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Med utgangspunkt i statistikker fra Statistisk sentralbyrå kan det fastslås at det ble omsatt varer for 523
milliarder kroner eks mva i 2012 gjennom over 41 000 detaljhandelsbedrifter med ca 230 000 sysselsatte.
Definisjonen av begrepet detaljhandel er naturligvis avgjørende for hvordan slik informasjon skal tolkes og
kunne anvendes. Praktisk bruk av data om norsk detaljhandel er videre bestemt av hvordan detaljhandelen
geografisk inndeles på best mulig måte, inndelingen av detaljhandelsbedriftene i bransjer og salgskanaler,
beregninger som forteller om utviklingen over tid, størrelser som forteller om effektivitet, osv. Tilgang til
god og praktisk tilrettelagt informasjon om detaljhandelen vil også kunne være egnet i arbeidet med å finne
svar på sentrale problemstillinger i handelsnæringen som for eksempel lokalisering av handelsbedrifter,
handelsbalansen i ulike markeder, bransjeglidning mv.

Institutt for bransjeanalyser AS (IBA) er etablert nettopp med sikte på å fremskaffe aktuell og samfunns-
nyttig informasjon om detaljhandelen. Gjennom denne utgaven av Detaljhandelsboken tas det sikte 
på å presentere data som gir grunnlag for bedre å kunne besvare de problemstillinger som er nevnt foran.
I boken beskrives nåsituasjonen, utviklingen i de senere år og endringer i konkurransesituasjonen for 
detaljhandelen i 85 handelsregioner. Videre inneholder boken fagartikler som omhandler aktuelle problem-
stillinger i detaljhandelen. På tilsvarende måte har IBA gjennom de årlige utgavene av ”Senterboken” fra
2001 analysert og beskrevet utviklingen i kjøpesenterbransjen. 

Redaksjonskomitéen for ”Detaljhandelsboken” består av:

Per Gunnar Rasmussen
Arild Andhøy
Terje Holsen
Beate Stang Midtbust
Berit Krystad (redaktør)

Statistisk sentralbyrå har vært hovedleverandør av statistikker. IBA har stått for bearbeiding av statistikkene
og Per Gunnar Rasmussen har produsert hovedtyngden av fagstoffet. Redaksjonen er takknemlig for tilbake-
meldinger som kan bidra til å gjøre Detaljhandelsboken mer brukervennlig.

Oslo, mai 2014

Redaksjonskomitéen
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Begrepet varehandel benyttes gjerne som betegnelse på alle aktiviteter som gjennomføres fra en vare er ferdig produsert
til den overtas av forbruker. Statistisk sentralbyrå (SSB) står sentralt ved fremskaffelse av statistikker for varehandelen
og er også hovedkilde for flertallet av de analyser som gjennomføres av Institutt for bransjeanalyser (IBA). 

Alle bedrifter i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister og enheter i Enhetsregisteret er tildelt en nærings-
kode (NACE-kode). Standard for næringsgruppering danner grunnlaget for koding av enheter etter viktigste aktivitet.

Varehandel er i SSBs statistikker delt inn i følgende hovedgrupper:
- Nacegruppe 45: Handel med og reparasjon av motorvogner
- Nacegruppe 46: Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 
- Nacegruppe 47: Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner

Detaljhandel defineres gjerne som virksomheter som selger varer i eget navn og for egen regning, vesentlig til personlig
bruk eller til private husholdninger. Salget kan foregå fra fast utsalgssted, fra torgplass, ved omførsel, ved postordre
eller som internetthandel. I SSBs statistikker etter 2008 inngår bensinstasjoner i nacegruppe 47 og er derved definert
som detaljhandel. Statistisk sentralbyrås bruk av begrepet detaljhandel avviker derved fra detaljhandel i de analyser
som Institutt for bransjeanalyser gjennomfører. IBA definerer nemlig detaljhandel ved også å ta med detaljomsetning
av motorkjøretøyer og detaljomsetning av deler og utstyr til motorvogner.

Virksomhetene i detaljhandel er videre tildelt NACE-koder som viser tilhørighet til næringsgrupper og næringsunder-
grupper. Eksempler på dette er:
- 47.7: Annen butikkhandel i spesialforretninger
- 47.72: Butikkhandel med skotøy og lærvarer
- 47.721: Butikkhandel med skotøy
Denne finere inndelingen gjør at på enkelte områder kan det settes likhetstegn mellom næringsgrupper i SSBs
statistikker og handelsnæringens bruk av begrepet bransje.

I denne artikkelen skal vi beskrive og presentere data som kan gi et bilde av nåsituasjonen og utviklingen for denne
betydningsfulle delen av norsk næringsliv. Statistisk sentralbyrå er hovedkilde for statistikkene. For noen av de
områdene som omtales, er det også gjennomført analyser og gitt en mer utdypende presentasjon gjennom andre
artikler i denne boken.

Detaljhandelens samfunnsmessige betydning

SSBs Virksomhetsregister viste at det ved utgangen av 2013 var 38 448 virksomheter/bedrifter i detaljhandelen.
Dette var ca. 55 prosent av antall bedrifter i varehandelen og 7,3 prosent av det samlede antallet bedrifter i Norge.
Statistikken viser kun mindre variasjoner i det totale antallet detaljhandelsbedrifter i de senere år, selv om det innen-
for de enkelte år kan være store endringer som følge av avgang av bedrifter og registering av nye aktører.

Ca. 89 prosent av detaljhandelsbedriftene tilbyr sine varer og tjenester gjennom fysiske butikker. Sammenlignet med
andre land i den vestlige verden er antallet butikker i forhold til folkemengden svært høy og for dagligvarebutikker
høyest i Europa. De spesielle geografiske forholdene i Norge forklarer nok mye av dette, men det betyr at også de 
forbrukere som er bosatt i småsamfunn, har en mulig tilgang til de mest nødvendige varer og tjenester uten å måtte
foreta lengre innkjøpsreiser. Gjennom ny teknologi med handel over internett er varetilbudet til kundene i disse 
områdene ytterligere styrket.

SSBs Arbeidskraftundersøkelse viste at det var sysselsatt 201 000 personer i detaljhandelen i 2013. Dette var 7,7
prosent av antall sysselsatte i Norge. Antall sysselsatte i detaljhandelen har variert lite i de senere år. Samlet sett
hadde varehandelen 355 000 sysselsatte, som tilsvarer hver syvende arbeidsplass i landet. Varehandelen er den største
arbeidsplassen i flertallet av kommunene og i alle fylker med unntak av Møre og Romsdal.
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I Nasjonalregnskapet vises tall blant annet for verdiskaping, lønnsomhet og produktivitet for næringer. Statistikken
vises kun for varehandel samlet. Verdiskapingen uttrykkes med størrelsen bruttoprodukt som er definert som produk-
sjonen i en næring minus produktinnsatsen. Foreløpige beregninger for 2013 viser et bruttoprodukt i varehandelen på
188 milliarder kroner. Dette representerte 9,4 prosent av verdiskapingen i Fastlands-Norge, en størrelse som nesten er
på samme nivå som andelen til næringen industri, som tradisjonelt er blitt sett på som viktigste verdiskaper. 

Driftsresultatet i en næring er i Nasjonalregnskapet definert som bruttoprodukt inklusiv næringssubsidier og
fratrukket lønnskostnader, næringsskatter og kapitalslit. Varehandelens driftsresultat i 2013 er beregnet til vel 21
milliarder kroner. Dette utgjorde 4,6 prosent av samlet driftsresultat for Fastlands-Norge. Andelen har vært fallende
gjennom mange år og var i 2008 9,9 prosent.

Varehandelen hadde i 2013 bruttoinvesteringer på i underkant av 12 milliarder kroner. Dette var 2,7 prosent av de
samlede bruttoinvesteringer i Fastlands-Norge. Foreløpige tall for 2013 viser en nedgang på 6,9 prosent i invester-
ingene i varehandelen, mens gjennomsnittet for næringene i Fastlands-Norge var en investeringsvekst på 9,5 prosent.

Nåsituasjon og utvikling
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Figur 1 viser årlig endring i arbeidsproduktiviteten for varehandelen og gjennomsnittet for bedrifter i Fastlands-Norge.
Arbeidsproduktivitet er beregnet som bruttoproduktet i faste priser målt i forhold til antall timeverk. Av figuren
fremgår at varehandelen har hatt en gjennomsnittlig bedre veksttakt enn gjennomsnittet for næringene.

Data for detaljhandelen

Med Statistisk sentralbyrå som hovedkilde skal vi her vise noen data som kan beskrive norsk detaljhandel og dens
utvikling i de senere år. Detaljhandel er her definert som bedrifter i NACE-kode 47. Bedrifter med detaljhandel med
bil og bilrelaterte produkter inngår i nacegruppe 45 i SSBs statistikker og er følgelig ikke med i de statistikker som
vi refererer til i denne artikkelen. 

Tabell 1: Noen hovedtall for detaljhandelen (Kilde: SSB/IBA)

Figur 1

2012 2013
Antall virksomheter/bedrifter 38 469 38 448
Antall sysselsatte (1000) 205 201
Omsetning detaljhandel (mldr kr) 423 430*
Omsetning detaljhandel ekskl. bensinstasjoner 373 383*



Omsetningen for detaljhandelen i 2013 slik det er vist i tabell 1, er beregnet ut fra den prosentvise veksten i SSBs
detaljomsetningsindeks (DOI) for desember 2013. Omsetningstallene er alle eksklusiv merverdiavgift.

Antall virksomheter i detaljhandelen
Ifølge Virksomhetsregistret var antall virksomheter (tidligere benevnt som bedrifter) over 38 000 i 2012 og 2013. Som
vist i tabell 1, var det kun mindre endringer i antallet. Det har også vært ganske stabilt over mange år. 

9Detaljhandelsboken 2014

Nåsituasjon og utvikling

2012 2013
Omsetningsendring detaljhandel (%) 3,5 1,6*
Oms endring detaljhandel ekskl. bensin (%) 3,6 1,7*
Gj sn oms pr virksomhet (mill kr) 11,0
Gj sn antall sysselsatte 5,3

*) Antatt beregnede størrelser

Figur 2 viser den prosentvise andelen av detaljhandelsbedriftene beregnet ut fra bedriftsantallet i SSBs strukturstati-
stikk for varehandelen 2011. Mat- og drikkebutikker er her definert som sum av nacekodene 47.1 «Butikkhandel med
bredt vareutvalg» og 47.2 «Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger». Distansehandel er sum
av nacekodene 47.8 «Torghandel» og 47.9 «Detaljhandel utenom utsalgssted». Bensinstasjoner er nacekode 47.3 og
faghandelsbutikker er definert som resten av detaljhandelsbedriftene.

Tabell 2: Endringer i antallet bedrifter i detaljhandelen (Kilde: SSBs Strukturstatistikk for varehandel)

Figur 2

Antall 2011 Endring i % 2007-2011
Mat- og drikkebutikker 8 413 -8,8
Bensinstasjoner 1 874 -5,9
Faghandels-butikker 22 758 -3,9
Distansehandel 4 125 15,8
Sum detaljhandel 37 170 -3,4

Strukturstatistikken som har tall for antall bedrifter og sysselsettingen fordelt på nacekodene, opererer med et litt
lavere antall bedrifter i detaljhandelen enn antallet i Virksomhetsregisteret. Tall for 2012 og 2013 foreligger ikke
ennå. Størrelsene i tabell 3 gir et godt bilde av fordelingen av detaljhandelsbedriftene på hovedgrupper av næringer
og de endringer som har funnet sted i perioden 2007 – 2011. Med unntak for distansehandel har det vært nedgang
i antall bedrifter. 



Figur 4 viser akkumulert prosentvis omsetningsendring for detaljhandel (nace 47) i 2012 og 2013 slik det fremgår av
SSBs Detaljomsetningsindeks (DOI). Tallene i indeksen viser at 2013 har hatt en lavere prosentvekst enn året før.
Sammenligner vi den beregnede omsetningsendringen for detaljhandelen i 2012 med prosentveksten i Detaljomset-
ningsindeksen, finner vi kun mindre avvik. For 2013 viser tallene for terminvis omsetning fram til 5. termin 2013 en
litt høyere prosentvekst enn den som er beregnet i DOI. Rapportene om en svak julehandel tilsier imidlertid at vi kan
benytte prosentveksten på 1,7 i DOI som et anslag for detaljhandelsomsetningen i 2013. Ut fra dette antas det at
detaljomsetningen i 2013 vil være ca. 430 milliarder kroner ekskl. merverdiavgift.

Vi skal her vise akkumulert omsetningsendring i 2013 basert på Detaljomsetningsindeksen for butikker med omsetning
av mat- og drikkevarer (nace 47.1 og 47.2) og for butikker med omsetning av klær, sko og lærvarer (nace 47.71 og 47.72).

Figur 5: Butikkene med omsetning av mat- og drikkevarer har en samlet omsetning som er nær halvparten av det som
omsettes gjennom butikkhandelen. Omsetningen har hatt en svakere utvikling i 2013 enn året før, spesielt gjaldt dette
utviklingen i 1. halvår. Ved utgangen av året er omsetningsveksten anslått til 3,2 prosent, et nivå langt over gjennom-
snittet for detaljhandelen. 

Nåsituasjon og utvikling
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Figur 6: Tallene i detaljomsetningsindeksen for butikker med hovedvekt på omsetning av klær, sko og lærvarer viser
omsetningsnedgang i de fleste av månedene i 2013. De store variasjonene for mars måned skyldes omsetningsfor-
skyvninger på grunn av tidspunktet for påsken. Totalt for året viser indeksen en omsetningsnedgang på 2,3 prosent
sammenlignet med en omsetningsvekst på 3,7 prosent i 2012. Et lavere prisnivå på klær kan forklare noe av nedgangen
i 2013, men for dette området har det vært prisfall gjennom mange år.

Omsetningsendringen 2013 for enkelte andre næringer/bransjer ifølge detaljomsetningsindeksen:

�   Vinmonopolet                                                                                      3,8
�   Bensinstasjoner                                                                                  -4,3
�   Hjemtekstilbutikker                                                                            -4,5
�   Elektrobutikker                                                                                    0,4
�   Møbel- og interiørbutikker                                                                -1,4
�   Bok- og papirhandel                                                                          -2,3
�   Sportsbutikker                                                                                     4,0
�   Apotek                                                                                                2,3
�   Parfymerier                                                                                         3,5
�   Blomsterbutikker                                                                                 2,5

Figur 6



�   Byggevarebutikker                                                                               0,4
�   Multivarebutikker                                                                                3,2
�   Postordre/internetthandel                                                                  13,4

Økonomi og lønnsomhet i detaljhandelen
Det foreligger ingen fullgod statistikk som forteller om lønnsomhet og lønnsomhetsutvikling for detaljhandelsbedrifter.
Nasjonalregnskapet viser imidlertid tall for driftsresultat og bruttoinvesteringer i fast realkapital for hovednæringer. 
Foreløpige tall for 2013 viser at samlet driftsresultat for varehandelen var vel 21 milliarder kroner. Dette var en reduksjon
på 23 prosent fra 2012. Varehandelens andel av driftsresultatet til næringer i Fastlands-Norge var 9,9 prosent i 2008 og
kun 4,6 prosent ut fra foreløpige tall for 2013. Investeringer i driftsmidler var også lavere i 2013 enn i de foregående år.
Disse tallene fra Nasjonalregnskapet kan tyde på en svekket økonomi for bedriftene i varehandelen i de senere år.
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Figur 7 viser utviklingen for bruttofortjenesten i prosent i varehandelsbedrifter. For bedriftene kodet som detaljhandel
har det vært en nedgang i gjennomsnittlig bruttofortjeneste på 1,9 prosentpoeng i den viste perioden. Statistikken viser
også en noe mindre nedgang i bruttofortjenesten for bedrifter innen engroshandel og bilrelatert handel. 

Figur 7

Figur 8



�   Kjøpesenterkjedene styrker sin posisjon gjennom oppkjøp og inngåelse av forvaltningsavtaler. Amfi Eiendom 
    har vært spesielt aktive i å knytte til seg kjøpesentre med forvaltningsavtaler og deleierskap. Eksempler på nye 
    sentre i Amfi-familien er Askøy Senter, Bømlo Storsenter, Nesttunsenteret, Amfi Raufoss og Amfi Elverum 
    (tidligere Mart́ n Senteret).

Handelsparker
I «Senterboken» har 2013 IBA definert handelsparker på følgende måte: 
En konsentrasjon av handelsvirksomheter hvor det inngår minst ett kjøpesenter og i tillegg minst tre andre detalj-
handelsbedrifter. Handelsparkene har vanligvis ekstern beliggenhet og fremstår lokaliseringsmessig som én enhet.
Handelsparkene oppfattes gjerne av kundene som én enhet selv om det som oftest er flere eiere og det i begrenset
grad gjennomføres felles markedsføring eller et organisert driftssamarbeid. Den engelske betegnelse er Retail Parks og
amerikanerne omtaler gjerne et slikt handelsområde for «strip malls». 

Ut fra denne definisjonen har IBA gjennomført kartlegging og analyser av handelsparkene. I 2009 ble rapporten
«Handelsparker i Norge 2008» utgitt med en beskrivelse av 47 handelsparker. Rapporten inneholdt informasjon om
historikk, en beskrivelse av handelsparken, informasjon om eiere og forvaltere, informasjon om arealstørrelse, antall
butikker og omsetning der hvor dette var mulig og informasjon om utbyggingsplaner. Kjøpesentrene som inngikk i
handelsparkene, representerte 12 prosent av antall kjøpesentre i landet. De hadde ialt 2 700 butikker eller 22 prosent
av antall butikker i landets kjøpesentre.

Det er i dag mange handelskonsentrasjoner som har navn hvor ordet handelsparker inngår eller blir beskrevet som
handelsparker i pressen og på folkemunne. I noen tilfeller er det næringsområder som har fått denne betegnelsen,
områder som ikke har etablering av handelsvirksomheter eller kun begrenset etablering av slike. Kravet i IBAs definisjon
om at det skal være et kjøpesenter etablert i handelsparken er også lite i samsvar med dagens samlokalisering av store
handelsbedrifter gjerne omtalt som storbutikker i områder utenfor de tradisjonelle handelsområder i byer og tettsteder.

Endringer i etablering av storbutikker viser at det er behov for å revidere definisjonen av handelsparker. En god
definisjon vil kunne danne grunnlag for arbeidet med å fremskaffe nyttige data om hvor handelen finner sted og
samtidig være et hjelpemiddel i arbeidet med å finne fram til tiltak som kan skape en god balanse mellom handel i
sentrumsområder og ekstern handel.

I denne utgaven av Detaljhandelsboken kan vi ikke presentere ny statistikk for handelsparkene. Vi kan her gi noen 
eksempler på handelskonsentrasjoner som har fått stor omtale og betydelig vekst i de senere år og som muligens vil
kunne inngå i en ny definisjon av handelsparker:

�   Værste’ i Fredrikstad
�   Horten Handelspark
�   Kallerud Handelspark, Gjøvik
�   Lyngdal Handelspark
�   Trøgsla i Flekkefjord
�   Ringsaker Handelspark
�   Langeland, Kongsvinger
�   Gran Handelspark
�   Orkanger Handels- og Næringspark
�   Mo Handelspark, Mo i Rana
�   Fauske Handelspark

I tillegg kommer en rekke områder hvor etablering av næringsvirksomhet med handel ennå ikke er godkjent eller
arbeidet ikke er igangsatt. Eksempler på dette er Nordlysparken i Harstad som tar sikte på å bli Nord-Norges største
handelspark, Nygårdskrysset Handelspark i Ås, Årvold Retail Park i Rygge, Bø Handelspark og Tomasbakken Handels-
park i Alta.

Butikkjeder
Butikkjeder eller handelskjeder er i boken «Handelskjeder, kjedeutvikling og service» definert på følgende måte: 
«Handelskjeder er betegnelsen på en mer eller mindre fast samarbeidsform mellom minimum fem handelsbedrifter.
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SSBs undersøkelse av grensehandelen viste at det var 7,6 millioner dagsturer i 2013. Dette var en økning på 30 prosent
fra 2008. 54 prosent av turene var til Strømstad-området. Figur 12 viser bosted til dem som dro på grensehandel. 42
prosent kom fra området Sør-Østlandet, definert som Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark. Nær en tredel kom 
fra Oslo og Akershus. Antall handleturer av bosatte i Oslo og Akershus økte med 54 prosent i perioden 2008 til 2013.
Antall grensehandlere bosatt i Trøndelag ble mer enn fordoblet i denne perioden.

Gjennomsnittskjøp pr handletur var 1 750 kroner i 2013. Statistikken over hva som handles og hvor mye som handles,
viser at matvarer utgjorde hele 47 prosent av grensehandelen. Andre store vareområder var tobakk med 15 prosent 
og alkohol med 13 prosent. Grensehandel betyr tapt omsetning for handelen i Norge og da i særlig grad for butikker i
grensenære områder. Hovedorganisasjonen Virke har anslått at antall tapte arbeidsplasser på grunn av grensehandelen
kan være nærmere 10 000. To tredeler av grensehandelen er varer som i hovedsak omsettes gjennom dagligvarebutikker. 

Størrelsene dekningsgrad og handelsbalanse kan bidra til å estimere virkningen av grensehandelen i de regioner som
er nærmest riksgrensen. Det vises her til artiklene «Handelsregionene 2012» og «Handelsbalansen i regioner og
handelsfelt 2012» i denne boken. Handelsregionene Halden, Sarpsborg/Fredrikstad og Askim/Mysen i Østfold hadde 
i 2012 en samlet handelslekkasje for butikkhandelen på 2 361 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. Region
Kongsvinger hadde en handelslekkasje på 706 millioner. Disse fire regionene hadde de fire laveste dekningsgradene for
«Mat- og drikke» - butikker av landets 85 handelsregioner.
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Figur 11

Figur 12




