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På 1980-tallet var det disse to som styrte verden



I 2018 er det disse to 

Foto: EPA Foto: Bloomberg
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- 40 %

Når fysiske butikker legger ned
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#1 

Status norsk handel



Norges største private sysselsetter, men avtakende betydning
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1990 2016

Ulike næringers andel av alle årsverk i Norge

Kilde: SSB, Nasjonalregnskapet



Mange bedrifter, men nedadgående trend

Kilde: SSB, strukturstatistikk og konkursstatistikk 



Norsk handel taper markedsandeler til utlandet og tjenester

78%

31%

Fysisk butikkhandel 
i Norge

15%

Netthandel av 
varer i utlandet

225%

Nordmenns 
varekonsum i utlandet

Tjenester

62%

Netthandel av 
varer i Norge

Prosentvis vekst 2011 - 2016
Kilde: Virke Analyse, SSB, Norges Bank 



…og vi har bare sett starten



Når får du ditt Uber-moment?
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#2 

Sentrale drivere



Alle påvirkes av de store driverne – teknologi driver det meste

Demografi Teknologi Forbrukeradferd



Urbanisering: Over halvparten av Norges befolkning bor i de 10 største 

byområdene og andelen er økende



«Eldrebølgen» slår inn nå



Den digitale forbruker



20

Mobil, mobil, mobil
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97 %
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The whole experience = the new currency

Framtidens forbruker

 Er connected 24/7

 Forventer sømløshet mellom kanaler –

fysisk og digitalt

 Mer opptatt av tjenester og opplevelser

 Krever god service i alle ledd

 Forventer skreddersøm og 

personifisering

 Forventer transparens i priser



…og verdikjede
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Vi optimaliserer oss selv, tiden vår og 

hva og hvordan vi ønsker å handle

Være sitt beste og mest perfekte
Man vil sette sitt eget preg på ting

Maks mental og fysisk treningseffekt
Sporten i å finne de smarteste og beste kjøpene
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Vi hyperadapterer
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Hva synes du om meg?

•2012 vs. 2016
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2012 vs. 2016
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•2012 vs. 2016

Vi kommuniserer på nye måter…



Big data muliggjør målretting



Kunstig intelligens muliggjør bedre kjøpsopplevelse, mer effektiv markedsføring og 

prediktiv distribusjon



Og kunstig intelligens kan også snakke!
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#3 

New retail



Butikk 2.0

“We don’t care if you buy. We 

want to engage you and help you 

reach your goals. Given that you 

can purchase nearly 90 % of 

what’s in the store online, our job 

is to create a relationship with 

you, the customer, and the 

brand.”
Nike Soho Employee



Færre og eksklusive partnere, mere D2C



«Keep it simple in the front and sophisticated in the back» 
James Curleigh, President of Levi´s

Tydelige, distinkte og ærlige brands og produkter – med mening
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Winning in the Any Era
Any time. Any device. Anywhere. Any way. 



Convenience is the new lojalty



«Pure e-commerce will be reduced to a traditional 
business and replaced by the concept of New Retail – the 
integration of online, offline, logistics and data across a 

single value chain» 
Jack Ma, Founder and Chairman of Alibaba



Aktørene som disrupterer en bransje kommer sjelden fra bransjen selv...



Et paradigmeskifte for norsk handel

Økosystemer overtar for tradisjonelle verdikjeder

• Færre butikker – ny rolle

• Lager og logistikk blir relativt sett viktigere 

• Skala blir ekstremt viktig

• Færre, men større aktører – flere av dem globale

Norsk handel anno 2030

• 700 mrd legges igjen i Norge

• 150 mrd går til utlandet

• 30.000 færre årsverk



Takk for meg!

Bror William Stende

bws@virke.no

«If you have everything under control, you’re
not moving fast enough»

Antonio Andretti

mailto:bws@virke.no

