
Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke 

Dagligvareportal – hva vil 
Stortinget og folket ha? 



Agenda 

Dagens dagligvaremarked, fra fugleperspektiv 

Forbrukertrender 

Stortingets bestilling 

… og utfordringer ved å svare på den.  

… i kundens 
tidsalder… 
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Dagligvaremarkedet i endring 
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Dagligvarekjedene 
konsolideres 

Mer mat omsettes i 
nye 

markedskanaler 

Pris 
Lokalprodusert 
og/eller effektivt 



Markedsutvikling fremover 
2015: Fra fire store til tre 

Coop/ICA-avtalen 

• 4. mars 2015 godkjente Konkurransetilsynet 

Coop sitt oppkjøp av ICA (verdi 2,5 mrd. kroner) 

• Forutsetning: salg av 100 utsalgssteder til 

NorgesGruppen og Bunnpris. 

• + REMA var kjapp til å overta en del 

leiekontrakter 
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Trend: Lavpris i vekst 

• Alle kjeder har satset på – og videreutviklet lavprissegmentet de senere årene 

• Lavprismarkedet utgjør nå ca. 62 % av markedet – mot 50 % i 2008 = 400 flere 

lavprisbutikker. 

• Det er en tydelig trend at lavpriskonsepter som Kiwi, REMA 1000, Bunnpris, COOP prix, 

COOP Extra og Rimi har fått et økende vareutvalg – med fokus på ferskvare og typiske 

”weekend”-produkter. 

• Supermarkedkonsepter, som MENY, tjener etter mange års hardt arbeid nå også penger.  
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”Mens man tidligere måtte i 

flere butikker for å få alt man 

ønsket seg, holder det nå 

med én - nesten alltid.” 
 

 

Kunde, lavprisbutikk 



Polarisering:  



Hva etterspør kundene? 
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Eventyrlig vekst i 

lokalmat:  

 

•16,5% fra 2013 til 

2014, i følge AC 

Nielsen 

 

•Tre ganger så høy 

vekst i lokalmat-

markedet som i 

markedet generelt!  



Nye markedskanaler for mat 

Vekst i formelle og uformelle salgskanaler 

• tradisjonelle dagligvarebutikker, 

• spesialforretninger med mat og drikkevarer, 

• kiosk, bensinstasjon og servicehandelsbutikker, 

• gårdsbutikker, små lokale markeder og 

torghandel 

• grensehandel (Norges 4. største 

dagligvarebutikk). 

BONDENS MARKED2 er et eksempel på 

Ex. Bondens marked 

• Etablert av Norsk Landbrukssamvirke i 2003. 

• Markeder i ca. 25 byer og tettsteder 

• Omsetter for drøyt 58 mill. kroner.  

• Ideell stiftelse, stiftet av Norsk 

Landbrukssamvirke, Norges Bondelag, Norsk 

Bonde- og småbrukarlag, HANEN og Oikos. 
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Netthandel med mat 

• Foreløpig under 1 % av samlet 

dagligvareomsetning på nett 

• Nettaktører med «matkasser» med 

måltidsløsninger levert rett hjem på døren gjør det 

best. 

• Rene netthandelsaktører med mat (basert på 

pick-up-points) sliter foreløpig. Rimi-

Hagen/Komplett satser nå gjennom Rapid.  

• Dagligvarekjedene sitter foreløpig på gjerdet  
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Men få handler mat på nett: 



Grønn fremgang – men vi  bryter ikke fartsgrensen 

enda…  
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Økologiske 
varer steg 
med nær 
30% i 2014 

Fairtrade-
produkter 
økt med 
7,1% i 
2014 

Lokalmat i 
sterk vekst 



Vil kunden endre kjøpsadferd?  

I dårligere tider søker vi ofte mot det «nære» 

• Blir det større fokus på verdi for 

pengene, private label og netthandel 

• Mindre fokus på luksusvarer, spise 

ute, vise seg frem 

• Tidens helt er familiemennesket og 

den lokale kjøpmann, mens tidens 

skurk er den unge 

investeringsrådgiveren med luksusbil. 

• Fra cupcakes og kaffe latte til 

mormors eplekake og filterkaffe (fordi 

vi har tid til å lage den hjemme…) 

• Sunn fornuft og det sikre valg hersker i 

(nesten) alle kjøpsbeslutninger 
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I tider med svakere tider… 

• Mellommarkedet deles i to: 

• En dag shopper vi i billig butikker, en 

annen dag i luksusbutikker. 

• Vi går på Kiwi i ukedagene, Ultra og 

Strøm-Larsen i helgene. 

• «dritten i midten» skal ut… 
 

Og polariseringen av markedet forsterkes 



Forbrukertrender 

Jordnær trend med moderne vri:  

 

Pris  

Enkelhet 

Nytelse 

Autentisk 

Sunnhet 

Naturlighet 

Leve lenger 

Kortreist/lokal 

Miljø og samfunnsansvar 

Hvem vil forvente at virksomhetene skal tilby 

bærekraftige produkter og tjenester?  
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Hva har Stortinget bedt om?  
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Komiteen viser til at det de siste månedene har blitt aktualisert en debatt i det 

offentlige ordskiftet om mattrygghet og forbrukerhensyn, særlig knyttet til 

antibiotikabruk og –resistens.  

 

Komiteen viser til at det er på denne bakgrunn at forslagsstillerne fremmer et forslag 

om opprinnelsesmerking av mat, og opprettelse av en dagligvareportal.  

 



Hva har Stortinget bedt om? (2) 
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Flertallet ser det som viktig å sikre informasjon til forbrukerne gjennom etablering av en 

dagligvareportal, som gir sammenlignbar informasjon  om næringsinnhold, ingredienser, pris, 

opprinnelse for produktet, allergener, og hvor varen kan kjøpes.  

 

Målet med en slik informasjonsløsning skal være å legge til rette for at den enkelte forbruker 

skal kunne gjøre bedre og informasjonsbaserte valg, og bidra til skjerpet 

konkurranse i markedet.  

 

Flertallet mener at dette tiltaket (…) vil legge til rette for at det blir enklere for forbrukerne å 

gjøre opplyste valg basert på kriterier som kvalitet, innhold og pris, men også ut fra dyrevern 

og miljøhensyn.  



Hva har Stortinget bedt om? (3) 
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Flertallet viser til at en dagligvareportal kan øke markedsadgangen til 

småskala-aktører, som i dag ikke selger sine produkter i de store 

dagligvarekjedene.  

Ved at informasjonen i portalen er gratis og offentlig tilgjengelig, kan både 

frivillige organisasjoner og næringsaktører benytte dataene til å 

utvikle gode forbrukertjenester i ulike digitale formater.  
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Takk for meg! 
 

Ingvill.storksen@virke.no 


