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Kort om sushimarkedet 2016

.

Omsetningen i totalmarkedet for sushi var ca. 849
millioner kroner i 2016. Dette er en nedgang på 1,7% fra 2015
Storhusholdning som er den største kanalen for
sushi økte derimot med 4% fra 2015 til 2016, men
ikke nok til å kompensere for fallet i dagligvare/KBS.
I dagligvare/KBS markedet har omsetningen av sushi
økt med 463 % frem til toppåret i 2014, fra
utgangspunktet på 36 millionene i 2006. Men det
gikk ganske kraftig ned i 2015 og nedgangen
fortsatte i 2016.
Nedgangen skyldes i all hovedsak en dreining fra at
forbrukeren kjøper sushi i dagligvare til å heller kjøpe
den fra lokal take-away, eller lager sushi selv
hjemme.
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-1,7%

Nedgang for totalmarkedet
for sushi

Totalmarkedet for sushi går ned

Millioner kroner

Nedgang i totalmarkedet for sushi fra
2015 til 2016 på -2%, skyldes i all
hovedsak nedgang i dagligvare/KBS
Totalmarkedet for sushi har i
forbrukerkroner økt med 374% de siste
10 årene.

Dagligvare/kioskmarkedet

Storhusholdningsmarkedet
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Nedgang i antall sushibedrifter
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I 2016 finner vi foreløpig en tilbakegang på 7 bedrifter
og et totalt antall på 340, men dette tallet vil trolig øke
når grunnlaget for beregninger blir revidert. Dette gir
en indikasjon på at det skjer store omskiftninger i
denne bransjen. Mange kommer til og en del blir lagt
ned.
Kravet til ferskhet på fisken gjør også at restaurantene
og sushibarene er under nøye kontroll fra mattilsynet
og stenges kanskje oftere enn andre. Noe som gir en
høy omløpshastighet på utskiftinger av restauranter og
barer
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Veksten av sushibedrifter har vært enorm de siste
årene. Fra 2005-2011 var nettotilveksten på om lag
10-25 nye enheter, mens årene som fulgte var veksten
enda sterkere med en tilvekst på omtrent 30 nye
bedrifter. Denne veksten stabiliserte seg på et høyt
nivå i 2015.
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En av sushirestaurantene i Stavanger, Sabi Omakase
har i 2016 Michelin stjerne. Det forteller at det det
finnes restauranter innen dette segmentet med
ekstremt høy kvalitet.
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Geografisk spredning: beregnet sushi per capita i kroner brukt i
storhusholdningmarkedet
•
Nordnorge 69 kr

•
Trøndelag 104 kr

Vestlandet 98 kr

•

Østlandet 185 kr

Sørlandet 79 kr
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Millioner kroner

Totalomsetning

Sushiomsetning
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Dagligvarehandelen taper kunder
til storhusholdningsmarkedet
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Veksten av sushi i dagligvare og kioskmarkedet har de siste
10 årene, fra 2006-2016 økt med 464%. Veksten forklares i
all hovedsak av økt tilgjengelighet i alle butikker og kjeder, og
ikke bare i spesialbutikker. Dette viser viktigheten av
distribusjon til hele markedet.
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•

2015 er det første året hvor vi ser en nedgang i salget, den
negative utviklingen fortsetter i 2016.

•

Årsaken til nedgangen i dagligvare er sammensatt, en av
grunnene er at med at stadig flere har oppdaget hvor lett det
er å lage sushien selv. I tillegg har det dukket opp så mange
cateringbedrifter som leverer en timesfersk sushi. En del av de
som pleide å ta med seg en boks fra dagligvarebutikken,
stikker heller innom cateringbedriften som ligger like i
nærheten og tar med seg sushi derfra, fordi den er ferskere og
bedre enn den kjølte varianten de kan kjøpe i
dagligvarebutikkene og nesten like billig.
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2005-2009: Sushi i
dagligvare er i sin spede
start, og utvikler seg fra å
være kun i noen utvalgte
butikker og kiosker til å bli
mer utbredt i større deler
av landet i flere butikker.
Markedet er under hard
konkurranse med prispress
og krav til innovasjonsevne
og distribusjon. For
eksempel overleverer ikke
produkter som ferdiglaget
sushi-kit tilgjengelig i
frysediskene.

2009: Svak økning på
+14% på grunn av
finanskrisen.
Forbrukeren vred sin
etterspørsel over på
varer med lavere
kilopris og varer som
f. eks. sushi som har
høy kilopris, fikk en
mindre økning enn
både tidligere og
etterfølgende år.
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2011: Markedet
økte med 54%,
forklart av økt
distribusjon:
flere butikker og
kjeder fikk sushi
inn i sortimentet
sitt.
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2013: Svak økning
+7%. Stadig fler
lager sin egen sushi.
Salget av
sushitilbehør øker i
dagligvare
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2012: Økt vekst
på 31%. Sushi
tilgjengelig i
nesten alle
dagligvarekjder,
både lavpris og
supermarkeder,
inkludert noen
bensinstasjoner.
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2015: Nedgang i
både volum og verdi.
Dagligvarehandelen
taper kunder til
storhusholdningen.
Forbrukeren handler
heller på lokal
catering og ikke i
dagligvare, fordi den
oppleves ferskere og
bedre.

2014: Svak vekst i 167
volum, 4%. Verdi
0,5%. Ikke lengre
nyetablert
distribusjon som øker
verdien og med
priskonkurranse gir
det et utslag på
verdiøkningen kontra
volumendringen.
Interessen for
hjemmelaget sushi
øker og markedet for
sushitilbehør øker
mer enn markedet for
ferdiglaget sushi.
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2016: Fortsatt
nedgang i volum og
verdi, trenden fra
2015 fortsetter.
Vanen med å handle
sushi i dagligvare eri
større grad erstattet
med sushi fra lokal
take-away utsalg.
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