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Forord  

Menon er et analyse- og rådgivningsselskap som de siste årene har utført flere ulike analyser av 

dagligvareverdikjeden på oppdrag fra NFD, Virke, DLF og NorgesGruppen. Vi har også gjennomført ulike analyser 

av konkurransesituasjonen i norsk næringsliv generelt, bl.a. på oppdrag fra Konkurransetilsynet. 

På oppdrag fra Virke dagligvare har vi i denne rapporten sett nærmere på hvordan grossist- og 

distribusjonsvirksomheten i den norske dagligvareverdikjeden er organisert, samt vurdert ulike begrunnelser for 

at myndighetene eventuelt skal gripe inn denne økonomiske aktiviteten med offentlig regulering.  
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Forsidefoto: ASKOs automatiserte kjølelager på 24.000 m2 som håndterer ca. 20-25 % av Norges forbruk av 

ferskvarer.  
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Sammendrag 

Det norske dagligvaremarkedet er lite, og kjenne-

tegnes av en geografi og butikktetthet som sammen 

med norske handlevaner gjør dagligvarelogistikken 

både krevende og kostbar. Effektiv distribusjon til 

alle landets butikkhyller fordrer investeringer i 

lager- og logistikkløsninger som bygger på 

storskalafordeler. God informasjonsflyt og 

hastighet i vareflyten er nødvendig for å sikre at 

kunder over hele landet til enhver tid har tilgang til 

ferske varer av høy kvalitet med god holdbarhet, 

samt minimalt med svinn.  

Det norske dagligvaremarkedet har gått gjennom 

en dramatisk effektivisering de siste tiårene. I 

sentrum av denne utviklingen står grossist- og 

distribusjonsvirksomheten. Gjennom en betydelig 

reorganisering og konsolidering har det blitt hentet 

ut effektivisering knyttet til stordrift. Samtidig har 

utviklingen ført til økt markedskonsentrasjon. De 

tre paraplykjedene på detaljistleddet dominerer 

også markedet for grossist- og distribusjons-

tjenester, og håndterer en stor andel av 

varevolumet. Ved siden av disse opererer imidlertid 

fortsatt et hundretalls mindre grossist- og 

distribusjonsaktører, inklusive de produsentene av 

dagligvarer som selv tar seg av distribusjonen til 

butikk. 

Denne rapporten beskriver hvordan grossist- og 

distribusjonsvirksomheten i det norske daglig-

varemarkedet er organisert i dag, og viser hvordan 

denne organiseringen bidrar til betydelige 

effektivitetsgevinster i verdikjeden. Dette omfatter 

en beskrivelse av informasjons- og vareflyten i 

verdikjeden, ulike aktører og bindinger i verdikjeden 

og hvordan verdikjeden har utviklet seg historisk. 

Utviklingen på grossist- og distribusjonsleddet har 

gitt vinnere og tapere i verdikjeden for dagligvare. I 

den offentlige diskusjonen om markedsmakt er 

imidlertid nøkkelspørsmålet om den har gitt flere 

fordeler enn ulemper for norske forbrukere. I 

rapporten drøftes det i hvilken grad ulike innspill om 

regulatoriske endringer vil kunne føre til ytterligere 

effektivitetsforbedringer og et bedre tilbud til 

dagligvarekundene. Oppsummert handler 

innspillene om å gi nye aktører tilgang til 

eksisterende distribusjonsnettverk, separere 

forhandlingene om valg av distribusjonsløsning fra 

forhandlinger om kjøp og salg av dagligvarer, samt 

åpne for innsyn i prisdannelsen i grossist- og 

distribusjonsleddet. 

Vår gjennomgang viser at effektivisering av vareflyt 

gjennom tett integrering mellom grossist, 

distributør og detaljist har gitt betydelige 

produktivitetsgevinster som har kommet 

samfunnet til gode. Utviklingen med økt 

konsolidering og integrering er heller ikke unik for 

Norge. Vår konklusjon er at en eventuell offentlig 

regulering av grossist- og distribusjons-

virksomheten i norsk dagligvare krever en 

sannsynliggjøring av at en slik regulering vil gi økt 

konsumentvelferd for norske dagligvarekunder.

 

  



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  5  R A P P O R T  

 

Innledning og bakgrunn 

Kort om bakgrunn 

I mer enn ti år har det pågått en offentlig debatt om 

markeds- og konkurranseforholdene i norsk 

dagligvare. I 2010 fikk et bredt sammensatt utvalg, 

kalt Matkjedeutvalget, i oppdrag å utrede 

styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Utvalgets 

vurdering om maktforholdene i verdikjeden var: «I 

dette perspektivet blir det viktig å få oversikt over 

kjedenes samlede maktressurser gjennom 

verdikjeden: fra andel EMV via kontroll over 

distribusjon og grossistvirksomhet og fram til 

kontroll over eiendom egnet for detaljhandel i 

dagligvarer. Jo sterkere denne kontrollen er, jo 

større er faren for uønskede effekter på 

prisdannelse, vareutvalg og innovasjon» (NOU 

2011: 4). 

Et ledd i oppfølgingen av rapporten var å nedsette 

et nytt utvalg, ledet av Erling Hjelmeng, som skulle 

utrede hvordan et prinsipp om god handelsskikk og 

hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i 

dagligvaremarkedet (NOU 2013: 6). Hjelmeng-

utvalget foreslo en lov om god handelsskikk og 

opprettelse av et Handelstilsyn for å forestå tilsyn 

med og håndhevelsen av loven. Utvalget tok 

utgangspunkt i et prinsipp om god handelsskikk – at 

aktørene i verdikjeden for mat til enhver tid skal 

opptre redelig, rimelig og respektfullt overfor 

hverandre – sammen med et forbrukerprinsipp – at 

forbrukerne skal sikres en rimelig andel av ytelser i 

verdikjeden for mat, gjennom pris, utvalg, kvalitet 

og tilgjengelighet. Hjelmengutvalgets anbefalinger 

skapte en debatt og et engasjement som pågikk i 

flere år. 

I årene som fulgte har det blitt skrevet en rekke 

utredninger, og de ledende aktørene i bransjen har 

ført engasjerte debatter om etableringshindre, 

innkjøpsprisforskjeller, maktforhold og forbruker-

velferd. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 

 

 

arbeider med en stortingsmelding om dagligvare-

bransjen, som skal ferdigstilles i løpet av våren 

2020.  

I den forbindelse vurderer NFD nå tiltak i form av 

regulering som kan bryte opp kjedene, distribusjon 

og logistikk, ifølge tidligere næringsminister 

Torbjørn Røe Isaksen: «Men det er et veldig 

inngripende og radikalt tiltak som er helt i 

ytterkanten. Det vil trenge en sterk begrunnelse – 

det vil trenge en veldig sterk begrunnelse.»1  

I diverse høringsrunder har det blitt beskrevet 

negative forhold ved dagens struktur i grossist- og 

distribusjonsleddet. Særlig har det blitt påpekt at 

vertikal integrasjon og stordriftsfordeler skaper en 

barriere for nye aktører. Flere av innspillene 

inkluderer forslag til endringer som vil bøte på 

dette. Forslagene dreier seg om å bygge ned 

etableringshindringer i bransjen ved å gi nye aktører 

tilgang til eksisterende distribusjonsnett, separere 

forhandlinger om kjøp og salg av dagligvarer fra 

betingelsene i distribusjonsløsningene og å åpne for 

innsyn i prisene for distribusjon. 

Oppbygning av rapporten 

Rapporten har to hoveddeler: I den første delen 

beskrives grossist- og distribusjonsvirksomheten i 

dagligvaremarkedet. Dette omfatter en beskrivelse 

av markedsstrukturen i dag og hvordan markeds-

strukturen har utviklet seg historisk. Særlig legges 

det vekt på å beskrive grossistens rolle i verdikjeden 

og deres forretningsmodell. 

I den andre delen av rapporten presenteres ulike 

aktørers synspunkter om hvordan dagens grossist- 

og distribusjonsvirksomhet kan påvirke øvrige 

aktører negativt. Videre belyses effektene på 

produktivitet og konsumentenes nytte av dagens 

organisering.   

1 https://e24.no/naeringsliv/i/6jg9Kz/vurderer-aa-bryte-opp-
kjede-distribusjon-og-logistikk-i-dagligvaren  

https://e24.no/naeringsliv/i/6jg9Kz/vurderer-aa-bryte-opp-kjede-distribusjon-og-logistikk-i-dagligvaren
https://e24.no/naeringsliv/i/6jg9Kz/vurderer-aa-bryte-opp-kjede-distribusjon-og-logistikk-i-dagligvaren
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Grossist- og 
distribusjonsvirksomhet i 
dagligvaremarkedet 

Det norske dagligvaremarkedet har gått 

gjennom en dramatisk effektivisering de siste 

tiårene. I sentrum av denne utviklingen står 

grossist- og distribusjonsvirksomheten. I dette 

kapittelet beskriver vi den delen av verdi-

kjeden der dagligvarer forflyttes fra 

produksjonslokaler til butikkhyller.  

Om markedsstrukturen 

I 2018 hadde Norge 3840 dagligvarebutikker, spredt 

over hele landet. Norge er blant de landene i Europa 

med flest dagligvarebutikker per innbygger. Det er 

blant annet fordi vi er få mennesker og vi bor spredt. 

Det er også viktig for nordmenn med kort vei til 

nærmeste dagligvarebutikk. Nærmere fire av fem 

forbrukere handler hver dag eller flere ganger i 

uken.2 På spørsmål om hva som er den viktigste 

årsaken til hvorfor de handler på den butikken de 

vanligvis gjør, er nærhet det klart viktigste kriteriet. 

Utover reiseavstand er blant annet tilgang på 

varene vi trenger, oversiktlighet og lave priser viktig.  

For å sikre at nettverket av dagligvarebutikker 

spredt over et langstrakt land som Norge har varene 

kundene trenger når de trenger dem, til høy kvalitet 

og lave priser, kreves en effektiv distribusjonskanal. 

Mens nordmenns handlemønster og preferanser 

taler for mange og små dagligvarebutikker, taler 

stordriftsfordeler isolert sett for færre, større 

grossistlagre. Et langstrakt land taler for at lagrene 

skal ligge ved logistiske knutepunkt.  

Definisjon av distribusjon og 

grossistvirksomhet 

Grossist- og distribusjonsvirksomhet i dagligvare-

markedet handler noe forenklet om vareflyten3 fra 

 

2 Kilde: Forbrukerrådets befolkningsundersøkelse fra 2016  

produsent eller leverandør til detaljist. Det omfatter 

i hovedsak fire aktiviteter: innkjøp, lagring, 

videresalg og transport av varer. Av de fire 

aktivitetene kan de tre første skilles ut som 

grossistvirksomhet og den siste som distribusjons-

virksomhet. Disse aktivitetene kan være integrerte 

eller uavhengige. I dag er de største aktørene i 

praksis både grossist og distributør, men det finnes 

eksempler på aktører som opptrer som kun grossist 

eller kun distributør. Figur 1 illustrerer en typisk 

verdikjede for norsk dagligvare.  

Vi skiller i denne rapporten mellom tre typer 

grossist- og distribusjonsvirksomhet:  

Direktedistribusjon innebærer at leverandøren selv 

transporterer varer til detaljistene. Tine og Ringnes 

er eksempler på dette.  

Kjededistribusjon innebærer at paraplykjeden, 

gjennom eget grossist- og distribusjonsledd, 

transporterer varene fra leverandør, via grossist og 

ut i butikk.  

3 Vare- og informasjonsflyt henger tett sammen i verdikjeden (se 
side 11). 

Figur 1: Typisk verdikjede for norsk dagligvare 
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Uavhengig distribusjon innebærer uavhengige 

aktører som distribuerer varer fra leverandør til 

grossist, eller fra grossist til butikk, uten å være 

tilknyttet hverken leverandør eller paraplykjede. 

Verdikjede og vareflyt 

Dagligvarer flytter seg «fra jord til bord» på flere 

enn én måte, som illustrert ved figur 2 over. Den 

dominerende ruten går fra råvareprodusent og via 

et prosess-/foredlingsledd (produsent/leverandør), 

før det fraktes innom ett eller flere grossistlagre og 

videre ut til butikk – der forbrukere handler varen 

og frakter den med seg hjem.  

Enkelte varer fraktes direkte fra leverandøren og ut 

i butikk. Netthandel har også åpnet for måter å 

kutte ut enkelte ledd i verdikjeden.4 Fenomener 

som Reko-ringer og tradisjonelle gårdsutsalg lar 

forbrukere handle direkte med råvareprodusenter.  

 

4 Netthandel stod for 1 prosent av omsetningen i 

dagligvaremarkedet i 2018. 

Grossistprinsippet 

En grossist kjøper inn store partier med varer fra 

produsenter, som fordeles til mindre varepartier for 

videresalg til detaljister. Prinsippet ved grossist-

virksomhet er at detaljister, i stedet for å henvende 

seg til hver enkelt produsent for å kjøpe varer, kan 

bestille en bredde av varer fra samme grossist. En 

grossist med et stort varelager vil også øke vare-

tilgjengelighet for detaljistene, samtidig som 

detaljisten selv kan ha små lagre, noe som er 

kostnadseffektivt for detaljisten. Samtidig vil et 

bredt varesortiment øke fyllingsgraden i 

transporten, som er både kostnadseffektivt og 

miljøvennlig, og detaljistene vil måtte håndtere 

varemottak i butikk fra færre aktører.  

En grossist kan derfor være et effektivt mellomledd 

mellom produsenter og detaljister, ettersom 

stordriftsfordeler sikrer at funksjoner som innkjøp, 

sortiment, lager, salg, transport, og kreditt ivaretas 

på en effektiv måte. Figur 3 illustrerer enkelt 

Figur 2: Illustrasjon av alternative distribusjonskanaler for dagligvare 
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hvordan et grossistledd kan bidra til økt effektivitet 

i verdikjeden.  

Aktører og eierskap 

Utviklingen de siste tiårene har gått i retning av mer 

kjedegrossist og -distribusjon, på bekostning av 

uavhengige grossister, distributører og direkte-

distribusjon. Etter strukturendringene i dagligvare-

markedet på 90-tallet er det ikke lenger noen 

uavhengige fullsortimentsgrossister i Norge.5 

Leverandører og andre dagligvarekjeder/-butikker 

må derfor i stor grad bruke en av grossistene til de 

tre paraplyaktørene for å nå ut til dagligvare-

butikkenes kunder. Bunnpris har for eksempel de 

siste ti årene hatt innkjøpsavtaler med både 

NorgesGruppen og Rema 1000. 

Det var 1630 bedrifter registrert som grossister 

innen nærings- og nytelsesmidler i Brønnøysund-

registrene i 2018. 677 av disse var aktive6, og disse 

omsatte samlet for 248 mrd. kroner samme år. Selv 

om det er mange hundre grossistbedrifter i 

dagligvarebransjen, kom nær 80 prosent av 

omsetningen i markedet fra kun 20 foretak, alle helt 

 

5 Konkurransetilsynet (2011), Konkurransetilsynets høringssvar 
til Matkjedeutvalgets rapport (NOU 2011: 4) 
6 Med aktive bedrifter mener vi bedrifter med positiv omsetning. 

eller delvis eid av en av de tre store paraplykjedene 

NorgesGruppen, Coop og Rema.7  

Kjededistribusjon 

De tre store paraplykjedene NorgesGruppen, Coop 

og Rema 1000 eier alle sine egne fullsortiments-

grossister. NorgesGruppen har ASKO, Rema 1000 

har Rema Distribusjon og Coop har Coop Norge. 

Samlet omsatte disse selskapene for om lag 141 

mrd. kroner i 2018 i grossistvirksomhet knyttet til 

dagligvare.8  

Tabell 1: Omsetning fordelt på de tre paraplykjedenes grossist- 
og distribusjonsvirksomhet. Kilde: Menons regnskaps-
database/NorgesGruppens årsrapport 2018 

Eier Omsetning 2018 (mrd.) 

ASKO* 66,96 

Rema Distribusjon** 26,55 

Coop Norge 47,30 

*Ifølge rapporterte regnskapstall for 2018 omsatte de 14 ASKO-
selskapene for til sammen 89,12 mrd. Dette inkluderer internsalg 
mellom ASKO-selskaper. NorgesGruppen oppgir i sin årsrapport 
at engrosvirksomheten omsatte for 66,96 mrd. i 2018.  

** Rema Distribusjon inkluderer rapportert omsetning for 
selskapene Rema Distribusjon Norge AS og Rema Distribusjon 
Import AS 

7 Det inkluderer Bama, som er 45,5 prosent eid av 
NorgesGruppen og 19,8 prosent eid av Rema 1000, og HI Giørtz 
Sønner, som er 35 prosent eid av ASKO. 
8 Omsetningen i ASKO inkluderer noe salg til andre aktører enn 
dagligvare 

Figur 3: Illustrasjon av grossistprinsippet. Hver oransje linje representerer kostnadskrevende aktiviteter (se tekstboks). 
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ASKO er Norges største dagligvaregrossist og en 

del av NorgesGruppen. ASKO består av 13 

regionale selskap i tillegg til sentrallagre, 

samlastingsterminal og 9 Storcash-butikker. 

Totalt har ASKO et lagerareal på 370 000 m2 og en 

flåte på 600 lastebiler. Til sammen omsatte alle 

ASKO-selskapene for om lag 67 mrd. kroner i 

2018. I tillegg til å levere varer til Norges-

Gruppens butikker, forsyner ASKO også Bunnpris, 

samt en rekke aktører innen KBS- og 

storhusholdningsmarkedene. Ifølge ASKO selv 

utgjør dagligvare mellom 75 og 80 prosent av den 

samlede omsetningen. 

ASKO har sentrallager på 100 000 m2 på Vestby, 

fordelt på et kjøl- og tørrlager, samt 270 000 m2 

fordelt på 13 regionale lagre. Lagerdrift er ASKOs 

største kostnad og utgjør 38 prosent av ASKOs 

driftskostnader.  

Per 2019 leverer ASKO 67 prosent av varene til 

NorgesGruppens butikker. I tillegg har ASKO 

avtale om å transportere varer for Bama. ASKO er 

også minoritetseier i de tilknyttede 

grossistfirmaene H. I. Giørtz Sønner AS og 

K. Ekrheim AS. Inkludert Bama og tilknyttede 

grossister er ASKOs leveringsandel til 

NorgesGruppens butikker 84 prosent. De siste 16 

prosentene kommer fra flere hundre 

direkteleverandører.  

Grossistvirksomhet har alltid vært en integrert 

del av NorgesGruppen, etter at grossistfamilien 

Joh. Johannson, sammen med en egen 

butikkportefølje og et par tusen selvstendige 

kjøpmenn, etablerte kjeden i 1994. Joh. 

Johansson har drevet grossistvirksomhet i Norge 

siden 1866 med kaffe, sirup og sukker. 

 

 

Coop Norge er samvirkelagenes felles-

organisasjon, og står for fellesoppgaver som 

innkjøp og vareforsyning til butikkene. I 2018 

omsatte Coop Norge for 47,3 mrd. kroner i 

vareforsyning/engros. Coops hovedlager ligger 

på Gardermoen og er på 52 000 m2 med 1,25 

millioner kubikkmeter lagerplass. Anlegget er 

helautomatisert og kjent for å være en av 

Europas fremste logistikksentre for dagligvarer. 

Ifølge Coops logistikkdirektør medfører lageret 

flere hundre millioner kroner i årlige 

effektiviseringer. I 2019 ble det besluttet å 

bruke ytterligere én milliard på å fornye og 

utvide lageret med ytterlige 32 000 m2. 

Coop Norge Transport AS er et heleid 

datterselskap av Coop Norge SA. Transport-

selskapet sørger for distribusjon fra lager til 

butikk.  

 

Figur 4: Andel varer levert til NorgesGruppens butikker av 
ASKO, tilknyttede grossister (H. I. Giørtz og Ekrheim), Bama 
(som transporteres av ASKO) og direkteleverandører.  
Kilde: ASKO 

67,1 %

6,2 %

10,9 %

15,9 %

Asko Tilknyttet grossist Bama Direkteleverandør
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Direktedistribusjon 

Selv om kjededistributørene står for majoriteten av 

omsetningen, er det et betydelig antall 

leverandører som leverer varer direkte til norske 

dagligvarebutikker. I 2019 hadde NorgesGruppens 

butikker mer enn 900 direkteleverandører. Foruten 

Bama, som får varene transportert av ASKO, var 

Tine og Ringnes de største direkteleverandørene. 

Figur 7 viser antall direkteleverandører i hver vare-

kategori. 

Antallet leverandører som leverer direkte til butikk 

varierer på tvers av produktkategorier. Ferske 

bakervarer og fersk ferdigmat/ delikatesse har mer 

enn 100 direkteleverandører hver, men står for kun 

henholdsvis 3 og 1 prosent av omsetningen. Til  

 

sammen står direkteleverandører (ekskl. Bama) for 

om lag 16 prosent av varene, målt i omsetning. 

Grossistens rolle i verdikjeden 

Hver høst foregår det forhandlinger mellom større 

leverandører og dagligvarekjedene. Her forhandles 

det om vareutvalg og volum, innkjøpspriser, 

rabatter, markedsføringsmidler, hylleplasseringer 

og nye produkter. Det er som regel paraplykjedene 

sentralt som forhandler med hver enkelt 

leverandør. Rollen som innkjøper er altså i stor grad 

håndtert av kjedene, ikke grossist- og 

distribusjonsleddet. Det er likevel kjedegrossisten 

som er vareeier, og dermed ansvarlig for 

varebeholdningen fra den hentes hos leverandør til 

den tas imot ute i butikk. Kostnader knyttet til 

distribusjon, lager og svinn bæres av grossisten. 

Ettersom forhandlingene foregår på konsernnivå i 

dagligvarekjedene, er grossist- og distribusjons-

leddets funksjon begrenset til logistikken knyttet til 

å få varer fra leverandører og ut i kjedenes mange 

butikker. Målet er at alle butikkene skal få de varene 

de etterspør til riktig tid, med riktig kvalitet, på mest 

mulig effektivt vis.  

Figur 5: Antall direkteleverandører til NorgesGruppen fordelt 

på varekategorier. Kilde: ASKO 

Bildetekst 

 

Rema 1000 kontrollerer grossist- og 

distribusjonsvirksomheten til egne butikker 

gjennom selskapene Rema Distribusjon Norge AS, 

Rema Distribusjon Import AS, Rema Koin (Rema 

1000s kategori- og innkjøpsvirksomhet) og Rema 

Sentrallager AS (Rema 1000s nye sentrallager på 

Vinterbro). Samlet omsatte Remas grossist- og 

distribusjonsvirksomhet for 28,9 mrd. kroner i 

2018. Rema 1000 har hatt kontroll over egen 

distribusjon siden konsernselskapet fusjonerte 

med Remagross-selskapene i 1998. Remagross 

Kjeldsberg var kaffeprodusent og grossist til 

Rema 1000-butikkene. Siden kjedens oppstart i 

1979 hadde Rema et samarbeid med Kjeldsberg, 

som i tillegg til å levere kaffe til Rema-butikkene, 

ble kjedens engrosledd. På 90-tallet kjøpte Reitan 

grossistvirksomheten fra Kjeldsberg, mens 

Kjeldsberg fortsatte med kaffeproduksjon. I 2010 

ble distribusjonsleddet skilt ut i eget selskap, 

Rema Distribusjon Norge.  

Rema Distribusjon er grossist for Kolonial.no og 

eier 7,18 prosent av selskapet. 
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Effektiv informasjonsflyt og felles 

standarder gir effektiv vareflyt 

Kontinuerlig informasjonsflyt gjennom verdikjeden 

er viktig for en effektiv vareflyt. Coop Norge har for 

eksempel benyttet en løsning fra SAP, der ideen er 

at sanntidsanalyse av varedata sentralt i 

verdikjeden sørger for at varebestillinger effektivt 

optimaliseres.9 Alle data fra kassesystemene går inn 

i kjedens sentrale SAP-system. Basert på historiske 

salgstall, planlagte kampanjer og prognose-

algoritmer lages automatiske suppleringsforslag.10 

Slike systemer sparer manuelt arbeid både på 

detaljist- og grossistleddet, og sørger for større grad 

av samsvar mellom varetilbud og -etterspørsel i det 

endelige salgsleddet.  

Denne måten å organisere informasjonsflyten i en 

varekjede, kalles efficient consumer response. Som 

navnet antydet handler det om å på en effektiv, 

kostnadsbesparende måte respondere på 

forbrukernes behov. Prinsippet skal speile hva som 

er viktig for forbrukerne når de handler: at alle 

varene de ønsker er tilgjengelig i hyllene, til en god 

kvalitet og en lavest mulig pris. Ettersom andelen 

ferskvarer vi handler har økt, har systemer som 

sikrer tilgjengelighet og kvalitet på varene blitt 

viktige. Den enkelte dagligvarebutikk forventes i dag 

å forsyne sine kunder med dagsferske brød, salater 

og frukt. Svinn er dyrt i alle ledd av verdikjeden. 

Derfor er det så viktig at alle ledd – fra produsent, 

sentrallager, regionallager til butikk – har best mulig 

oversikt over nøyaktig hvor mye brød og salat som 

etterspørres av kundene til enhver tid.  

Bruk av felles standarder sørger også for økt 

effektivitet i dagligvareverdikjeden. Strekkoder er et 

eksempel på en global standard som bidrar til 

effektiv informasjonsflyt mellom aktørene. 

GTIN/EAN er en standardisert tallkode som gir en 

unik identifikasjon av et produkt, og identifiserer 

varen uansett hvor i verden den befinner seg. 

Strekkodene vi som forbrukere finner på det store 

 

9https://www.tungt.no/logistikk/informasjonsteknologi/coop-
norge-handel-oppgraderer-erp-losningen-full-oversikt-over-
ytelser-og-kostnader-2009949 

flertall av varer i norske dagligvarebutikker, er 

basert på disse kodene, som administreres av GS1, 

en ikke-statlig organisasjon. Fordi disse kodene er 

universelt gyldige, kan produktinformasjon lett flyte 

på tvers av organisasjonsstrukturer.  

Europallen er et annet eksempel på standardisering 

som bidrar til økt effektivisering i vareflyten. 

Europall (EUR-pall eller EPAL-pall) er en 

standardisert lastepall for varetransport.  

STAND (Standardiseringsutvalget for Norsk 

Dagligvare) er etablert av bransjen selv gjennom 

Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og 

Dagligvareleverandørenes Forening (DLF), for å 

utvikle og overvåke løsninger for økt effektivisering, 

rasjonalisering og optimalisering av vare-

strømmen.11 Formålet med standardiseringen er å 

benytte globale standarder på en måte som sikrer 

forutsigbarhet for alle og som skal gjøre det lettere 

for nye aktører å etablere seg på de ulike leddene i 

verdikjeden. Systemet definerer kommunikasjon 

mellom aktørene, så merking, emballering og 

10 https://www.cw.no/artikkel/kontrakter-avtaler/sap-800-
coop-butikker 
11 https://www.stand.no/hjem/om-stand/ 

Figur 6: Illustrasjon av standardisert informasjonsflyt i 

verdikjeden for dagligvarer 

Bildetekst 

https://www.tungt.no/logistikk/informasjonsteknologi/coop-norge-handel-oppgraderer-erp-losningen-full-oversikt-over-ytelser-og-kostnader-2009949
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transport av varer ivaretar både myndighetskrav 

knyttet til blant annet holdbarhet og miljøkrav.  

Lagerstruktur og distribusjon 

Grossistvirksomheten i norsk dagligvare beveger 

seg i en stadig mer automatisert retning. Da Coops 

automatiske varelager CLog åpnet i 2013 var det 

banebrytende automatisert, som det eneste 

helautomatiserte fullsortimentslageret for 

dagligvarebransjen i Norden. CLog står for det 

meste av Coops totale lagerproduksjon, og herifra 

sendes produkter til butikker i hele landet. Rundt 

350 mennesker jobber med logistikk og maskiner på 

huset og håndterer mottak og utsending av rundt 

5000 paller daglig.12 Standarder for pakking, 

merking og stabling på paller gjør at maskiner kan 

håndtere logistikken på en mer kostnadseffektiv 

måte, som reduserer feilplukk.  

I tråd med den økende graden av automatisering 

har lagerstrukturen til kjedegrossistene gått i 

retning av å bli mer sentralisert. ASKO har 

sentrallager for både tørr- og kjølevarer på Vestby 

utenfor Oslo, mens Coop har sentrallageret sitt på 

Gardemoen. Sentrallagrene leverer varer videre til 

regionallagre, før ompakking og transport sørger for 

at varene når butikk. Varer som omsettes i små 

volum pakkes gjerne sentralt, mens varer med høy 

omløpshastighet sendes til regionallagrene. Dette 

sparer transportkostnader for grossistene. 

Lagrene ligger ved logistiske knutepunkter, som gjør 

at grossistene kan benytte de transportmetodene 

som er mest hensiktsmessig både for effektiv 

vareflyt og med hensyn til miljø. For eksempel 

benytter kjedegrossistene i stor grad tog til å frakte 

gods på strekninger som Oslo-Stavanger, Oslo-

Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Narvik.  

Optimalisering av vareflyt mellom sentrallagre, 

regionallagre og butikker bidrar til en mer 

miljøvennlig varetransport, ettersom grossistleddet 

sørger for redusert enkelkontakt mellom 

 

12 https://www.stand.no/hjem/om-stand/suksesshistorier/#top 

leverandører og detaljister. Store grossister som 

leverer et bredt vareutvalg til et stort antall 

butikker, vil kunne kjøre varer med høyere 

fyllingsgrad enn det mindre grossister og 

direktedistributører kan, noe som gir færre biler på 

veiene. Det reflekteres i kostnadsfordelingen til 

kjedegrossistene. Figuren over er ment å illustrere 

andeler av en kjedegrossists kostnader som går til 

aktiviteter som lager, transport og IT. Den største 

kostnadsposten er lagerdrift, en aktivitet som 

koster vesentlig mer enn varetransport gjør. I tillegg 

er IT-kostnadene betydelige, som reflekterer 

betydningen av informasjonsflyt for organiseringen 

av vareflyt.  

Måten dagligvarekjedene har organisert de 

integrerte grossist- og distribusjonsfunksjonene på 

muliggjør en høyere leveringsfrekvens til hver 

enkelt butikk, som er viktig for å sikre 

varetilgjengelighet i butikk så vel som høy kvalitet 

på særlig ferskvarene med kortest holdbarhet.  

Figur 7: Illustrasjon av størrelsesforholdet mellom en 
kjedegrossists kostnader knyttet til lagerdrift, transport og IT. 

https://www.stand.no/hjem/om-stand/suksesshistorier/#top
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Distribusjon til tredjeparter 

Foruten grossistvirksomhet til dagligvarebutikker i 

egne paraplykjeder bedriver kjedegrossistene 

distribusjon til flere andre aktører. ASKO og REMA 

Distribusjon er i dag de eneste landsdekkende 

grossistene til kiosk og servicehandel. ASKO er 

videre den største grossisten til storhusholdning 

etterfulgt av Servicegrossistene. Om lag en 

fjerdedel av ASKOs omsetning kommer fra salg til 

andre kunder enn NorgesGruppen.   

På 2010-tallet konkurrerte Rema og ASKO to ganger 

om å drive grossistvirksomheten til Bunnpris, i 2012 

og i 2015, og vant hver sin gang.  

Den britiske dagligvarekjeden Iceland gjorde 

innrykk i Norge i 2018, og utgjør en konkurrent til de 

norske aktørene både som detaljist og grossist. 

Iceland bringer med seg et bredt utvalg egne 

merkevarer, men fokuserer ikke utelukkende på 

disse. Selskapet har inngått avtaler med norske 

leverandører som Nortura, og planlegger på sikt at 

de skal tilby det kundene anser som de vanlige 

norske varene.13  

Utover å levere varer til sine egne butikker, leverer 

Iceland til frysedisken i 26 Europrisbutikker14, samt 

185 Circle K-stasjoner15. Iceland demonstrerer at 

nye konkurrenter i Norge ikke nødvendigvis trenger 

å bygge seg opp fra bunnen av, men komme ved at 

internasjonale aktører trer inn i markedet.  

Bransjeglidning fører til at dagligvarer i økende grad 

omsettes i andre utsalgspunkter enn dagligvare-

butikker. Samtidig utvider dagligvaredetaljistene 

varesortimentet sitt å inkludere til stadig flere varer 

som ikke er mat, som for eksempel bøker og 

interiørartikler. Dette gjør skillene mellom de ulike 

markedene for detaljhandel mindre tydelige, og 

påvirker også grossist- og distribusjonsleddet. Store, 

 

13 https://medlem.nortura.no/arkiv-2018/nortura-leverer-til-ny-
dagligvarekjede-article42139-18551.html 
14 https://www.europris.no/c/samarbeid/iceland-
frysevarer?itm_source=frontpage&itm_medium=banner&itm_c
ontent=frysevarer-iceland 
15 https://dagligvarehandelen.no/kbs/2020/iceland-blir-
landsdekkende-i-circle-k 

effektive fullsortimentsgrossister er antagelig bedre 

rustet for å håndtere press fra andre bransjer. 

Samtidig kan disse utgjøre reell konkurranse mot 

grossister i resten av handelsnæringen.  

Historisk utvikling 

Historien om norsk dagligvare er en historie om økt 

konsentrasjon, profesjonalitet og effektivitet i alle 

ledd av verdikjeden. Går vi tilbake til 1950-tallet, var 

antallet aktører i alle ledd større enn i dag. På 

råvaresiden har antall gårdsbruk i perioden blitt 

redusert med tre fjerdedeler, mens arbeidskraft-

produktiviteten16 er mer enn åttedoblet.17 Antall 

produsenter av dagligvare har i samme periode blitt 

mer konsentrert, spesielt i enkelte varekategorier. 

Størst er konsentrasjonen innen varekategoriene 

deiger og farser, dypfryst fisk, egg og fersk brød, der 

største leverandør har mellom 60 og 80 prosent av 

markedet.18 Matkjedeutvalget fant i 2011 at samlet 

markedsandel for de tre største leverandørene var 

16 Arbeidskraftsproduktiviteten i sektoren er et mål på hvor mye 
verdi næringen klarere å produsere per time arbeidet, definert 
som verdiskapingen i næringen delt på antall timer arbeidet.  
17 https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa_98/kap4.pdf 
18https://www.nhh.no/contentassets/2430aa0ac39c422aa3683
2cbfd2e4a01/13.-lars-sorgard---konkurranseutfordringer-i-
dagligvarebransjen.pdf 
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Figur 8: ASKOs kunder, målt i prosent av omsetning.  

Kilde: ASKO 

https://www.nhh.no/contentassets/2430aa0ac39c422aa36832cbfd2e4a01/13.-lars-sorgard---konkurranseutfordringer-i-dagligvarebransjen.pdf
https://www.nhh.no/contentassets/2430aa0ac39c422aa36832cbfd2e4a01/13.-lars-sorgard---konkurranseutfordringer-i-dagligvarebransjen.pdf
https://www.nhh.no/contentassets/2430aa0ac39c422aa36832cbfd2e4a01/13.-lars-sorgard---konkurranseutfordringer-i-dagligvarebransjen.pdf
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minst 60 (og som regel over 80) prosent i alle 

produktkategorier de undersøkte.19  

Antall detaljister er mer enn halvert i samme 

periode, og vi har gått fra en organisering av 

detaljistleddet der landhandler og kolonialhandler 

ble supplert med egne meieri- og bakeriutsalg til 

fullsortimentskjedebutikker organisert i kjeder eid 

av tre dominerende aktører.  

Grossistleddet har blitt mer konsentrert; der en 

gjennomsnittlig kolonialbutikk på slutten av 50-

tallet fikk varene levert fra 12 forskjellige 

kolonialvaregrossister og 15 spesialvaregrossister, i 

tillegg til innkjøp direkte fra produsentene20, blir 

kjedebutikkene i dag hovedsakelig forsynt av 

paraplykjedenes egne grossister.  

Utover 60-tallet ble varedistribusjonen 

systematisert, og verdikjedens «rene ledd» 

utfordret.21 I løpet av dette tiåret ble grossistene 

viktigere. Tilgang på kjølesystemer i butikkene 

gjorde også at behovet for egne meieriutsalg ble 

redusert. I 1959 ble Joh-System lansert, et 

samarbeid mellom Joh. Johansson og kjøpmenn 

som forpliktet seg til faste bestillings- og 

betalingssystemer. Dette var begynnelsen på ASKO, 

 

19https://www.regjeringen.no/contentassets/a46b6fc6d9e4488
2a47be0621ed899a4/no/pdfs/nou201120110004000dddpdfs.p
df 

som i dag er Norges største grossist. I løpet av 70- 

og 80-årene ble engrosmarkedet mer konsentrert. 

Det dannet seg etter hvert fire hovedgrupperinger: 

ASKO, Løken, Køff og NKL. I løpet av denne perioden 

ble også detaljistleddet mer konsentrert, og de 

store dagligvarekjedene vokste frem. Lavpriskjeder 

som Rema og Rimi ble etablert. På 90-tallet var de 

aller fleste butikkene bundet til Forbrukersamvirket 

(Coop), Hakon/Hagen (senere Ica), Reitan (Rema) 

eller NorgesGruppen.  

Med tre dominerende paraplykjeder på detaljist- og 

grossistleddet, er verdikjeden for dagligvarer langt 

mer integrert og konsentrert i dag enn for 70 år 

siden. Samtidig har hastigheten i vareflyten økt. 

Strømmen av informasjon gjennom verdikjeden går 

historisk fort, noe som sørger for at kundene i butikk 

har tilgang til et langt større utvalg ferske produkter 

til enhver tid. Den historiske utviklingen har endret 

næringsaktiviteten til grossister, fra aktører som 

primært importerte og handlet med tørrvarer, til 

fullsortimentsleverandører med handler med en 

stor andel ferskvarer. Parallelt med konsolideringen 

har forbrukerne vent seg til et stadig større tilbud av 

ferskvarer av høy kvalitet og med god holdbarhet, 

til lave priser.  

20 Giverholt, J.M. (1971). Kolonialgrossistenes Kundeservice A/L 
1946-1971. Oslo: Kolonialgrossistenes Kundeservice A/L 
21https://www.idunn.no/modeller/2_markedsfoering_modeller_
og_makt_i_norsk_dagligvarehandel 
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Lønnsomhet- og produktivitetsutvikling 

I den offentlige debatten har det vært fremmet 

påstander om økende lønnsomhet i 

dagligvarehandelen.22 I realiteten har matvare-

handel og bensinstasjoner hatt en lavere 

lønnsomhet enn øvrig detaljhandel de siste 15 år. 

Analyser som er gjort av lønnsomheten til matvare-

grossistene avslører at det kan gjelde også på 

grossistleddet; lønnsomheten til dagligvare-

grossister er lavere enn for grossistnæringen for 

øvrig.23 Figur 9 viser utviklingen i driftsmargin, et 

mål på lønnsomhet, for dagligvaregrossister og 

andre grossister. 

Figur 10 presenterer utviklingen i arbeidskrafts-

produktivitet i utvalgte sektorer. Produktivitets-

veksten i norsk dagligvare var høy på 1990- og 2000-

tallet. Fra 1995 til 2011 steg arbeids-

kraftproduktiviteten i dagligvarehandelen med over 

120 prosent. Produksjon per time arbeidet økte 

altså raskere enn i andre næringer i Norge.  

Arbeidskraftproduktiviteten har riktignok vokst fra 

et lavt nivå. Etter 15 år med høy vekst var 

arbeidskraftproduktiviteten i dagligvarehandelen 

på nivå med produktiviteten i matindustrien, men 

fortsatt en tredjedel lavere enn produktiviteten i 

industrien, og halvparten av produktiviteten i 

 

22 Se f.eks. 
https://www.aftenposten.no/okonomi/i/OjrE/matbaronene-
tjener-mye-mer-enn-en-krone-her-og-en-krone-der 

varehandelen. Gjennom 1990 og 2000-tallet gikk 

altså dagligvarehandel fra å være en lavproduktiv 

næring til å nærme seg produktiviteten i andre 

næringer.  

Når arbeidskraftproduktiviteten stiger i en sektor, 

er det typisk på grunn av mer effektiv drift. Én 

forklaring på utviklingen i dagligvarebransjen kan 

være at omorganiseringen av bransjen har ført til 

kostnadsbesparelser og innovasjon.  

23 https://www.hkinfo.no/content/d 
qownload/18648/276296/version/2/file/2019_L%C3%B8nnsom
het+i+varehandelen.pdf 
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Figur 9: Driftsmargin for de tre paraplykjedenes grossist- og 
distribusjonsvirksomhet, samt alle grossistvirksomheter. Kilde: 
Menons regnskapsdatabase  

Figur 10: Utvikling i arbeidskraftproduktivitet i utvalgte 
sektorer, 1995-2011, indeks 1995= 100. Kilde: «Dagligvare 
og Mat»1  

Figur 11: Utvikling i arbeidskraftproduktivitet per time 
arbeidet i utvalgte sektorer, 1995-2009, indeks 1995= 100. 
Kilde: «Produktivitetsutvikling i leveringskjeden for 
matvarer»  
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En alternativ forklaring på den observerte 

arbeidskraftproduktiviteten er at dagligvarekjedene 

har fått økt forhandlingsmakt. Økt forhandlings-

makt kan åpne for å enten redusere innkjøpspriser 

eller øke utsalgspriser. Dette vil også bli målt som 

økt verdiskaping i bransjen. Dersom forhandlings-

makt er forklaringen, viser ikke arbeidskraft-

produktiviteten at dagligvarekjedene har skapt mer 

verdier, men heller at kjedene har klart å tilegne seg 

en større del av kaken. Utviklingen i salgspriser til 

detaljist, presentert i figur 12, vitner imidlertid om 

en prisutvikling der dagligvare ikke skiller seg fra 

varehandel generelt.  

Figur 12: Prisindeks for salgspris til detaljister. Engroshandel, 
totalt og for dagligvare. 2015=100 Kilde: SSB 

Kombinasjonen av høy arbeidskraftproduktivitet og 

vedvarende lave marginer i paraplykjedenes 

grossist- og distribusjonsvirksomhet, sammen med 

en normal markedsutvikling i salgspriser til detaljist, 

kan tyde på en produktivitetsvekst hvor gevinsten 

hentes ut på konsumentsiden.   

 

24https://www.barclayscorporate.com/content/dam/barclaysco

rporate-com/documents/insights/industry-expertise/grocery-

sector-retail-report.pdf  

Grossist- og distribusjonsvirksomhet i 

andre land 

Konsolidering og vertikal integrering har vært to av 

de fremste trendene for grossister i Europa de 

senere årene. Dette er særlig tydelig i Storbritannia. 

I 2018 kjøpte Tesco, den største detaljisten, opp 

Booker, den største grossisten. Senere samme år slo 

to av de neste største grossistene, Landmark og 

Today’s Group, seg sammen, og skapte en grossist 

enda større enn Booker.24  

Egne merkevarer (EMV) tar økende markedsandeler 

både i Europeiske land og resten av verden.25 Mens 

EMV historisk har vært lavpris-produkter, begynner 

detaljistene i økende grad å introdusere 

høykvalitets-EMV. Dette utgjør en økende trussel 

for den uavhengige grossisten, ettersom 

detaljistene inngår avtaler direkte med 

produsentene, uten grossisten som mellommann.  

I Danmark og Sverige har samtlige kjeder integrert 

grossist- og distribusjonsvirksomhet, eller 

samarbeid med tredjeparts transportselskaper på 

distribusjon. Det samme er tilfelle for de tre største 

aktørene i Finland. 

Internasjonale reguleringer av grossist- 

og distribusjonsvirksomhet 

Storbritannia introduserte i 2009 «Grocery supply 

code of conduct» (GSCOP) for å forbedre og skape 

mer transparens i verdikjedene i mat- og 

dagligvaresektorene. De ti største detaljistkjedene 

ble forpliktet til å delta, og ble regulert i hvordan de 

kunne opptre overfor sine leverandører. Kjedene 

ble forpliktet til å handle i god tro med sine 

leverandører, og begrenset i sin evne til å blant 

annet slutte å føre produkter uten god grunn, og 

koble andre tjenester med kjøp av varer. 

Storbritannia har flere uavhengige grossister med 

25https://www.nielsen.com/wp-

content/uploads/sites/3/2019/04/global-private-label-

report.pdf 
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vesentlige markedsandeler, og fokuset av 

reguleringen var på detaljistkjedene i betraktelig 

høyere grad enn grossist- og distribusjons-

virksomheter.  

I EU ble i 2013 et felles initiativ for å forbedre 

vertikale forhandlinger («The supply chain 

initiative») opprettet, samt et rammeverk for god 

praksis i matvarekjede. Rammeverket definerer 

rettferdig og urettferdig praksis i vertikale 

relasjoner i verdikjeden for matvarer. Flere 

Europeiske land har, i forbindelse med The supply 

chain initiative, opprettet lignende regler om god 

praksis innen mat- og dagligvarebransjen, deriblant 

Portugal, Belgia, Nederland og Finland. Felles for 

disse er at det er frivillig å underordne seg reglene 

for god praksis. I 2018 innførte EU strengere 

regelverk for å forhindre «unfair trading practices in 

the food chain» og beskytte mindre aktører, særlig 

i jordbruket.26  

Australia innførte i 2010 en «Food and grocery code 

of conduct», med hovedfokus på at detaljistkjedene 

skulle forbedre praksis overfor underleverandører. 

Fokuset var også delvis på grossistleddet, men i 

lavere grad – frem til 2018 gjaldt vesentlige deler av 

reglene ikke for grossistleddet.27  

Land som har innført reguleringer av dagligvare-

sektoren har altså primært hatt fokus på 

detaljistene, eller hele kjeden fra matproduksjon. 

Det fremstår at fokuset på grossistleddet som aktør 

som skal reguleres er noe større i Norge enn i andre 

land.  

Grossist- og distribusjonsvirksomhet i 

andre handelsbransjer 

Dagligvarebransjen er ikke alene om å organisere 

verdikjeden med tett integrasjon mellom grossist- 

og detaljistleddet. Alle de store handelsbransjene 

har de siste tiårene arbeidet med å effektivisere 

 

26https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18
_6790 
27 https://treasury.gov.au/sites/default/files/2019-
03/Independent-review-of-the-Food-and-Grocery-Code-of-
Conduct-Final-Report.pdf 

vare- og informasjonsflyt i verdikjeden for å 

redusere kostnader og yte bedre service. For 

eksempel finner vi en temmelig lik struktur innen 

apotekbransjen og legemiddelmarkedet som for 

dagligvarebransjen. Det norske legemiddel-

markedet preges av at det er tre grossister som er 

vertikalt integrert med sine egne apotekkjeder. 

Disse grossistene selger internt til sine egne apotek, 

i tillegg til å selge til eksterne, selvstendige apotek. 

Dette medfører at eksterne apotek må kjøpe fra 

konkurrerende apoteks grossist.  Det er 

gjennomført flere empiriske studier av effektene av 

denne vertikale integreringen. En studie fra NHH 

viser for eksempel at legemidler selges billigere til 

eksterne, selvstendige apotek enn internt i de 

vertikalt integrerte apotekkjedene. Studien 

konkluderer med at: «Denne prispraksisen 

bekreftes av de tre grossistene, og tyder på at de 

selvstendige apotekene ikke blir presset ut av 

markedet.»28 Denne studien viser altså vertikalt 

integrerte grossister kan bidra til å redusere 

etableringsbarrierer i detaljistleddet ved å tilby 

bedre betingelser enn til egne butikker.  

28 Grossistenes incentiver i legemiddelmarkedet: en 
undersøkelse av prissetting fra grossist til apotek i et vertikalt 
integrert marked, NHH 2011, https://openaccess.nhh.no/nhh-
xmlui/handle/11250/169001 
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Vurdering av behov for 
regulerende tiltak  

På bakgrunn av den økte konsentrasjonen i 

grossist- og distribusjonsleddet har det blitt 

tatt til orde for at det bør innføres 

konkurranseregulerende tiltak i bransjen. I 

dette kapittelet presenterer vi innspill om 

både negative og positive sider ved dagens 

organisering, og drøfter ulike aspekter knyttet 

til en eventuell markedsregulering. 

Innspill om negative konsekvenser og 

behov for regulering 

I diverse høringsrunder har det av ulike aktører blitt 

beskrevet negative forhold ved dagens markeds-

struktur i grossist- og distribusjonsleddet. Særlig har 

det blitt påpekt at vertikal integrasjon og 

stordriftsfordeler skaper en barriere for nye aktører 

– både i leverandør-, grossist- og detaljistleddet. 

For eksempel skriver NHO Mat og Drikke at «de 

sterke koblingene mellom grossist-, distribusjons- 

og detaljistleddene sammen med kjedenes vertikale 

integrasjon bakover i verdikjeden, innkjøpsmakt og 

lojalitetsprogrammer til kundene fungerer i praksis 

som strategiske etableringshindre, selv om disse er 

utslag av strukturelle forhold.»29 

Det er i ulike innspill lansert forslag til endringer 

som vil bøte på det som oppleves som negative 

virkninger skapt av dagens innordning i grossist- og 

distribusjonsleddet. 

Tilgang til eksisterende distribusjonsnett 

Nye aktører med lavt volum har ikke mulighet til å 

oppnå de samme stordriftsfordelene som aktører 

med et etablert distribusjonssystem og stort volum. 

Dagligvareleverandørenes forening (DLF) 

 

29https://www.regjeringen.no/contentassets/4c26f095eaaa4f9c
9d001762f78bcc72/nho-mat-og-
drikke.pdf?uid=NHO_Mat_og_Drikke.pdf 
30https://www.regjeringen.no/contentassets/4d243cad517341b
29fe03af2d150ae7c/dagligvareleverandorenes-
forening.pdf?uid=Dagligvareleverand%C3%B8renes_forening 

argumenterer for at etableringshinderet kan bygges 

ned ved at aktører som vil inn på dagligvare-

markedet gis tilgang til de eksisterende aktørenes 

distribusjonsnett.30 

Separate forhandlinger 

I samme høringsinnspill argumenterer DLF videre 

for at frihet i valg av distribusjonsløsning også bør 

innebære frihet til å velge egne distribusjons-

løsninger. I dette legger de at forhandlingene om 

salg og kjøp av dagligvarer derfor bør kunne skje 

separat fra forhandlingene om distribusjonsløsning, 

slik at det ikke skapes bindinger som hindrer eller 

undergraver valg av den mest effektive 

distribusjonsløsningen. De foreslår derfor at 

«vilkårene for distribusjon skal forhandles separat 

og på ikke-diskriminerende basis. Kjøp av varer kan 

ikke gjøres betinget av valg av distribusjons-

løsning.» 

NHO Mat og Drikke støtter opp om forslaget fra DLF. 

De mener at fritt valg av distribusjonsløsninger bør 

omfattes av lov om god handelsskikk, og begrunner 

dette med at det vil sikre at forhandlinger om kjøp 

og salg av dagligvarer må skilles fra forhandlingene 

om distribusjonsløsninger. 

Innsyn i priser 

Et annet forhold som er løftet frem er 

leverandørenes begrensede innsyn i grunnlaget for 

det de betaler for paraplykjedenes distribusjon. I 

høringssvarene til Hjelmengutvalgets utredning 

argumenterer både DLF og NHO for innsyn i 

grunnlaget for prisdannelsen i distribusjonsleddet. 

Blant annet hevdes det at leverandørene i dag ikke 

kan vurdere om prisen de belastes for distribusjon 

står i et rimelig forhold til kostnaden for det aktuelle 

produktet.31, 32 

31https://www.regjeringen.no/contentassets/02bc298627934c3
08f572be0efeae981/037-
nho.pdf?uid=N%C3%A6ringslivets_Hovedorganisasjon_(NHO) 
32https://docplayer.me/39621437-Horingsuttalelse-til-nou-
2013-6-god-handelsskikk-i-dagligvarekjeden.html 

https://www.regjeringen.no/contentassets/4c26f095eaaa4f9c9d001762f78bcc72/nho-mat-og-drikke.pdf?uid=NHO_Mat_og_Drikke.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/4c26f095eaaa4f9c9d001762f78bcc72/nho-mat-og-drikke.pdf?uid=NHO_Mat_og_Drikke.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/4c26f095eaaa4f9c9d001762f78bcc72/nho-mat-og-drikke.pdf?uid=NHO_Mat_og_Drikke.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/4d243cad517341b29fe03af2d150ae7c/dagligvareleverandorenes-forening.pdf?uid=Dagligvareleverand%C3%B8renes_forening
https://www.regjeringen.no/contentassets/4d243cad517341b29fe03af2d150ae7c/dagligvareleverandorenes-forening.pdf?uid=Dagligvareleverand%C3%B8renes_forening
https://www.regjeringen.no/contentassets/4d243cad517341b29fe03af2d150ae7c/dagligvareleverandorenes-forening.pdf?uid=Dagligvareleverand%C3%B8renes_forening
https://www.regjeringen.no/contentassets/02bc298627934c308f572be0efeae981/037-nho.pdf?uid=N%C3%A6ringslivets_Hovedorganisasjon_(NHO)
https://www.regjeringen.no/contentassets/02bc298627934c308f572be0efeae981/037-nho.pdf?uid=N%C3%A6ringslivets_Hovedorganisasjon_(NHO)
https://www.regjeringen.no/contentassets/02bc298627934c308f572be0efeae981/037-nho.pdf?uid=N%C3%A6ringslivets_Hovedorganisasjon_(NHO)
https://docplayer.me/39621437-Horingsuttalelse-til-nou-2013-6-god-handelsskikk-i-dagligvarekjeden.html
https://docplayer.me/39621437-Horingsuttalelse-til-nou-2013-6-god-handelsskikk-i-dagligvarekjeden.html
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DLF og NHO argumenterer for at informasjon om 

grunnlaget for beregning av prisen på kjedenes 

distribusjon vil kunne gjøre det mulig å vurdere om 

prisen på de kjedeintegrerte distributørene avviker 

fra den prisen en uavhengig distributør ville ha tatt. 

Et slikt innsyn vil samtidig sikre likebehandling av 

kjedenes EMV og leverandørenes merkevarer. 

Gevinster ved dagens organisering 

Til tross for at det i de siste års debatt om 

konsentrasjonen i grossist- og distribusjonsleddet 

har blitt pekt på flere negative forhold knyttet til 

den nevnte konsentrasjonen, synes det likevel å 

være bred enighet om at det også er positive sider 

ved utviklingen. 

Stordriftsfordeler 

Fullsortimentsgrossist og -distribusjon vil i de fleste 

tilfeller være mer effektiv enn direktedistribusjon. 

Sentralisering og storskala lagerhold åpner for 

fullere lastebiler, færre antall leveranser til butikk 

og færre antall kilometer på veiene. Det gir lavere 

kostnader. Dette er noe av bakgrunnen når 

Hjelmengutvalget hevder at det kun er de største 

leverandørene som rent kostnadsmessig vil kunne 

konkurrere med et fullsortimentsgrossist og -

distribusjonsapparat. 

Stordriftsfordelene gir seg utslag i mer enn 

reduserte kostnader alene. Ifølge ASKO har 

stordriftsfordelene som følger den høye markeds-

andelen gjort det mulig å ha hyppigere leveranser til 

butikk – også i utkantstrøk og til mindre butikker. I 

tillegg til å redusere kostnadene i denne delen av 

verdikjeden, bidrar altså stordriftsfordelene til økt 

konsumentvelferd gjennom bl.a. et bedre 

vareutvalg i hele landet. 

 

33 https://www.dagensperspektiv.no/2013/kjedene-slass-om-
distribusjonen 
34 https://dagligvarehandelen.no/2013/coca-cola-hos-grossist 

Alternativ organisering 

Den historiske utviklingen der varedistribusjonen 

vris fra leverandør til grossist er beskrevet tidligere. 

Og selv om Hjelmengutvalget holder muligheten 

åpen for at de største leverandørene vil kunne 

konkurrere rent kostnadsmessig, har flere av de 

store leverandørene ønsket utviklingen 

velkommen. Et eksempel på dette er Coca Cola, som 

mener at uten omstillingen til grossistdistribusjon 

ville framtidsutsiktene for deres produksjon på 

Lørenskog vært usikre.33 Coca Cola-sjef Ignace 

Corthouts forklarte at Coca Colas produkter leveres 

over grossist i de aller fleste land i Europa, og at de 

har hengt etter i utviklingen i Norge.34 

Men selv om det synes å være effektivitetsgevinster 

ved grossistdistribusjonen, vil disse gevinstene ikke 

nødvendigvis bero på grossistenes integrasjon med 

detaljistleddet. Hjelmengutvalget viser likevel til en 

ulempe som kjennetegner uavhengig 

grossistfunksjon: doble marginer.35 Utvalget 

forklarer dette med at når grossisttjenestene skal 

prises av uavhengige aktører vil det oppstå et 

incentiv for disse til å utnytte den eventuelle 

markedsmakten de måtte ha. Når antall ledd i en 

distribusjonskjede som skal hente inn sin 

fortjeneste gjennom prispåslag øker, kan det føre til 

økte priser til detaljist og videre til konsumenten. 

Dersom grossistfunksjonen er vertikalt integrert 

unngås unødvendig prispåslag i grossistleddet 

ettersom det vil svekke kjedens konkurransekraft ut 

i detaljistmarkedet.  

Eventuell regulering av markedet 

Det synes altså å være bred enighet om at 

utviklingen av fullsortimentsgrossister har medført 

effektiviseringsgevinster. Samtidig er det rettet 

kritikk mot hvordan stordriftsfordelene bidrar til å 

skade konkurransen i markedet. Et nøkkelspørsmål 

er derfor om effektivitetsgevinsten ved stordrift er 

35 Ineffektivitet knyttet til doble marginer kan løses på flere 
måter enn vertikal integrasjon. Bruk av ikke-lineære kontrakter 
vil eksempelvis også kunne gi effektiv tilpasning 

https://www.dagensperspektiv.no/2013/kjedene-slass-om-distribusjonen
https://www.dagensperspektiv.no/2013/kjedene-slass-om-distribusjonen
https://dagligvarehandelen.no/2013/coca-cola-hos-grossist
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høyere enn ulempene av de konkurransedempende 

virkningene. 

Nyetablering og tilbud av grossist- og 

leverandørtjenester fra øvrige aktører 

Det virker åpenbart at de store investeringene som 

ligger til grunn for paraplykjedenes fullsortiments-

grossist og -distribusjonsvirksomhet skaper 

etableringshindre for eventuelle nye uavhengige 

grossist- og distribusjonsaktører.  

Til tross for at paraplykjedenes fullsortiments-

grossister er dominerende markedsaktører, vitner 

de nesten 700 aktive grossistbedriftene om at det 

fortsatt er konkurranse i markedet. 

Tilstedeværelsen av disse aktørene kan sies å 

moderere grunnlaget for bekymring knyttet til 

etableringshindre i markedet. Eksempelvis står 

Servicegrossistene og andre spesialgrossister i 

direkte konkurranse med paraplykjedenes 

grossister i storhusholdningsmarkedet.  

Det finnes fortsatt også hundrevis av 

direkteleverandører til butikkjedene. Tine og 

Ringnes representerer de største enkeltaktørene, 

mens ferske bakevarer og fersk ferdigmat leveres av 

et hundretalls ulike direktedistributører. 

Den britiske frossenvareaktøren Iceland er 

eksempel på en aktør som har trosset 

etableringshindrene. I tillegg til å drifte fem egne 

utsalg, leverer Iceland grossisttjenester og forsyner 

26 Europrisbutikker og 185 bensinstasjoner og 

kiosker med frysevarer. 

I tiden fremover vil vi kunne komme til å se flere nye 

aktører som utfordrer de nåværende strukturene i 

dagligvarebransjen. Dette omfatter både norske og 

internasjonale aktører som selger dagligvarer på 

nett. Mer butikkspesifikke sortiment og som i 

mindre grad er kjedestyrt, er en annen trend med 

 

36https://www.regjeringen.no/contentassets/4d243cad517341b
29fe03af2d150ae7c/norgesgruppen-
asa.pdf?uid=Norgesgruppen_ASA 

betydning for det fremtidige markedet for grossist- 

og distribusjonstjenester. 

Forretningshemmeligheter 

Selv om det kan argumenteres for at 

paraplykjedene møter konkurranse i markedet, 

både paraplykjedene imellom, og fra mindre 

aktører, har paraplykjedene sikret seg en strategisk 

fordel gjennom kontroll over en stor andel av 

distribusjonsleddet. 

Dette er noe av bakgrunnen for at DLF og NHO har 

fremmet forslag om innsyn i prisdannelsen for 

distribusjonstjenestene.  

I høringssvar til forslag til lov om god handelsskikk, 

beskriver NorgesGruppen sitt behov for å holde 

forretningssensitiv informasjon skjult.36 På samme 

måte som leverandørene investerer betydelige 

beløp i produktutvikling, teknologi og innovasjon, 

gjelder dette også detaljist- og grossistleddet. Et 

eksempel er milliardinvesteringene paraplykjedene 

har gjort i automatiserte lager.  

Innsyn i vare- og informasjonsstrøm 

Som tidligere beskrevet er kontinuerlig 

informasjonsflyt gjennom verdikjeden viktig for 

effektiv vareflyt. Systemer som kan følge 

informasjons- og varestrømmen på tvers av ledd i 

verdikjeden er en nøkkelfaktor i dette. Med 

«efficient consumer respons»-systemer sikres 

høyest mulig tilgjengelighet og kvalitet til lavest 

mulig svinn- og distribusjonskostnader.  

Som vareeier påtar grossister seg risiko for 

økonomisk tap knyttet til for eksempel svinn. 

Tilgang til de eksisterende distribusjonsnettene vil 

derfor i praksis være mer komplekst enn rene 

transporttjenester. For at grossister skal kunne 

betjene detaljistene mest mulig effektivt med varer, 

https://www.regjeringen.no/contentassets/4d243cad517341b29fe03af2d150ae7c/norgesgruppen-asa.pdf?uid=Norgesgruppen_ASA
https://www.regjeringen.no/contentassets/4d243cad517341b29fe03af2d150ae7c/norgesgruppen-asa.pdf?uid=Norgesgruppen_ASA
https://www.regjeringen.no/contentassets/4d243cad517341b29fe03af2d150ae7c/norgesgruppen-asa.pdf?uid=Norgesgruppen_ASA
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er tilgang til detaljistenes vare- og informasjonsflyt 

essensielt. 

ASKO oppgir at de kan distribuere varer for andre 

aktører, noe de også gjør. Om lag en fjerdedel av 

omsetningen stammer fra salg til andre kunder enn 

NorgesGruppen, som Bunnpris og kunder innen KBS 

og storhusholdning. Et avgjørende premiss for at 

ASKO skal kunne levere gode grossist- og 

distribusjonstjenester til tredjeparter er at de får ta 

del i aktørenes informasjonsstrøm. 

Valg bør baseres på kostnadseffektivitet 

Grossist- og distribusjonsvirksomheten i norsk 

dagligvare har blitt betydelig effektivisert gjennom 

en reorganisering og konsolidering de siste tiårene. 

Som et lite marked i en europeisk kontekst, med en 

krevende geografi og en spredt bebyggelse, har 

effektiviseringen vært nødvendig for å opprettholde 

et stort antall utsalgssteder og et bredt vareutvalg.  

Samtidig har også utviklingen bidratt til å redusere 

kostnadene som kreves for å flytte varer fra 

leverandørene og ut i butikkhyller omkring i hele 

landet. 

Paraplykjedenes kontroll over distribusjonen av en 

stor andel av varevolumet, beskrives som en sentral 

faktor for en mer effektiv vareflyt. Kontroll over 

varedistribusjonen vil kunne være av stor strategisk 

betydning ikke bare for detaljistkjedene, men også 

for leverandørene. 

Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv bør 

distribusjonsløsningen som legger til rette for den 

beste kombinasjonen av faktorer som høyt 

vareutvalg, mange utsalgssteder og lave priser 

foretrekkes. Isolert sett er alle aktører i verdikjeden 

tjent med at den mest effektive distribusjons-

løsningen velges. Men på grunn av 

verdikjedeaktørenes strategiske hensyn til egen 

forhandlingsmakt, kan forhandlinger om 

distribusjon drive resultatet bort fra den 

samfunnsøkonomisk fortrukne løsningen. Dette er 

et potensielt problem ved dagens sentraliserte 

forhandlinger, men å separere ut forhandlingene 

om varedistribusjon vil ikke alene danne grunnlag 

for en annen tilpasning. 

Eventuelle reguleringstiltak må bygge på 

en klart definert markedssvikt 

At det har blitt hentet ut store gevinster knyttet til 

paraplykjedenes sentraliserte grossist- og 

distribusjonsvirksomhet synes det å være bred 

enighet rundt. Men omkring hvem gevinstene har 

tilfalt hersker det langt mer usikkerhet.  

Før en eventuell regulering av markedet, er det 

imidlertid mange viktige spørsmål som bør belyses. 

Reguleringer bør kun vurderes der hvor en tydelig 

definert markedssvikt er identifisert. Det finnes så 

langt ikke en slik påvist markedssvikt i det norske 

dagligvaremarkedet.  

Videre bør en regulering av markedet ha som formål 

å øke forbrukervelferden. Tiltak rettet mot å påvirke 

maktfordelingen mellom aktører lengre oppe i 

verdikjeden, må kunne sannsynliggjøre positive 

virkninger for sluttkundene for at det skal være 

grunnlag for et politisk vedtak.
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