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Varehandelens oppgave er å forenkle husholdningenes hverdag. Gjennom effektiv logistikk og varekunn-

skap frigjør Varehandelen tid for både produsenter, importører og husholdninger. 

 

Varehandelens rolle som husholdningsrettet tjenestetilbyder, er kanskje opplagt for de fleste, men har også 

en del viktige økonomiske implikasjoner: For det første plasserer detaljhandelen seg der folk bor og ferdes. 

Det er en meget sterk statistisk samvariasjon mellom hvor folk bor og hvor vi finner butikker. Det synes 

også som det er en klar årsakssammenheng: butikkene kommer dit folk bosetter seg, ikke omvendt. For 

det andre er varehandelen en meget viktig verdiskapende næring. I 2016 sysselsatte dagligvarehandelen 

anslagsvis 255 000 årsverk. Det er 10,5 prosent av alle årsverk i Norge. For det tredje er varehandelen en 

meget viktig inngangsport til arbeidslivet for mange med relativt lite formell utdanning. Virksomhetene tar 

selv et stort ansvar for egen ansattes kompetanseutvikling. 

 

Endringer skjer 

Flere utviklingstrekk gjør at alle disse egenskapene ved varehandelen må vurderes på nytt. 

Varehandelens andel av alle sysselsatte har vært stabil i mange år, og langt mer stabil enn for de fleste 

andre næringer. Stabiliteten er et uttrykk for at sysselsettingen vokser i takt med befolkningsøkningen, og 

at husholdningene trenger varehandelstjenester for å få dagene til å henge sammen. I tillegg har økende 

velstand økt etterspørselen etter både dagligvarer og tjenester fra dagligvarehandelen. 

 

Men varehandelens aktører fyller ikke sine roller om de ikke leter etter muligheter for å levere varer stadig 

mer effektivt. Over tid har produktiviteten i varehandelen økt mye, og mer enn i de fleste andre næringer. 

Spesielt har økende bruk av IKT for å forenkle vareflyten bidratt til høyere produktivitet. Økende kjededan-

nelse har også realisert stordriftsfordeler i logistikk. 

 

Digitalisering i varehandelen 

De siste fem årene har det blitt en klart svakere kobling mellom befolkningsutvikling, inntekter og syssel-

setting i varehandelen. Hovedbildet er ikke lengre at sysselsettingen i varehandelen vokser litt mindre enn 

befolkningsutviklingen tilsier. Forskjellene i vekst ser ut til å ha blitt langt større. Det er tre grunner som 

peker seg ut: 

• Digitaliseringen av alle former for rutinepregede oppgaver endrer alle næringer, også detaljhande-

len. Mer automatisk varehåndtering (spesielt i lager og logistikk) reduserer behovet for ansatte. 

Fortsatt økende selvbetjening i butikkene gjør det samme. 

• Nye digitale plattformer og e-handelsløsninger gjør det stadig enklere for husholdningene å bestille 

varer direkte fra lager, med transport hjem. Dermed blir behovet for fysiske utsalg mindre. 

• Økende urbanisering og sentralisering gjør at én og samme butikk kan håndtere flere, uten at sys-

selsettingen trenger å øke. 

 

Signifikante brudd i tidligere stabile sammenhenger mellom sysselsetting varehandel og befolkningsvekst 

I denne rapporten har vi analysert sammenhengen mellom sysselsettingen i varehandelen, utviklingen i 

befolkning, husholdningenes varekonsum, tidspunkt for innfasing av ny teknologi og endringer i bosetting 

Sammendrag 
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(urbanisering).  Vi finner at det er en klar signifikant sammenheng mellom befolkningsvekst og sysselset-

tingsvekst i varehandelen.  

 

Endringer i husholdningens generelle varekonsum har imidlertid ikke hatt noen tydelig påvirkning på sys-

selsettingen i varehandelen. Kun endringer i husholdningens kjøp av ikke-dagligvarer, som møbler og 

andre husholdningsvarer, samvarierer signifikant med sysselsettingen i detaljistleddet. 

 

Når det gjelder strukturelle endringer knyttet til innfasing av ny teknologi og økende urbaniseringer, finner 

vi at fra 1990 bidrar økende sentralisering av befolkningen samvarierer signifikant med redusert sysselset-

tingsvekst i varehandelen. Sammenhengen kan ha flere forklaringer. Vår tolkning er at sammenhengen 

kommer av at varehandelen de siste par tiårene både har tatt ut stordriftsfordeler ved at befolkningen bor 

tettere og har utnyttet digitaliseringen til å effektivisere egen logistikk.  

 

Trolig sysselsettingsnedgang i varehandelen de kommende årene 

Det ser også ut at de ulike effektiviserende endringene har forsterket hverandre særlig de siste årene. En 

hypotese er at summen av endringer som påvirker varehandelen nå er så stor at det fortsatt vil være en 

klar forskjell mellom vekst i befolkningen og sysselsettingen i dagligvarehandelen. 

 

For å anskueliggjøre denne hypotesen har vi i dette prosjektet gjennomført ulike framskrivninger av syssel-

settingsutviklingen innen ulike deler av handelen gitt at forholdet mellom befolkningsveksten og sysselset-

tingsveksten (årsverk) fortsetter slik utviklingen har vært siden 2009. I framskrivningen har vi benyttet SSBs 

befolkningsframskrivinger. Tar vi hensyn til at innvandringen har falt mye det siste året, tilsier SSBs fram-

skrivninger at Norge i 2030 (MMML) vil ha 5,8 millioner innbyggere, 11 prosent flere enn i dag.  

 

Sysselsetting i varehandelen vil derimot ikke vokse i samme takt. Med forutsetningen om at befolknings-

veksten og sysselsettingsveksten skal holde seg som i perioden 2009-2016, kan det i 2030 bli 10 prosent 

færre årsverk i norsk varehandel sammenlignet med i dag. Sysselsettingsnedgangen er nok ikke like sterk 

i detaljhandelen som innenfor grossistleddet, men det er grunn til å regne med betydelig færre mennesker 

også inn detaljhandel. 

 

Endringen stiller nye krav til de ansattes kompetanse 

Varehandelens mulighet til å bidra til kompetanseutvikling for store grupper med lav formell utdanning blir 

mindre. Det er vanskelig å se at andre næringer kan overta varehandelens rolle på dette området. Samtidig 

er også kompetansekravene i varehandelen i endring. Det blir lagt større vekt på salgskompetanse, kun-

depleie og tekniske ferdigheter. Kombinasjonen av redusert sysselsettingsvekst og endrede kompetanse-

krav i varehandelen, gjør det viktigere framover å gi systematisk kompetanseutvikling for grupper som så 

langt har fått sin opplæring i arbeidslivet. 
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Det er liten tvil om at digitalisering og andre tekno-

logiske endringer vil forme etterspørselen etter ar-

beidskraft i årene framover, både generelt og i va-

rehandelen spesielt. Men ny teknologi er langt fra 

den eneste endringskraften som påvirker varehan-

delen. I dette arbeidet undersøker vi hvordan ar-

beidskraftbehovet kan endres som følge av demo-

grafiske endringer. Endringer i demografi påvirker 

sysselsetting saktere og mer gradvis enn teknolo-

giske endringer. Endringen kan imidlertid være be-

tydelig over tid, spesielt når teknologiske og demo-

grafiske endringer faller sammen i tid. 

 

Sysselsettingsutviklingen i varehandelen har stor 

samfunnsmessig betydning, både på grunn av va-

rehandelens størrelse og fordi varehandelen mer 

enn andre næringer tilbyr arbeid til både faglært- og 

ufaglært arbeidskraft.   

 

I 2015 sysselsatte varehandelen om lag 255 000 

årsverk, når handel og reparasjon av biler er eksklu-

dert.1 Dette tilsvarer omtrent 10,5 prosent av landets 

samlede antall årsverk. Om lag seksti prosent av 

årsverkene i varehandelen er detaljhandelen. 

 

I denne rapporten gjør vi rede for mulige konse-

kvenser for arbeidskraftbehov, struktur og kompe-

tansebehov i varehandelen som følge av tiltakende 

urbanisering og demografisk utvikling.  

 

Det er viktig å understreke at endringene som følger 

av demografiske endringer faller sammen i tid med 

at økt bruk av IKT og andre teknologiske nyvin-

ninger også (og i enda større grad) øker produktivi-

teten i varehandelen. Konsekvenser av den tilta-

 
 
                                                      
1I resten av teksten henviser “varehandelen” til agentur- og engrosvirk-
somheter og detaljhandelvirksomheter. Handel og reparasjon av motor-
vogner er utelatt.  

gende digitaliseringen av handelen er drøftet i Sam-

funnsøkonomisk analyses rapport 58-2017, som er 

utarbeidet for Handel og kontor.  

 

Varehandelen forenkler husholdningenes hverdag 

Når konsekvenser av samfunnsmessige endrings-

krefter for en næringssektor skal analyseres er det 

viktig å ha en god forståelse av hvilke økonomiske 

behov den enkelte næring skal ivareta.  

 

Når det gjelder varehandelen kan samfunnsrollen 

beskrives som: Å forenkle husholdningenes tilgang 

til forbruksvarer. 

 

Varehandelen ivaretar sin samfunnsrolle ved å 

• bringe varer fra produsent (og importør) til 

utsalg nær der husholdningene bor og fer-

des, 

• sikre et mangfold av varer på et sted, og  

• mellomlagrer varer 

 

På grunn av varehandelens nære kobling til hus-

holdningenes behov, er det nærliggende å tro at de-

mografiske endringer vil påvirke både omfang av 

næringen og hvordan næringen ivaretar sin sam-

funnsrolle. 

 

1 Innledning 
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Den nære koblingen til husholdningens behov for 

varehandelstjenester, gjør at det er en nær kobling 

mellom sysselsetting i varehandelen og endringer i 

befolkningsstørrelse. Det gjelder både for landet 

som helhet og for mer regionalt oppdelte bolig- og 

arbeidsmarkeder.  

 

Sammenhengen er likevel ikke eksakt. Varehande-

len trenger mer arbeidskraft når befolkningen øns-

ker å handle mer varer. Når husholdningens inntek-

ter øker, vil normalt også husholdningens varekon-

sum øke og dermed bidra til å øke sysselsettings-

behovet i varehandelen mer enn befolkningsutvik-

lingen tilsier.  

 

De siste tiårs markerte økning i norske husholdning-

ers disponible inntekt kan dermed ha bidratt til å øke 

sysselsettingen i varehandelen. Det er imidlertid 

ikke opplagt i hvilken grad husholdningens inntekt 

påvirker varehandelen.  

 

Nordmenns viktigste utgiftspost er boligutgifter og 

blant alle godene husholdningene ønsker seg, 

vokser tjenestekonsumet langt raskere enn vare-

konsumet.2 Når husholdningenes utgifter til bolig og 

tjenester vokser raskere enn inntektene, vil penge-

bruken til dagligvarer vokse mindre enn inntektene. 

Det kan dermed være gode grunner til at sysselset-

tingen i varehandelen vokser mindre enn inntekts-

utviklingen tilsier, spesielt i tider med raskt vok-

sende boligutgifter. 

 

Men varehandelens aktører fyller ikke sine roller om 

de ikke også leter etter muligheter for å levere varer 

stadig mer effektivt. Over tid har produktivitetsutvik-

lingen i varehandelen vært relativt høy, og høyere 

 
 
                                                      
2 Se bl.a. SSBs økonomisk analyser, hvor dette framgår for de fleste år. 
3 På årlig basis representer denne veksten henholdsvis beskjedne 0,16 og 
0,05 prosent. 
4 Om lag 45 prosent av grossistsysselsettingen er innenfor grossistvirk-
somheter som primært retter seg mot industri. Det kunne ha modifisert 

enn i de fleste andre næringer. Produktivitetsutvik-

lingen har bidratt til at varehandelssysselsettingen 

har vokst saktere enn det befolkningsutviklingen og 

husholdningens inntektsutvikling alene skulle tilsi. 

 

I dette kapitlet ser vi nærmere på utviklingen i sys-

selsettingen i varehandelen og hva som har drevet 

utviklingen. 

 

2.1 Veksten i varehandelen har stagnert 

De siste årene har sysselsettingen i varehandels-

næringene stagnert, selv om både befolkningen og 

husholdningenes inntekter har økt markant. Mellom 

2005 og 2015 vokste antall årsverk i detalj- og gros-

sistvirksomheter med henholdsvis 1,6 og 0,5 pro-

sent.3  

 

I samme periode økte befolkningen med over 12 

prosent, og husholdningenes realinntekt med 32 

prosent. Det er dermed åpenbart at sysselsettingen 

i varehandelen de siste årene ikke har vokst i takt 

med befolkningsveksten.4  

 

Fra 1970 fram til slutten av 1980-tallet var det an-

nerledes. I disse årene svingte sysselsettingen i va-

rehandelen i stor grad i takt med inntektsutviklingen 

og volumendringer i varekonsumet, jf. figur 1.  

 

Fra slutten av 1988 faller antall årsverk i både gros-

sistleddet og detaljistleddet markert.5 Sysselset-

tingsnedgangen må sees i sammenheng med de 

økonomiske problemene Norge opplevde i årene et-

ter at oljeprisen falt i 1986 og påfølgende økono-

misk tilbakeslag og boligprisfall i 1988.  

 

resonnementet, men utviklingen i disse delene av grossistnæringene er 
likevel ikke særlig forskjellig fra andre deler av grossistnæringene. Det er 
derfor lite problematisk å se på utviklingen i hele grossisthandelen som et 
uttrykk for utviklingen i grossisthandel som leverer til detaljisthandel. 
5 Sysselsettingen faller i detaljistleddet allerede fra 1987. 

2 Varehandelen endres i takt med befolkningsendringer 
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Sysselsettingsnedgangen i varehandelen disse 

årene faller også sammen med en periode hvor 

norsk varehandel gjennomgikk en betydelig reorga-

nisering som ga en klar økning i sektorens produk-

tivitetsutvikling. 

 

Ved inngangen av 1980-tallet startet en reorganise-

ring av norsk varehandel ved at detaljistvirksomhe-

ter begynte å ta kontroll over hele logistikkjeden fra 

produsent til detaljist. Dette foregikk i stor grad gjen-

nom organiseringen av store kjeder. Noen av de 

mest kjente eksemplene er etableringen av kjente 

lavpriskjeder som Rimi og Rema. Denne utviklingen 

kom siden til å prege alle deler av varehandelen, og 

gjennom 1980- og 1990-tallet ble det systematisk 

færre ikke-kjedetilknyttede handelsvirksomheter 

 

Konsekvensen av kjededannelsen ga langt bedre 

muligheter for varehandelsvirksomhetene til å ut-

nytte stordriftsfordeler. Effektene av nye måter å or-

ganisere varehandelens logistikk på, viste seg først 

i grossistleddet, hvor flere små lagre ble lagt ned, 

mens store distribusjonssentra ble bygd opp.  

 

 I detaljisthandelen har sysselsettingsutviklingen i 

større grad variert i takt med inntekter og forbruk, og 

utviklingen i antall innbyggere.  

 

Vi ser likevel et klart brudd i sysselsettingsutvik-

lingen i norsk detaljhandel i årene etter finanskrisen 

i 2008. 

 

2.2 Produktivitetsframgang reduserer sysselset-

tingsbehovet i varehandelen  

Det kan være flere grunner til at varehandelens sys-

selsettingsutvikling de siste årene ser ut til å svek-

kes. En grunn kan være teknologiske endringer. 

Bjørnstad, Røtnes og Walbækken (2017) drøfter  

hvordan økende digitalisering klart øker produktivi-

teten i både grossist og detaljistleddet.  Utviklingen 

har pågått lenge, men trolig har virkningene på sys-

selsettingen vokst over tid. 

Figur 1 Utvikling i befolkning, sysselsetting i varehandelen og volum endringer i husholdningenes varekon-
sum. 1970 – 2015.  Indeksert utvikling. 1990 = 100.  

 
Kilder: Nasjonalregnskapet, SSB 
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De siste årene har vi også sett en økning i direkte 

leveranser fra grossist/lager til husholdningen, gjen-

nom bestillinger over nett av både elektronisk utstyr 

og dagligvarer. I slike tilfeller oppheves behovet for 

detaljisttjenester. Omfanget er ikke stort sammen-

lignet med detaljhandelens totale omfang, men øk-

ningen er relativt rask.  

 

Men økende urbanisering kan også være en viktig 

årsak. Når befolkningen bor tettere kan større og 

mer sentraliserte lager- og distribusjonsløsninger 

betjene stadig større deler av befolkningen samtidig 

som de fysiske butikkene kan utnytte at flere men-

nesker kan dele på samme butikk (stordriftsfordeler 

på kundesiden). 

 

Kombinasjonen av økonomisk turbulens på 1980-

tallet i Norge og sammenfall med både teknologiske 

endringer og betydelige organisatoriske endringer 

(innovasjoner) i varehandelen i samme periode gir 

grunnlag for å studere de langsiktige endringskref-

tene nærmere. Hva er det som driver sysselset-

tingsveksten i varehandelen? Befolkningsveksten 

er en opplagt drivkraft, men andre faktorer som på-

virker etterspørsel og produktivitet i næringen er 

også viktig. 

 

For å teste samvariasjonen mellom varehandelens 

sysselsetting og henholdsvis befolkningsstørrelse, 

husholdningens varekonsum, teknologisk utvikling 

og økende urbanisering, har vi gjennomført en en-

kel s.k. regresjonsanalyse.  

 

Vi testet om det for hele perioden 1970 til 2016 var 

en statistisk signifikant sammenheng mellom på 

den ene siden sysselsettingsutviklingen i henholds-

vis detaljhandel og engros- og agenturhandel og 

nevnte faktorer. Resultatet er gjengitt i vedlegg 1.  

Vi delte opp faktorene som kunne forklare gjennom-

snittlig antall årsverk i varehandelen et år (syssel-

setting) med henholdsvis: 

• Befolkningsstørrelsen ved inngangen til 

året 

• Volumendringer i viktige konsumgrupper for 

husholdningene 

• Andelen av befolkningen som bor i tettste-

der fra 1990. Variabelen fanger opp både 

en periode med økende urbanisering og 

rask teknologisk utvikling.  

• En s.k. dummy for perioden 2010 til 2016, 

for å teste hvorvidt sysselsettingsendring-

ene disse årene forklares av de øvrige vari-

ablene, eller om vi må lete etter andre for-

klaringer. 

 

Modellspesifikasjonen var som følger: 

 

Formel 1 – Modellspesifikasjon 
 

Årsverk i detalj = β0 + 𝛽1 ∗ 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖 + 
𝛽2 ∗ 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 + 𝛽3 ∗ 𝐷1990−2016 ∗ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑖 𝑡𝑒𝑡𝑡𝑠𝑡𝑒𝑑

+ 𝛽5𝐷2010−2016 
 

 

Der 𝐷1990−2016 og 𝐷2010−2016 er dummyvariable for 

periodene 1990 – 2016 og 2010 – 2016, henholds-

vis. 𝛽𝑥 er estimatorer for effekten av en enhetsend-

ring i hver variabel x. Modellen beskriver antall års-

verk i detaljhandelen som en funksjon av befolk-

ningsstørrelse, konsum av møbler og andre hus-

holdningsartikler, andel bosatt i tettsted (interagert 

med dummyvariabelen for 1990-2016, slik at vi må-

ler effekten av samspillet mellom disse to variab-

lene) og dummyen for årene etter 2010. Modellen 

ble også kjørt for årsverk i grossistleddet.  

 

Signifikant samvariasjon mellom befolkningsutvik-
ling og sysselsetting i varehandelen 

Testen viser at det er en meget signifikant samva-

riasjon mellom befolkningsutviklingen i perioden og 
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sysselsettingsutviklingen i både detaljistleddet og 

grossistleddet. 

 

Signifikant samvariasjon mellom varehandelssys-
selsetting og økende urbanisering fra 1990 

I denne sammenheng var det også meget interes-

sant å se at økning i andelen av befolkningen som 

bor i tettsteder bidro til å redusere sysselsettingen 

både i detaljistleddet og grossistleddet, selv om 

både virkningen og signifikansen var klart sterkere 

for detaljistleddet enn for grossistleddet. 

 

Det er ikke opplagt at den statistiske samvariasjo-

nen kun skyldes økende urbanisering i form av en 

større andel av befolkningen i tettsteder. Årsaken 

kan også ligge i at effektene av kjededannelsen i 

varehandelen gradvis tas ut i perioden etter 1990. 

Det kan også være at investeringen i arbeidsbespa-

rende teknologi gradvis tas ut i denne perioden. 

 

Vår test viser imidlertid at når vi tester effektene av 

indikatorer for vekst i tettstedsbefolkningen for hele 

perioden og bruker s.k. dummyer for årene rundt 

1990, hver for seg, får vikke signifikante utslag. Det 

er når vi spesifiserer påvirkningen fra økningen tett-

stedsbefolkningen fra 1990 at vi får statistiske ut-

slag. Vi tolker denne delen av testen slik det er kom-

binasjonen av økende andel av befolkningen bo-

ende i tettsteder og teknologiske endringer i vare-

handelen som gjør at sysselsettingen reduseres.  

 

Signifikant trendbrudd i 2010 

Også det observerte trendbruddet i sysselsettingen 

i varehandelen de siste syv årene viser seg statis-

tisk klart signifikant. Her er indikatorene klart mer 

signifikante for detaljistleddet enn for grossistleddet. 

Med andre ord, når vi korrigerer for både befolk-

ningsutvikling, økning i urbaniseringsgrad og end-

ringer i varekonsum, framstår varehandelens sys-

selsetting de siste årene som meget avvikende fra 

tidligere år. I kapittel 5Feil! Fant ikke referansekil-

den. ser vi nærmere på hva som vil bli konsekven-

ser dersom varehandelssysselsettingen utvikler seg 

videre slik den har gjort de siste fem årene.  

 

Endringer i husholdningens kjøp av ikke-dagligvarer 
endrer sysselsettingen i varehandelen 

Vi finner ikke at volumendringer i husholdningens 

varekonsum generelt har en signifikant samvaria-

sjon med sysselsettingen i varehandelen. Bare vo-

lumendringer i husholdningens kjøp av ikke-daglig-

varer som møbler og andre husholdningsvarer sam-

varierer signifikant med sysselsettingen i detaljist-

leddet. Vi finner ingen signifikant samvariasjon med 

endringer i grossistleddet. 

 

Det at vi kun ser signifikant samvariasjon mellom 

endringer i husholdningens kjøp av ikke-dagligvarer 

og sysselsetting i detaljisthandelen gir imidlertid me-

ning. Trolig er volumendringer i handel med mat og 

klær en så konstant del av befolkningens konsum at 

virkningene av slikt konsum fanges opp i variabelen 

for befolkningsutvikling. Det samme er neppe tilfelle 

med dyrere konsumvarer som i større grad kjøpes 

når inntekten tillater det. 

 

Den enkle modellen over forklarer 91 prosent av va-

riasjonen i sysselsettingen i detaljistleddet, noe som 

gir et godt grunnlag for å drøfte forklaringsfaktorene 

nærmere. Dette vil gjøres de følgende kapitlene. 

 

Modellen forklarer imidlertid bare en begrenset del 

av variasjonen i sysselsettingen i grossistleddet (30 

prosent). Den begrensede forklaringskraften mel-

lom forholdene over og sysselsettingen i grossist-

leddet underbygger at grossistsysselsettingen dri-

ves av andre faktorer. En hovedhypotese er at kon-

tinuerlige produktivitetsforbedringer i grossistleddet 

i langt større grad må sees i sammenheng med tek-

nologisk utvikling. Vi viser til Bjørnstad, Røtnes og 

Walbækken (2017) for en utdyping av slike end-

ringer.    
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Det at vi ser en klar tendens til at økende urbanise-

ring – på en eller annen måte – påvirker sysselset-

tingen i varehandelen, gir grunnlag for å se nær-

mere på hvorfor og hvordan. 

 

Norge har i europeisk sammenheng en lavere andel 

av befolkningen boende i byer og tettsteder enn de 

fleste andre europeiske land, men det er all grunn til 

å tro at andelen vil vokse i årene framover, noe som 

også ble påpekt i Produktivitetskommisjonens 

første rapport (NOU 2015:1). 

 

Utviklingen de siste årene indikerer klart at befolk-

ningen vokser mest i landets tettsteder, også relativt 

til befolkningsveksten, se figur 2.  

I 1990 var omtrent 70 prosent av landets befolkning 

bosatt i tettbygde strøk. I dag er andelen litt over 80 

prosent. I samme periode vokste landets befolkning 

med 23 prosent. Befolkning vokste med 43 prosent 

i tettbygde strøk og sank med 14 prosent i spredt-

bygde strøk.  

De fleste tettsteder i Norge er imidlertid små tettste-

der. To tredjedeler av landets tettsteder har færre 

 
 
                                                      
6 Antall innbyggere i tettsteder med færre enn 1000 innbyggere utgjorde 
bare utgjorde bare 6 prosent av landets samlede befolkning i 2016. 

enn 1 000 innbyggere, men andelen av befolk-

ningen i de små tettstedene er liten og det er veks-

ten i de større tettstedene som forklarer økningen i 

tettstedsandelen de siste ti-årene.6 

 

3.1 Det er mer lønnsomt å lokalisere virksomhe-

ten der befolkningskonsentrasjonen er stor 

Når befolkningskonsentrasjonen i byer vokser, vil 

det bli mer lønnsomt å lokalisere handel til byer, og 

mindre lønnsomt å lokalisere handel på andre ste-

der med en lavere befolkningskonsentrasjon. Dette 

følger direkte av at spesielt detaljisthandelen må 

være lokalisert nær der befolkningen bor eller fer-

des. Isolert sett bidrar dette til at man kan forvente 

en vekst av arbeidsplasser i varehandelen i områ-

der hvor befolkningskonsentrasjonen er økende.  

 

Sammenhengen mellom befolkningskonsentrasjon 

og lokalisering av handel kan synes å være triviell, 

men den gir bybutikker muligheten til å utnytte stor-

driftsfordeler på kundesiden (mange kunder per an-

satt) og smakspreferanser (et større marked gir 

grunnlag for flere produkter og nisjetilbud), som yt-

terligere forsterker bybutikkenes konkurranseevne 

overfor distriktsbutikker.  

 

Til sammen kan en endring i bosettingsmønster der-

for utløse dynamiske endringer som gjør at endring-

ene i detaljisthandelen blir større enn endringer i be-

folkningsstrukturen. 

 

3.2 Større markeder kan føre til økt tilbud og sys-

selsetting 

Økt befolkningstetthet i form av større byer og tett-

steder gir også grunnlag for utvikling av et mangfold 

nisjepregede virksomheter. Dette ser vi i byene i 

dag, hvor spesialiserte forretninger dukker opp etter 

3 Hva er koblingen mellom bosettingsmønster og sysselsetting i vare-
handelen? 

Figur 2 Indeksert befolkningsutvikling i tettbygde 
og spredtbygde strøk. 1990-2015. 1990=100.  

 
Kilder: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse 

80

90

100

110

120

130

140

150

160

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

Tettbygde strøk Folkemengde
Spredtbygde strøk



 

 DEMOGRAFISKE ENDRINGERS BETYDNING FOR SYSSELSETTINGEN I VAREHANDELEN | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 7 

hvert som befolkningen overstiger enkelte terskel-

verdier. Dette skjer fordi virksomhetenes potensielle 

kundegrupper vokser nok til å muliggjøre drift.  

 

Svært mange tjenestetilbud forutsetter mange nok 

brukere, også innenfor andre næringer. Jo flere bru-

kere, desto lavere blir kostnadene for hvert enkelt 

tilbud. De fleste tjenester krever også at brukerne er 

nær nok til at de kan nyttiggjøre seg tilbudet, til tross 

for netthandelens stadig økende omfang. På denne 

måten kan økt urbanisering også føre til et økt ar-

beidskraftbehov, kanskje spesielt i nisjenæringer. 

 

3.3 Urbaniseringen åpner opp for å utnytte stor-

driftsfordeler 

Men, selv om urbaniseringen isolert sett bidrar til å 

øke handelsvirksomheten i områdene hvor befolk-

ningskonsentrasjonen er økende, kan slutteffekten 

være annerledes på aggregert nivå.  

 

Fordi større markeder åpner opp for stordriftsforde-

ler kan det tenkes at forholdet mellom arbeidskraft-

behov og økt befolkning i et område ikke er konstant 

– et voksende marked vil ikke nødvendigvis føre til 

at den enkelte virksomhets arbeidskraftbehov 

vokser tilsvarende. Det er fordi stordriftsfordelene 

tillater at omsetningen vokser uten en forholdsmes-

sig økning i arbeidskraftinnsatsen.  

Utnyttelse av stordriftsfordeler kan for eksempel 

arte seg ved at virksomhetene gjerne operer med 

ledig kapasitet innenfor enkelte terskelverdier av 

kundemassen og at nye kunder kan håndteres uten 

økning i antall ansatte. I tillegg vil flere kunder øke 

avkastningen av å investere i arbeidskraftbespa-

rende teknologi. Resultatet av slike stordriftsfordeler 

er uansett at ansatte per kunde blir lavere i de vok-

sende tettstedene. 7  

 
 
                                                      
7Enkelte handelsbyer, f. eks. Oslo, kan ha en vekst i arbeidskraftbehov 
som følge av at mange med bosted utenfor handelsbyen handler i han-
delsstrøkene. I slike tilfeller blir varehandelssysselsettingsveksten i han-
delsbyer også drevet av befolkningsveksten i forstedene rundt.   

I en studie av dagligvaresektoren finner Skogli og 

Jenssen (2016) at det er en systematisk sammen-

heng mellom befolkningstetthet og butikktetthet. I 

2004 var det 9,1 dagligvarebutikker per 10 000 inn-

byggere i Norge og omtrent 77 prosent av befolk-

ningen var bosatt i tettbygde strøk. 10 år senere, i 

2014, var 80 prosent av befolkningen bosatt i tett-

bygde strøk og antallet dagligvarebutikker hadde 

sunket til 7,6 butikker per 10 000 innbyggere. Det er 

rett og slett behov for færre butikker når vi bor tet-

tere. Det er nærliggende å anta at denne sammen-

hengen også gjelder øvrige detaljhandler.  

 

Det er derfor en rimelig hypotese at etter hvert som 

befolkningstettheten øker vil antallet butikker og 

sysselsatte falle, alt annet likt, både som en konse-

kvens av at kundegrunnlaget forsvinner der folk flyt-

ter fra, og fordi et voksende kundegrunnlag i stadig 

mer tettbygde områder blir tatt ut av større butikker 

med færre ansatte per kunde.   

3.4 Urbanisering påvirker også grossistleddets 

evne til å ta ut effekten av stordriftsfordeler 

Når befolkningen bor tettere blir også transportkost-

nader tilknyttet grossist- og leverandørvirksomhet 

lavere. Fra begynnelsen av 1990-tallet har syssel-

settingen i varehandelens grossistledd blitt mindre 

og mindre påvirket av utviklingen i selve varekonsu-

met. Samme mengde årsverk håndterer en stadig 

økende varemengde. Selv om den mest plausible 

forklaringen for denne utviklingen er innføring av 

stadig mer arbeidsbesparende teknologi, er økt ur-

banisering også en viktig del av forklaringen. Når 

befolkningen bor tettere kan større og mer sentrali-

serte lager- og distribusjonsløsninger betjene stadig 

større befolkningsgrupper.  Årsaken er blant annet 

at økt befolkningstetthet fører til at grunnlaget for 
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transporttilbud med innebygde stordriftsfordeler blir 

bedre.  

 

Det er derfor grunn til å tro at fortsatt økt urbanise-

ring vil føre til økt bruk av arbeidsbesparende tek-

nologi og stadig større og mer sentraliserte lager-

løsninger – noe som kan tenkes å redusere arbeids-

kraftbehovet i næringen betydelig.   

 

3.5 Detaljhandelen lokaliserer seg der folk bor 

Koblingen mellom husholdningens behov og vare-

handelssysselsetting viser seg også i data for hvor 

detaljisthandelene lokaliserer seg. I figur 3 viser vi 

samvariasjonen mellom antall sysselsatte i detaljist-

handelen på kommunenivå med antall innbyggere i 

de samme kommunene.  

 

Bildet er ganske tydelig, men det eksisterer noe va-

riasjon. Enkelte kommuner er byer som fungerer 

som handelssentre for omkringliggende befolkning. 

I slike kommuner ser vi en over gjennomsnittlig høy 

sysselsetting relativt til befolkningsstørrelsen Om-

vendt ser vi litt lavere detaljistsysselsetting i kom-

muner nær handelsbyer.  

Hvorfor enkelte kommuner ender opp som handels-

sentre for befolkningen i andre kommuner henger 

sammen med flere, gjerne historisk betingede fak-

torer, men én mulighet er også at urbanisert boset-

tingsmønster gir gode vilkår for handelsvirksomhe-

ter som trekker til seg kunder også utenbys fra.  

  

Når vi deler inn landets kommuner i fire deler etter 

hvor stor del andel av kommunens innbyggere som 

bor i tettsteder, ser vi også at det er store kommuner 

med relativt høy andel av befolkningen bosatt i tett 

steder som også har høyest andel sysselsatte i de-

taljhandelen. I store og tettbefolkede kommuner ut-

gjør sysselsatte i detaljistvirksomheter 3,9 prosent 

av befolkningen. I store og spredt befolkede kom-

muner er samme andel 3,2 prosent. I små, men tette 

kommuner er andelen 2,9 prosent, mens andelen er 

2,7 prosent i kommuner med både få og spredt bo-

satte innbyggere. Sammenhengen er utdypet i ved-

legg 2. 

 

Figur 3 Sammenhengen mellom sysselsetting i detaljhandelen og bosetting i norske kommuner 1. januar 
2016. 

 
Kilder: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse. 

 Sysselsetting i detaljhandelen langs horisontal akse og antall bosatt i norske kommuner langs vertikal akse. 
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Varehandelen er en av Norges største kommersi-

elle sektorer, med over om lag 255 000 årsverk, når 

handel og reparasjon av biler er ekskludert.  I svært 

mange år har varehandelen hatt en relativ stabil ut-

vikling, selv om befolkningsvekst, endringer i vare-

konsum og bosetting har bidratt til endringer. 

 

Kombinasjonen av teknologiske og demografiske 

endringer kan endre dette bildet framover. I kapittel 

2 viser vi at de siste fem årenes sysselsettingsutvik-

ling ser ut til å ha hatt en helt annen bane enn tidli-

gere, når vi tar hensyn til både befolkningsend-

ringer, konsumendringer og endringer i urbanise-

ring.  

 

En hypotese er at summen av endringer som påvir-

ker varehandelen nå er så stor at forskjellen mellom 

vekst i befolkningen og sysselsettingen i varehan-

delen vil øke. Varehandelens primæroppgave vil all-

tid være koblet til befolkningens behov for enkelt va-

retilgang, men denne samfunnsoppgaven kan trolig 

løses med færre årsverk enn før. 

Vi vurderer denne hypotesen som meget robust. 

Som en anskueliggjøring av denne hypotesen har vi 

nedenfor framskrevet utvikling i henholdsvis detal-

jisthandelen og grossisthandelen gitt at forholdet 

mellom befolkningsveksten og sysselsettingsveks-

ten (årsverk) fortsetter slik utviklingen har vært si-

den 2010. 

 

I framskrivningen har vi benyttet SSBs befolknings-

framskrivinger, henholdsvis det s.k. mellomalterna-

tivet (MMMM) hvor det er lagt til grunn rimelige for-

utsetninger for fødsler, død, innvandring og utvand-

ring. 

 

Det siste året har nettoinnvandringen falt til et nivå 

mer tilpasset lavalternativet på innvandring, slik at 

det kan være rimelig å sammenlikne sysselsettings-

utviklingen i varehandelen også med en befolk-

ningsutvikling som legger lav innvandring til grunn 

(MMML). 

 

 

4 Sysselsettingen I varehandelen vil trolig synke i årene framover 

 
Figur 4 Framskrevet befolkningsvekst og arbeidskraftbruk i detaljist- og grossistvirksomheter.  
Hele landet.  

 
Kilder: SSBs befolkningsprognoser, SSBs nasjonalregnskap og Samfunnsøkonomisk analyse 
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Figur 4 viser resultatet dersom sysselsettingen i va-

rehandelen utvikler seg i samme forhold til befolk-

ningen som i perioden 2009 – 2016. I så fall vil sys-

selsettingen synke gradvis hvert år framover.  

 

Eksempelvis, vil en slik utvikling gi en befolkning i 

2030 i henhold til lavalternativet på 5,8 millioner inn-

byggere, 11 prosent flere enn i dag.  

 

Sysselsetting i varehandelen samlet vil imidlertid bli 

om lag 230 000 ifølge denne framskrivingen, som er 

om lag 10 prosent færre enn i dag. 
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Som en del av dette prosjektet har vi også vurdert 

hvilke konsekvenser sysselsettingsendringen får for 

kompetanseutviklingen i sektoren. 

 

Mest sannsynlig vil konsekvensene bli synlig gjen-

nom flere kanaler. Én slik kanal er hvordan arbeids-

oppgavene i næringen endres av digitalisering og 

teknologisk utvikling. Denne kanalen er redegjort for 

i Bjørnstad, Røtnes og Walbækken (2017).  

 

En annen slik kanal er hvordan økt urbanisering kan 

tenkes å påvirke kompetansebehovet gjennom 

hvordan strukturen i varehandelen endres. I dette 

kapittelet ser vi på samspillet mellom typiske ar-

beidsoppgaver i varehandelen og tiltakende urbani-

sering og andre demografiske endringer.  

 

5.1 Hvilke kompetanser etterspør  

varehandelen? 

Man kan definere kompetanse som «kunnskaper, 

ferdigheter og evner som kan anvendes til å utføre 

arbeid» slik det blir gjort i Fivesdal mfl. (2004). Det 

er dermed nærliggende å tenke at den faktiske kom-

petansen et individ har, består både av en uformell 

og en formell komponent. Den formelle kompetan-

sen er for eksempel kompetansen man erverver 

gjennom skole og utdanning og som kan dokumen-

teres med vitnemål eller annet kompetansebevis. 

Uformell kompetanse er all den kompetanse man 

erverver gjennom erfaring fra arbeidsliv, fritid, orga-

nisasjonsarbeid og på grunnlag av alder og livserfa-

ring. 

 

I store deler av varehandelen har formell kompe-

tanse tradisjonelt ikke vært et viktig krav for å få 

jobb. I de fleste virksomhetene har personlig egnet-

het vært vektlagt framfor beståtte eksamener ved 

rekruttering. I den grad varehandelen etterspør for-

mell kompetanse, har dette vært i enkelte nisjebe-

drifter 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 har tradi-

sjonelt først og fremst satset på intern kompetanse-

utvikling 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 i stor grad 

samfunnets fordeling for øvrig, jf. figur 5. Næringen 

sysselsetter kun en liten andel flere individer med 

videregående utdanning, og noe færre individer 

med mastergrad enn økonomien for øvrig.  

 

Figur 5 Fordelingen av sysselsatte etter høyeste 
fullførte utdanningsnivå i varehandelen og sam-
funnet for øvrig. 2014 

 
Kilde: SSB 

 

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 kompe-

tansen til å gi god, kundeorientert service (Hennig-

Thurau , 2004). 
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Kompetansebehovet i varehandelen kan derfor 

grovt deles inn i behovet for teknisk kompetanse og 

behovet for sosial kompetanse. 

 

Teknisk kompetanse kan for eksempel være kunn-

skap om bedriftens produkter, om ulike betalings- 

og sikkerhetssystemer, oppgjørsprosedyrer, salgs-

teknikk, lagerdrift og korrekt oppbevaring av for ek-

sempel ferskvarer i en dagligvareforretning. Den an-

sattes kunnskaper om varene, kundens behov og 

varenes anvendelse er en forutsetning for å kunne 

tilby god service til kunden. Den tekniske kompetan-

sen er gjerne bransje- og virksomhetsavhengig og 

utvikles som regel internt i virksomhetene, unntatt i 

mer spesialiserte virksomheter, for eksempel i bu-

tikkhandel med ur og klokker eller medisinske og or-

topediske artikler8, 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 med-

arbeidere samt mellom nisjer. Det er for eksempel 

vanlig å anta at produktkunnskapen blir viktigere de-

sto mer spesialisert virksomheten er, altså desto 

større avvik det er mellom kundenes kunnskap og 

virksomhetenes kunnskap om varen. I den interne 

opplæringen er det spesielt bransjespesifikk teknisk 

kompetanse som vektlegges. 

 

Sosial kompetanse kan beskrives som kompetan-

ser som påvirker personlig egnethet, evnen til å gi 

tilfredsstillende service og evnen til å møte hushold-

ningenes sosiale behov gjennom transaksjonspro-

sessen. Med personlig egnethet menes for eksem-

pel arbeidsmoral og evnen til å vise empati og for-

ståelse. Sosial kompetanse er viktig ettersom kom-

munikasjonskanalen mellom produsent og kunde i 

hovedsak går gjennom den enkelte medarbeider.  

 
 
                                                      
8 Hvor en stor del av den tekniske kompetansen erverves gjennom f. eks. 
optiker- eller farmasiutdannelse. Andre eksempler er blant annet tømrere 
og malere i trelast- og byggevareforretninger. 

En stor del av den sosiale kompetansen varehan-

delen etterspør er knyttet til kognitiv kompetanse 

hos den enkelte medarbeider. Med kognitiv kompe-

tanse menes her evnen til å utvise empati og forstå 

kundenes behov i tillegg til evnen til å behandle in-

formasjon (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 fram-

tid hvor e-handelen får et enda større omfang eller i 

perioder hvor butikktettheten vokser.  

 

5.2 Fortsatt høyt fokus på sosiale og kognitive 

kompetanser i varehandelen 

I varehandelen er det en utstrakt bruk av deltidsan-

satte (Bore, Nyen, Reegård, & Tønder, 2012). Del-

tidsansatte er en løsning for å bemanne virksomhe-

ter hvor driften har lenger varighet enn normalar-

beidsdagen. Slik drift er vanlig i varehandelen, og 

næringen har derfor en betydelig andel deltidsstil-

linger, opp mot 25 prosent (Jordfald & Mühlbradt, 

2015).  

 

Åpningstider i mer urbaniserte områder har en ten-

dens til å være lengre og videre enn i mindre urba-

niserte områder, blant annet fordi markedets stør-

relse tillater det. Det kan derfor tenkes at økt urba-

nisering vil kunne føre til at gjennomsnittlig åpnings-

tid i bransjene blir lenger. Når virksomheter opererer 

med åpningstider utover hva som regnes som en 

normal arbeidsdag, benyttes gjerne deltidsansatte 

(Paaske Gulbrandsen, 2016). Det kan derfor være 

rimelig å tro at økt grad av urbanisering kan lede til 

relativt sett økt bruk av deltidsansatte.  
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Deltidsansatte skal oppfylle samme krav til for ek-

sempel kundebehandling som fulltidsansatte, men 

har ikke alltid den samme muligheten til å utvikle 

sine tekniske ferdigheter. Data fra Lærevilkårsmoni-

toren viser at deltidsansatte i varehandelen deltar 

mindre i intern kompetanseutvikling enn heltidsan-

satte (Zachrisen & Bjugstad, 2016). Ved rekruttering 

av deltidsansatte legges det derfor spesielt fokus på 

deres sosiale og kognitive kompetanser (Paaske 

Gulbrandsen, 2016). Dersom økt urbanisering fører 

til flere deltidsansatte, vil dette kunne føre til et mer 

vektlegging av sosiale og kognitive kompetanser 

enn tidligere.  
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Resultater fra modell Formel 1 er oppsummert i ta-

bell 1. 

 

Avhengig variabel er sysselsetting målt som antall 

1 000 årsverk for perioden 1970-2016. 

 

Befolkning er målt i antall mennesker for perioden 

1970-2016. Modellen viser effekten på sysselsetting 

(i 1 000) av at antall mennesker øker med én.  

D2010 er en dummy for perioden 2010-2016. Den 

er inkludert for å ta hensyn til den nye trendutvik-

lingen fra omtrent år 2010.  

Durban er en interaksjonsvariabel for urbanise-

ringsgraden i perioden 1990-2016. Den består av 

en dummy for perioden 1990-2016 multiplisert med 

andelen av befolkningen i tettsteder. Tabellen viser 

altså effekten av et prosentpoengs økning i andelen 

av befolkningen som bor i tettsteder i perioden fra 

og med 1990. 

Møbler er veksten i konsum av møbler og andre 

husholdningsartikler målt i prosent per år. Tabellen 

viser altså effekten av et prosentpoengs volumøk-

ning i konsumet av denne varegruppen.   

 

Tabell 1. Resultater fra modell 1.  

Avhengig variabel: Sysselsetting  

Avhengig  

variabel 

(1) 

Grossist 

(2) 

Detalj 

Befolkning 0,0000355*** 0,0000665*** 

D2010 -17,437** -17,256*** 

Durban -0,133* -0,1687*** 

Møbler  0,543** 

Konstantledd -47,577 -157,088*** 

   

N 47 46 

R2 0.344 0.916 
 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

*p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 

 

Vedlegg 1 
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Vi har delt inn landets kommuner etter befolknings-

mengde og -tetthet for analyseformål. Inndelingen 

ble foretatt etter hvilket kvadrat av Figur 6 kommu-

nen ble plassert i. Figuren måler hver enkelt kom-

munes distanse fra gjennomsnitt for befolkning per 

kvadratkilometer tettsted langs vertikal akse, og be-

folkningsmengde i kommunen langs horisontal 

akse.  

 

Figur 6 Fordelingen av befolkningsmengde og -tett-
het I norske kommuner. Distanse fra gjennomsnitt.  
9 

 
Befolkning per km^2 i tettsted langs vertikal akse, befolknings-
mengde totalt langs horisontal akse. 

Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse 
 

Vi finner klare indikasjoner på at store og tettbefol-

kede kommuner (Nord-Øst) gjerne har en større an-

del av befolkningen sysselsatt i detaljistvirksomhe-

ter enn store og spredt befolkede kommuner (Sør-

Øst), som igjen har større andeler enn små, men 

tette kommuner (Nord-Vest) og små og spredt be-

folkede kommuner (Sør-Vest), se Tabell 2. 

 

 
 
                                                      
9 Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim er ekskludert. 

Tabell 2 Andel sysselsatt i detaljistvirksomhet 
som funksjon av befolkningsstørrelse og -tetthet. 

Kvadrat: 
Andel sysselsatt i de-

taljistvirksomhet. 

Nord-Vest 3,9 % 

Nord-Øst 3,2 % 

Sør-Øst 2,9 % 

Sør-Vest 2,7 % 

Kilder: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse 
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