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Ledende indikatorer bikker ned Energikrise i Europa 



• Det viser seg at rentene ble holdt lavt for lenge –
at prisøkningene ikke var midlertidige som 
sentralbankene antok

• Bakpå i Norge og, men Norges Bank skal ha at de 
startet rentehevingene tidlig

• Ikke bare høy prisstigning, men bredt basert:

• Slett ikke bare energi og mat som går kraftig opp i 
pris

Høy prisvekst i mange land trekker inn kjøpekraft



• ¼ er de «normale» skrittene som tas…

• Men som dere ser tas det kraftigere i 
fra tid til annen

Sentralbanksjefen:

«Norges Bank kan ikke påvirke de 
internasjonale råvareprisene eller 
fyllingsgraden i vannmagasinene. Den 
prisstigningen som skyldes slike forhold, 
ligger utenfor vår kontroll. Men vi kan 
motvirke at den høye prisveksten biter 
seg fast.»

Styringsrentene heves – her representert ved Norges Bank



Usikkerheten oppleves større enn på lenge - forbrukertillit har stupt i mange land

• Anslagene for internasjonal økonomi kraftig nedjustert siden våren, og mange venter resesjon både i Europa og 
USA

• Svakere vekst internasjonalt trekker (selvsagt) ned for Norge, men det går trolig noe bedre enn i landene rundt 
oss

• Der andre taper på høye energipriser, tjener vi 

• Landbrukspolitikken bidrar til at høye matvarepriser internasjonalt slår mindre inn hos oss

• Det ligger an til god vekst i oljeinvesteringene til neste år

• Men vi har også et inflasjonsproblem, og renteoppgangen vil merkes godt i Norge

Trolig mer begrensede utslag i Norge enn i mange andre land



Den gradvise normaliseringen av forbruksmønsteret fortsetter

• Det er ingen mangel på bekymringer:

• Energikrise

• Krigen/geopolitisk konfliktnivå

• Pandemien

• Renteutviklingen

• Forbrukertilliten har stupt 

• …

• Det snakkes mindre om det som kan trekke 
opp:

• Lav arbeidsledighet

• Høy sysselsetting

• Velfylte sparekonti etter pandemien



Vi vil bruke like mye penger til neste år, men vi får mindre igjen for dem

• Økte renter og svak kjøpekraft rammer 
kapitalvarebransjene

• Høy prisstigning bidrar til ny vekst for 
dagligvarebransjen

• De rene nettbutikkene (pureplayers) 
taper fortsatt markedsandeler på nett

• Med våre anslag blir det volumnedgang 
«rund baut» til neste år

• Stor usikkerhet:

• Er vi for forsiktige? Vil vi bruke mer av 
sparepengene fra pandemien?
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Vedlegg: Nærmere om bransjene



Detaljomsetningen eksklusive motorkjøretøyer og bensin

• Pandemien trakk detaljomsetningen 
kraftig opp:

• Kraftig fall i forbruket av tjenester og 
forbruk i utlandet lå bak sterk vekst i 
forbruk av varer 

• Samtidig ga nedstengninger og 
varemangel/leveranseproblemer 
negative utslag på omsetningen i 2021

• Selv i 2009 (finanskrisen) økte 
detaljomsetningen…

Mrd kroner

ekskl. moms

Anslag

Verdivekst, %

Prognose

Verdivekst, %

Bransje 2021 2022 2023

Detaljomsetningen

ekskl. motor og b. 542 -1 0

Beregnet på grunnlag av omsetningsstatistikk for varehandel samt detaljomsetningsindeksen (SSB). 



Dagligvare/kiosk gikk rett til værs når pandemien kom

• Dagligvareomsetningen kraftig opp under 
pandemien

• Redusert omsetning fra andre halvår i fjor 
ettersom vi har åpnet mer opp



Dagligvare/kiosk: Sterk pris- og kostnadsvekst

• Internasjonale matvarepriser kraftig opp –
men prisene øker mindre i Norge enn i 
andre land

• Svak kjøpekraft rammer i første rekke 
andre bransjer

• Økt grensehandel sto for mye av 
nedgangen i 2022. Vil trolig dempe 
veksten med om lag 1 prosentpoeng i 
2023

• Vi tror det flater ut nå i høst 

Mrd kroner

ekskl. moms

Anslag

Verdivekst, %

Prognose

Verdivekst, %

Bransje 2021 2022 2023

Dagligvarer/

kiosk

217 -2,5 4

Detalj i alt 542 -1 0

Beregnet på grunnlag av omsetningsstatistikk for varehandel samt detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er 
eksklusive motorkjøretøyer og bensin. 



Byggevarehandelen: Fra gjør det selv til «sett det bort»

• Kraftig vekst under pandemien

• Økte priser ligger bak mye av veksten i 
omsetningen

• Privatmarkedet økte nær 25 prosent i 
2020



Byggvarehandelen: Svak kjøpekraft biter 

• Privatmarkedet har falt siden sommeren 
2021. Omsetningen i 2023 vil likevel være 
om lag 7 prosent høyere enn i 2019

• Også byggevare totalt (inklusive 
proffomsetning) vil ligge godt over 2019 nivå 
i 2023 selv med 10 prosents fall til neste år

Mrd kroner

ekskl. moms

Anslag

Verdivekst, %

Prognose

Verdivekst i %

Bransje 2021 2022 2023

Byggvarehus 59 8 -10

Herav privat 22 -7 -7

Virkes Markedsinformasjon 



Bedre for klær og sko etter et forferdelig 2020

• Pandemien satte kleskjøpene på vent

• Veksten i 2021 kom fra svært lavt nivå

• Og flere perioder med nedstengning

• Svært høy vekst så langt i 2022 fra lave nivåer –
men noe avtakende i det siste



Svak nedgang til neste år

• Vi går mer i de fysiske butikkene igjen

• Med våre anslag blir omsetningen i 2023 
om lag som  2019

Mrd kroner

ekskl. moms

Anslag

Verdivekst, %

Prognose

Verdivekst, %

Bransje 2021 2022 2023

Klær, sko og 

lærvarer

33 10 -2

Detalj i alt 542 -1 0

Beregnet på grunnlag av omsetningsstatistikk for varehandel samt detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er 
eksklusive motorkjøretøyer og bensin. 



Elektrobransjen 

• 15 prosents vekst i 2020

• Svak nedgang samlet sett i fjor

• Anslagsvis 1/3 av omsetningen går over nett



Elektrobransjen: Svak kjøpekraft trekker ned 

• I tillegg til kjøpekraftsutviklingen treffes 
bransjen av leveringsproblemer på 
bestselgere

• Det selges mye gamingutstyr samt hus- og 
hjemprodukter

• Bransjen savner «de store nyhetene»

• Bransjen utvider sortimentet for å 
holde omsetningen oppe

Mrd kroner

ekskl. moms

Anslag

Verdivekst,%

Prognose

Verdivekst, %

Bransje 2021 2022 2023

Elektro

bransjen

26 -2 -5

Detalj i alt 542 -1 0

Beregnet på grunnlag av omsetningsstatistikk for varehandel samt varehandelsindeksen (SSB). 



Nett: Påvirker all norsk detaljhandel – pris, margin og kundeatferd

• Figuren viser handel fra norske 
nettbutikker – veksten ble nær 63 prosent 
fra 2019 til 2021

• Sterkeste vekstrater har kommet i 
perioder med høyt smittetrykk

• De siste månedene har tallene vært svake

• Butikkenes nettsalg øker sterkere enn 
«pureplayers»



Netthandelen: Butikkene slår tilbake

• Pandemien ga en bonanza både for de 
«rene» nettbutikkene og for kjedenes 
nettbutikker.

• Nå bremser det opp, men nivåene er 
fortsatt langt over det vi så før 
pandemien

Mrd kroner

ekskl. moms

Anslag

Verdivekst, %

Prognose

Verdivekst, %

Bransje 2021 2022 2023

Netthandel 

(Norge)

42 -2 -2

Detalj i alt 542 -1 0

Beregnet på grunnlag av omsetningsstatistikk for varehandel samt varehandelsindeksen (SSB). 



Møbler

• Litt ned i fjor etter jubelår i 2020

• Etablerte kjeder har solgt stadig mer over 
nett

• Mye klikk og hent



Prisene på møbler har økt mye

• Volumene synker med våre anslag

• I tillegg til svak kjøpekraft hemmes 
også møbel av  leveringsproblemer:

• «Smalere kolleksjoner, mindre utvalg 
av varer å velge mellom»

• Med våre anslag vil omsetningen i 
2023 fortsatt ligge litt over 2019-
omsetningen

Mrd kroner

ekskl. moms

Anslag Verdivekst, 

%

Prognose

Verdivekst, %

Bransje 2021 2022 2023

Møbler 21 -4 -5

Detalj i alt 542 0 0

Beregnet på grunnlag av omsetningsstatistikk for varehandel samt varehandelsindeksen (SSB). 



Vekst i sportsbransjen  gjennom pandemien

• Korona-effekt også i denne bransjen

• Men klar nedgang så langt i år



Sportsbransjen har fortsatt trendene på sin side

• Friluftsliv fortsatt het trend

• Omsetningen i 2023 om lag 7 prosent over 
2019 nivå med våre anslag

• Mange gjør narr av kjedene i denne 
bransjen når de skylder på været. Det gjør 
ikke vi

Mrd kroner

ekskl. moms

Anslag

Verdivekst, %

Prognose

Verdivekst, %

Bransje 2021 2022 2023

Sport 17 -7 2

Detalj i alt 542 -1 0

Beregnet på grunnlag av omsetningsstatistikk for varehandel samt varehandelsindeksen (SSB). 



Bredt vareutvalg ellers  (”lavpris”)

• Jubeltall gjennom 2020 – godt over 20 
prosents vekst fra 2019 til 2020

• Deretter en utflating på høyt nivå

• Nyetableringer både i fjor og i år



Det etableres fortsatt nye lavpris-butikker 

• Stadig større innslag av produkter som 
selges i andre kanaler

• Gode på sesongvarer

• Satser mer på nett

• Med en vekst på vel 24 prosent fra 2019 
til 2023 er lavprisbutikkene den av 
butikkhandelsbransjene som har økt mest 
i denne perioden

Mrd kroner

ekskl. moms

Anslag

Verdivekst,%

Prognose

Verdivekst, %

Bransje 2021 2022 2023

Bredt vare-

utvalg ell.

19 0 0

Detalj i alt 542 -1 0

Beregnet på grunnlag av omsetningsstatistikk for varehandel samt varehandelsindeksen (SSB). 


