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Forord 

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Handel og Kontor. I rapporten redegjør vi for konsekvensene 

for arbeidskraftbehov, kompetansebehov og fagforeningsarbeid i varehandelen som følge av digitalise-

ring og teknologisk utvikling. Bakgrunnen for problemstillingene er at digitalisering må forstås som en 

grunnleggende ny infrastruktur som endrer all næringsaktivitet.  

Vi har hatt stor nytte av kunnskapsoverføringer fra Handel og Kontor.   
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1. Innledning 

I denne rapporten har vi gjort rede for mulige konsekvenser for arbeidskraft- og kompetansebehov og 

fagforeningsarbeid i varehandelen som følge av økt digitalisering og teknologisk utvikling i varehandelen. 

Vi har forsøkt å besvare følgende spørsmål:  

1) Hvordan endres arbeidskraftbehovet som følge av eskalerende digitalisering i varehandelens 

verdikjeder? 

2) Hvilke implikasjoner har digitalisering og annen ny teknologi for kompetanseutvikling i handels-

næringen? 

3) Hvordan påvirker digitalisering og ny teknologi rekruttering til fagforeningsarbeid og teigdeling 

mellom fagforbund? 

Bakgrunnen for problemstillingene er at digitalisering må forstås som en grunnleggende ny infrastruktur 

som endrer all næringsaktivitet. Varehandelen som næring og samfunnsaktør har historisk forenklet 

husholdningenes hverdag ved at de effektivt bringer varer fra produsent eller importør til den enkelte 

husholdning. Når teknologien for formidling av varer endres, endres også varehandelens oppgaver, og 

dermed arbeidskraft- og kompetansebehov, selv om den den samfunnsmessige rollen består.  

I kapittel 2 ser vi på varehandelens økonomiske rolle, herunder bl.a. sysselsettingsutviklingen, og hvor-

vidt den økonomiske rollen endrer karakter i takt med endringer i teknologi og markeder. Vi avslutter 

kapittelet med en framoverskuende drøfting av framtidens arbeidskraftbehov i varehandelsnæringene.  

I kapittel 3 vurderer vi hvilke implikasjoner digitalisering og annen ny teknologi har for kompetanseutvik-

ling i varehandelsnæringen. Vi framskriver også kompetansebehovet til og med 2030 ved hjelp av ob-

serverte trender og en sammenkobling av yrkes- og utdanningsstatistikk. Analysen underbygger at va-

rehandelen vil etterspørre relativt færre sysselsatte og nye kompetanser i framtiden.  

I kapittel 4 avslutter vi med en redegjørelse for hvordan digitalisering og ny teknologi påvirker rekrutte-

ring til fagforeningsarbeid og teigdeling mellom fagforbund.  
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2. Hvordan endres arbeidskraftbehovet som følge av 
eskalerende digitalisering i varehandelens verdikje-
der?  

Varehandel har en nøkkelrolle i enhver økonomi, ved at den muliggjør arbeidsdeling. Varehandel som 

næring produserer tjenester som grunnleggende sett forenkler husholdningens tilgang til et bredt utvalg 

av varer. Virksomhetene organiserer effektiv logistikk fra vareprodusenter i inn og utland til husholdning-

ene, som regel i form av et nettverk av varelagre og utsalgssteder, men også i økende grad ved å bringe 

varer helt fram til husholdningens bosted. Videre sørger varehandelsvirksomheten for å kvalitetssikre 

varene for forbrukerne og formidler varekunnskap til dem. Husholdningene betaler både for forenklings-

oppgavene og formidlingen av varekunnskap. 

Utover varehandelens nytte for forbrukerne, har også varehandelen en viktig samfunnsmessig rolle ved 

at den gir arbeid og inntekt til en rekke mennesker. Historisk har varehandelen stilt få krav til formell 

utdanning til de fleste arbeidstakerne. I stedet har virksomhetene utviklet ulike systemer for virksom-

hetsintern opplæring. Slik sett har varehandelen hatt en meget viktig rolle i å integrere store arbeidsta-

kergrupper inn i det organiserte arbeidslivet.  

I dette kapitlet ser vi nærmere på varehandelens økonomiske rolle og hvorvidt den økonomiske rollen 

endrer karakter i takt med endringer i teknologi og markeder. 

2.1 Varehandel – en produktivitetsskaper 

Varehandelen sysselsatte i 2015 om lag 300 000 årsverk, når handel og reparasjon av biler er inkludert. 

Sysselsettingen i varehandelen utgjorde dette året hele 12,2 prosent av alle årsverk i økonomien. Ser 

vi bort fra bilhandel og verksteder, benyttet varehandelen 10,3 prosent av alle årsverk.  

Til sammenligning utgjorde all vareproduksjon i primærnæringer, petroleumsproduksjon, bergverk og 

industri 14,4 prosent av alle årsverk samme år. Bygg- og anlegg benyttet 8,6 prosent av alle årsverk. 

Offentlig administrasjon og forsvar benyttet 7,5 prosent av årsverkene. Resten gikk med til å produsere 

en rekke andre tjenester, jf. Figur 1. 

Figur 1 Samlede årsverk i Norge fordelt på 12 næringsgrupper. Prosent. 2015.  

 

Kilde: SSB, nasjonalregnskapet. Egne beregninger 
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Omsetningen i varehandelen følger i stor grad inntektsutviklingen i samfunnet. Når inntektene til hus-

holdningene øker, vil en andel av de økende inntektene benyttes til å handle mer varer. Dermed øker 

omsetningen i varehandelen både som en følge av økende folketall og økende inntekter (og synker hvis 

inntekter eller folketallet synker). 

Hvor mange mennesker som arbeider i varehandelen henger primært sammen med hvor mange inn-

byggere landet har. Når innbyggertallet vokser, vokser også omsetning og ressursbruk i varehandelen 

om lag tilsvarende. Varehandelens bruk av arbeidskraft er imidlertid også et resultat av hvordan virk-

somhetene organiserer seg, hvilken type teknologi de har til rådighet og hvordan den benyttes. Med 

andre ord vil sysselsettingen i næringen også være en følge av næringens produktivitetsutvikling. 

De siste årene har sysselsettingen i varehandelsnæringene stagnert, selv om både befolkningen og 

husholdningens inntekter har økt markant. Årsaken er åpenbart at virkningen av varehandelens produk-

tivitetsutvikling på sysselsettingen er større enn effekten av høyere befolkningsmengde og inntektsøk-

ning. Årsverkene i varehandelen samlet økte med 2,2 prosent fra 2008 til 2015. I samme periode økte 

befolkningen med 9,2 prosent og husholdningenes realinntekt økte med 15 prosent. 

Ser vi utviklingen i et lengre perspektiv ser vi at koblingen mellom sysselsettingen i varehandelen og 

faktorer som påvirker sysselsettingen endrer seg ganske markant gjennom 1990-tallet. 

I perioden 1970 til 1990 svinger sysselsettingen (årsverk) i varehandelen i stor grad i takt med hushold-

ningens vareforbruk (som igjen følger inntektsutviklingen), jf. Figur 2. Nedgangen i slutten av perioden 

skyldes at Norge i perioden 1987 til 1993 opplevde en periode med økonomisk tilbakegang knyttet til 

fall i oljepris, boligprisfall og til slutt en finanskrise. Produktivitetsutviklingen i hele norsk økonomi var 

også meget svak i denne perioden.   

Figur 2 Utvikling i årsverk i varehandel, øvrige næringer, husholdningens varekonsum 

og befolkning. 1970-1993. Indeksert. 1970=100.  

 

Kilder: SSB, nasjonalregnskapet. Egne beregninger 
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Figur 3 Utvikling i årsverk i varehandel, øvrige næringer, husholdningens varekonsum 

og befolkning. 1993-2015. Indeksert. 1993=100.  

 

Kilde: SSB, nasjonalregnskapet. Egne beregninger 
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Betydningen av at deler av varehandelen nå kan erstattes av handel over nett viser seg bl.a. ved at 

sysselsettingsutviklingen har variert mellom detaljistnæringer avhengig av hvilke varer de selger. Det er 

flere grunner til at sysselsettinger knyttet til enkelte varegrupper varierer, herunder endringer i hushold-

ningens preferanser og lansering av nye produktgrupper, slik som nettbrett for noen år siden. Likevel er 

det påfallende at sysselsettingen har sunket mest blant detaljvirksomheter som selger bøker og musikk, 

produkter som i stor grad har blitt digitalisert. Sysselsettingen i detaljvirksomheter med et bredt vareut-

valg har økt. Det samme gjelder sysselsettingen innen e-handelsvirksomheter. Utviklingen er visualisert 

i Figur 4 og Figur 5 som viser andeler ulike varegrupper har innenfor detaljisthandelen. 

Kilde: SSB 

Figur 5 Detaljert fordeling av årsverk i varehandelen. 2014. 

 
Kilde: SSB 
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Figur 4 Detaljert fordeling av årsverk i varehandelen. 2007.  
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Resultatet av både organisatorisk og teknologisk utvikling i varehandelen har vært at produktiviteten i 

varehandelen samlet og i grossist- og detaljistleddene hver for seg har økt langt mer enn både norsk 

økonomi samlet og Fastlands-Norge samlet, jf. Figur 6. Den relativt høye produktivitetsutviklingen viser 

at varehandelen de siste ti-årene har bidratt til løfte det generelle produktivitetsnivået i Norge.  

Vi legger imidlertid merke at utviklingen innen bilforhandling ikke har samme produktivitetsutvikling som 

resten av varehandelen, noe som trolig må sees på bakgrunn av at denne delen av varehandelen i 

større grad enn resten av varehandelen svinger i takt med husholdningenes inntekter.  

Figur 6 Bruttoprodukt per utførte timeverk. Alle næringer og varehandelen. Endring fra 

året før (prosent). Faste priser. Gjennomsnitt for tre sjuårsperioder. Gjennomsnittlig øk-

ning i perioder på syv år. 

 

Kilde: SSB, nasjonalregnskapet. Egne beregninger. 
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Digitaliseringen fører til opprettelsen av nye digitale plattformer også for varehandelen. De digitale platt-

formene åpner opp for nye former for kommunikasjon mellom husholdninger og produsenter, som ut-

fordrer dagens butikkstrukturer. For eksempel kan husholdningene nå kommunisere direkte med pro-

dusenter og importører på en skala som tidligere ikke var praktisk gjennomførbart. Tilsvarende kan 

handel skje direkte mellom konsument og produsent ved hjelp av e-handelsløsninger. Dermed åpner 

digitaliseringen for at også tradisjonelle varer distribueres på nye måter.  

E-handel har hatt, og vil få, særlig store konsekvenser, spesielt for næringer som handler med produkter 

som både kan konsumeres og distribueres digitalt, som for eksempel bøker og musikkartikler. Når selve 

varen er digitalisert faller grunnlaget for de fysiske butikkene bort.  

Men også for varer som ikke stiller krav til krevende logistikk vil varer kunne handles direkte mellom 

produsent og forbruker. Vi ser derfor en økende e-handel knyttet til fysiske varer som kan leveres i form 

av pakkeløsninger. Både klær og elektronikk er eksempler på varer hvor e-handel vokser raskt. Også 

denne utviklingen utfordrer varehandelens butikkstrukturer. 

Internettbaserte metoder for å dele og distribuere varer og tjenester på har grepet om seg i rekordfart 

de seneste årene. I 2015 handlet hele 81 prosent av den norske befolkningen på nett minst én gang 

(PostNord, 2016) og mens de tradisjonelle handelsvirksomhetene økte sin omsetning med 3,6 prosent, 

økte e-handelsvirksomhetene i Norge sin omsetning med hele 13,5 prosent i 2014 (Virke, 2015).  

Leveransen av en vare kjøpt og distribuert gjennom en netthandelsbedrift krever mindre arbeidsinnsats 

og andre kompetanser enn leveranse gjennom et tradisjonelt varekjøp i en fysisk butikk. Blant bedriftene 

som har både fysiske butikker og nettbutikker rapporteres det at opp mot halvparten av nettsalget er 

såkalt «klikk og hent» (Ruud, Krogh-Moe, & Haneng, 2017). Det vil si at varene hentes i en fysisk butikk 

etter at betalingen er godkjent.  

Så lenge denne symbiosen mellom e-handelsløsninger og fysiske butikker eksisterer vil den redusere 

e-handelens effekt på sysselsettingen i de fysiske butikkene noe, men e-handelens ytterste konsekvens 

er at de fysiske butikkenes og tilknyttede arbeidsplassers eksistensgrunnlag forsvinner.  

På samme måte som e-handelsløsninger åpner for at husholdninger kan kommunisere direkte med 

produsenter eller importører av varer, har lavere logistikkostnader åpnet for at også selve distribusjonen 

av varene kan skje direkte når det er mest hensiktsmessig. Dersom digitaliseringen reduserer logistik-

kostnadene ytterligere, kan vi forvente at flere og flere bestiller varene levert hjem i stedet. En fortsatt 

utvikling i samme retning kan føre til at arbeidskraften som tidligere arbeidet i de fysiske butikkene blir 

overflødige. Utviklingen mot en stadig økende effektivisering av færre, større og stadig mer automati-

serte varelagre kan ha en sterk negativ effekt på sysselsettingen også i grossistleddet.  

Digitalisering medfører også at mange av arbeidsoppgavene i den enkelte butikk eller på det enkelte 

lager kan automatiseres. Vi har allerede sett tendenser til at teknologisk utvikling har ført til store pro-

duktivitetsgevinster i varehandelen. I detaljhandelen gjelder slik automatisering i hovedsak enklere ruti-

neoppgaver direkte knyttet til varetransaksjonen som lar seg automatisere gjennom selvbetjente beta-

lingsløsninger eller digitaliseres gjennom e-handel. I grossistleddet er det gjerne sortering av varer som 

har blitt helt eller delvis automatisert i en del virksomheter.  

Digitaliseringen kan også redusere arbeidskraftsbehovet i de fysiske butikkene uavhengig av utviklingen 

i e-handelsløsninger og logistikkostnader gjennom automatiseringen av en rekke arbeidsoppgaver. Det 

er for eksempel ikke uvanlig å finne selvbetjente kasser i norske dagligvareforretninger i dag, selv om 

de som oftest er begrenset til å utgjøre en liten andel av kassene. Fenomenet har heller ikke blitt vanlig 

i andre segmenter av detaljhandelen, men slik kan det bli. Hvis omfanget av selvbetjente betalingsløs-

ninger i detaljhandelen blir større kan vi komme til å se at virksomhetene vil etterspørre færre ansatte til 
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å gjennomføre varetransaksjoner, selv om behovet for kundeveiledning vil føre til et fortsatt behov for 

ansatte.  

I logistikk- og distribusjonsleddet er andelen automatiseringsutsatte oppgaver større. Der har allerede 

mange arbeidsplasser blitt rasjonalisert bort av store, delvis automatiserte lager- og sorteringssyste-

mer.1 Nye teknologiske løsninger gjør at roboter nå kan organisere og forberede store varebeholdninger 

til transport. Robotenes vanligste oppgaver er å organisere varene i flyttbare hyllesystemer. Når en 

hylleseksjon er ferdigsortert kan den så kjøres til arbeidere som plukker ut varer for utsending. Etter 

hvert som lagerløsningene blir stadig mer effektive, vil det også oppstå muligheter for å ta ut stordrifts-

fordeler i større grad enn tidligere ved å sentralisere driften i strategisk plasserte lagerløsninger, slik f. 

eks. Elkjøp gjør på sitt nye anlegg i Sverige2. Både sentralisert drift og automatisering forventes å redu-

sere næringens etterspørsel etter arbeidskraft i årene som kommer.  

Samtidig er det viktig å huske på at ny teknologi kun vil påvirke samfunnet dersom den oppleves som 

nyttig og faktisk benyttes av konsumenter, produsenter eller distributører. Det kan tenkes at selvbetjente 

betalingsløsninger forblir et marginalt tilbud. I USA, hvor antallet selvbetjente kasser i detaljhandelen 

har vært høyt, har flere store kjeder begynt å fjerne dem, delvis fordi kundene slet med å bruke dem og 

betjente kasser viste seg å være mer tids- og kostnadseffektive, men også fordi kundene har uttrykt at 

de er uønsket. I andre land, f. eks. Tyskland og Frankrike, er omfanget av selvbetjente kasser lavt relativt 

til befolkningsstørrelse, av samme årsaker (Aftenposten, 2017). I butikker med mer «kompliserte» eller 

dyre produkter vil behovet for kunnskap og kundeveiledning antakeligvis gjøre at effekten på sysselset-

tingen dempes noe. I tillegg har varehandel et sosialt aspekt, og det er absolutt ikke sikkert at samfunnet 

ønsker full implementering av all mulig teknologi. 

Fram til nylig har man antatt at mindre rutinepregede oppgaver, eller mer kognitive oppgaver, ikke vil 

være kostnadseffektivt å automatisere, men i teorien har mer avanserte sensorer og større datakraft 

allerede gjort det mulig å automatisere også slike oppgaver, så lenge maskinene får nok informasjon 

om handlings- og bevegelsesmønstre (Frey & Osborne, 2013). 

Med bakgrunn i en antakelse om at de fleste oppgaver kan automatiseres analyserte de amerikanske 

økonomene Frey og Osborne (2013) hvordan digitalisering kan tenkes å påvirke yrkesstrukturen i USA. 

Et av deres hovedfunn var at hele 45 prosent av jobbene i USA hadde en høy risiko for å bli automatisert 

i løpet av de neste to tiårene.  

Basert på resultatene fra Frey og Osbornes studie gjennomførte de finske forskerne Pajarinen og Rou-

vinen ved ETLA, sammen med Anders Ekeland i SSB, en studie på finske og norske data, og fant at en 

tredjedel av jobbene i Norge hadde en høy risiko for å bli automatisert. I varehandelen hadde omtrent 

en femtedel av jobbene en høy risiko for å bli automatisert, og fire femtedeler en middels risiko3. Fors-

kerne konkluderte med at det spesielt var ufaglært arbeidskraft som var utsatt, men at digitaliseringen 

kan komme til å påvirke tilnærmet alle arbeidstakere til en viss grad.   

Deloitte gjennomførte en liknende studie for det britiske arbeidsmarkedet i 2016 (Deloitte UK, 2016). De 

fant at 60 prosent av arbeidsplassene i britisk varehandel hadde en høy risiko for å bli effektivisert bort 

gjennom digitalisering, og at varehandelen allerede sysselsatte 300 000 færre enn i 2001. Omtrent en 

                                                      
 

1 Se f. eks. Kompletts automatiserte lager: https://www.tu.no/artikler/unik-video-bli-med-inn-i-kompletts-
splitter-nye-robotlager/223905 
2 Se http://retailhandel.com/elkjop-lager-logistikk-jonkoping/ 
3 En sannsynlighet på 70% eller mer defineres som høy, mellom 30% og 70% som middels. 
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fjerdedel av disse var kassearbeidere eller varepåfyllere, og endringene ble tilskrevet selvbetjente be-

talingsløsninger og e-handelsplattformer. 

Uavhengig av viljen til å utvikle ny og benytte eksisterende teknologi vil omfanget av digitaliseringen 

være avhengig av i hvilken grad teknologiske løsninger er mer kostnadseffektive enn alternative manu-

elle kostnader. Her er svaret ikke opplagt. I samfunn hvor arbeidskraft er billig, dvs dårlig betalt, framstår 

teknologiske løsninger som mindre viktige og relativt kostbare. I samfunn med høye arbeidslønninger 

blir svaret omvendt, her framstår nye teknologiske løsninger som lønnsomme når de kan erstatte kost-

bar arbeidskraft. Høye lønninger for arbeidskraft vil derfor alltid være en drivkraft for investeringer i ar-

beidsbesparende teknologi. Over tid løfter slike investeringer samfunnets samlede produktivitet. Forut-

setningen er at teknologi faktisk kan erstatte manuelle arbeidsoppgaver. 

Samtidig er mer produktiv produksjon også en kilde til økende inntekt. Når produksjonen effektiviseres 

kan arbeidskraft anvendes på andre måter og innen nye områder. Over tid vil annen bruk av arbeids-

kraften gi en merinntekt for samfunnet. 

Sammenlignet med andre land har Norge i dag et høyt lønnsnivå i de fleste næringer, ikke minst i næ-

ringer med stort innslag av arbeidskraft med lite formell utdanning.  Norge er derfor et land med sterke 

incentiver for virksomheter til å ta i bruk arbeidsbesparende teknologi. Det er derfor en realistisk anta-

gelse at vi vil oppleve at stadig flere arbeidsoppgaver innenfor varehandelen kan bli direkte eller indi-

rekte erstattet med digitaliserte løsninger i årene framover. Samtidig vil dette også føre til at nye ar-

beidsoppgaver dukker opp for å betjene, utvikle og vedlikeholde teknologien.   
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3. Hvilke implikasjoner har digitalisering og annen ny 
teknologi for kompetanseutvikling i varehandelen? 

Selv om det er usikkert i hvilket monn digitalisering og ny teknologi vil komme til å påvirke varehandelen, 

er det sikkert at næringen vil bli betydelig påvirket. Mest sannsynlig vil konsekvensene for næringen, og 

samfunnet for øvrig, bli synlig gjennom flere ulike kanaler. Én slik kanal er hvordan arbeidsoppgavene i 

næringen endres av digitaliseringen. I dette kapittelet ser vi på samspillet mellom typiske arbeidsopp-

gaver og yrker, og kompetansen næringen etterspør for å utføre disse. Vi presenterer også framskri-

vinger for framtidens kompetansebehov i varehandelen. 

3.1 Hvilke kompetanser etterspør varehandelen? 

Man kan definere kompetanse som «kunnskaper, ferdigheter og evner som kan anvendes til å utføre 

arbeid» Fivelsdal mfl. (2004). Det er dermed nærliggende å tenke at den faktiske kompetansen et individ 

har, består både av en uformell og en formell komponent. Den formelle kompetansen er for eksempel 

kompetansen man erverver gjennom skole og utdanning og som kan dokumenteres med vitnemål eller 

annet kompetansebevis. Uformell kompetanse er all den kompetanse man erverver gjennom erfaring 

fra arbeidsliv, fritid, organisasjonsarbeid og på grunnlag av alder og livserfaring.  

I store deler av varehandelen har formell kompetanse tradisjonelt ikke vært et viktig krav for å få jobb. I 

de fleste virksomhetene har personlig egnethet vært vektlagt framfor beståtte eksamener ved rekrutte-

ring. I den grad varehandelen etterspør formell kompetanse, har dette vært i enkelte nisjebedrifter hvor 

kravet til produktkunnskap eller tekniske løsninger er stort, til lederstillinger eller mer generelt til stillinger 

i for eksempel ferskvareavdelingen i dagligvarebutikker. Næringen som helhet satser først og fremst på 

intern kompetanseutvikling gjennom arbeidserfaring, intern kursing og opplæring.  

Det er likevel en relativt høy andel sysselsatte med videregående utdanning i varehandelen, og forde-

lingen av utdanningsnivå gjenspeiler samfunnets fordeling for øvrig, jf. Figur 7. Det er kun andelen med 

mastergrad eller høyere som er lavere i varehandelen enn for øvrig. 

Figur 7 Fordelingen av sysselsatte etter høyeste fullførte utdanningsnivå i varehan-

delen og samfunnet for øvrig. Siste tilgjengelige tall 2014. 
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Detaljhandelen har tradisjonelt i stor grad bestått av personlig service, ettersom kommunikasjonskana-

len mellom produsent og kunde i hovedsak har gått gjennom den enkelte medarbeider. Varehandelen 

etterspør derfor generelt den nødvendige kompetansen til å gi god, kundeorientert service. Service-

orientering hos medarbeideren omfatter et bredt spekter av ulike typer kompetanse (Hennig-Thurau , 

2004).  

Kompetansebehovet i varehandelen kan grovt sett deles inn i behovet for teknisk kompetanse og beho-

vet for sosial kompetanse. 

Teknisk kompetanse kan for eksempel være kunnskap om bedriftens produkter, om ulike betalings- og 

sikkerhetssystemer, oppgjørsprosedyrer, salgsteknikk, lagerdrift og korrekt oppbevaring av for eksem-

pel ferskvarer i en dagligvareforretning. Den ansattes kunnskaper om vare, kundens behov og varens 

anvendelse er en forutsetning for å kunne tilby god service til kunden. Den tekniske kompetansen er 

gjerne bransje- og virksomhetsavhengig og utvikles som regel internt i virksomhetene, unntatt i mer 

spesialiserte virksomheter, for eksempel i butikkhandel med ur og klokker eller medisinske og ortope-

diske artikler4, hvor høyere utdanning ofte er en forutsetning for tilstrekkelig varekunnskap eller for å 

kunne utføre enkelte arbeidsoppgaver. Kravet til teknisk kompetanse varierer mellom ledere og medar-

beidere samt mellom nisjer. Det er for eksempel vanlig å anta at produktkunnskapen blir viktigere desto 

mer spesialisert virksomheten er, altså desto større avvik det er mellom kundenes kunnskap og virk-

somhetenes kunnskap om varen. I den interne opplæringen er det spesielt bransjespesifikk teknisk 

kompetanse som vektlegges. 

Sosial kompetanse kan beskrives som kompetanser som påvirker personlig egnethet, evnen til å gi 

tilfredsstillende service og evnen til å møte husholdningenes sosiale behov gjennom transaksjonspro-

sessen. Med personlig egnethet menes for eksempel arbeidsmoral og evnen til å vise empati og forstå-

else. Sosial kompetanse er viktig ettersom kommunikasjonskanalen mellom produsent og kunde i ho-

vedsak går gjennom den enkelte medarbeider. En stor del av den sosiale kompetansen varehandelen 

etterspør er knyttet til kognitiv kompetanse hos den enkelte medarbeider. Med kognitiv kompetanse 

menes her evnen til å utvise empati og forstå kundenes behov, og evnen til å prosessere og behandle 

informasjon (Hyman, Wright, & Reed, 1975). Denne type kompetanse er mer bransjegenerell, men er 

like fullt en viktig komponent. De ansattes sosiale ferdigheter og deres motivasjon til å møte kundenes 

behov er en viktig faktor for kundetilfredshet, og er avgjørende for å holde på kundene i situasjoner med 

høy konkurranse, som for eksempel i en framtid hvor e-handelen får et enda større omfang.  

I varehandelen er det en utstrakt bruk av deltidsansatte (Bore, Nyen, Reegård, & Tønder, 2012). Del-

tidsansatte er en løsning for å bemanne virksomheter hvor driften har lenger varighet enn normalar-

beidsdagen. Slik drift er vanlig i varehandelen, og næringen har derfor en betydelig andel deltidsstillinger, 

opp mot 25 prosent (Jordfald & Mühlbradt, 2015). Deltidsansatte skal oppfylle samme krav til for eksem-

pel kundebehandling som fulltidsansatte, men har ikke alltid samme muligheten til å utvikle sine tekniske 

ferdigheter. Data fra Lærevilkårsmonitoren viser at deltidsansatte i varehandelen deltar mindre i intern 

kompetanseutvikling enn heltidsansatte (Zachrisen & Bjugstad, 2016).  Ved rekrutteringen av deltidsan-

satte legges det derfor spesielt fokus på deres sosiale og kognitive kompetanser (Paaske Gulbrandsen, 

2016).  

                                                      

 

4 Hvor en stor del av den tekniske kompetansen erverves gjennom f. eks. optiker- eller farmasiutdan-
nelse. Andre eksempler er for eksempel tømrere og malere i trelast- og byggevareforretninger. 
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3.2 Hvordan vil digitalisering og annen ny teknologi påvirke hva slags 
kompetanse varehandelen etterspør i framtiden? 

Som de fleste profittdrevne virksomheter, har virksomhetene i varehandelen to overordnede mål;  

1. å redusere kostnaden av å tilby sine tjenester, og  

2. å øke verdien av disse.   

Den teknologiske utviklingen i vareflyten fra produsent til konsument bidrar i hovedsak til det første 

punktet. Verdiskapingen i varehandelen vil derfor i større grad i framtiden ligge i det andre punktet. Hvis 

vi i framtiden vil oppleve at alle har muligheten til å handle tilnærmet alle varer på nett, vil det være viktig 

for de fysiske virksomhetene å tilby noe e-handelsbedrifter ikke kan tilby for å rettferdiggjøre egen ek-

sistens, eksempelvis kundeorientert kjøpsveiledning og en sosial erfaring.  

Dersom omfanget av automatisering i detaljhandelen og handel over nettbaserte løsninger øker i fram-

tiden, kan vi derfor kanskje se et skift i den relative etterspørselen etter ulike kompetanser. Dette skiftet 

vil være et resultat av at virksomhetene retter fokus mot å møte andre behov hos husholdningene enn 

kun å få varen fra kai til kunde. Selv om Frey og Osborne (2013) poengterer at tilnærmet alle arbeids-

oppgaver som kan automatiseres vil bli automatisert, vil disse behovene hos husholdningene kreve et 

nivå av kompetanse om andre menneskers behov som det er vanskelig å se for seg at blir kostnadsef-

fektivt, eller kanskje mest av alt ønskelig, å automatisere.  

Selv om varehandelen først og fremst har vært viktig for å sørge for at produserte varer gjøres tilgjeng-

elige for husholdningene, har næringen også et sterkt sosialt element. Mennesker liker å interagere med 

hverandre, og dette gjelder også når vi handler. Butikkansatte har, i motsetning til selvbetjente kasser 

og e-handelsløsninger, den nødvendige tekniske, sosiale og forståelsesmessige kompetansen til å yte 

service tilpasset den enkelte kunde. Muligheten til å spørre ansatte om råd og oppleve at våre behov 

oppfattes og tilfredsstilles er en viktig del av handleopplevelsen og fører til kundetilfredshet. Virksomhe-

ter som klarer å gi høy kundetilfredshet skaper også en merverdi knyttet til de fysiske butikkene sam-

menliknet med bruken av digitale løsninger. 

Kundetilfredshet kan defineres som en «generell evaluering av en virksomhets produkt eller tjenester», 

og er viktig for hvorvidt kundene returnerer til virksomheten ved et senere tidspunkt (Anderson, Fornell, 

& Rust, 1997). Det er hovedsakelig fire kvaliteter ved den enkelte ansatte som påvirker kundetilfredshet: 

produktkunnskap, sosial kompetanse, motivasjon og evnen til å ta beslutninger på vegne av kunden. 

Flere studier viser en sterk positiv sammenheng mellom kundetilfredshet og virksomhetenes omsetning 

(Donavan, Brown, & Mowen, 2004), og i en framtid med sterkere konkurranse mellom de fysiske virk-

somheter og e-handelsvirksomheter vil den nødvendige kompetansen for å oppnå høy kundetilfredshet 

gjennom kundeorientert service bli desto viktigere.  

De sosiale og forståelsesmessige (kognitive) ferdighetene som etterspørres i detaljhandelen for å utføre 

kundeorienterte tjenester, er til en viss grad de samme som utvikles gjennom høyere utdanning. I forsk-

ningen er det en veletablert linje mellom utdanning og utviklingen av individers kognitive kapasitet 

(Hyman, Wright, & Reed, 1975). Utdannelse gir altså ikke bare økt kunnskap om enkelte fagområder, 

men øker også den enkeltes verdi som arbeidstaker innenfor andre områder.  

I varehandelen er det vanlig med bransjespesifikk internopplæring, gjennom arbeidserfaring, kurs eller 

opplæring. Individer med høyt utviklede kognitive ferdigheter kan ha en forsterket effekt av denne opp-

læringen. I et samfunn som blir stadig mer komplekst og hvor fokuset på kognitive og sosiale ferdigheter 

blir større, vil derfor videre utdanning være en ettertraktet karakteristikk på arbeidsmarkedet. Det er 
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derfor grunn til å forvente at økt digitalisering i varehandelen vil føre til at arbeidsgivernes kompetanse-

etterspørsel gjennomgår et relativt skift mot arbeidskraft med høyere sosiale og kognitive kompetanser, 

og dermed at høyere utdannet arbeidskraft blir relativt mer ettertraktet i framtiden enn i dag. 

Etter hvert som digitaliseringen øker i omfang, vil digital kompetanse bli ansett som en basiskompetanse 

i samfunnet, dette vil sannsynligvis også gjelde i varehandelen. Betalings- og registreringsløsninger 

digitaliseres i enda større grad, og behovet for digital kompetanse vil vokse med dette. Samtidig vil bruk 

av stadig mer avansert teknologi i grossistleddet øke behovet for arbeidskraft med en teknisk forståelse 

av de nye løsningene og effektiv logistikk. En slik forståelse oppnås delvis gjennom fagrelevant utdan-

ning.   

3.3 Framskrevet kompetansebehov i varehandelen 

Individers reelle kompetansenivå består av mer enn målbar formalkompetanse ervervet gjennom utdan-

ning. En vel så viktig del av individers faktiske kompetanse skapes gjennom erfaring på jobb eller frivillig 

arbeid. Kompetansen arbeidslivet etterspør er dermed ikke nødvendigvis reflektert i utdanningsbak-

grunn alene. Vi har forsøkt å tilnærme oss realkompetansebehovet ved å studere utviklingen i yrkes-

bakgrunnen til de sysselsatte fordelt på 27 utdanningsgrupper på bakgrunn av yrkes- og utdanning-

strender fra 2003 til 2014. Det er viktig å understreke at denne løsningen ikke kan forventes å nøyaktig 

beskrive den reelle kompetanseetterspørselen i varehandelen, men at metoden gir en viss tilnærming 

til arbeidsgivernes etterspørsel etter realkompetanse. 

Vi starter med en kort introduksjon til metoden vi har benyttet, før vi presenterer og deretter tolker resul-

tatene fra framskrivingene. 

3.3.1 Metode 

SSB foretar framskrivinger av kompetansebehov omtrent hvert tredje år (sist i Cappelen mfl. (2013)). 

De nyeste beregningene går fram til 2030. I SSBs framskrivinger deles de sysselsatte i hver næring inn 

i 27 utdanningsgrupper, og historiske trender benyttes for å fordele etterspørsel etter arbeidskraft videre 

utover på disse gruppene i hver næring. Til slutt beregnes samlet etterspørsel etter utdanninger ved å 

summere over næringene. 

Cappelen mfl. (2013) sin tallfesting av arbeidskraftetterspørselen er gjort med utgangspunkt i sysselset-

tingsstatistikk fordelt på de sysselsattes høyeste fullførte utdanning. Utdanningene gir på den måten en 

indikasjon på hvilken kompetanse arbeidslivet trenger, men den reelle kompetansen arbeidslivet vil et-

terspørre er imidlertid ikke nødvendigvis reflektert i ulike utdanninger alene. 

Vi kan imidlertid kaste lys over hvordan kompetanseinnholdet i ulike utdanningsgrupper endrer seg ved 

å studere hva slags yrker disse har, og hvordan fordelingen av yrker for ulike utdanningsgrupper endrer 

seg. Ved å framskrive disse endringene, kan vi også tallfeste etterspørselen etter arbeidskraft for ulike 

yrkesgrupper i framtiden. I denne rapporten har vi gjort dette for to yrkesgrupper hvor arbeidsplassen 

typisk er å finne i varehandelen. 

Vi har gjort dette ved å koble to individstatistikker fra SSB og funnet antallet personer med ulike utdan-

ninger i ulike yrker for perioden 2003-2014. Vi har så fordelt alle sysselsatte etter sitt yrke inn i en grovere 

fordeling, som vist i tabell 1. Tabellen viser hvilke yrker som inngår i den nye inndelingen, og hvor mange 

sysselsatte som hadde disse yrkene i 2014 (basert på historiske tall) og 2030 (basert på framskriving-

ene).  
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Framskrivingene er beregnet gjennom følgende prosedyre: 

1. Sysselsatte fra 27 ulike utdanningsgrupper er fordelt på de tre yrkesgruppene i tabell 1. Dette 

har gitt oss informasjon om hvor stor andel av yrkesutøverne i hvert yrke som hadde en gitt 

utdannelse i hvert år mellom 2003-2014.  

2. Utviklingen i disse andelene i perioden 2003-2014 er forlenget til perioden 2015-2030. Vi har 

beregnet andelen til yrkesgruppen med flest sysselsatte residualt for å sikre at alle andelene 

summerer seg til 1.  

3. Når vi har framskrevet andelene hver utdanningsgruppe utgjør i hver yrkesgruppe, kan vi mul-

tiplisere andelene med antallet sysselsatte i hver utdanningsgruppe fra SSBs framskrivinger. Vi 

finner da antallet sysselsatte med en gitt utdannelse i et gitt yrke. 

4. Ved å summere antall sysselsatte i en gitt yrkesgruppe på tvers av utdanningsgruppene, har vi 

funnet antallet sysselsatte i hver yrkesgruppe.   

Denne metoden gir svært mange datapunkter. For hvert år har vi kalkulert 81 andeler (3 yrkesgrupper 

multiplisert med 27 utdanningsgrupper). 

Kilder: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse 

3.4 Resultater 

3.4.1 Framskrivinger viser at andelen sysselsatte i salgs- og logistikkyr-
ker er på vei ned  

Framskrivingene er basert på observerte trender mellom 2003 og 2014, og viser oss hvordan utviklingen 

vil være dersom disse trendene videreføres. Resultatene viser en moderat sysselsettingsvekst for hver 

av de tre gruppene vi har framskrevet sysselsettingen for, men at sysselsatte i typiske salgsyrker vil 

komme til å utgjøre en noe mindre andel av landets samlede sysselsetting i 2020 og 2030 enn i dag, jf. 

tabell 2. I 2030 vil derimot logistikk- og distribusjonsyrkenes andel av landets sysselsetting være den 

samme som i dag. En mulig forklaring til dette er at produktivitetsutviklingen i grossistleddet har flatet ut 

de siste årene, og at våre framskrivinger har plukket opp dette. Dersom digitaliseringen vil ha en større 

innvirkning på agentur- og engrosnæringene i framtiden, vil våre framskrivinger undervurdere denne 

                                                      
 

5 Inkl. bl.a. butikkmedarbeidere, ulike selgere og salgsmedarbeidere i detalj- og engrosvirksomheter, 
butikkinnehavere, butikkavdelingssjefer og varehandelssjefer fra STYRK08 
6 Inkl. bl.a. lager- og logistikkmedarbeidere, speditører og befraktere og truckførere fra STYRK08. 

Tabell 1 – Sysselsatte i de tre yrkesgruppene. Observert antall i 2014 og 

fremskrevet til 2030. 
 

Yrkesgruppe Yrkeskode (STYRK08) Sysselsatte år 

2014 

Sysselsatte 

år 2030 

Salgsyrker5 52, 1420, 3322, 9334 244 685 290 000 

Logistikk- og 

distribusjonsyrker6 

1324, 3331, 4321-4323, 

8344 

45 659 59 000 

Resterende yrker  2 255 076 2 895 000 
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effekten. Produktivitetsutviklingen i detaljhandelen har derimot vært sterk positiv i våre historiske data, 

og våre framskrivinger har plukket opp denne trenden.  

Tabell 2 – Sysselsatte i salgs-, logistikk- og distribusjonsyrker som andel av samlet 

norsk sysselsetting framskrevet til 2030. 2010 er faktiske andeler. 
År Salgsyrker Logistikk og distribusjon Resterende yrker 
2010 10,2 % 1,8 % 87,9 % 
2020 9,3   % 1,8 % 88,7 % 
2030 8,9   % 1,8 % 89,2 % 

Kilder: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse 

3.4.2 Samfunnet etterspør relativt mer høyere utdannet arbeidskraft 
enn tidligere 

Det er forventet at behovet for høyere utdannet arbeidskraft i samfunnet vil bli stadig større i årene som 

kommer, og våre framskrivinger viser også dette, se figur 8. Det er særlig behovet for arbeidskraft med 

kompetanse fra yrkesfaglige utdanninger som vil vokse sterkt, fra rundt 660 000 i 2010 til over en million 

i 2030. Framskrivingene viser også at samfunnet vil etterspørre relativt flere arbeidstakere med høy-

skole- og universitetsgrader i 2020 og 2030 enn i dag. Dette gjelder spesielt utdannede på lavere nivå, 

en trend som har vært synlig de siste 10-15 årene og som mest sannsynlig henger sammen med et økt 

behov for høyere kognitiv kompetanse i et økende antall yrker. 

Figur 8 – Framskrevet arbeidskraftetterspørsel etter utdanning i 1000 personer. Alle 

yrker. 2010-2030. 2010 er faktiske tall. 

 
Kilder: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse 
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3.4.3 Også i varehandelen er det et stadig økende behov for faglært og 
høyere utdannet arbeidskraft 

Tradisjonelt har de fleste yrkesutøverne i typiske salgs-, logistikk- og distribusjonsyrker bestått av ufag-

lært arbeidskraft. Framskrivingene viser at dette også vil være tilfellet i framtiden, men at arbeidsgiverne 

i de relevante bransjene vil etterspørre relativt flere yrkesutøvere med formelle kompetanser fra yrkes-

faglig eller høyere utdanning, jf. figur 9 og figur 10. Det er spesielt i typiske logistikk- og distribusjonsyrker 

at behovet for yrkesfaglig utdannet arbeidskraft er sterkt voksende i våre framskrivinger. En slik utvikling 

passer godt med antakelsen om at et stadig økende omfang av nye teknologiske løsninger i grossist-

leddet fører med seg nye, mer avanserte arbeidsoppgaver, samtidig som mange av de enklere oppga-

vene effektiviseres bort. Behovet for arbeidskraft med den nødvendige tekniske kompetansen til å bruke, 

drifte og vedlikeholde de nye løsningene vil stige i takt med omfanget.  

For typiske salgsyrker viser framskrivingene en vekst i etterspørselen etter arbeidskraft fra alle utdan-

ningsbakgrunner, men en spesielt sterk vest etter arbeidskraft med lavere grads høyere utdanning. Det 

er mulig at dette behovet vokser på grunn av et økt fokus på både kognitive og tekniske kompetanser i 

detaljhandelen, herunder bl.a. produktkunnskaper. 

Figur 9 – Framskrevet arbeidskraftetterspørsel i typiske salgsyrker etter utdannings-

nivå fra 2010 til 2030. Målt i 1 000. 2010 er faktiske tall. 

 
Kilder: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse 

Figur 10 – Framskrevet arbeidskraftetterspørsel i typiske logistikk- og distribusjons-

yrker etter utdanning fra 2010 til 2030. Målt i 1 000. 2010 er faktiske tall. 

 
Kilder: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse 
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3.4.4 Kort drøfting av resultatene 

I dette kapittelet har vi forsøkt å kaste lys over varehandelens framtidige realkompetanseetterspørsel. 

Vi har gjort dette ved hjelp av framskrivinger basert på yrkes- og utdanningstrender fra 2003-2014 og 

en kobling av yrkes- og utdannelsesregisterdata. En slik tilnærming vil ikke nødvendigvis framskrive 

nøyaktig hvilke realkompetanser det norske samfunnet vil etterspørre i framtiden, men representerer ett 

skritt i riktig retning. 

Våre framskrivinger viste at behovet for arbeidstakere i typiske salgs-, logistikk- og distribusjonsyrker vil 

være moderat voksende fram mot 2030. Dette er basert på en videreføring av utviklingen de siste årenes 

teknologiutvikling. Dersom digitaliseringen skyter fart i forhold til dette, vil det ha større effekter på ar-

beidskraftbehovet i varehandelen enn det vi har klart å fange opp. Framskrivingene viste imidlertid et 

klart skifte i kompetanseetterspørsel mot kompetanse ervervet gjennom yrkesfaglig- og høyere utdan-

ning. Behovet for ufaglært arbeidskraft blir med det relativt mindre, selv om slik arbeidskraft fortsatt vil 

utgjøre hovedparten av arbeidstakerne i begge yrkesgruppene.  

At framskrivingene viste at andelen ufaglærte i typiske salgs-, logistikk- og distribusjonsyrker er på vei 

ned, kan være et resultat av at stadig enklere arbeidsoppgaver automatiseres eller effektiviseres av ny 

teknologi slik at de kan løses med færre arbeidstimer i framtiden. Når framskrivingene viser at ufaglært 

arbeidskraft likevel vil utgjøre hovedparten av arbeidstakerne i begge yrkesgruppene, er det en indika-

sjon på at det fortsatt vil være et behov for ufaglært arbeidskraft i framtiden. Det kan tenkes å indikere 

at varehandelens fokus, og tro, på interne opplæringstilbud ikke vil bli mindre. Tvert imot kan det tenkes 

at en økende grad av digitalisering gjør at bransjespesifikk internopplæring, spesielt innenfor teknisk 

kompetanse, blir vektlagt i enda større grad, også uavhengig av utdanningsnivå.  

Det relative skiftet mot arbeidskraft med yrkesfaglig og høyere utdanning tyder på at framtidens real-

kompetansebehov i yrkene er under endring og at den nye teknologien ikke bare effektiviserer bort 

arbeidsplasser, men også skaper behov for ny kompetanse. I de to yrkesgruppene vi har sett på, men 

kanskje spesielt i detaljhandelen, trengs det i større grad enn tidligere sosiale og kognitive ferdigheter. 

De sosiale og kognitive ferdighetene som etterspørres i slike servicefokuserte tjenester er til en viss 

grad de samme som utvikles gjennom høyere utdanning (Hyman, Wright, & Reed, 1975). Utdannelse 

gir altså ikke bare økt kunnskap om enkelte fagområder, men øker også den enkeltes verdi som arbeid-

staker innenfor andre områder. I detaljhandelen er for eksempel bransjespesifikk internopplæring vanlig, 

og høyt utviklede kognitive ferdigheter kan forsterke effekten av denne opplæringen. Det er derfor ikke 

usannsynlig at høyere kognitive kompetanser kan tenkes å bli mer ettertraktet i disse yrkene i framtiden.  

Blant typiske logistikk- og distribusjonsyrker viste framskrivingene at det spesielt er etterspørselen etter 

arbeidskraft med bakgrunn fra yrkesfag som vokser. Samtidig vokser også etterspørselen etter høyere 

utdannet arbeidskraft mye. Det tyder på et generelt økt behov for høyere kompetanser i logistikk- og 

distribusjonsyrkene. Vi mener at det økte behovet for slik kompetanse blant annet kan skyldes en stadig 

økende grad av digitalisering og robotisering i grossistleddet. Mens dette fører til at behovet for ufaglært 

arbeidskraft blir relativt mindre, vil behovet for, og etterspørselen etter, arbeidskraft med den nødven-

dige kompetansen til å drifte og vedlikeholde de nye teknologiske løsningene vokse. Bransjens fokus 

på tids- og kostnadseffektiv drift fører også til at behovet for logistikk-kompetanse vil vokse. Det at fram-

skrivingene viser sterk vekst både for yrkesfaglig og høyere utdannelse kan også tyde på at kompetanse 

ervervet fra f. eks. fagskoler vil komme til å bli relativt mer ettertraktet i framtiden. Fagskoler er et yrkes-

rettet utdanningsalternativ på et nivå mellom videregående og høyere utdanning, og tilbyr kompetanse-

utvikling i yrkes- og bransjerelevante temaer, som f. eks. logistikkfag. 
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Framskrivingene viser flere tegn til at varehandelen i større grad vil verdsette fagkompetanse fra yrkes-

faglig og høyere utdanning, men også de generelle ferdigheter og kompetanser slik utdanning utvikler. 

I en framtid hvor de fysiske butikkene må konkurrere mot e-handelsløsninger ved å møte andre behov 

hos husholdningene enn kun å få varen fra kai til kunde, vil både sosiale og tekniske, bransjespesifikke, 

kompetanser etterspørres i høyere grad. Det at ikke all slik kompetanse kan erverves gjennom høyere 

utdanning, og et fortsatt høyt behov for ufaglært arbeidskraft, tyder på at et økt fokus på kompetanse 

som utvikles gjennom arbeidserfaring kan forventes.  
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4. Hvordan påvirker digitalisering og annen ny teknologi 
fagforeningsarbeid? 

I denne rapporten har vi diskutert en del utviklingstrekk i samfunnet og varehandelens verdikjeder som 

påvirker organiseringen og arbeidskraftsbehovet framover. Utviklingen vil også påvirke mulighetene for 

fagforeningsarbeid og forholdet mellom ulike fagforbund. Med dette for øye kan vi oppsummere de 

sannsynlige utviklingstrekkene slik: 

1. Betydningen av varehandelen for å effektivisere distribusjon av varer fra produsent til konsu-

ment blir svekket. 

a. E-handel overtar. 

b. Antall utsalgssteder kan bli redusert. 

c. Logistikk og distribusjon blir relativt sett viktigere.  

2. Driften av selve varehandelen blir mer effektivisert og teknologisert. 

a. Antall ansatte kan bli redusert. 

b. Særlig ufaglærte med manuelle arbeidsoppgaver blir erstattet. 

3. Betydningen av varehandelen som leverandør av varekunnskap blir relativt sett viktigere. 

a. Næringen trenger flere personer med sosiale-, tekniske- og kognitive ferdigheter. 

Dette innebærer at varehandelens verdikjede og måte å organisere arbeidskraften på kan bli mye end-

ret i framtiden. Framtiden kan i større grad enn nå preges av: 

A. Relativt flere faghandlere 

B. Større logistikkenheter og sentrallagre 

C. Innenlandske og utenlandske vareprodusenter og logistikkaktører som selv oppretter e-han-

delsbutikker 

På mange måter vil varehandelen og varehandelens verdikjeder i større grad bestå av færre, men 

større arbeidsgivere i framtiden. Dette kan føre til at behovet for arbeidskraft vil være relativt mindre 

enn i dag, men også at behovet for høyere kompetansenivåer vokser.  

På den ene siden innebærer i så fall dette at en større andel av de ansatte vil komme til å ha et fast 

ansettelsesforhold og at flere søker seg til bransjen for en langvarig karriere. Et økt innslag av fast an-

satte med langvarige karriereønsker, vil generelt styrke grunnlaget for fagorganisering. Ansatte i faste 

arbeidsforhold vil normalt legge større vekt på trygghet i et langsiktig perspektiv enn ansatte med korte 

arbeidskontrakter. Det vil gi økt behov for fagbevegelsens tjenester og arbeid for sikring av arbeidsfor-

hold og inntekt. Fagorganisering er nettopp å utnytte at et felleskap lettere kan sikre gode kollektive 

avtaler mot dårlig individuell behandling. 

Selv om høyere kompetanse gir økt individuell forhandlingsmakt, vil det trolig øke fagforeningenes for-

handlingsmakt enda mer dersom disse organiserer seg. Man kan derfor se for seg at en utvikling i ret-

ning av en høyere andel fast ansatte med høyere kompetanse kan bidra til å gjøre rekruttering til fag-

foreningene lettere, selv om antallet sysselsatte totalt altså kan gå ned. 

Samtidig vil næringene gjennomgå omstillinger som vil berøre mange av dagens ansatte negativt. En 

mulig konsekvens av digitaliseringen er at de fysiske butikkene må utvide sine åpningstider, eller på 

annen måte gjennomgå en omstilling som øker etterspørselen etter midlertidige eller mer fleksible an-

settelsesforhold. Dette kan ha to motstridende effekter på incentivene til å organisere seg. For det 

første kan de som har en utsatt stilling ønske hjelp fra en fagforening i en kommende omstillingspro-
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sess. Fagforeninger kan bidra til å sikre at omstillingsprosesser blir gjennomført korrekt og at de an-

satte blir tatt med på råd. En økt andel sysselsatte som opplever utrygghet knyttet til omstillingspro-

sesser øker derfor også behovet for og rekrutteringsmuligheten til fagbevegelsen. 

På den annen side kan en økende følelse av utsatthet gi frykt for at organisering skaper problemer for 

den enkelte ovenfor sin arbeidsgiver. Det vil særlig være tilfelle på arbeidssteder med svak fagorgani-

seringsgrad i utgangspunktet. Ansatte i nedleggingstruede arbeidsforhold kan være redd for at fagor-

ganisering vil bli oppfattet som illojalt eller konfliktsøkende hos arbeidsgiveren. Det kan gjøre fagorga-

nisasjonsarbeid vanskelig i små virksomheter under omstilling. 

Organisasjonsgraden i varehandelen er i dag svært lav. En stor andel av de ansatte har midlertidige 

stillinger eller ser for seg en kortsiktig karriere i bransjen. Gevinsten ved å organisere seg oppleves 

derfor som liten. Det er grunn til å tro at organisasjonsgraden er spesielt lav nettopp blant de gruppene 

som i framtiden kan bli erstattet av teknologi eller bli rasjonalisert bort. Selv om en slik utvikling vil 

ramme en del arbeidsplasser, er det derfor ikke sikkert det rammer organisasjonsgraden i samme om-

fang.  

Det er sannsynliggjort at ansatte i varehandelen må akseptere stadige omstillinger og nye arbeidsmå-

ter. Andelen manuelle oppgaver forventes å være fallende i årene framover og bruken av IKT- og lo-

gistikksystemer har for lengst inntatt bransjen. Varehandelsbransjen kjennetegnes av å være den 

bransjen hvor de med lavest kompetanse søker seg til i størst monn. Den kommende teknologiutvik-

lingen vil gjøre mange slike arbeidsplasser overflødige. 

Med en slik utvikling er det viktig at både fagforeninger, arbeidsgivere og myndigheter samarbeider for 

å sikre at ansatte ikke faller utenfor arbeidsmarkedet. Fagforeninger i varehandelen bør arbeide for at 

medlemmer som opplever å bli ofre for omstillinger og endrete kompetansekrav får tilbud om den nød-

vendige kompetansehevingen til å kunne forbli i arbeidsstyrken gjennom omstillingene. Arbeidsgivere 

har et særlig ansvar for å gi sine medarbeidere i omstilling dette, men fagforeninger kan bidra ved å 

fremme krav og påse at kravene blir fulgt. Myndighetene kan støtte opp under kompetansehevingen 

gjennom det formelle utdanningssystemet og gjennom regelverk som regulerer arbeidsgivers ansvar. 

Den siste tids utvikling kan tyde på at det spesielt vil være viktig å styrke de praktiske fagene i skolen, 

heve statusen til fagutdanningene og videreutvikle fagskolene og lærlingeordningen.   

En viktig årsak til at mange ansatte som blir overflødige under omstillingsprosesser ikke får tilbud om 

nye stillinger, er at stillingsvernet og arbeidsgiveransvaret er svakt dersom arbeidsoppgaver blir borte. 

Et sterkere stillingsvern i en situasjon der omstillinger gjør arbeidstakere overflødige samtidig som 

lønnsomheten i bedriften er god, kunne bidratt til at arbeidsgivere i større grad fikk ansvar og insenti-

ver til å sette de overflødige i stand til å utføre nye arbeidsoppgaver i stedet for å si dem opp. En mot-

satt utvikling vil kunne skape press i retning av økte lønnsforskjeller, synkende medlemstall i fagfore-

ningene og sette tariffavtaler i en stadig svakere posisjon. Med dagens svake stillingsvern overlates en 

stor del av omstillingskostnadene til staten. De overflødige får ledighetstrygd. Mange havner på uføre-

trygd eller tidligpensjonering. Staten må finansiere videre- og etterutdanning. Det er ikke gunstig for 

hverken stat, kommune, arbeidsgivere og arbeidstakere eller deres organisasjoner. 

Det er derfor viktig å sette kompetanseutvikling i fokus. Én grunn til at utdanning og kompetanse bør 

ha en sentral plass i norsk arbeidsliv, er at det gjennom trepartssamarbeidet er etablert et rammeverk 

for lønnsfastsettelsen som kun kan legitimeres gjennom høy effektivitet og produktivitet. I dette ligger 

det også at både fagforeninger, arbeidsgivere og myndigheter må samarbeide for å sikre at ansatte 

har høy kompetanse. 
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Skillene mellom de ulike bransjene i varehandelens verdikjeder vil kunne viskes ut i framtiden. Vare-

produsenter og logistikkoperatører kan selv bli e-handelsbutikker. Transportører, lagerarbeidere og 

kunderådgivere kan i større grad få samme arbeidsgiver. Hvis man ser hele verdikjeden under ett, vil 

verdiskapingen endre sammensetning.  

Lønnsforhandlinger er å fordele verdiskapingen mellom eiere og ansatte. Både for å styrke arbeidsta-

kernes forhandlingsposisjon og for å forhandle med arbeidsgiverne der framtidens verdiskaping ligger, 

vil det kunne være fornuftig å samarbeide på tvers av fagforbund. Manglende vilje til samarbeid mel-

lom LOs fagforbund vil kunne svekke det enkelte forbund og øke risikoen for at konkurrenter utenfor 

LO styrker sine posisjoner. Dette vil i neste runde svekke medlemsgrunnlaget og foreningenes evne til 

å sikre arbeidstakernes interesser. Sagt på en annen måte; ved at fagforbund arbeider sammen har 

de større mulighet til å sikre arbeidstakernes andel av verdiskapingen og sikre gode arbeidsvilkår enn 

hver av dem kan alene.  
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