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Forbrukertilliten holder seg  

•Forbrukertilliten holder seg 

oppe 

 

•Også når vi ser på tallene 

for egen økonomi 

 

 
• Merknad: Juli 2007 – 2010 er her satt til 

gjennomsnittet av juni og august ettersom 

juliobservasjoner mangler for denne perioden 
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Vi møtte fall i reallønn med lavere sparing 



4 

Prisstigningen på importvarer har kommet ned igjen  



Vi ser for oss: 

•Fortsatt svak krone 

 

•Fortsatt lave renter 

 

•Klart lavere prisstigning enn i fjor 

 

•Noe sterkere vekst i norsk økonomi – men sprekt 

blir det ikke 
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Detaljomsetningsindeksen viser for lave tall 
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Stabil vekstrate 



Dagligvare/kiosk: 40 prosent av detaljomsetningen 

• Æ: 

• Nye 

fordelsprogrammer og 

sesongpriskriger 

 

• Lavpris tar 

markedsandeler og blir 

likere supermarkeder 

 

• Dagligvarer på nett 

fortsatt liten andel 

 

• Veldig fokus på mat i 

mange sammenhenger 

 

 

18.03.2013 

 

Mrd kroner 

ekskl. moms 

 

Anslag 

Verdivekst, % 

 

Prognose 

Verdivekst, % 

Bransje 2015 2016 2017 

Dagligvarer/ 

kiosk 

174 4 4 

Detalj i alt 424 4 4,5 

Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra 

terminstatistikk(SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin 



Sportsbransjen: Mange nyetableringer i fjor høst 

• Service, tjenesteinnhold 
vokser 

 

• Lavpriskonkurransen 
vokser. Stormarkeder tar 
markedsandeler 

 

• Netthandel øker kraftig 

 

• Fortsatt nisjebutikker som 
klarer seg godt 

 

• Snøforholdene negativt 
for bransjen 
 

 

 
18.03.2013 

 

Mrd kroner 

ekskl. moms 

 

Anslag 

Verdivekst, % 

 

Prognose 

Verdivekst, % 

Bransje 2015 2016 2017 

Sport 15 5 4 

Detalj i alt 424 4 

 

4,5 

Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra 

terminstatistikk(SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin 



Klesbransjen: Mindre prisoppgang fremover  

• Prisene kom opp etter 

20 år med fall 

 

• Hard konkurranse 

bremser prisoppgang  

• de store kjedene ser ut 

vil å være mer 

forsiktige enn de små 

 

• Sport og netthandel 

viktige konkurrenter 

 
 

 

 

 
18.03.2013 

 

Mrd kroner 

ekskl. moms 

 

Anslag 

Verdivekst, % 

 

Prognose 

Verdivekst, % 

Bransje 2015 2016 2017 

Klær 32 1 2 

 

Detalj i alt 424 4 4,5 

Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra 

terminstatistikk(SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin 



Kosmetikkbransjen: Mange konkurrenter 

•Forhåndsbestilling 
taxfree 

 

•De største kjedene 
øker både i antall 
butikker og omsetning 

 

•Vekstvinner i 2016 

 

•Andre store 
salgskanaler er 
dagligvare, klær, 
apotek og netthandel 

 

18.03.2013 

 

Mrd kroner 

ekskl. moms 

 

Anslag 

Verdivekst, % 

 

Prognose 

Verdivekst, % 

Bransje 2015 2016 2017 

Kosmetikk 5 6 5 

Detalj i alt 424 4 4,5 

Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra 

terminstatistikk(SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin 



Skobransjen: Litt bedre etter mange svake år 

• Nett, sport og klær er 

harde konkurrenter 

 

• Antall butikker har gått ned 

 

• Bransjen selger om lag 2 

av 3 sko som selges i 

Norge 

 

• 5 store kjeder dominerer 

bransjen 

 

• Forsiktig optimisme i 

bransjen 

 

 

 

 

18.03.2013 

 

Mrd kroner 

ekskl. moms 

 

Anslag 

Verdivekst, % 

 

Prognose 

Verdivekst, % 

Bransje 2015 2016 2017 

Sko 4 1 1 

Detalj i alt 424 4 4,5 

Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra 

terminstatistikk(SSB).  Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin 



Bredt vareutvalg ellers  (”lavpris”) vokser fortsatt 

•Bransjen domineres av 

lavpriskonsepter 

 

•Flere etablerer seg nå 

også: 

• I kjøpesentra 

• I mindre byer 

 

•Gode på sesong 

 

•Vekstvinner de to siste 

årene 

18.03.2013 

 

Mrd kroner 

ekskl. moms 

 

Anslag 

Verdivekst,% 

 

Prognose 

Verdivekst, 

% 

Bransje 2015 2016 2017 

Bredt vare- 

utvalg ell. 

12 6 5 

Detalj i alt 424 4 4,5 

Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring 

fra terminstatistikk(SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin 



Møbler: Mer normal prisutvikling fremover  

•Prisvekst har gitt økt 

omsetning, volumene 

har gått ned 

 

•High-end går bra  

 

•Netthandel – og elektro 

på kjøkken – viktige 

konkurrenter 

 
 

18.03.2013 

 

Mrd kroner 

ekskl. moms 

 

Anslag 

Verdivekst, % 

 

Prognose 

Verdivekst, % 

Bransje 2015 2016 2017 

Møbler 18 3 4 

Detalj i alt 424 4 4,5 

Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring 

fra terminstatistikk(SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin 



Elektrobransjen: Nyhetsdrevet bransje 

• Spiser seg inn på 

møbelmarkedet 

 

• Integrerte hvitevarer 

 

• Smart-produkter 

(armbånd, klokker, 

robotstøvsuger) 

 

• Tjenesteandelen av 

omsetningen fortsatt i 

vekst  

 

• DAB? 

 

 

 

 

 

 

 

18.03.2013 

 

Mrd kroner 

ekskl. moms 

 

Anslag 

Verdivekst,% 

 

Prognose 

Verdivekst, % 

Bransje 2015 2016 2017 

Elektro 

bransjen 

20 3 3 

Detalj i alt 424 4 4,5 

Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring 

fra terminstatistikk(SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin 



Byggvarehandelen: Veksten fortsetter 

• Hyttemarkedet fortsatt i 

god vekst 

 

• Nordmenn er 

«verdensmestre» i 

oppussing 

 

• Netthandel øker her og 

 

• Regionale forskjeller 

 

 

18.03.2013 

 

Mrd kroner 

ekskl. moms 

 

Anslag 

Verdivekst, % 

 

Prognose 

Verdivekst i % 

Bransje 2015 2016 2017 

Byggvarehus 28 5 5 

Detalj i alt 424 4 4,5 

Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring 

fra terminstatistikk(SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin. 
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Om lag samme vekst i verdi,  

mindre prisvekst gir vekst også i volum i 2017 
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Takk for oppmerksomheten   

lh@virke.no 



Konjunkturseminar februar 2017 

Det skapes ikke nok arbeidsplasser 
Vibeke Hammer Madsen 



En viss optimisme, på kort sikt…   
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       Undersøkelse: Virkes medlemmer. 1400 respondenter. Utført uke 4 2017.  

23% 

67% 

10% 

0% 20% 40% 60% 80%

Planlegger din virksomhet å endre antall ansatte de neste seks månedene? 

Ja, redusere antall ansatte 

Holde antall ansatte uendret 

Ja, øke antall ansatte  
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Urovekkende utvikling  



Digitaliseringen utfordrer alt og alle  

• Alle næringer 

• Alle utdannelsesgrupper, men de lavt utdannede mest 

• Ingen åpenbare store, nye sysselsettere 

 
22 



Fem grep: 

Vi trenger en politikk for lønnsomme arbeidsplasser  
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Gjør det attraktivt å investere 

Mindre byråkrati for den typiske 

norske virksomheten  

Slipp flere private til i det offentlige – 

på like vilkår! 

Hev statusen på læringen i 

arbeidslivet 

Gjør det enklere å inkluderer de 

utenfor 


