionen er den fusionerede virksomheds profit givet ved 

𝜋𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 = ∑𝑥𝑖(𝑝𝑖 − 𝑐𝑖)

𝑖

 

hvor 𝑖 rummer alle de brands der indgår i fusionen. 

Den optimale reaktionskurve er 

𝜕𝜋𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛

𝜕𝑝𝑖
= 𝑥𝑖 + ∑

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝑝𝑖
(𝑝𝑗 − 𝑐𝑗)

𝑗⊂𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛

= 0,         𝑖 ∈ 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 

Trin 7 – ny ligevægt på markedet 

Vha. reaktionskurverne kan den nye markedsligevægt efter fusionen findes. Efter fusionen kan 

prisstigningen som følge af fusionen måles. Det er forventeligt, at prisen på de fusionerede brands 

vil stige, og som følge af dette vil der højst sandsynligt også komme en priseffekt på de andre 

brands på markedet. Det er denne priseffekt IPR ikke fanger, da priserne på alle andre brands i 

markedet fastholdes i IPR beregninger. 
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3 Anvendelse af metoderne på en hypotetisk fusions case 

For at teste de nye analyseredskaber i fusionskontrollens evne til at lokalisere de ensidige 

priseffekter ved en horisontal fusion med differentierede produkter, vil jeg foretage UPP og IPR 

analyser på en hypotetisk fusions case. Jeg vil også foretage en fusionssimulering på casen, så jeg 

kan sammenholde resultaterne på de forskellige metodologier. 

Det kommende kapitel er ikke en komplet analyse af en fusion, da opgaven fokuserer 

ukoordinerede virkninger ved en fusion, og har til formål at analysere resultaterne af UPP og IPR, 

og sammenholde dette med resultaterne fra en fusionssimulering. I en komplet analyse vil det 

blandt andet også være nødvendigt, at se på om fusionen giver anledning til koordinerede 

virkninger. 

Alle beregninger er foretaget i Excel, og den pågældende Excel fil, hvori beregningerne er udført, 

er vedlagt som elektronisk bilag.  

3.1 Casen: fusion mellem to dagligvarekæder 

Casen omhandler dagligvarehandlen i Danmark. Dagligvarehandlen består af differentierede 

produkter, da de forskellige dagligvarekæder og butikker kan differentiere sig fra hinanden på 

både pris, udbud, kvalitet og geografisk placering. En horisontal fusion inden for dagligvarehandlen 

skal derfor analyseres som en fusion med differentierede goder. 

I 2012 foretog TNS Gallup en forbrugerundersøgelse om den danske dagligvarehandel. 

Forbrugerundersøgelsen blev foretaget som en spørgeskemaundersøgelse, og undersøgelsen 

havde 2.146 respondenter fordelt over hele Danmark. Forbrugerne blev blandt andet spurgt om, 

hvor de havde købt ind sidst, hvor meget de havde handlet ind for, og hvor de ville have handlet 

ind, hvis den pågældende butik havde været permanent lukket. Vha. denne 

forbrugerundersøgelse er det muligt at estimere diversion ratios mellem de forskellige 

dagligvarebutikker, og herved estimere eventuelle ikke-koordinerede virkninger ved en hypotetisk 

fusion mellem to aktører i dagligvarehandlen.  

I undersøgelsen indgår 15 dagligvarekæder plus dagligvarebutikker på internettet, der er angivet 

som en samlet kategori. De fleste af dagligvarekæderne ejes af enten COOP, Dansk Supermarked 
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eller Dagrofa, og de resterende ejes af udenlandske virksomheder. De danskejede 

dagligvarekæder er angivet i Tabel 1, og de udenlandsk ejede kæder er angivet i Tabel 2. 

Tabel 1 - Ejet af danske virksomheder 

Coop 
Dansk 

Supermarked 
Dagrofa 

Irma (også Irma City) Bilka SuperBest 

Kvickly (også kvickly Extra) Føtex Kiwi (Dagrofa ejer 60% og NorgesGruppen de 
resterende 40%) SuperBrugsen Netto 

Dagli' Brugsen   

LokalBrugsen     

Fakta     

 

Dagrofa står desuden for leverance til Spar butikkerne (herunder også kwik Spar og Super Spar). 

Tabel 2 - Ejet af udenlandske virksomheder 

Reitan Gruppen (norsk) Schwarz (tysk) Aldi Nord (tysk) 

Rema 1000 Lidl Aldi Danmark 

 

I casen antager jeg, at der er anmeldt en fusion mellem Rema 1000 og Aldi Danmark. Disse to 

virksomheder har ingen søsterkæder i Danmark fra samme koncern, så selvom virksomhederne 

selvfølgelig sælger mange forskellige produkter, kan man anse hhv. Rema 1000 og Aldi Danmark 

som værende ét samlet brand, der hver især vil optimere sin profit på det danske marked.   

Discountbutikker konkurrerer primært på pris, og derfor er der Bertrand konkurrence mellem de 

fusionerende parter. Parterne differentierer sig indbyrdes fra hinanden på vareudbuddet og 

geografisk placering af butikker. Vi har derfor at gøre med en horisontal fusion med 

differentierede goder, og vi kan anvende de nye analyseredskaber til fusionskontrol af den 

hypotetiske fusion. 

3.1.1 Markedsafgrænsning 

I UPP og IPR beregninger har markedsafgrænsningen ingen betydning, men når jeg skal foretage 

en fusionssimulering, er afgrænsningen af det relevante marked afgørende, da der skal estimeres 

efterspørgselskurver for alle brands i markedet.  
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Den danske dagligvarehandel kan overordnet opdeles i to segmenter hhv. traditionelle 

supermarkeder og discountbutikker28, og segmenteringen er angivet i Tabel 3. 

Tabel 3 - Segmentopdeling 

Traditionelt supermarked Discountbutik 

Irma (også Irma City) Fakta 

Kvickly (også kvickly Extra) Netto 

SuperBrugsen Rema 1000 

Dagli' Brugsen Kiwi 

LokalBrugsen Lidl 

Bilka Aldi 

Føtex   

SuperBest   

Spar (også kwik Spar og Super Spar)   

Rema 1000 og Aldi er begge discountbutikker, derfor vil følgende argumenter blive brugt til at 

opveje for og imod, at dagligvaresalg via discountbutikker kan afgrænse og udgøre det relevante 

marked for fusionskontrollen. 

Argumenter for at dagligvaresalg via discountbutikker kan afgrænses til et separat marked: 

Discountsegmentet differentierer sig fra de traditionelle supermarkeder på pris, kvalitet og 

dagligvareudbud. De differentierer sig også ved ikke at føre non-food afdelinger med møbler, tøj, 

elektronik etc., som flere traditionelle supermarkedskæder gør.  

Argumenter imod at dagligvaresalg via discountbutikker kan afgrænses til et separat marked:  

Er afgrænsningen for snæver? I tilfældet hvor dagligvaresalg via discountbutikker bliver afgrænset 

som et separat marked, og priserne steg 5-10%, vil prisforskellen mellem traditionelle 

supermarkeder og discountbutikker formindskes og måske helt udviskes i nogle tilfælde. Hvis 

prisforskellen mellem discountbutikkerne og de traditionelle supermarkeder ikke er særlig stor, vil 

nogle forbrugere muligvis miste incitamentet til at handle i discountbutikkerne, da de ikke vil opnå 

besparelser ved handel i discountbutikker frem for traditionelle supermarkeder, og da de 

traditionelle supermarkeder udbyder større udvalg og ofte har mere indbydende butikker. 

                                                      
28 Supermarkedshåndbogen 2014 p. 46 
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Discountsegmentet vil derfor muligvis miste kunder til de traditionelle supermarkeder ved en stor 

prisstigning. 

Desuden vil prisstigninger i discountsegmentet skabe hul i bunden af dagligvaremarkedet, og dette 

vil give plads til, at nye aktører kan komme ind i bunden af dagligvaremarkedet med endnu 

stærkere vægt på discount, og herved tilfredsstille det kundesegment, der kun efterspørger lave 

priser og er ligeglade med kvalitet.  

Det er en flydende overgang at opveje for og imod, og herved antage, hvordan markedet skal 

afgrænses. I virkeligheden skal det også overvejes, om der skal foretages en geografisk 

afgrænsning, sådan så f.eks. et givent produkt marked undersøges i landets forskellige områder og 

ikke kun undersøges samlet, da der kan være forskel i udbuddet af butikker og i forbrugeradfærd 

alt efter, hvor i landet man bor. Denne afhandling har ikke hovedvægt på markedsafgrænsning, 

derfor antages det for simplicitetens skyld, at det relevante marked derfor udgør dagligvaresalg via 

discountbutikker (i det efterfølgende benævnt discountmarkedet) i tråd med 

Supermarkedshåndbogens segmentering. 

3.2 Markedsandele og markedskoncentration 

I Supermarkedshåndbogen 2014 er omsætningen i discountmarkedet i 2012 og de dertilhørende 

markedsandele opgivet. Markedsandele på discountmarkedet fordeler sig, som angivet i  

Tabel 4. 

Tabel 4 - Markedsandele i % ift. omsætning 

 
2012* Efter fusion 

 

Rema1000 19,9 
28,6 

Aldi 8,7 

Netto 37,7 37,7 

Fakta 23,6 23,6 

Lidl 6,3 6,3 

Kiwi 3,8 3,8 

 100 100 

Efter en fusion vil den nye virksomhed blive den anden største spiller på markedet og have en 

markedsandel på 28,6% under antagelsen af, at markedsandelene er uændret ex-post fusionen.  

Markedsandelenes præcise størrelse vil forventeligt ikke være konstante over tid, men det er 
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umuligt at forudsige præcis, hvordan markedsandele vil fordele sig i fremtiden, og hvis der ikke er 

faktorer, som forventeligt vil give en bestemt effekt, udgør de nuværende markedsandele den 

bedste proxy for markedsandelene ex-post fusionen. 

Tabel 5 beregner HHI på markedet før og efter fusionen ved brug af markedsandelene angivet i  

Tabel 4.  

Tabel 5 - Markedskoncentrationen 

HHI før HHI efter ΔHHI 

2.504,08 2.850,34 346,26 

 

HHI efter fusionen er større end 2.000 og ændringen i koncentrationen ligger over 150, derfor vil 

fusionen markeres til indgående undersøgelser,29 og sammen med størrelsen af markedsandelen 

for den samlede virksomhed efter fusionen indikere det til, at fusionen kan svække konkurrencen 

på discountmarkedet.  

 

3.3 Er forbrugerundersøgelsen repræsentativ? 

Det er relevant at undersøge, hvorvidt forbrugerundersøgelsen udgør et repræsentativt billede af 

discountmarkedet, og om undersøgelsen herved kan antages som værende en pålidelig kilde.  

En måde hvorpå man kan undersøge dette, er ved at teste om forbruget, som respondenterne 

angiver i undersøgelsen, er repræsentativt for, hvordan forbruget fordeler sig på 

discountmarkedet.  

I forbrugerundersøgelsen bliver respondenterne spurgt om, hvor vedkommende købte ind sidst, 

og hvor mange penge vedkommende brugte på sit seneste indkøb. Det er derfor muligt at 

estimere, hvordan respondenternes forbrug fordeler sig ud på kæderne.  

Respondenternes svarmuligheder ang. størrelsen på seneste indkøb er inddelt i intervaller, og jeg 

har derfor besluttet at anvende ’midten’ af hvert interval til brug i forbrugsestimering. I Tabel 6 er 

angivet respondenternes svarmuligheder, antallet af afgivne svar ved hver svarmulighed og 

forbrugsestimatet for hver svarmulighed.  

                                                      
29 Se afsnit 2.1, hvor niveauerne for HHI er angivet. 
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Tabel 6 - Spørgsmål ang. forbrug ved sidste indkøb 

Svar mulighed Antal svar Forbrugsestimat 

0-100 kr. 506 50,00kr.  

101-200 kr. 728  150,50kr.  

201-500 kr. 656  350,50kr.  

501-1000 kr. 171 750,50kr.  

over 1000 kr 0 - 

ved ikke 25  239,27kr. 

 

Der er ingen respondenter, som har angivet et forbrug over 1.000kr., hvorfor jeg ikke har angivet 

noget forbrugsestimat for denne kategori.  

25 respondenter har angivet ved ikke til størrelsen af forbruget. For at de kan tælle med i 

opgørelsen, har jeg valgt at anvende et gennemsnit af alle de resterende respondenters 

estimerede forbrug: 

 

506 ∗ 50𝑘𝑟.+728 ∗ 150,50𝑘𝑟.+656 ∗ 350,50𝑘𝑟.+171 ∗ 750,50𝑘𝑟.

506 + 728 + 656 + 171
= 239,27𝑘𝑟. 

 

På baggrund af forbrugsestimaterne i stedet for intervallerne er det muligt at estimere det 

forbrug, respondenterne til sammen har brugt i de forskellige kæder i forbindelse med deres 

sidste indkøb. De samlede forbrugsestimater kan anvendes til at vise, hvordan markedsandele 

fordeler sig ifølge forbrugerundersøgelsen, og herved give et indtryk af, hvor repræsentativ 

undersøgelsen er.  

I Tabel 7 er angivet det samlede forbrugsestimat for hver discountkæde og de dertilhørende 

markedsandele, desuden er angivet markedsandele fra  

Tabel 4, så man kan foretage en sammenligning. 
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Tabel 7 - Forbrug og markedsandele baseret på forbrugerundersøgelse 

 

Gennemsnitsforbruget 
Markedsandele i % ift. 
respondenters forbrug 

Markedsandele i % fra 
Tabel 4  

 

Rema1000                 50.658,03  26,5 19,9 

Aldi                 17.170,27  9,0 8,7 

Netto                 60.098,27  31,5 37,7 

Fakta                 35.401,77  18,5 23,6 

Lidl                 24.459,30  12,8 6,3 

Kiwi                   3.255,50  1,7 3,8 

I alt                191.043,13  100,00 100 

De største forskelle, som Tabel 7 angiver, er, at Rema 1000 bliver krediteret med ca. 6,5 

procentpoint mere, og Netto og Fakta har lavere markedsandele i forbrugerundersøgelsen. Rema 

1000 går fra at være tredje størst til at være anden størst på markedet, og Aldi går fra fjerde størst 

til femte størst. Til trods for forskellene ligger resultaterne forholdsvis tæt på de reelle 

markedsandele og markedspositioner, og der er derfor ikke noget, der tyder på, at undersøgelsen 

ikke er repræsentativ, hvorfor jeg i det efterfølgende vil antage, at undersøgelsen udgør en 

repræsentativ del af markedet. Herved vil diversion ratios baseret på undersøgelsen ligeledes 

antages at vise et repræsentativt billede af efterspørgselsreaktionerne i markedet.   

3.4 Diversion ratio 

Med udgangspunkt i forbrugerundersøgelsen er det muligt at estimere diversion ratios mellem 

Rema 1000 og Aldi. Da jeg også skal foretage en fusionssimulering, hvor det er nødvendigt at 

kende alle de indbyrdes diversion ratios, der er på discountmarkedet, foretager jeg en estimation 

af alle diversion ratios på discountmarkedet på baggrund af forbrugerundersøgelsen.   

I spørgeskemaundersøgelsen er respondenterne bl.a. blevet spurgt om følgende spørgsmål: 

 

Spm.3: I hvilken dagligvarebutik købte du senest ind? 

Spm.4: Hvor mange penge brugte du på dit seneste køb? 

Spm.5: Hvis den butik, du købte ind i sidst, var permanent lukket, hvor ville du så have købt 

ind? 
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Spm.6: Hvis alle butikkerne i den kæde, hvor du købte ind sidst, var permanent lukket, hvor 

ville du så have købt ind? 

Spm.7: Hvis du vidste inden dit sidste køb, at priserne var steget med 5-10% i den butik, 

hvad ville du så have gjort? 

 Svarmuligheder:  

Jeg ville forsat have handlet i; Jeg ville ikke længere have handlet i, men jeg ville have 

købt produkterne i en anden butik; Jeg ville slet ikke købe produkterne længere; Ved 

ikke. 

Spm.8: Hvor meget skulle priserne i den butik, hvor du senest købte ind, stige, før du ville 

handle i en anden dagligvarebutik? 

Spm.9: I hvilken butik ville du så købe dagligvarer? 

I afsnit 2.3 er teorien og ideen bag diversion ratios beskrevet. Diversion ratios skal gerne give et 

billede af forbrugernes reaktion på eventuelle prisstigninger som følge af en fusion. I henhold til 

spørgsmål 7, 8 og 9 er respondenterne blevet spurgt ind til deres reaktion og valg ved 

prisstigninger. Spørgsmål 7 kan anvendes til at inddele respondenterne i marginale forbrugere. 

Hvis en respondent har svaret enten, Jeg ville ikke længere have handlet i… eller jeg ville slet ikke 

købe produkterne længere, må de antages at være marginale forbrugere. Ved at kunne lokalisere 

de marginale forbrugere, som vil skifte ved en prisstigning, kan diversion ratios blive mere 

præcise, da reaktionen fra de ikke-marginale forbrugere herved kan udelades. 

Desværre har en stor del af respondenterne enten undladt at svare på de tre spørgsmål (7, 8 og 9) 

eller svaret ved ikke. Det er derfor ikke muligt at estimere repræsentative diversion ratios på 

baggrund af disse spørgsmål, selvom dette ville være mest retvisende i forhold til et 

prisstigningsscenarie.  

Da det ikke er muligt at estimere på baggrund af prisreaktioner, vil det være bedst at basere 

ratioerne på baggrund af spørgsmål 6, da en fusion netop vil indebære en ændring for hele kæden 

og ikke kun den enkelte butik, som respondenten har handlet i sidst. Desværre er der heller ikke 

her særlig stor svarprocent.  

Svarmulighederne og fordelingen af afgivne svar kan ses i bilag 1. 
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Undersøgelsen understøtter derfor tesen fra afsnit 2.3.2, om at det kan være svært for en 

forbruger at forestille sig, hvilket valg man ville tage, hvis prisen steg, men de fleste kan hurtigt 

tænke på et alternativ, hvis første valget ikke er tilgængeligt. 

Som nævnt i afsnit 2.3.2 er der et problem med at basere diversion ratios på 

spørgeskemaundersøgelser, idet diversion ratios, som er estimeret på baggrund af 

spørgeskemaundersøgelser, er angivet ud fra switching-customer ratio fortolkningen, og ikke 

capture ratio, som vil være det mest retvisende teoretisk set. Det er derfor vigtigt, at de fire 

betingelser i afsnit 2.3.1.1 er opfyldt, således at switching-customer ratio kan antages at være 

sammenfaldende med capture ratio. De fire betingelser og antagelserne i denne case er som 

følger: 

A. Uniform switching: Betingelsen kræver, at alle de kunder, som skifter, reducerer deres køb 

af basisproduktet med den samme mængde. Dette er ikke tilfældet i denne case, men da 

respondenterne har angivet deres forbrug, kan de skiftende kunder vægtes med forbruget, 

hvilket bevirker, at de beregnede diversion ratios angiver lost-sales ratios, hvilket resultere 

i, at betingelsen ikke behøver at være opfyldt. 

B. En-til-en switching: Betingelsen kræver, at alle skiftende kunder køber samme mængde af 

det andet produkt, som de gjorde før af basisproduktet. På discountmarkedet må det 

antages, at uanset hvilken discountbutik en forbruger handler i, så vil forbrugeren foretage 

samme indkøb, da dagligvarer er et nødvendigt gode.  Jeg antager derfor, at en-til-en 

switching er opfyldt. 

C. Uændret værdi: Betingelsen kræver, at værdien af det tabte salg er fuldt fanget af 

virksomheden, som kontrollerer det andet produkt. Som vi vil se senere, er priserne på 

discountmarkedet stort set ens, og da antagelsen om en-til-en switching er opfyldt, antager 

jeg, at betingelsen om uændret værdi også er opfyldt.  

D. Non-switching customers: Betingelsen indebærer, at de kunder, som ikke skifter ved en 

prisstigning, køber samme mængde af alle andre produkter, som de gjorde før 

prisstigningen. Da dagligvarer er et nødvendigt gode, og discountbutikkerne ikke fører 

udvalg af andet end dagligvarer, som det ellers er tilfældet i nogle af de traditionelle 

supermarkeder, kan man argumentere for, at de blivende kunder stadigvæk køber den 

samme mængde af varerne som før prisstigningen, da husholdningerne stadig skal holdes.  
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Nogle forbrugere kan dog være bundet af en budgetrestriktion, hvorfor prisstigninger vil 

fører til, at disse forbruger vil være nødsaget til at reducere deres forbrug, og dette er et 

argument imod, at betingelsen er opfyldt.  Reduktionen i forbruget forårsaget af 

budgetrestriktioner vil ofte blive fordelt over en stor mængde produkter, derfor vil 

effekten pr. produkt højst sandsynlig være lille. Derfor antager jeg, at betingelsen om non-

switching customer er opfyldt. 

Det kan derfor antages, at alle fire betingelser er opfyldt, og switching-customer ratio er i denne 

case altså sammenfaldende med capture ratio fortolkningen af diversion ratios. De estimerede 

diversion ratios i denne case må altså antages at angive et forholdsvis repræsentativt billede af 

forbrugernes reaktion under forbehold af, at respondenterne ikke har været i stand til at kunne 

afgive deres svar på en prisreaktion.    

Det giver derfor mening at basere diversion ratios på baggrund af spørgsmål 3 og 4. Jeg anvender 

derfor formlen for lost-sales ratio30 til at beregne diversion ratios i denne case, og respondenterne 

bliver vægtet med forbrugsestimaterne fra Tabel 6. 

𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑓𝑟𝑎 𝐴 𝑡𝑖𝑙 𝐵 = (
𝑡𝑎𝑏𝑡 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑓𝑟𝑎 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙 𝐵

𝐴′𝑠 𝑓𝑢𝑙𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑠𝑡𝑎𝑏 𝑖 𝑣æ𝑟𝑑𝑖
) 

 

Diversion ratios mellem butikkerne på discountmarkedet er angivet i Tabel 8. 

Tabel 8 - Diversion ratios mellem discountbutikkerne 

Fra Rema 
1000 

Aldi Netto Fakta Lidl Kiwi 
Til 

Rema1000 - 13,12% 13,17% 20,52% 14,91% 30,79% 

Aldi 6,52% - 3,08% 2,12% 11,26% 0,00% 

Netto 16,02% 29,10% - 33,07% 25,40% 9,23% 

Fakta 14,14% 12,84% 17,34% - 10,85% 1,54% 

Lidl 9,39% 17,80% 5,09% 4,95% - 3,07% 

Kiwi 0,99% 1,75% 0,92% 1,42% 0,20% - 

I Tabel 4 viser markedsandelene, at Rema 1000 og Aldi er hhv. tredje og fjerde størst på markedet, 

men efter en fusion vil de samlet udgøre den anden største spiller på discountmarkedet. Dette 

indikerer, at fusionen kunne give anledning til ikke-koordinerede virkninger. Ses der derimod på 

                                                      
30 Se forklaring i afsnit 2.3.1.1  
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diversion ratios mellem de to virksomheder, er Rema 1000 og Aldi ikke hinandens største 

konkurrenter. Faktisk er der ikke nogen særlig stor omdirigeringsgrad mellem de to virksomheden. 

Kun hhv. 6,52% af det tabte salg hos Rema 1000 vil gå til Aldi, og 13,12% af det tabte salg hos Aldi 

vil gå til Rema 1000. Dette kan tale for, at de ikke-koordinerede virkninger som følge af fusionen 

ikke vil være så betydelige, som markedsandelene isoleret set indikerer. 

De beregnede diversion ratios vil i afsnit 3.6-3.9 blive anvendt til at analysere, hvorvidt der vil 

komme ensidige priseffekter som følge af fusionen. For at kunne foretage analyserne af de 

ensidige priseffekter, er det nødvendigt også at kende priser og marginalomkostninger. 

3.5 Priser og marginalomkostninger 

I en rigtig fusionssag vil parterne kende prisen på deres produkter, og de skal oplyses til 

konkurrencemyndighederne. Parterne skal desuden også oplyse sine marginalomkostninger, og de 

forventede effektivitetsgevinster ved fusionen. Da dette ikke er en rigtig sag, må jeg selv 

fremskaffe disse oplysninger. 

Til at estimere priserne på discountmarkedet har jeg brugt resultaterne af en undersøgelse 

foretaget af dagbladet Politiken.31 De har i slutningen af 2011 undersøgt, hvad en indkøbskurv 

med ens vareindhold koster i de forskellige dagligvarebutikker, og resultatet for discountmarkedet 

kan ses i Tabel 9.  

Tabel 9 - Prisen pr. indkøbskurv med varer 

  
Pris 

Rema1000  kr.    274,00  
Aldi  kr.    274,00  
Netto  kr.    273,96  
Fakta  kr.    276,46  
Lidl  kr.    274,00  
Kiwi  kr.    274,00  

                                                      
31 http://politiken.dk/forbrugogliv/ECE1446066/discountkaeder-kan-ikke-konkurrere-paa-

priserne/ 

http://politiken.dk/forbrugogliv/ECE1446066/discountkaeder-kan-ikke-konkurrere-paa-priserne/
http://politiken.dk/forbrugogliv/ECE1446066/discountkaeder-kan-ikke-konkurrere-paa-priserne/
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Jeg antager, at inflationen påvirker priserne ens i 2012, og at resultaterne af analysen derfor ikke 

vil blive påvirket af ikke at kende 2012 priserne. Jeg vil derfor anvende 2011 priserne i denne 

afhandling. 

Priserne på discountmarkedet var stort set ens i 2011.32 Dette er ikke overraskende, da 

discountmarkedet for dagligvarehandel netop konkurrerer på priser, og at differentieringen 

foregår på geografisk placering og udbud og ikke kvalitet. En forbruger i discountsegmentet 

efterspørger lave priser, og vil derfor søge alternativer, hvis en discount kæde har højere priser 

end andre discount kæder. Modsat kan en forbruger i de traditionelle supermarkeder efterspørge 

en bestemt kvalitet, og er derfor villig til at handle i en given butik trods højere priser end andre 

butikker. I en ligevægt på discountmarkedet er det derfor forventeligt, at konkurrencen medfører, 

at priserne er stort set ens. 

I en rigtig fusionssag har parterne hver især adgang til egne data, og de har derfor flere 

oplysninger at basere marginalomkostningerne på. Til at angive marginalomkostningerne i denne 

case har jeg derfor gjort brug af virksomhedernes årsregnskaber33, hvor både omsætning og 

vareindkøb er opgivet.  

Vha. omsætning og vareindkøb kan jeg finde margin. Margin finder jeg ved at gøre brug af 

følgende formel: 

𝑀 =
𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑣𝑎𝑟𝑒𝑖𝑛𝑑𝑘ø𝑏

𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

For hhv. Fakta, Netto og Kiwi har det kun været muligt at finde omsætning og vareforbrug på 

koncernplan. Derfor har jeg beregnet margin for hhv. COOP, Dansk Supermarked og Dagrofa. De 

tre koncerner indeholder både discountbutikker, traditionelle supermarkeder og evt. 

engroshandel. Det kan forventes, at Fakta, Netto og Kiwi har en lavere margin end koncernen, da 

de alle tre er discountbutikker. I estimationen af Fakta, Netto og Kiwis margin har jeg derfor 

                                                      
32 Artiklen har kun angivet decimaler på priserne i Netto og Fakta, det er derfor uvist om priserne i de fire andre kæder 
er præcis 274,00 kr., eller om der er foretaget en afrunding. Jeg antager dog, at eventuelle afrundinger af priserne ikke 
vil have nogen indvirkning på undersøgelserne. 
33 I tilfælde, hvor virksomhederne er ejet af en koncern, er det årsregnskabet for koncernen. Lidl (ejet af tyske 
Schwarz) skal ikke opgive regnskab i Danmark, hvorfor det ikke har været muligt at finde informationer på Lidls 
omsætning og vareforbrug i Danmark.  
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trukket 20% fra deres respektive koncerners margin. Discountbutikkernes estimerede margin er 

angivet i Tabel 10. 

Tabel 10 - Regnskabstal og margin 

i mio. kr. 
2012 

Omsætning Vareforbrug Margin, M 

COOP kr. 40.373 kr. 31.408 22,21% 
Fakta     17,76% 

Dansk Supermarked kr. 54.440 kr. 40.477 25,65% 
Netto     20,52% 

Dagrofa kr. 20.782 kr. 17.949 13,63% 
Kiwi     10,90% 

Rema1000 kr. 11.599 kr. 10.355 10,73% 
Aldi kr. 3.634 kr. 2.820 22,40% 
Lidl - - - 

Som angivet i Tabel 10, har Aldi har en margin der er mere end dobbelt så høj som Rema 1000s 

margin. Der kan være mange forklaringer på, hvorfor dette er tilfældet. En forklaring kan være, at 

Aldi måske er bedre til at forhandle varepriser end Rema 1000, og herved opnår en større margin, 

når prisen fastsættes stort set ens i discountmarkedet.  

Ud fra forholdet mellem margin og pris estimerer jeg marginalomkostningerne: 𝑀 =
𝑃−𝐶

𝑃
⇔ 𝐶 =

𝑃 − 𝑃 ∗ 𝑀. De fremkomne marginalomkostninger er angivet i Tabel 11. 

Tabel 11 - estimerede marginalomkostninger 

  Marginal-
omkostning   

Rema1000  kr.   244,60  
Aldi  kr.   212,63  
Netto  kr.   217,75  
Fakta  kr.   227,35  
Lidl  -  
Kiwi  kr.   244,13  

I analyserne antages det, at marginalomkostningerne kun ændres med eventuelle 

effektivitetsgevinster som følge af fusionen. I en rigtig sag skal parterne oplyse forventede 

effektivitetsgevinster. 
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3.6 UPP - vil der komme opadgående prispres i en fusion mellem Rema 1000 og Aldi 

I afsnit 2.5 og 2.6 er beskrevet forskellige metoder, som kan anvendes til at undersøge om en 

given fusion vil skabe et opadgående prispres. Jeg vil nu foretage de forskellige test på den 

hypotetiske fusion mellem Rema 1000 og Aldi for at sammenligne metoderne, og se om fusionen 

vil skabe et opadgående prispres. 

3.6.1 Werdens test - påkrævede effektivitetsgevinster 

Den første test, jeg vil foretage, er Werdens fremgangsmåde, som er beskrevet i afsnit 2.5 og 

udtrykt ved ligning 2.5.5. Testen går ud på at finde netop de effektivitetsgevinster, som er 

påkrævet for, at priserne forbliver ens før og efter fusionen. 

Rema 1000's påkrævede effektivitetsgevinster:  

𝐶1̇ =
0,065 ∗ 0,224 ∗

274
274 + 0,107 ∗ (0,065 ∗ 0,131)

(1 − 0,107)(1 − 0,065 ∗ 0,131)
= 1,7541% 

Aldis påkrævede effektivitetsgevinster: 

𝐶2̇ =
0,131 ∗ 0,107 ∗

274
274 + 0,224 ∗ (0,065 ∗ 0,131)

(1 − 0,224)(1 − 0,065 ∗ 0,131)
= 2,0793% 

3.6.2 Shapiro upward pricing pressure test 

I afsnit 2.6 beskrives den nye test, som kan angive hvorvidt der vil komme opadgående prispres. 

Hvis UPP er større end nul, angiver testen, at der vil komme et opadgående prispres som følge af 

fusionen. Husk at testen ikke tager højde for den anden parts effektivitetsgevinst og er givet ved: 

𝑈𝑃𝑃1 = 𝐷12(�̅�2 − 𝐶2̅) − 𝐸1𝐶1̅ 

 I en rigtig fusionssag skal virksomhederne angive forventede effektivitetsgevinster i anmeldelsen, 

og UPP-testens resultat afhænger af effektivitetsgevinsternes størrelse. Da dette er en hypotetisk 

sag, kender jeg af gode grunde ikke effektivitetsgevinsterne ved en fusion mellem Rema 1000 og 

Aldi, og derfor foretager jeg testen på forskellige scenarier. UPP resultaterne ved forskellige 

effektivitetsgevinster er angivet i Tabel 12. 



60 
 

Tabel 12 - UPP værdier ved forskellige effektivitetsgevinster 

 
UPP - værdi 

 

Effektivitets-
gevinst 

Rema 1000 Aldi 

0,00% 4,002 3,858 

0,50% 2,779 2,795 

1,00% 1,556 1,732 

1,50% 0,333 0,669 

1,75% -0,278 0,137 

1,7541% -0,288 0,128 

2,00% -0,890 -0,395 

2,0793% -1,084 -0,563 

2,50% -2,113 -1,458 

Testresultaterne i Tabel 12 viser, at hvis ikke virksomhederne forventer nogle 

effektivitetsgevinster, vil der komme prisstigninger efter fusionen.  

Testen tager ikke højde for den anden parts eventuelle effektivitetsgevinster, derfor afviser testen, 

at fusionen vil skabe et opadgående prispres i Rema 1000 ved en effektivitetsgevinst på et sted 

mellem 1,50-1,75% (da UPP=0 ved en værdi i dette interval), hvilket er mindre end de påkrævede 

effektivitetsgevinster på 1,7541%, som ifølge Werdens test sikre at Rema 1000s pris er uændret 

ex-post fusionen. Det samme gør sig gælde for Aldi, hvor resultaterne i Tabel 12 afviser en 

prisstigning allerede ved en effektivitetsgevinst på mellem 1,7541-2,00%, som er mindre end Aldis 

påkrævede effektivitetsgevinst på 2,0793%. 

Som angivet i afsnit 2.6 er den simple UPP test mindre streng ift. de påkrævede 

effektivitetsgevinster fra Werdens test, men forskellen er dog ikke betydelig i denne sag. Den 

simple test kan være et godt redskab i de tilfælde, hvor der hersker usikkerhed om størrelsen på 

den anden parts effektivitetsgevinster, på den måde undgår man at usikkerheden påvirker testen. 

3.6.3 Shapiros mere akkurate men mere komplekse test 

I UPP testen tages der som sagt ikke højde for den anden parts eventuelle effektivitetsgevinster, 

og i afsnittet 2.6.1 angives derfor en mere korrekt test, der ikke er lige så simpel at udføre som 

UPP-testen. Ideen med testen er den samme som Werdens, nemlig at finde netop det kritiske 



61 
 

niveau af effektivitetsgevinster, som sikrer, at priserne forbliver uændret efter fusionen. Ligning 

2.6.7. opskrives for begge parter  

𝐷12(�̅�2 − 𝐶2̅) + 𝐷12𝐷21[�̅�1 − 𝐶1̅] = �̂�1𝐶1̅[1 − 𝐷12𝐷21] 

Ligningen for Rema 1000 er: 

0,065 ∗ (274 − 212,63) + 0,065 ∗ 0,131 ∗ (274 − 244,60) = �̂�1 ∗ 244,60 ∗ (1 − 0,065 ∗ 0,131) 

⇒ �̂�1 = 1,7541% 

Ligningen for Aldi er: 

0,131(274 − 244,60) + 0,065 ∗ 0,131(274 − 212,63) = �̂�2 ∗ 212,63(1 − 0,065 ∗ 0,131) 

⇒ �̂�2 = 2,0793% 

De kritiske niveauer stemmer overens med de påkrævede effektivitetsgevinster fra Werdens test, 

ergo 𝐶1̇ = �̂�1 og 𝐶2̇ = �̂�2. Ved at foretage begge test, er det muligt at kvalitets tjekke sine 

beregninger. 

Den udvidede UPP test, hvor der tages højde for den anden parts effektivitetsgevinst, er givet ved 

𝑈𝑃𝑃1 + 𝐷12𝐷21[�̅�1 − 𝐶1̅(1 − 𝐸1)] 

Testen skal modsat den normale UPP-test gerne vise en værdi på 0 ved indsættelse af de 

påkrævede effektivitetsgevinster.  

Jeg har igen beregnet testen på baggrund af forskellige effektivitetsgevinster, og resultaterne er 

angivet i Tabel 13. 
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Tabel 13 - UPP værdier ved den udvidede test 

 
Udvidet UPP - værdi 

 

Effektivitets-
gevinst 

Rema 1000 Aldi 

0,00% 4,254 4,383 

0,50% 3,041 3,329 

1,00% 1,829 2,275 

1,50% 0,616 1,221 

1,75% 0,010 0,694 

1,7541% 0,000 0,685 

2,00% -0,596 0,167 

2,0793% -0,789 0,000 

2,50% -1,809 -0,887 

Som forventet er test-værdien netop nul ved de påkrævede effektivitetsgevinster. Ved en virkelig 

fusion kendes som sagt de forventede effektivitetsgevinster, og det vil derfor ikke være 

nødvendigt også at finde UPP værdier svarende til dem i Tabel 13, hvis man allerede har fundet 

det kritiske niveau af effektivitetsgevinster. 

3.6.4 Sammenligning af metoderne 

Werdens test og Shapiros mere komplekse test er i bund og grund den samme, de er bare opstillet 

på forskelligvis og baseret på forskellige udledninger. Det er en smagssag, hvilken test man 

foretrækker. Begge test angiver et klart sammenligningsgrundlag, der kan anvendes til at vurdere, 

om de angive effektivitetsgevinster er tilstrækkelige for at forhindre prisstigninger efter fusionen. 

Den simple UPP test er lettere at foretage end de to andre, men samtidig giver den ikke et præcist 

resultat, men blot en angivelse af om der vil forekomme prisstigninger eller ej ud fra en forventet 

effektivitetsgevinst og under antagelse af, at den anden parts marginalomkostninger er uændret. 

Jeg vil derfor foretrække at anvende enten Werdens eller den mere komplekse test for på den 

måde at sikre det mest præcise resultat til trods for, at beregningerne ikke er lige så simple. Alle 

tre test er baseret på de samme informationer, man vil derfor kunne anvende den simple test som 

et dobbelttjek af kontrollen. Desuden vil den simple test undgå det usikre element, hvis den 

modsatte parts angive effektivitetsgevinster er forbundet med usikkerhed. 



63 
 

  

3.7 IPR - hvad er de illustrative prisstigninger i en fusion mellem Rema 1000 og Aldi 

I afsnit 2.7 har jeg beskrevet forskellige metoder til at undersøge størrelsen på eventuelle 

prisstigninger som følge af en fusion. Når man skal foretage IPR beregninger, skal man anvende 

den ligning, som er udledt på baggrund af netop den antagelse, man foretager om efterspørgslen. 

I fusionen mellem Rema 1000 og Aldi antager jeg, at efterspørgslen er lineær. Jeg vil foretage en 

analyse af de illustrative prisstigninger ved både normeret lineær og generel lineær efterspørgsel, 

for at undersøge hvor stor en forskel antagelserne giver. Til slut vil jeg beregne IPR under iso-

elastisk efterspørgsel for at få angivet en øvre grænse for prisstigningerne. 

3.7.1 IPR ved normeret lineær efterspørgsel 

Under antagelsen om normeret lineær efterspørgsel er det muligt at beregne de illustrative 

prisstigninger både med og uden effektivitetsgevinster. Hvis det havde været en virkelig case, og 

de forventede effektivitetsgevinster var kendte, behøvede man kun foretage beregning af de 

illustrative prisstigninger hvor, der tages højde for effektivitetsgevinster. Da dette er en hypotetisk 

case, foretager jeg begge beregninger, for at se forskellen. 

IPR under antagelse om normeret lineær efterspørgsel og uden effektivitetsgevinster er givet ved 

ligning 2.7.1 fra afsnit 2.7.1. 

𝑃1
∗ − �̅�1

�̅�1

=

2𝐷12�̅�2
�̅�2

�̅�1
+ 𝐷12(𝐷21 + 𝐷12 )�̅�1 

4 − (𝐷21 + 𝐷12)2
 

De illustrative prisstigninger i hhv. Rema 1000 og Aldi under antagelse af normeret lineær 

efterspørgsel og uden effektivitetsgevinster er angivet i Tabel 14. 

Tabel 14 - IPR under antagelse af normeret lineær efterspørgsel og uden effektivitetsgevinster 

Illustrative Price Rise  

Rema1000 0,77% 

Aldi 0,86% 
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IPR under antagelse om normeret lineær efterspørgsel og med effektivitetsgevinster er givet ved 

ligning 2.7.3 fra afsnit 2.7.1. 

𝑃1
∗ − �̅�1

�̅�1

=

[2𝐷12�̅�2 − 𝐸2(1 − �̅�2)(𝐷21 − 𝐷12)]
�̅�2

�̅�1
+ [𝐷21(𝐷21 + 𝐷12)�̅�1 − 𝐸1(1 − �̅�1)(2 − 𝐷21(𝐷12 + 𝐷21))]

4 − (𝐷21 + 𝐷12)
2  

Som med UPP beregninger finder jeg IPR-værdierne som følge af forskellige forventede 

effektivitetsgevinster. De illustrative prisstigninger i hhv. Rema 1000 og Aldi under antagelse af 

normeret lineær efterspørgsel og med effektivitetsgevinster er angivet i Tabel 15. 

Tabel 15 - IPR under antagelse af normeret lineær efterspørgsel og med effektivitetsgevinster 

 
Illustrative Price Rise 

 

Effektivitets-
gevinst 

Rema 1000 Aldi 

0,00% 0,807% 0,783% 
0,50% 0,578% 0,596% 
1,00% 0,349% 0,409% 
1,50% 0,121% 0,222% 
1,75% 0,006% 0,128% 

1,7541% 0,004% 0,127% 
2,00% -0,108% 0,035% 

2,0793% -0,145% 0,005% 
2,50% -0,337% -0,153% 

Det første, der springer i øjnene, er, at de illustrative prisstigninger ved effektivitetsgevinster på 

0% ikke stemmer overens med resultatet i Tabel 14. Rema 1000 vil angiveligt have en større 

prisstigning ved denne ligning og Aldi en mindre. For at kvalitetstjekke, at beregninger er udført 

korrekt, beregner jeg IPR ved indsættelse af begge de påkrævede effektivitetsgevinster på samme 

tid. Resultatet kan ses i Tabel 16, og viser at de illustrative prisstigninger netop vil være nul ved 

indsættelse af de påkrævede effektivitetsgevinster. Kvalitetstjekket viser, at beregninger kan 

godkendes, da der netop ikke vil forekomme nogle prisstigninger, hvis begge parter opnår sine 

påkrævede effektivitetsgevinster. 
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Tabel 16 - test af IPR beregning 

  
Illustrative Price Rise 

  

Ê1 Ê2 Rema 1000 Aldi 

1,7541% 2,0793% 0,0000000% 0,000000% 

Forskellen på resultaterne i denne case ved de to forskellige ligninger er ikke særlig stor, men det 

kan ikke udelukkes, at der i en anden sag vil være større forskel. Det ikke er til at vide hvilken 

ligning, der er bedst. I sager, hvor de anmeldte effektivitetsgevinster er nul, vil jeg derfor anbefale, 

at man foretager begge beregninger for at tjekke, at forskellene ikke er store. I tilfælde af at 

forskellen mellem resultaterne er store, og det ikke er til at vide hvilken model, der er bedst, er 

det måske meget godt at forholde sig til begge. 

3.7.2 IPR ved generel lineær efterspørgsel 

I afsnit 2.7.2 beskrives, hvordan IPR beregnes under antagelse af generel lineær efterspørgsel og 

uden effektivitetsgevinster. Den illustrative prisstigning kan, som tidligere skrevet, findes ved 

følgende formel (se ligning 2.7.5 i afsnit 2.7.2) 

𝑃1
∗ − �̅�1

�̅�1

=

2𝐷12
�̅�2 − 𝐶2̅

�̅�1
+ 𝐷12𝐷21�̅�1 +

(�̅�1 − 𝐶1̅)
2

(�̅�2 − 𝐶2̅)�̅�1

𝑄2

𝑄1
(𝐷21)

2

4 − 2𝐷12𝐷21 −
(�̅�2 − 𝐶2̅)
(�̅�1 − 𝐶1̅)

𝑄1

𝑄2
(𝐷12)2 −

(�̅�1 − 𝐶1̅)
(�̅�2 − 𝐶2̅)

𝑄2

𝑄1
(𝐷21)2

 

For at kunne anvende formlen er det nødvendigt at kende den mængde, som er solgt af hver part. 

Jeg kender ikke antallet af solgte 'kurve', og det kan være svært i praksis at måle 

dagligvarebutikkernes salg i 'kurve'. Det er forventeligt, at virksomheder har adgang til data, der 

angiver, hvor meget de sælger af hvert produkt, som de fører. Derfor vil man i en rigtig sag bede 

virksomheden om denne oplysning. 

For at få et repræsentativt estimat på den solgte mængde i respondentgruppen fra 

forbrugerundersøgelsen, finder jeg 𝑄1 og 𝑄2 ved at dividere det samlede forbrug i hhv. Rema 1000 

og Aldi med prisen. 

𝑄1 =
50.658,03 𝑘𝑟.

274 𝑘𝑟. 𝑝𝑟. 𝑘𝑢𝑟𝑣
= 184,88 𝑘𝑢𝑟𝑣𝑒 
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𝑄2 =
17.170,27 𝑘𝑟.

274 𝑘𝑟. 𝑝𝑟. 𝑘𝑢𝑟𝑣
= 62,67 𝑘𝑢𝑟𝑣𝑒 

Det er nu muligt at beregne de illustrative prisstigninger under antagelse af generaliseret lineær 

efterspørgsel og uden effektivitetsgevinster, og resultatet er angivet i Tabel 17. 

Tabel 17 - IPR ved generel lineær efterspørgsel og uden effektivitetsgevinster 

Illustrative Price Rise  

Rema 1000 0,7697% 

Aldi 0,9091% 

Resultatet adskiller sig ikke væsentligt fra IPR under normeret lineær efterspørgsel uden 

effektivitetsgevinster, og det er ikke muligt at vide, hvorvidt dette er et tilfælde.  

Der er et tradeoff ved valg af IPR ligning under lineær efterspørgsel og uden effektivitetsgevinster. 

Ligningen, som er baseret på normeret lineær efterspørgsel, er måske for simpel og afhænger af 

en normeret enhed, og ligningen, som er baseret på generel lineær efterspørgsel kan være 

forbundet med usikkerhed pga. mængdeparameteren. Det er derfor ikke muligt at angive hvilken 

metode, der bedst, og det er op til den enkelte at vurdere, hvad der er bedst i en given 

fusionskontrol. 

3.7.3 IPR ved iso-elastisk efterspørgsel 

Som beskrevet i afsnit 2.7.3 kan IPR beregninger under antagelse af iso-elastisk efterspørgsel 

anvendes til at angive en øvre kant for forventede prisstigninger. Under antagelse af, at der ikke er 

nogle effektivitetsgevinster, er de illustrative prisstigninger under iso-elastisk efterspørgsel givet i 

Tabel 18, og de er fundet ud fra ligning 2.7.7, som er gengivet nedenfor. 

𝐼𝑃𝑅1 =
𝑃∗ − �̅�

�̅�
=

𝐷21𝐷12𝑚1 + 𝐷12(1 − 𝑚2)𝑚2

(1 − 𝑚1)(1 − 𝑚2) − 𝐷21𝐷12
 

Tabel 18 - IPR ved iso-elastisk efterspørgsel 

Illustrative Price Rise  

Rema 1000 1,7909% 
Aldi 2,1173% 
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Hvis IPR under hhv. lineær efterspørgsel og iso-elastisk efterspørgsel sammenholdes, kan det 

forventes, at prisstigninger som følge af en fusion mellem Rema 1000 og Aldi vil ligge mellem ca. 

0,7% og 2,2%. 

3.8 Resultatet af UPP og IPR analysen 

Det virker ikke urealistisk, at Rema 1000 og Aldi kan opnå de påkrævede effektivitetsgevinster, 

som vil sikre uændrede priser efter en fusion (hhv. 1,75% for Rema 1000 og 2,08% for Aldi), da 

man kan forestille sig, at den fusionerede virksomhed, kan have succes med blandt andet at 

forhandle vareomkostningerne ned.  

Aldi har næsten dobbelt så stor margin som Rema 1000, og hvis denne margin er skabt på 

baggrund af, at Aldi har bedre indkøbsmuligheder, er det tænkeligt, at Rema 1000 som følge af en 

fusion, vil kunne opnå samme fordelagtige indkøbspriser, og herved kunne nedbringe sine 

marginalomkostninger, hvilket vil mindske prisstigningen. Derudover kan der være 

effektivitetsgevinster i form af sparrede overhead omkostninger mv. Disse vil dog ikke i samme 

grad blive overvæltet i prisen, da der er tale om en besparelse i de fast omkostninger. 

De illustrative prisstigninger ved udeblivelse af effektivitetsgevinster er forholdsvis lave (begges 

priser forventes at stige med mellem 0,7-2,2% uanset metode). Rema 1000 og Aldi vil derfor ifølge 

UPP og IPR analyserne have gode muligheder for at få clearet den hypotetiske fusion, såfremt den 

ikke giver anledning til koordinerede virkninger. 

I UPP og IPR analysen tages der ikke højde for de fire andre discountbutikker på markedet. Vi 

kender derfor ikke den nye markedsligevægt efter en fusion, og priserne kan muligvis stige mere 

end IPR angiver, da der kan forekomme en priseffekt i resten af markedet som følge af 

fusionsparternes prisstigninger, hvilket kan lede til yderligere prisstigninger hos fusionsparterne. 

Det er derfor interessant, hvilket resultat en fusionssimulering under de samme antagelser vil give, 

da det under en simulering er muligt at finde den nye markedsligevægt.  

3.9 Fusionssimulering  

Jeg vil nu foretage en fusionssimuleringen ud fra metoden beskrevet i afsnit 2.8.  

Jeg antager, at følgende gør sig gældende på discountmarkedet:  
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 Efterspørgslen efter alle produkter på markedet er normeret lineær, dvs. med en hældning 

på -1.  

 Alle produkternes markedspriselasticitet er -1.  

 Referencepriserne før fusionen er 1. På den måde er prisstigningen nemmere at finde, og 

da priserne er ens (bort set Faktas pris som ligger lidt over de andre), afviger antagelsen 

om forholdet priserne imellem stort set ikke fra de virkelige forhold.  

 Der indgår ingen effektivitetsgevinster i simuleringen.  

 Markedsandelene anvendes som proxy for mængden solgt af hver kæde.  

 Diversion ratio 𝐷𝑖𝑖 = 1. 

 Diversion ratios 𝐷𝑖𝑗 angivet i Tabel 8 anvendes, men ganges igennem med -1, da diversion 

ratios i fusionssimulering har omvendt fortegn. 

 Alle kæder antages at være single brand virksomheder (selvom kæderne hver især sælger 

mange forskellige produkter, antages det, at hver kæde udgør ét samlet brand). Jeg ser 

derfor bort fra, at Fakta og Netto er ejet af hhv. COOP og Dansk Supermarked, da markedet 

er afgrænset til kun at indeholde Discountkæderne. Jeg antager, at udelukkelsen af COOP 

og Dansk Supermarkeds deltagelse i andre dele af detailhandlen ikke vil have nogen 

afgørende betydning for simuleringens resultat. 

På discountmarkedet er der seks aktører før fusionen, hvorfor der skal estimeres seks 

efterspørgselskurver. I simuleringen anvendes fodtegn for de forskellige aktører, som angivet i 

Tabel 19.  

Tabel 19 - fodtegn 

Rema 1000 Aldi Netto Fakta Lidl Kiwi 

1 2 3 4 5 6 

 

Trin 1 - estimering af egenpriselasticiteterne 

Til at estimere egenpriselasticiteterne opsættes seks ligninger med seks ubekendte ud fra ligning 

2.8.1. Ligningen opskrives for hver af de seks aktører, og som eksempel er ligningen for Rema 1000 

indsat nedenfor. 

𝑋1𝜀1 = 𝜀11 + 𝐷21𝑋2𝜀22 + 𝐷31𝑋3𝜀33 + 𝐷41𝑋4𝜀44 + 𝐷51𝑋5𝜀55 + 𝐷61𝑋6𝜀66  
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De seks ligninger løses ved at opskrive ligningssystemet på vektor/matrix format 𝒗 = 𝑹𝝌, hvor 

𝑋𝑖𝜀𝑖 ≡ 𝑣𝑖og  (𝐷𝑗𝑖𝑋𝑗) ≡ 𝑟𝑖𝑗. 𝑹 er singulær og 𝑹−𝟏 > 𝟎, det er derfor muligt at løse systemet.     

𝒗 ≡

[
 
 
 
 
 
𝑋1 ∗ 𝜀1

𝑋2 ∗ 𝜀2

𝑋3 ∗ 𝜀3

𝑋4 ∗ 𝜀4

𝑋5 ∗ 𝜀5

𝑋6 ∗ 𝜀6]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
19,9 ∗ (−1)

8,7 ∗ (−1)

37,7 ∗ (−1)

23,6 ∗ (−1)

3,8 ∗ (−1)

6,3 ∗ (−1) ]
 
 
 
 
 

          𝑹 =

[
 
 
 
 
 
19,90 −1,14 −4,96
−1,30 8,70 −1,16
−3,19 −2,53 37,70

−4,84 −0,57 −1,94
−0,50 −0,43 0,00
−7,80 −0,97 −0,58

−2,18 −1,12 −6,54
−1,87 −1,55 −1,92
−0,20 −0,15 −0,35

23,60 −0,41 −0,1
−1,17 3,80 −0,19
−0,33 −0,01 6,30 ]

 
 
 
 
 

 

𝝌 =

[
 
 
 
 
 
𝜀11

𝜀22
𝜀33

𝜀44
𝜀55

𝜀66]
 
 
 
 
 

= 𝑹−𝟏𝒗 =

[
 
 
 
 
 
−2,32
−1,93
−1,87
−1,97
−4,54
−1,33]

 
 
 
 
 

 

Trin 2 – estimering af krydspriselasticiteterne 

Jeg anvender ligning 2.8.2 til at estimere krydspriselasticiteterne: 𝜀𝑖𝑗 = 𝐷𝑗𝑖 (
𝑋𝑗

𝑋𝑖
) 𝜀𝑗𝑗. Som eksempel 

er Rema 1000s elasticitet mht. Faktas pris angivet nedenfor. 

𝜀𝑖𝑗 = 𝐷21 (
𝑋2

𝑋1
) 𝜀22 

De estimerede krydspriselasticiteter er angivet i Tabel 20. 

Tabel 20 - Krydspriselasticiteterne 

  𝜺𝒊𝒋  

  J 

  Rema1000 Aldi Netto Fakta Lidl Kiwi 

i 

Rema1000 -2,316099 0,1108733 0,4666106 0,4794507 0,1293182 0,1298467 

Aldi 0,3454753 -1,932325 0,2499009 0,1134647 0,2234845 0 

Netto 0,1958435 0,1297817 -1,87039 0,4079108 0,1163092 0,0205448 

Fakta 0,2761306 0,091437 0,5180199 -1,970444 0,0793952 0,0054608 

Lidl 1,1388483 0,7873942 0,9437401 0,6056219 -4,543434 0,0678291 

Kiwi 0,0723534 0,0467787 0,1026178 0,1045638 0,0056021 -1,331916 

 

 

 



70 
 

Trin 3 – estimering af efterspørgselsfunktionerne 

Efterspørgselsfunktionerne er givet ved formlen: 

𝑥𝑖 = 𝑎𝑖 + ∑𝑏𝑖𝑗

𝑗

𝑝𝑗 

hvor 𝑏𝑖𝑗 og 𝑎𝑖 estimeres ud fra henholdsvis ligning 2.8.4. og 2.8.5. som følger: 

𝑏𝑖𝑗 = 𝜀𝑖𝑗 (
𝑋𝑖

𝑃𝑗
) 

𝑎𝑖 = 𝑋𝑖 − ∑𝑏𝑖𝑗

𝑗

𝑃𝑗 = 𝑋𝑖(1 − 𝜀𝑖) 

Efterspørgselsfunktionen opskrives for hver af de seks aktører. Som eksempel er ligningen for 

Rema 1000 indsat nedenfor. 

𝑥1 = 𝑎1 + 𝑏11𝑝1 + 𝑏12𝑝2 + 𝑏13𝑝3 + 𝑏14𝑝4 + 𝑏15𝑝5 + 𝑏16𝑝6 

Parameterestimaterne er angivet i hhv.  

Tabel 21 og Tabel 22. 

Tabel 21 – parameterestimater af 𝒃𝒊𝒋 

  J 

  Rema1000 Aldi Netto Fakta Lidl Kiwi 

i 

Rema1000 -46,09038 2,2063786 9,2855501 9,541069 2,5734314 2,5839496 

Aldi 3,0056352 -16,81123 2,1741375 0,987143 1,9443147 0 

Netto 7,3832995 4,8927717 -70,5137 15,378238 4,384855 0,7745405 

Fakta 6,516683 2,1579137 12,22527 -46,50247 1,8737279 0,1288753 

Lidl 4,3276234 2,9920981 3,5862123 2,3013634 -17,26505 0,2577506 

Kiwi 0,4558266 0,294706 0,6464921 0,6587521 0,0352934 -8,39107 
 

Tabel 22 - parameterestimater af 𝜶𝒊 

Rema 1000 Aldi Netto Fakta Lidl Kiwi 

39,8 17,4 75,4 47,2 7,6 12,6 

Det er muligt at teste, hvorvidt beregningerne indtil nu er fejlfrie. 𝑎𝑖 kan estimeres på to måder ud 

fra enten 𝑎𝑖 = 𝑋𝑖 − ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑃𝑗  𝑗 eller 𝑎𝑖 = 𝑋𝑖(1 − 𝜀𝑖). Hvis resultaterne ikke er ens, er der en regnefejl 
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i estimaterne af elasticiteterne eller i 𝑏-parametrene. Jeg har foretaget testen, og resultaterne er 

ens. Jeg kan derfor forsætte til næste trin. 

Trin 4 - profitfunktion før fusion 

Under antagelse af, at alle kæder er single brand virksomheder, er virksomhedernes profit før 

fusionen givet ved, 𝜋𝑖 = 𝑥𝑖(𝑝𝑖 − 𝑐𝑖), og den optimale reaktionskurve er 
𝜕𝜋𝑖

𝜕𝑝𝑖
= 𝑏𝑖𝑖(𝑝𝑖 − 𝑐𝑖) + 𝑎𝑖 +

∑ 𝑏𝑖𝑗𝑗 𝑝𝑗 = 0.34 Reaktionskurverne for Netto, Fakta, Lidl og Kiwi ændre sig ikke som følge af 

fusionen. De seks kæders optimale reaktionskurve før fusionen er givet ved: 

𝑏11𝑐1 − 𝑎1 = 2𝑏11𝑝1 + 𝑏12𝑝2 + 𝑏13𝑝3 + 𝑏14𝑝4 + 𝑏15𝑝5 + 𝑏16𝑝6 

𝑏22𝑐2 − 𝑎2 = 𝑏21𝑝1 + 2𝑏22𝑝2 + 𝑏23𝑝3 + 𝑏24𝑝4 + 𝑏25𝑝5 + 𝑏26𝑝6 

𝑏33𝑐3 − 𝑎3 = 𝑏31𝑝1 + 𝑏32𝑝2 + 2𝑏33𝑝3 + 𝑏34𝑝4 + 𝑏35𝑝5 + 𝑏36𝑝6 

𝑏44𝑐4 − 𝑎4 = 𝑏41𝑝1 + 𝑏42𝑝2 + 𝑏43𝑝3 + 2𝑏44𝑝4 + 𝑏45𝑝5 + 𝑏46𝑝6 

𝑏55𝑐5 − 𝑎5 = 𝑏51𝑝1 + 𝑏52𝑝2 + 𝑏53𝑝3 + 𝑏54𝑝4 + 2𝑏55𝑝5 + 𝑏56𝑝6 

𝑏66𝑐6 − 𝑎6 = 𝑏61𝑝1 + 𝑏62𝑝2 + 𝑏63𝑝3 + 𝑏64𝑝4 + 𝑏65𝑝5 + 2𝑏66𝑝6 

 

Trin 5 –estimation af marginalomkostningerne 

Da alle virksomhederne i discountmarkedet antages at være single brand virksomheder, kan et 

estimat af marginalomkostningerne findes ved ligning 2.8.6., 𝑐𝑖 = 𝑃𝑖 (1 +
1

𝜀𝑖𝑖
). De estimerede 

marginalomkostninger er angivet i Tabel 23. 

Tabel 23 – estimerede marginalomkostninger, 𝒄𝒊 

Rema1000 Aldi Netto Fakta Lidl Kiwi 

0,5682396 0,4824888 0,4653522 0,4925001 0,7799021 0,2492018 
 

 

                                                      
34 Den optimale reaktionskurve finde ud fra førsteordensbetingelsen (FOB) af profitfunktionen. Profitfunktionen er 

givet ved 𝜋𝑖 = 𝑥𝑖(𝑝𝑖 − 𝑐𝑖), og herved bliver FOB: 
𝜕𝜋𝑖

𝜕𝑝𝑖
= 𝑏𝑖𝑖(𝑝𝑖 − 𝑐𝑖) + 𝑥𝑖 = 𝑏𝑖𝑖(𝑝𝑖 − 𝑐𝑖) + 𝑎𝑖 + ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑗 𝑝𝑗 = 0. 
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Trin 6 - profit efter fusionen 

Efter fusionen er den fusionerede virksomheds profit givet ved 

𝜋𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑥1(𝑝1 − 𝑐1) + 𝑥2(𝑝2 − 𝑐2) 

De to nye optimale reaktionskurver for hhv. prisen i Rema 1000 og prisen i Aldi er 

𝜕𝜋𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛

𝜕𝑝1
= 𝑎1 + ∑𝑏1𝑗

𝑗

𝑝𝑗 + 𝑏11(𝑝1 − 𝑐1) + 𝑏21(𝑝2 − 𝑐2) = 0 ⟺ 

𝑏11𝑐1 + 𝑏21𝑐2 − 𝑎1 = 2𝑏11𝑝1 + (𝑏12 + 𝑏21)𝑝2 + 𝑏13𝑝3 + 𝑏14𝑝4 + 𝑏15𝑝5 + 𝑏16𝑝6 

𝜕𝜋𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛

𝜕𝑝2
= 𝑎2 + ∑𝑏2𝑗

𝑗

𝑝𝑗 + 𝑏22(𝑝2 − 𝑐2) + 𝑏12(𝑝1 − 𝑐1) = 0 

𝑏22𝑐2 + 𝑏12𝑐1 − 𝑎2 = (𝑏12 + 𝑏21)𝑝1 + 2𝑏22𝑝2 + 𝑏13𝑝3 + 𝑏14𝑝4 + 𝑏15𝑝5 + 𝑏16𝑝6 

Trin 7: 

Nu kender vi alle reaktionskurverne efter fusionen, og kan derfor finde den nye ligevægt efter 

fusion. Reaktionskurverne angiver seks ligninger med seks ubekendte. Ligningerne udgør et 

lineært ligningssystem, og løsningen til systemet angiver de estimerede priser efter fusionen. 

Ligning systemet og løsningen hertil er 

[
 
 
 
 
 
𝑏11𝑐1 + 𝑏21𝑐2 − 𝑎1

𝑏12𝑐1 + 𝑏22𝑐2 − 𝑎2

𝑏33𝑐3 − 𝑎3

𝑏44𝑐4 − 𝑎4

𝑏55𝑐5 − 𝑎5

𝑏66𝑐6 − 𝑎6 ]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 

2𝑏11 𝑏12 + 𝑏21 𝑏13

𝑏12 + 𝑏21 2𝑏22 𝑏23

𝑏31 𝑏32 2𝑏33

𝑏14 𝑏15 𝑏16

𝑏24 𝑏25 𝑏26

𝑏34 𝑏35 𝑏36

𝑏41           𝑏42     𝑏13

  𝑏51            𝑏52     𝑏13

   𝑏61             𝑏62     𝑏13

2𝑏44 𝑏45 𝑏46

𝑏54 2𝑏55 𝑏56

𝑏64 𝑏65 2𝑏66]
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
𝑝1

𝑝2
𝑝3

𝑝4
𝑝5

𝑝6]
 
 
 
 
 

⟹ 

[
 
 
 
 
 
𝑝1

𝑝2
𝑝3

𝑝4
𝑝5

𝑝6]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
1,0193967
1,0319083
1,002583
1,0025546
1,0056442
1,0012988]

 
 
 
 
 

 

Prisstigningen i simuleringsscenariet 

Da jeg antog, at alle virksomhederne havde en referencepris på 1 før fusionen, er de estimerede 

prisstigninger som følge af en fusion mellem Rema 1000 og Aldi angivet i Tabel 24. 
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Tabel 24 - forventede prisstigninger ved simulering 

Prisstigning 

Rema 1000 Aldi Netto Fakta Lidl Kiwi 

1,94% 3,19% 0,26% 0,26% 0,56% 0,13% 

Da simuleringen bygger på en antagelse om normeret lineær efterspørgsel og uden 

effektivitetsgevinster, er det IPR resultaterne under samme antagelse, som er angivet i Tabel 14, 

som jeg sammenligner med.  

Simuleringen viser et mere kritisk resultat af fusionen, da Aldi forventes at hæve priserne med 

over tre procent og Rema 1000 med lidt under to procent. I IPR beregninger er de forventede 

prisstigninger i både Rema 1000 og Aldi under en procent. Simuleringen viser, at resten af 

markedet vil hæve deres priser med mellem 0,13-0,56 procent. Det kan altså ikke afvises, at der vil 

komme en reaktion på resten af markedet som følge af fusionen, og der vil i givet fald komme en 

feedback-reaktion på de forventede prisstigninger i Rema 1000 og Aldi.  

I IPR beregningerne tages der ikke højde for det resterende markeds reaktion på fusionen, og 

derfor vil en prisstigning ex-post fusionen, sandsynligvis være en anelse højere, end den stigning 

IPR angiver.  

Fusionssimuleringen angiver, at Aldis priser vil stige med over tre procent, og IPR angiver en 

prisstigning på under en procent.  Når disse to resultater sammenlignes, antyder det, at 

fusionsparterne vil hæve Aldis pris med omkring en procent, og ifølge simuleringen vil 

markedsreaktionerne få prisen til at stige yderligere to procent, og altså have en relativt større 

effekt på Aldis pris, end selve fusionen vil. Det tyder derfor på, at simuleringen overestimerer, da 

markedsreaktionernes effekt på prisen ikke forventes at være lige så stor som selve fusionens 

effekt på prisen.  

Da fusionssimuleringen bygger på væsentlig flere antagelser end IPR beregningerne, skal 

simuleringens resultat analyseres med vise forbehold og forsigtighed. Resultatet af simuleringen 

kan anvendes som argument for, at en forventet prisstigning muligvis vil ligge over niveauet på 

IPR, da simuleringen har vist, at der kan komme en priseffekt i hele discountmarkedet, men det er 

ikke muligt at sige, hvor stor denne effekt vil være. 

På trods af at der ligger to forskellige antagelser bag, så ligger resultatet af IPR ved iso-elastisk 

efterspørgsel sig tæt op af resultatet fra simuleringen. Selvom simuleringen lægger sig tæt op ad 
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dette resultatet, og begge resultater er højere end IPR ved lineær efterspørgsel, kan man ikke 

derudaf udlede, at IPR ved lineær efterspørgsel underestimerer prisstigningerne. Hvis 

efterspørgslen faktisk er lineær, kan man ikke bruge den iso-elastiske IPR, og simuleringen er 

baseret på adskillige antagelser, som giver et usikkert resultat.  

3.10 Resultaterne af en fusion mellem Netto og Fakta 

For at underbygge resultaterne og argumenterne fra testene af en hypotetisk fusion mellem Rema 

1000 og Aldi, har jeg også foretaget beregningerne på en fusion mellem Netto og Fakta. Netto og 

Fakta er de to største aktører på discountmarkedet, og det er derfor interessant, at se hvilket 

resultat metoderne vil give i denne case, og om forskellen mellem simulering og de nye metoder 

vil blive tydeligere. Fremgangsmåden er præcis som under fusionen mellem Rema 1000 og Aldi, og 

jeg vil derfor kun fremlægge resultaterne, som er angivet i Tabel 25. 

Tabel 25 - fusionsanalyser af en fusion mellem Netto og Fakta 

 Netto Fakta 

Markedsandele 37,70% 23,60% 

Påkrævede effektivitetsgevinster 5,72% 9,99% 

IPR normeret lineær eftersp. uden effektivitetsgevinster 2,14% 4,38% 

IPR normeret lineær eftersp. med effektivitetsgevinster på 0% 2,57% 4,00% 

IPR iso-elastisk eftersp. 6,22% 10,75% 

Resultat af simulering 12,80% 20,48% 

Resultaterne i Tabel 25 indikerer, at en fusion mellem Netto og Fakta vil skabe ikke-koordinerede 

virkninger i discountmarkedet. Som angivet i Tabel 25, finder de forskellige IPR beregninger, at 

fusionen vil medføre prisstigninger på mellem 2-11%. Simuleringen angiver dobbelt så store 

prisstigninger, som IPR ved iso-elastisk efterspørgsel angiver. Markedsandelene indgår i en stor del 

af simuleringen, hvorfor det må antages, at de er medvirkende til, at resultatet angiver forholdsvis 

store prisstigninger, da Netto og Fakta begge har høje markedsandele. Markedsandelenes 

størrelses er ikke altid proportional med de prisstigninger, som en fusion evt. vil forårsage, hvorfor 

en fusionssimuleringen, som er foretaget på baggrund af markedsandele, kan være enten 

uforholdsmæssig over- eller underestimeret.  
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Pga. alle antagelserne under simuleringen, skal den høje stigning analyseres med væsentlige 

forbehold, og jeg vil derfor ikke anbefale at stole blindt på resultatet. Simuleringen indikerer dog, 

at der eventuelt kan forekomme yderligere prisstigninger som følge af reaktionerne i markedet.  

 

4 Afrunding og konklusion 

4.1 Opsummering og vurdering af metoderne 

Selvom de nye metoder ikke er optimale, er de i mangel på bedre gode redskaber. Uden disse nye 

redskaber, ville konkurrencemyndighederne stadig kun have HHI at forholde sig til under 

fusionskontroller. Med de nye metoder er det forholdsvis nemt at finde de påkrævede 

effektivitetsgevinster som sikre, at priserne er uændret efter fusionen. På baggrund af de 

påkrævede effektivitetsgevinst er det muligt at vurdere, hvorvidt virksomhederne kan leve op til 

denne forventning og herved hindre prisstigninger. 

Hvis HHI beregninger angiver en risiko for, at der vil forekomme ikke-koordinerede virkninger ex-

post en given fusion, kan man anvende IPR beregninger til at angive det forventede niveau på 

prisstigningerne efter fusionen, hvilket gør det muligt at undersøge om de forventede 

prisstigninger er kritiske eller ej. Det er individuelt fra sag til sag, hvad en kritisk prisstigning er, og 

det vil være nødvendigt at tage stilling til dette under hver enkelt sag. 

Jeg vil for god ordens skyld opridse de fordele og ulemper, der er ved de forskellige metoder, som 

er gennemgået i afhandlingen. 

Fordele og ulemper UPP: 

Den simple UPP test kan angive retningen af prisændringen som følge af en fusion, hvilket er en 

fordel, da man ikke tidligere har været i stand til at lokalisere dette rimelig simpelt. UPP testen vil 

derfor være god at anvende i de sager, hvor man er i tvivl, om der vil komme en prisreaktion som 

følge af en fusion.  

En ulempe ved den simple UPP test er, at den kan angive, at en fusion ikke vil skabe et 

opadgående prispres som følge af effektivitetsgevinster, der er mindre end dem, som er påkrævet 

for, at priserne er uændret. Den simple test er mindre streng, da den ikke tager højde for 

eventuelle effektivitetsgevinster hos den anden part i fusionen. Jeg vil derfor anbefale, at man 
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anvender den UPP test, som tager højde for den anden parts eventuelle effektivitetsgevinst, og at 

man anvender den simple test som dobbelttjek i sine analyser, hvis man gerne vil have en UPP 

værdi i sine analyser. 

Resultatet af selve UPP testen uanset om, det er den simple eller komplekse, angiver en værdi, 

hvor man ikke kan analysere andet end, om prisen vil gå den ene eller anden vej efter fusionen. 

Derfor synes jeg personligt, at enten Werdens eller Shapiros ligning, hvor de påkrævede 

effektivitetsgevinster findes, er mere oplagt at anvende. Ved at sammenligne testresultatet med 

virksomhedernes opgivne effektivitetsgevinster, kan man hurtigt analysere, hvorvidt der vil 

komme et opadgående prispres eller ej. Jeg vil derfor anbefale at anvende en af disse to test. 

Fordele og ulemper IPR: 

Under fusionskontroller kan det være en fordel, hvis man kan forudsige forventede prisstigninger 

efter en fusion. IPR giver mulighed for at illustrere disse prisstigninger, og IPR kan være et godt 

redskab til at undersøge, hvorvidt en given fusion er kritisk for konkurrencen på det pågældende 

marked. IPR er dog baseret på antagelser omkring efterspørgslen, og man skal derfor analysere 

resultaterne med visse forbehold.  

Man kan blandt andet antage både normeret og generel lineær efterspørgsel. Det er et tradeoff, 

hvorvidt man vil anvende IPR ligningen for normeret eller generel lineær efterspørgsel. Hvis man 

antager generel lineær efterspørgsel, skal man kende de solgte mængder i virksomhederne, og 

resultatet kan være forbundet med usikkerhed, hvis man ikke har korrekt data for dette. IPR ved 

normeret lineær efterspørgsel kan forekomme simpel og afhænger af en normeret enhed, og 

derfor vil resultatet muligvis være påvirket af simpliciteten. 

Under antagelse af normeret lineær efterspørgsel har man mulighed for at anvende to forskellige 

ligninger, én der tager højde for effektivitetsgevinster, og én der ikke gør. Resultatet af de to 

ligninger, når begge effektivitetsgevinster er nul, er ikke ens. Det har ikke været muligt at 

lokalisere, hvorfor der opstår en forskel i resultatet ved de to forskellige ligninger. I sager, hvor de 

anmeldte effektivitetsgevinster er nul, vil jeg derfor anbefale, at man foretager begge beregninger 

for at tjekke, at forskellene ikke er store. I tilfælde af, at forskellen mellem resultaterne er store, 

og det ikke er til at vide hvilken model, der er bedst, er det måske meget godt at forholde sig til 

begge resultater. 
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Det er også muligt, at antage konstant elasticitet i efterspørgslen, og en sådan antagelse vil give 

højere illustrative priser end under antagelse om lineær efterspørgsel. Af denne årsag vil jeg 

anbefale, at man som følsomhedsanalyse beregner IPR ved iso-elastisk efterspørgsel, så man har 

et mål for, hvor store udsving den illustrative prisstigning kan forventes at have. Man kan derfor 

med fordel beregne de illustrative priser under de forskellige antagelser, og herved få angivet et 

interval for de illustrative prisstigninger ex-post fusion.   

Fordele og ulemper fusionssimulering 

Fusionssimuleringens store styrke er, at metoden tager højde for alle aktører på markedet, hvor 

IPR beregninger ser bort fra alle andre virksomheder på markedet og deres eventuelle reaktioner 

på fusionen. Det er forventeligt, at et marked ex-post en given fusion vil finde en ny ligevægt, og 

netop dette illustrerer fusionssimuleringen. 

Det er dog en stor ulempe, at man under en fusionssimulering ved antagelse af lineær 

efterspørgsel, er nødsaget til at tage forholdsvis mange antagelser. Simuleringen er kun baseret på 

diversion ratios og markedsandele, hvorfor resultatet skal analyseres med forbehold, da 

markedsandele kan forårsage misvisende resultater.   

Fusionssimuleringen er ikke en metode, som jeg vil anbefale at anvende i praksis, da resultatet er 

forbundet med for stor usikkerhed. Metoden har dog vist, at det ikke kan udelukkes, at IPR 

underestimerer eventuelle prisstigninger, og derfor skal man tage højde for dette i sine analyser af 

IPR. 

 

4.2 Konklusion 

Afhandlingen har belyst de nye analyse metoder UPP og IPR og vist hensigten og tankerne bag 

redskaberne, desuden er diversion ratio begrebet nøje beskrevet. De grundlæggende teoretiske 

afsnit danner grundlag for, at redskaberne kan blive anvendt på en empirisk case, som i denne 

afhandling er en hypotetisk fusion i dagligvarehandlen på discountmarkedet.  

De nye redskaber angiver forskellige måder, hvorpå det kan testes, hvorvidt der vil være et 

opadgående prispres ex-post en fusion. Når man i en fusionskontrol skal undersøge, hvorvidt der 

vil komme et opadgående prispres ex-post fusionen, vil jeg anbefale at anvende en af de metoder, 
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der finder de påkrævede effektivitetsgevinster, og herved udelade at finde UPP-værdierne, fordi 

jeg finder resultaterne af disse metoder mere sigende end selve UPP-værdierne. 

De sammenholdte resultater mellem UPP og IPR på den ene side og fusionssimulering på den 

anden side har vist, at det ikke kan udelukkes, at IPR beregninger underestimerer de forventede 

prisstigninger efter en fusion, og at resultatet endvidere afhænger af, hvad antagelser om 

efterspørgslen på markedet er.  

I IPR beregningerne fastholdes alle andre aktører på markedet, og man skal derfor tage højde for 

de manglende priseffekter i det resterende marked i sine analyser af IPR. Dog kan IPR angive et 

niveau for de forventede prisstigning ex-post fusionen, selvom der er mulighed for, at niveauet er 

underestimeret. Niveauet kan angive, om det vil være kritisk at godkende en fusion, eller om de 

forventede prisstigninger ikke vil være kritiske for forbrugerne og konkurrencen. 

Under fusionssimulering foretages mange antagelser, og jeg vil derfor ikke anbefale at anvende 

denne metode i praksis. Metoden har i denne afhandling vist, at som følge af prisstigninger i 

fusionsvirksomhederne vil der komme en effekt på resten af markedet, og dette vil højst 

sandsynligt lede til yderligere prisstigninger. Dette resultat kan anvendes til at konkludere, at man 

under IPR beregninger skal tage højde for, at der kan forekomme yderligere priseffekter på det 

pågældende marked. 

De nye redskaber er ikke uvæsentlige og trods de forbehold og antagelser, som man tager i 

metoderne, vil jeg konkludere, at UPP og IPR er gode redskaber i fusionskontrollen til at undersøge 

priseffekterne ved horisontale fusioner med differentierede produkter. 
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Appendix A – udledning af IPR ved normeret lineær efterspørgsel 

 

Følgende appendix viser udledningen af ligning 2.7.1 og 2.7.4, som angiver IPR ved lineær 

efterspørgsel hhv. med og uden synergi. Beregningerne bygger på Shapiro (2010b). 

For at kunne estimere den procentuelle ændring mellem før-fusions prisen og post-fusions prisen, 

er det nødvendigt at kende Bertrand ligevægten for før fusionen og post-fusions priserne. 

Shapiro definerer enhederne af hvert produkt, så hældningen på efterspørgselsfunktionen er -1. 

Ved normalisering af enhederne, kan efterspørgselskurverne opskrives hhv.  𝐷1 = 𝐴1 − 𝑃1 +

𝐷21𝑃2  for produkt 1 og 𝐷2 = 𝐴2 − 𝑃2 + 𝐷12𝑃1 for produkt 2. 

Før fusionen er virksomhed 1’s profit givet ved 𝜋1 = (�̅�1 − 𝐶1̅)(𝐴1 − �̅�1 + 𝐷21�̅�2), og dens 

optimale reaktionskurve fås ved løsning af 
𝑑𝜋1

𝑑𝑝1
= 0 ⟹ 2�̅�1 = 𝐴1 + 𝐶1̅ + 𝐷21�̅�2. Det samme gøres 

for virksomhed 2, hvis bedste reaktions kurve herved er 2�̅�2 = 𝐴2 + 𝐶2̅ + 𝐷12�̅�1. Bertrand 

ligevægten før fusionen er det par af priser (�̅�1, �̅�2), som opfylder begge ligninger: 

2�̅�1 = 𝐴1 + 𝐶1̅ + 𝐷21�̅�2 

2�̅�2 = 𝐴2 + 𝐶2̅ + 𝐷12�̅�1 

IPR uden synergi: 

Når fusionen er gennemført, er begge produkter ejet af samme firma, og profitten bliver derfor 

maksimeret samlet 𝜋1 + 𝜋2 = (𝑃1 − 𝐶1)𝑋1 + (𝑃2 − 𝐶2)𝑋2. Ved at foretage følgende to 

beregninger 
𝑑𝜋

𝑑𝑃1
= 0 og 

𝑑𝜋

𝑑𝑃2
= 0 fremkommer 

2𝑃1 = 𝐴1 + 𝐶1 + (𝐷12 + 𝐷21)𝑝2 − 𝐷12𝐶2 

2𝑃2 = 𝐴2 + 𝐶2 + (𝐷21 + 𝐷12)𝑃1 − 𝐷21𝐶1 

Ved at løse disse to ligninger fås post-fusions priserne 𝑃1
∗ og 𝑃2

∗. Da der ikke er nogen 

effektivitetsgevinster, gælder der, at er 𝐶�̅� = 𝐶𝑖, hvilket indsættes. 

Målet er at kende forskellen på før og efter fusionen, og derfor subtrakteres 

2�̅�1 = 𝐴1 + 𝐶1̅ + 𝐷21�̅�2 
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fra  

2𝑃1
∗ = 𝐴1 + 𝐶1̅ + (𝐷12 + 𝐷21)𝑝2

∗ − 𝐷12𝐶2̅ 

hvilket giver 2(𝑃1
∗ − �̅�1) = 𝐷21(𝑃2

∗ − �̅�2) + 𝐷12(𝑃2
∗ − 𝐶2̅). 

Det samme gælder for produkt 2: 2(𝑃2
∗ − �̅�2) = 𝐷12(𝑃1

∗ − �̅�1) + 𝐷21(𝑃1
∗ − 𝐶1). 

Ved at substituere ligningen for produkt 2 ind i ligning for produkt 1 fås 

2(𝑃1
∗ − �̅�1) =

1

2
𝐷21[𝐷12(𝑃1

∗ − �̅�1) + 𝐷21(𝑃1
∗ − 𝐶1̅)] + 𝐷12(𝑃2

∗ − 𝐶2̅) 

Ved samling  af (𝑃1
∗ − �̅�1) på venstre siden og tilføjelse af de røde led fås   

(4 − 𝐷21𝐷12)(𝑃1
∗ − �̅�1) = 𝐷21

2 (𝑃1
∗ − �̅�1 + �̅�1 − 𝐶1̅) + 2𝐷12(𝑃2

∗−�̅�2 + �̅�2 − 𝐶2̅) 

Igen samles (𝑃1
∗ − �̅�1) og ligningen for (𝑃2

∗ − �̅�2) substitueres ind igen 

(4 − 𝐷21𝐷12 − 𝐷21
2 )(𝑃1

∗ − �̅�1)

= 𝐷21
2 (�̅�1 − 𝐶1) + 𝐷12[𝐷12(𝑃1

∗ − �̅�1) + 𝐷21(𝑃1
∗ − 𝐶1̅)] + 2𝐷12(�̅�2 − 𝐶2̅) 

(𝑃1
∗ − �̅�1) flyttes til venstre siden og (�̅�1 − 𝐶1̅) udvides 

(4 − 𝐷21𝐷12 − 𝐷21
2 − 𝐷12

2 )(𝑃1
∗ − �̅�1)

= 𝐷21
2 (�̅�1 − 𝐶1̅) + 𝐷12𝐷21(𝑃1

∗ − 𝑃1̅ + 𝑃1̅ − 𝐶1̅) + 2𝐷12(�̅�2 − 𝐶2̅) 

Igen flyttes (𝑃1
∗ − �̅�1) til venstre siden 

[4 − (𝐷21 + 𝐷12)
2](𝑃1

∗ − �̅�1) = 2𝐷12(�̅�2 − 𝐶2̅) + 𝐷21(𝐷21 + 𝐷12)(�̅�1 − 𝐶1̅) 

Dividere med før fusions prisen 

[4 − (𝐷21 + 𝐷12)
2]

(𝑃1
∗ − �̅�1)

�̅�1

= 2𝐷12

(�̅�2 − 𝐶2̅)

�̅�2

�̅�2

�̅�1

+ 𝐷21(𝐷21 + 𝐷12)
(�̅�1 − 𝐶1̅)

�̅�1

 

Definerer før fusions margin �̅�𝑖 ≡
𝑃�̅�−�̅�𝑖

𝑃�̅�
 og indsætter 

[4 − (𝐷21 + 𝐷12)
2]

(𝑃1
∗ − �̅�1)

�̅�1

= 2𝐷12�̅�2

�̅�2

�̅�1

+ 𝐷21(𝐷21 + 𝐷12)�̅�1 ⇔ 

𝑰𝑷𝑹 =
(𝑷𝟏

∗ − �̅�𝟏)

�̅�𝟏

=

𝟐𝑫𝟏𝟐�̅�𝟐
�̅�𝟐

�̅�𝟏
+ 𝑫𝟐𝟏(𝑫𝟐𝟏 + 𝑫𝟏𝟐)�̅�𝟏

[𝟒 − (𝑫𝟐𝟏 + 𝑫𝟏𝟐)𝟐]
 

IPR med synergi: 
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Som noteret er post-fusions priserne (𝑃1
∗, 𝑃2

∗) løsningen til  

2𝑃1 = 𝐴1 + 𝐶1 + (𝐷12 + 𝐷21)𝑝2 − 𝐷12𝐶2 

2𝑃2 = 𝐴2 + 𝐶2 + (𝐷21 + 𝐷12)𝑃1 − 𝐷21𝐶1 

Udtrykket for 𝑃2 indsættes i 𝑃1’s ligning: 

2𝑃1
∗ = 𝐴1 + 𝐶1 + (𝐷12 + 𝐷21)

1

2
(𝐴2 + 𝐶2 + (𝐷21 + 𝐷12)𝑃1

∗ − 𝐷21𝐶1) − 𝐷12𝐶2 

Ganger igennem med to og samler 𝑃1
∗ på venstre siden, herved fås udtrykket for postfusionsprisen 

på produkt 1 

[4 − (𝐷21 + 𝐷12)
2]𝑃1

∗ = 2𝐴1 + 2𝐶1 + (𝐷12 + 𝐷21)(𝐴2 + 𝐶2 − 𝐷21𝐶1) − 2𝐷12𝐶2 

Før blev 𝐶1 og 𝐶2 taget for givet, da der ikke var effektivitetsgevinster. Det vil nu være en god idé 

at undersøge hvilken effekt de to marginalomkostninger har på postfusionspriserne. Derfor 

differentieres udtrykket for 𝑃1
∗ mht. hhv. 𝐶1 og 𝐶2 

𝜕𝑃1
∗

𝜕𝐶1

[4 − (𝐷21 + 𝐷12)
2] = 2 − 𝐷12(𝐷12 + 𝐷21) 

𝜕𝑃1
∗

𝜕𝐶2

[4 − (𝐷21 + 𝐷12)
2] = 𝐷21 − 𝐷12 

Den marginale prisændring ift. marginalomkostningerne er nu givet, desuden er 

effektivitetsgevinsterne 𝐸1𝐶1̅ og 𝐸2𝐶2̅ for hhv. produkt 1 og 2, den samlede effekt på 

postfusionsprisen mht. marginalomkostningerne vil være 

1

[4 − (𝐷21 + 𝐷12)2]
[(2 − 𝐷12(𝐷12 + 𝐷21)𝐸1𝐶1̅ + (𝐷21 − 𝐷12)𝐸1𝐶2̅)] 

Indsætter udtrykket �̅�𝑖 ≡
𝑃�̅�−�̅�𝑖

𝑃�̅�
⟺ 𝐶�̅� = 𝑃�̅�(1 − �̅�𝑖) 

1

[4 − (𝐷21 + 𝐷12)2]
[(2 − 𝐷12(𝐷12 + 𝐷21)𝐸1�̅�1(1 − �̅�1) + (𝐷21 − 𝐷12)𝐸1�̅�2(1 − �̅�2))] = 

1

[4 − (𝐷21 + 𝐷12)2]
[((2 − 𝐷12(𝐷12 + 𝐷21))𝐸1(1 − �̅�1) + (𝐷21 − 𝐷12)𝐸1

�̅�2

�̅�1

(1 − �̅�2))] 
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Dette er ændringen i prisen fra før til efter fusionen forårsaget af effektivitetsgevinsterne. Der vil 

stadig gælde det samme som i tilfældet uden synergier, hvor ændringen i priserne er givet ved 

(𝑃1
∗ − �̅�1)

�̅�1

=

2𝐷12�̅�2
�̅�2

�̅�1
+ 𝐷21(𝐷21 + 𝐷12)�̅�1

[4 − (𝐷21 + 𝐷12)2]
 

 

Derfor kan den samlede prisændring med synergier findes ved at trække 

effektivitetsgevinsteffekten fra dette udtryk, og herved fås det samlede udtryk for prisændringen 

fra før fusionen til efter fusionen: 

𝑷𝟏
∗ − �̅�𝟏

�̅�𝟏

=

[𝟐𝑫𝟏𝟐�̅�𝟐 − 𝑬𝟐(𝟏 − �̅�𝟐)(𝑫𝟐𝟏 − 𝑫𝟏𝟐)]
�̅�𝟐

�̅�𝟏
+ [𝑫𝟐𝟏(𝑫𝟐𝟏 + 𝑫𝟏𝟐)�̅�𝟏 − 𝑬𝟏(𝟏 − �̅�𝟏)(𝟐 − 𝑫𝟐𝟏(𝑫𝟏𝟐 + 𝑫𝟐𝟏))]

𝟒 − (𝑫𝟐𝟏 + 𝑫𝟏𝟐)
𝟐  

 

Appendix B – udledning af IPR ved generel lineær efterspørgsel 

Følgende appendix viser udledningen af ligning 2.7.5, som angiver IPR ved antagelse om generel 

lineær efterspørgsel og uden synergi. Udledningen bygger på Hausman et al. (2010). 

Før fusionen sætter hver virksomhed sin pris for at maksimere sin profit. Efterspørgslen er givet 

ved 𝐷1(𝑃1, 𝑃−1) og profitten er givet ved 𝜋1 = (�̅�1 − 𝐶1)�̅�1(�̅�1, �̅�−1). 

Førsteordens betingelsen og hermed hældningen på efterspørgslen er 

𝜕𝐷1(�̅�1, �̅�−1)

𝜕�̅�1

= −
𝐷1(�̅�1, �̅�−1)

�̅�1 − 𝐶1̅

= −
�̅�1

�̅�1 − 𝐶1̅

 

Den fusionerede virksomhed sætter priserne for at maksimere den samlede profit, som er givet 

ved  

𝜋𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 = (𝑃1 − 𝐶1)𝑄1 + (𝑃2 − 𝐶2)𝑄2 

Førsteordensbetingelsen mht. 𝑃1 er 

𝜕𝜋𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡

𝜕𝑃1
= 𝑄1 + (𝑃1 − 𝐶1)

𝜕𝑄1

𝜕𝑃1
+ (𝑃2 − 𝐶2)

𝜕𝑄2

𝜕𝑃1
= 0 ⟹ 
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(𝑃1 − 𝐶1)
𝜕𝑄1

𝜕𝑃1
+ (𝑃2 − 𝐶2)

𝜕𝑄2

𝜕𝑃1
= −𝑄1 

Ved at dividere igennem med 
𝜕𝑄1

𝜕𝑃1
  og anvende definitionen på diversion ratio 𝐷12 = −

𝜕𝑄2 𝜕𝑃1⁄

𝜕𝑄1 𝜕𝑃1⁄
 kan 

ligningen omskrives: 

(𝑃1 − 𝐶1) + (𝑃2 − 𝐶2)
𝜕𝑄2 𝜕𝑃1⁄

𝜕𝑄1 𝜕𝑃1⁄
= −

𝑄1

𝜕𝑄1 𝜕𝑃1⁄
⟺ (𝑃1 − 𝐶1) − (𝑃2 − 𝐶2)𝐷12 = −

𝑄1

𝜕𝑄1 𝜕𝑃1⁄
 

Da efterspørgslen er lineær, er 𝜕𝑄1 𝜕𝑃1⁄  og 𝐷12 konstanter, som ikke afhænger af prisen. Derfor er 

𝜕𝑄1 𝜕𝑃1 =⁄ 𝜕𝑄1 𝜕�̅�1 = −
�̅�1

�̅�1−�̅�1
⁄ , og dette kan indsættes: 

(𝑃1 − 𝐶1) − (𝑃2 − 𝐶2)𝐷12 = −
𝑄1

−
�̅�1

�̅�1 − 𝐶1̅

⟺ (𝑃1 − 𝐶1) − (𝑃2 − 𝐶2)𝐷12 =
𝑄1(�̅�1 − 𝐶1̅) 

�̅�1

 

Erstatter 𝑃𝑖  med �̅�𝑖 + ∆𝑃𝑖 

(�̅�1 + ∆𝑃1 − 𝐶1) − (�̅�2 + ∆𝑃2 − 𝐶2)𝐷12 =
𝑄1(�̅�1 − 𝐶1̅) 

�̅�1

 

Dividere igennem med �̅�1 

(�̅�1 − 𝐶1)

�̅�1

+
∆𝑃1

�̅�1

−
(�̅�2 + ∆𝑃2 − 𝐶2)𝐷12

�̅�1

=
𝑄1(�̅�1 − 𝐶1̅) 

�̅�1�̅�1

⟺ 

∆𝑃1

�̅�1

−
(�̅�2 + ∆𝑃2 − 𝐶2)𝐷12

�̅�1

=
𝑄1(�̅�1 − 𝐶1̅) 

�̅�1�̅�1

−
(�̅�1 − 𝐶1)�̅�1

�̅�1�̅�1

⟺ 

∆𝑃1

�̅�1

−
(�̅�2 + ∆𝑃2 − 𝐶2)𝐷12

�̅�1

=
(�̅�1 − 𝐶1̅) 

�̅�1�̅�1

(𝑄1 − �̅�1) 

Pga. lineariteten i efterspørgslen er ledet i højresiden (𝑄1 − �̅�1) givet ved 

𝑄1 − �̅�1 =
𝜕𝑄1

𝜕𝑃1
∆𝑃1 +

𝜕𝑄1

𝜕𝑃2
∆𝑃2 

Indsætter udtrykket for  
𝜕𝑄1

𝜕𝑃1
 og forlænger brøkkerne: 
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𝑄1 − �̅�1 = −
�̅�1

�̅�1 − 𝐶1̅

∆𝑃1

�̅�1

�̅�1

+
𝜕𝑄2 𝜕𝑃2⁄

𝜕𝑄2 𝜕𝑃2⁄

𝜕𝑄1

𝜕𝑃2
∆𝑃2

�̅�2

�̅�2

⟺ 

𝑄1 − �̅�1 = −
�̅�1�̅�1

�̅�1 − 𝐶1̅

∆𝑃1

�̅�1

+
𝜕𝑄1 𝜕𝑃2⁄

𝜕𝑄2 𝜕𝑃2⁄

𝜕𝑄2

𝜕𝑃2
∆𝑃2

�̅�2

�̅�2

⟺ 

𝑄1 − �̅�1 = −
�̅�1�̅�1

�̅�1 − 𝐶1̅

∆𝑃1

�̅�1

+ 𝐷21

�̅�2�̅�2

�̅�2 − 𝐶2̅

∆𝑃2

�̅�2

 

Udtrykket for 𝑄1 − �̅�1 kan nu indsætter i den fulde ligning og ved at omarrangere fås følgende 

udtryk 

2
∆𝑃1

�̅�1

− (
�̅�2

�̅�1

𝐷12 +
�̅�1 − 𝐶1

�̅�2 − 𝐶2

∗
�̅�2𝑄2

�̅�1𝑄1

𝐷21)
∆𝑃2

�̅�2

=
�̅�2 − 𝐶2

�̅�1

𝐷12 

En tilsvarende ligning kan udledes for produkt 2. Dette giver to ligninger med to ubekendte, og 

vha. Cramers regel35 kan løsningen af ligningssystemet angive IPR ved generel lineær 

efterspørgsel. IPR er herved udtrykt ved 

 

𝑷𝟏
∗ − �̅�𝟏

�̅�𝟏

=
∆𝑷𝟏

�̅�𝟏

=

𝟐𝑫𝟏𝟐
�̅�𝟐 − �̅�𝟐

�̅�𝟏
+ 𝑫𝟏𝟐𝑫𝟐𝟏�̅�𝟏 +

(�̅�𝟏 − �̅�𝟏)
𝟐

(�̅�𝟐 − �̅�𝟐)�̅�𝟏

𝑸𝟐

𝑸𝟏
(𝑫𝟐𝟏)

𝟐

𝟒 − 𝟐𝑫𝟏𝟐𝑫𝟐𝟏 −
(�̅�𝟐 − �̅�𝟐)
(�̅�𝟏 − �̅�𝟏)

𝑸𝟏

𝑸𝟐
(𝑫𝟏𝟐)𝟐 −

(�̅�𝟏 − �̅�𝟏)
(�̅�𝟐 − �̅�𝟐)

𝑸𝟐

𝑸𝟏
(𝑫𝟐𝟏)𝟐

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
35 Cramers regel giver et udtryk for løsningen til et lineært ligningssystem, hvor antallet af ligninger er lig antallet af 
ubekendte, i de tilfælde hvor der eksisterer en løsning. 
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Appendix C – udledning af IPR ved iso-elastisk efterspørgsel 

Følgende appendix viser udledningen af ligning 2.7.7, som angiver IPR ved iso-elastisk 

efterspørgsel i det symmetriske tilfælde og uden synergi. Udledningen bygger på Shapiro (2010b). 

Ved antagelse om konstant efterspørgsels elasticitet, falder elasticiteten i det symmetriske 

tilfælde fra før-fusions niveauet på 𝜀 til post-fusions niveauet 𝜀(1 − 𝐷), da konkurrencen 

indskrænkes.  

Ændringen i efterspørgslen som følge af en prisstigning kan opskrives som summen ag 

𝜕𝐷1
𝜕𝑝1

⁄ = 

Efterspørgslen på hvert produkt er givet ved 𝐷𝑒𝑓𝑡.𝑠𝑝. og profitten før fusionen er 

𝜋 = 𝐷𝑒𝑓𝑡.𝑠𝑝. ∗ (𝑃 − 𝐶) 

Den optimale reaktionskurve bliver da 

𝜕𝜋

𝜕𝑃
=

𝜕𝐷𝑒𝑓𝑡.𝑠𝑝.

𝜕𝑃
(�̅� − 𝐶̅) + 𝐷𝑒𝑓𝑡.𝑠𝑝. = 0 ⟹ 

Ganger igennem med 𝑃/𝐷𝑒𝑓𝑡.𝑠𝑝. 

𝑃

𝐷𝑒𝑓𝑡.𝑠𝑝.

𝜕𝐷𝑒𝑓𝑡.𝑠𝑝.

𝜕𝑃
(�̅� − 𝐶̅) + �̅� = 0 ⟹ 

Anvender definitionen på priselasticiteten 

−𝜀(�̅� − 𝐶̅) + �̅� = 0 ⟹ 

Rokerer rundt på ledne og finder herved et udtryk for P 

�̅� =
𝐶̅

1 −
1
𝜀

 

Marginen 𝑀 er derfor givet ved 
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𝑀 =
�̅� − 𝐶̅

�̅�
=

𝐶̅

1 −
1
𝜀

− 𝐶̅

𝐶̅

1 −
1
𝜀

=

1

1 −
1
𝜀

− 1

1

1 −
1
𝜀

=
1

𝜀
 

Efter fusionen er marginen derfor givet ved 

𝑃∗ − 𝐶̅

𝑃∗
=

1

𝜀(1 − 𝐷)
 

, da 𝜀 ⟶ 𝜀(1 − 𝐷), og post-fusions prisen må blive 

⟹ 𝑃∗ =
𝐶

1 −
1

𝜀(1 − 𝐷)

 

For at ligningen kan holde må post-fusions elasticiteten være større end en, 𝜀(1 − 𝐷) > 1. Ved at 

indsætte 𝑀 =
1

𝜀
 giver uligheden 1 − 𝐷 > 𝑀 ⟺ 𝐷 + 𝑀 < 1. Dette er årsagen til at diversion 

ratioen ikke må være for stor, og slet ikke hvis før-fusions marginen er stor. 

Prisstigningen kan nu findes: 

𝑃∗ − �̅�

�̅�
=

𝐶

1 −
1

𝜀(1 − 𝐷)

−
𝐶̅

1 −
1
𝜀

𝐶̅

1 −
1
𝜀

 

Der er ingen effektivitetsgevinster, hvorfor 𝐶 = 𝐶̅. Tæller og nævner forlænges med 
1

�̅�𝜀(1−𝐷)
, dvs. 

1
𝜀(1 − 𝐷) − 1

−
1

𝜀(1 − 𝐷) − (1 − 𝐷)
1

𝜀(1 − 𝐷) − (1 − 𝐷)

=

1
𝜀(1 − 𝐷) − 1

−
1

(𝜀 − 1)(1 − 𝐷)
1

(𝜀 − 1)(1 − 𝐷)

 

Igen forlænges tæller og nævner nu med (𝜀 − 1)(1 − 𝐷) 

(𝜀 − 1)(1 − 𝐷)

𝜀(1 − 𝐷) − 1
− 1 =

(𝜀 − 1)(1 − 𝐷) − 𝜀(1 − 𝐷) + 1

𝜀(1 − 𝐷) − 1
=

𝜀 − 𝐷𝜀 − 1 + 𝐷 − 𝜀 + 𝐷𝜀 + 1

𝜀(1 − 𝐷) − 1
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⟹
𝐷

𝜀(1 − 𝐷) − 1
 

Anvender 𝑀 = 1/𝜀  

𝐷

(1 − 𝐷)
𝑀 − 1

=
𝐷

(1 − 𝐷) − 𝑀
𝑀

⟹ 

𝑷∗ − �̅�

�̅�
=

𝑫𝑴

𝟏 − 𝑫 − 𝑴
 

IPR i den symmetriske case under antagelse af iso-elastisk efterspørgsel og ingen synergi er 

hermed udledt. 



 
 

Bilag 1 - Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 
 

Spm. 3: Butik hvor sidste indkøb blev foretaget 
Rema 
1000 

Aldi Netto Fakta Lidl Kiwi 

234 83 309 193 107 23 

Spm.5: Hvis den butik, du købte ind i sidst, var permanent lukket, hvor ville du så have købt ind i stedet? 

Rema1000 - 11 38 35 19 6 

Aldi 8 - 13 5 9 0 

Netto 46 20 - 62 28 4 

Fakta 41 12 55 - 11 1 

Lidl 17 17 19 7 - 2 

Kiwi 2 2 3 4 1 - 

Andre dagligvarebutikker 103 18 166 75 31 9 

Blank 6 2 6 3 5 0 

Husker ikke 11 1 9 2 3 1 

Total 234 83 309 193 107 23 

Spm.6: Hvis alle butikker i kæden, var lukket, hvor ville du så have købt ind? 

Rema1000 0 - 8 2 2 0 

Aldi 0 0 4 - 2 0 

Netto 6 2 0 7 4 - 

Fakta 6 2 18 0 - 0 

Lidl 1 0 - 2 0 0 

Kiwi 0 0 0 0 0 0 

Andre dagligvarebutikker 9 0 30 5 4 0 

Blank 212 79 246 176 95 23 

Husker ikke 0 0 0 0 0 0 

Total 234 83 306 192 107 23 
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Butik hvor sidste indkøb blev foretaget 
Rema 
1000 

Aldi Netto Fakta Lidl Kiwi 

Spm.7: Hvis du vidste inden dit sidste køb, at priserne var steget med 5 til 10 procent, hvad ville du så have gjort? 

Jeg ville fortsat have handlet i  94 33 109 55 44 8 

Jeg ville ikke længere have handlet i  , men jeg ville have købt produkterne i en anden butik 90 33 148 107 39 11 

Jeg ville slet ikke købe produkterne længere 3 1 5 7 7 1 

Ved ikke 47 16 47 24 17 3 

Blank 0 0 0 0 0 0 

Total  234 83 309 193 107 23 

Spm.8: Hvor meget skulle priserne stige, før du ville vælge at handle ind i en anden dagligvarebutik? 

11-15 pct. 26 6 33 23 11 2 

16-20 pct. 28 9 21 12 12 1 

21-30 pct. 4 3 4 1 1 1 

Mere end 30 pct. 0 3 2 0 2 0 

Ved ikke 36 12 49 19 18 4 

Blank 140 50 200 138 63 15 

Total 234 83 309 193 107 23 

Spm.9: I hvilken butik ville du så købe produkterne? 

Rema1000 0 5 30 27 6 3 

Aldi 5 0 12 4 4 1 

Netto 24 6 1 47 13 3 

Fakta 15 4 46 0 4 1 

Lidl 15 9 19 8 0 0 

Kiwi 0 1 1 1 0 0 

Andre dagligvarebutikker 26 7 32 16 11 3 

Blank 149 51 168 90 69 12 

Husker ikke 0 0 0 0 0 0 

Total 234 83 309 193 107 23 
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