
 

 

 ANALYSE 

  

Detailhandelsbutikkerne 
forsvinder fortsat 

Detailhandlen har oplevet store udfordringer siden finanskrisen, og antallet af detail-
handelsbutikker er faldet drastisk. Internethandlen er kommet for at blive, og teknologi 
og digitale forbrugervaner baner vej for nye forretningsmodeller, værdikæder og uden-
landske konkurrenter. Butiksdøden fortsatte i 2018, selvom det fra 2015 til 2017 så ud 
til, at udviklingen var ved at stagnere. Selvom mange lokalsamfund oplever, at butik-
kerne lukker, er udviklingen også et udtryk for en omstilling til større varehuse i detail-
handlen. 
 
Vi har analyseret data fra Danmarks Statistik om antallet af arbejdssteder i detailhand-
len og konkluderer følgende: 
 

• Antallet af arbejdssteder er faldet med 3.600 fra 2008 til 2018, svarende til et 
fald på 1,3 pct. pr. år i gennemsnit, ifølge nyeste tal fra Danmarks Statistik. 

• Samtidigt er antallet af beskæftigede i branchen dog steget, og siden 2014 har 
der været meget høj vækst i antallet af beskæftigede. Det kan altså være et 
udtryk for en omstilling til færre, men større butikker. 

• Der er stor variation i udviklingen af antal detail-arbejdssteder på tværs af kom-
munerne. Der har kun været fremgang i antallet af arbejdssteder i detailhandlen 
i 7 ud af landets 98 kommuner siden 2008. 

• Der har været en positiv korrelation mellem udviklingen i antallet af detail-ar-
bejdssteder og antallet af indbyggere i kommunerne i perioden 2008 til 2018. 

Butikkerne i detailhandlen forsvinder stadig 

I 2017 så det ud til, at udviklingen i antallet af arbejdssteder i detailhandlen var ved at 
stagnere, men fra 2017 til 2018 faldt antallet med 1,5 pct., og udviklingen fortsætter der-
med nedad. Antallet af detail-arbejdssteder er faldet over de seneste 10 år, med undta-
gelse af i 2016, hvor det steg en smule (se figur 1). Antallet af arbejdssteder i detailhand-
len er faldet med knap 13 pct. fra 2008 til 2018, svarende til et fald på 1,3 pct. pr. år i 
gennemsnit. Det betyder, at der i 2018 var knap 25.000 detail-arbejdssteder i Danmark, 
hvilket er 3.600 færre end i 2008. 
 
I den samme periode er antallet af beskæftigede i detailhandlen dog steget med knap 
3.200 personer, svarende til 1,4 pct. Antallet af beskæftigede i detailhandelen har fulgt 
den generelle beskæftigelsesudvikling i Danmark, hvor beskæftigelsen særligt er steget 
de seneste år. Siden 2014 er antallet af beskæftigede i detailhandlen steget med 12.445 
personer, så den i dag beskæftiger godt 233.000. Der er altså fortsat vækst i beskæfti-
gelsen, på trods af en tilbagegang i antallet af arbejdssteder. Antallet af ansatte pr. ar-
bejdssted er dermed steget med 16 pct. over de seneste 10 år, hvilket kan forklares af 
færre, men større varehuse. 
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Figur 1: Udviklingen i antal arbejdssteder og antal beskæftigede, 2008-2018 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik. 

Anm.: Bemærk at figurens akser begynder i hhv. 24.000 arbejdssteder (venstre) og 210.000 beskæftigede (højre). 

Store kommunale forskelle 

Udviklingen i antallet af arbejdssteder varierer meget fra kommune til kommune. Figur 2 
viser de ti kommuner med hhv. størst fremgang (mindst tilbagegang) og størst tilbage-
gang i antallet af arbejdssteder fra 2008 til 2018. Det største fald er sket i Samsø og 
Billund kommuner, hvor der har været en tilbagegang på hele 29 pct. i perioden, svarende 
til hhv. 10 og 39 butikker. I den anden ende af skalaen finder vi Vallensbæk kommune, 
hvor antallet af arbejdssteder i detailhandlen er steget med 23 pct. svarende til 7 butik-
ker. 
 
På trods af den store variation i udviklingen af detail-arbejdssteder, har udviklingen ge-
nerelt været negativ. Over de seneste 10 år er antallet af arbejdssteder i detailhandlen 
kun steget i 7 ud af 98 kommuner. Ændringen for alle landets kommuner fremgår af tabel 
1. 
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Figur 2: 
Procentvis og absolut ændring i antallet af detail-arbejdssteder fra 2008 
til 2018 i de 10 kommuner med hhv. største stigninger/mindste fald og 
største fald. 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik. 

Anm.: Top 10-kommuner med største stigninger/mindste fald er markeret med blå. Bund 10-kommuner med største 

fald er markeret med rød. 

Den demografiske udvikling spiller også en rolle 

De 7 kommuner, der i perioden 2008 til 2018 har oplevet en positiv vækst i antallet af 
arbejdssteder i detailhandlen, har samtidigt oplevet en vækst i antallet af indbyggere i 
kommunen (se første kvadrant, figur 3). Modsat har 27 kommuner oplevet en tilbagegang 
i både antallet af detail-arbejdssteder og antallet af indbyggere (se tredje kvadrant, figur 
3), mens de resterende 62 kommuner har oplevet en fremgang i antallet af indbyggere 
og en tilbagegang i antallet af arbejdssteder (se fjerde kvadrant, figur 3). Overordnet set 
har der dog over de seneste ti år været en positiv korrelation mellem udviklingen i antal-
let af indbyggere og udviklingen i antal detail-arbejdssteder. 
 
Samlet set er der en tendens til, at kommuner med større befolkningstilvækst (eller la-
vere fald i befolkningens størrelse) også oplever større vækst (eller lavere fald) i antallet 
af detail-arbejdssteder (se tabel 1). 
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Figur 3: 
Kommunernes tilvækst i antal detail-arbejdssteder sammenholdt med 
befolkningstilvæksten i kommunen 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik og Social- og Indenrigsministeriet. 

Metodiske overvejelser 

Datagrundlaget for analysen er en særkørsel fra Danmarks Statistik på antal arbejdsste-
der under branchekoden detailhandel. Denne er opdelt på alle 98 kommuner. Et arbejds-
sted kan i princippet også være fx et lager eller en administrativ kontorbygning, ligesom 
også rene e-handelsbutikker, der ikke fremgår som fysiske butikker i gadebilledet, ind-
går. I praksis er de fleste arbejdssteder dog fysiske butikker, og man kan derfor se ud-
viklingen over tid for hver kommune som udtryk for ændringer i butiksbilledet. 
 
Analysens tal opgør det samlede antal detail-arbejdssteder i en kommune og indfanger 
derfor ikke den forskydning, der sker inden for kommunegrænsen. Dermed belyser ana-
lysen ikke en eventuel forskydning fra landområder og små bysamfund til større byom-
råder indenfor samme kommune. 
 
Dansk økonomi var præget af tilbagegang i kølvandet på finanskrisen. Det har ført til et 
særligt højt antal butikslukninger igennem kriseårene. Tilsvarende kan en stor del af fal-
det i antal beskæftigede i detailhandlen, særligt fra 2008 til 2009, tilskrives finanskrisen 
(se figur 1). 
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Tabel 1: Udvikling i antal detail-arbejdssteder og antal indbyggere fordelt på kommuner 

Kommune Antal arbejds-
steder 2017 

Antal arbejds-
steder 2018 

Absolut ændring 
i arbejdssteder 

2008-2018 

Procentvis æn-
dring i arbejdsste-

der 2008-2018 

Procentvis æn-
dring i arbejdsste-

der 2017-2018 

Procentvis æn-
dring i indbygger-

tal 2008-2018 

Vallensbæk 37 37 7 2,1% 0,0% 31,3% 

Herlev 144 137 19 1,5% -4,9% 7,5% 

Fanø 34 31 2 0,7% -8,8% 6,5% 

Rødovre 204 205 12 0,6% 0,5% 8,9% 

Tårnby 175 177 10 0,6% 1,1% 7,6% 

Albertslund 100 110 6 0,6% 10,0% 0,5% 

Greve 193 186 10 0,6% -3,6% 4,6% 

Køge 321 320 -11 -0,3% -0,3% 6,6% 

Egedal 113 114 -4 -0,3% 0,9% 6,1% 

Hørsholm 152 156 -6 -0,4% 2,6% 3,4% 

Fredericia 214 216 -9 -0,4% 0,9% 3,8% 

Herning 403 401 -21 -0,5% -0,5% 5,4% 

Gribskov 203 199 -11 -0,5% -2,0% 1,7% 

Jammerbugt 200 201 -12 -0,6% 0,5% -0,8% 

Vejle 501 507 -34 -0,6% 1,2% 8,8% 

Ringsted 180 178 -12 -0,7% -1,1% 7,4% 

Brøndby 82 88 -6 -0,7% 7,3% 5,0% 

Kerteminde 85 85 -6 -0,7% 0,0% 0,5% 

Silkeborg 418 403 -29 -0,7% -3,6% 5,3% 

Glostrup 124 115 -9 -0,8% -7,3% 9,6% 

Ringkøbing-
Skjern 

282 279 -22 -0,8% -1,1% -2,3% 

København 3.237 3.192 -254 -0,8% -1,4% 20,3% 

Frederiks-
berg 

560 545 -44 -0,8% -2,7% 11,7% 

Skander-
borg 

212 210 -19 -0,9% -0,9% 9,1% 

Esbjerg 557 536 -52 -0,9% -3,8% 1,6% 

Høje Taa-
strup 

219 205 -21 -1,0% -6,4% 7,3% 

Roskilde 413 400 -42 -1,0% -3,1% 8,3% 

Holstebro 294 283 -30 -1,0% -3,7% 2,5% 

Lemvig 110 108 -12 -1,0% -1,8% -8,8% 

Århus 1.386 1.388 -155 -1,1% 0,1% 14,0% 

Lejre 60 61 -7 -1,1% 1,7% 3,5% 

Næstved 386 373 -44 -1,1% -3,4% 2,7% 

Odense 905 892 -109 -1,1% -1,4% 8,2% 

Hedensted 177 176 -22 -1,2% -0,6% 2,3% 

Randers 426 439 -55 -1,2% 3,1% 4,9% 

Lyngby-
Taarbæk 

321 327 -41 -1,2% 1,9% 7,8% 

Odder 96 94 -12 -1,2% -2,1% 4,9% 

Aalborg 878 849 -113 -1,2% -3,3% 9,4% 

Slagelse 379 373 -51 -1,3% -1,6% 2,0% 

Bornholm 213 212 -29 -1,3% -0,5% -7,4% 

Ishøj 60 65 -9 -1,3% 8,3% 11,1% 

Nordfyns 99 100 -14 -1,3% 1,0% 0,2% 

Hvidovre 148 150 -21 -1,3% 1,4% 7,9% 

Viborg 383 388 -55 -1,3% 1,3% 5,2% 

Tønder 185 179 -26 -1,3% -3,2% -6,4% 

Varde 236 232 -34 -1,4% -1,7% 0,4% 

Vejen 153 149 -22 -1,4% -2,6% 0,9% 

Frederiks-
havn 

367 366 -55 -1,4% -0,3% -4,2% 

Ballerup 172 175 -28 -1,5% 1,7% 2,5% 

Gladsaxe 222 208 -34 -1,5% -6,3% 11,1% 

Kolding 438 436 -72 -1,5% -0,5% 5,4% 

Furesø 125 119 -20 -1,5% -4,8% 8,6% 

Sorø 113 111 -19 -1,6% -1,8% 1,7% 

Gentofte 351 362 -62 -1,6% 3,1% 10,0% 

Brønders-
lev-Dron-
ninglund 

147 140 -24 -1,6% -4,8% 2,2% 

Favrskov 161 156 -28 -1,6% -3,1% 5,8% 
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Horsens 375 372 -68 -1,7% -0,8% 11,9% 

Rudersdal 197 190 -36 -1,7% -3,6% 3,9% 

Thisted 236 226 -43 -1,7% -4,2% -4,0% 

Frederiks-
sund 

200 191 -37 -1,8% -4,5% 2,5% 

Morsø 100 108 -21 -1,8% 8,0% -7,1% 

Mariager-
fjord 

196 204 -41 -1,8% 4,1% -1,3% 

Hillerød 230 240 -50 -1,9% 4,3% 8,8% 

Holbæk 291 300 -68 -2,0% 3,1% 2,9% 

Aabenraa 228 230 -54 -2,1% 0,9% -1,8% 

Solrød 75 68 -16 -2,1% -9,3% 8,5% 

Odsherred 162 158 -38 -2,1% -2,5% -0,1% 

Nyborg 113 106 -26 -2,2% -6,2% 1,3% 

Stevns 71 77 -19 -2,2% 8,5% 3,8% 

Rebild 99 93 -24 -2,3% -6,1% 3,7% 

Vesthim-
merlands 

152 158 -41 -2,3% 3,9% -2,6% 

Svendborg 268 257 -67 -2,3% -4,1% -0,6% 

Hjørring 308 302 -80 -2,3% -1,9% -2,8% 

Syddjurs 199 181 -48 -2,3% -9,0% 2,9% 

Vordingborg 217 211 -56 -2,3% -2,8% -1,1% 

Middelfart 159 150 -40 -2,3% -5,7% 2,5% 

Assens 175 164 -44 -2,3% -6,3% -1,7% 

Sønderborg 265 251 -71 -2,5% -5,3% -2,9% 

Allerød 72 67 -19 -2,5% -6,9% 7,4% 

Læsø 13 14 -4 -2,5% 7,7% -9,8% 

Langeland 62 62 -18 -2,5% 0,0% -8,0% 

Frederiks-
værk-Hun-
dested 

129 111 -33 -2,6% -14,0% 1,1% 

Haderslev 199 195 -58 -2,6% -2,0% -0,8% 

Guldborg-
sund 

281 281 -87 -2,7% 0,0% -3,6% 

Ærø 37 35 -11 -2,7% -5,4% -8,0% 

Helsingør 323 305 -98 -2,7% -5,6% 3,0% 

Skive 189 182 -61 -2,8% -3,7% -3,6% 

Kalundborg 172 167 -56 -2,9% -2,9% -1,5% 

Norddjurs 158 158 -53 -2,9% 0,0% -1,0% 

Ikast-
Brande 

157 149 -50 -2,9% -5,1% 3,3% 

Fredensborg 105 108 -37 -2,9% 2,9% 3,9% 

Faaborg-
Midtfyn 

178 168 -60 -3,0% -5,6% -0,8% 

Lolland 186 186 -69 -3,1% 0,0% -12,9% 

Struer 91 83 -31 -3,1% -8,8% -6,2% 

Faxe 141 129 -49 -3,2% -8,5% 2,0% 

Dragør 42 46 -18 -3,2% 9,5% 7,6% 

Samsø 30 25 -10 -3,3% -16,7% -8,9% 

Billund 102 97 -39 -3,3% -4,9% 1,1% 

I alt 25.337 24.949 -3.610 -1,3% -1,5% 5,6% 
 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik. 
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Om dette notat  
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet d. 10. marts 2020.  

Om Dansk Erhvervs Analysenotater  
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  

Kontakt  
Henvendelser angående analysen kan ske til markedsdirektør for handel Henrik Hyltoft 
på hhy@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6217. 
 
Henvendelser angående bagvedliggende beregninger kan ske til chef for analyse og 
samfundsøkonomi Katrine Ellersgaard Nielsen på kae@danskerhverv.dk eller på tlf. 
3374 6013. 


