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289.000 jobs i Danmark er direkte eller indirekte knyttet til detailhandlen. 
Det svarer til 13 pct. af alle private jobs i Danmark. Samtidig er 105 mia. kr. 
af Danmarks bruttoværditilvækst knyttet til erhvervet. 

 
Detailhandlen er en helt central del af danskernes hverdag, og en 

væsentlig del af danskernes forbrug er også i detailhandlen. De-

tailomsætning udgjorde i 2021 391 mia. kr. af det private forbrug. 

Det svarer til 34 pct. af det samlede private forbrug. Ser vi bort fra 

husleje udgør detailhandlen 44 pct. af det private forbrug. 

Detailhandlen er en stor jobmotor 

Detailhandlen er også en vigtig brik i dansk økonomi. I 2021 var 

255.000 ansat i detailhandlen i Danmark. Dertil er 34.000 dan-

ske jobs indirekte knyttet til detailhandlen. Det er når detailbutik-

kerne køber varer eller tjenester hos underleverandører fx rengø-

ring, IT eller revision.  

 

Det betyder, at der samlet er 289.000 jobs i Danmark, der direkte 

eller indirekte er knyttet til detailhandlen. Det svarer til 13 pct. af 

samtlige private jobs i Danmark1. Med andre ord er detailhandlen 

en stor og vigtig jobmotor for Danmark.  

 

Detailhandlen er også en meget stor branche sammenlignet med 

andre brancher. Til sammenligning er 344.000 jobs bygge og an-

lægsbranchen. Til hotellerne og restauranterne er der direkte el-

ler indirekte tilknyttet 161.000 jobs. Landbrug, skovbrug og fiskeri 

har tilknyttet 103.000 jobs. Med andre ord detailhandlen har til-

knyttet lige så mange jobs som hoteller, restauranter, landbrug, 

skovbrug og fiskeri tilsammen. 

 

Der ændres ikke grundlæggende på resultaterne, hvis det opgø-

res i fuldtidsbeskæftigede. Der er 160.000 fuldtidsbeskæftigede 

direkte eller indirekte knyttet til detailhandlen. 

105 mia. kr. af Danmarks BVT er knyttet til detailhandel 

Udover at være en stor jobmotor i Danmark, så er der også stor 

værdiskabelse i detailhandlen. I 2021 var bruttoværditilvæksten2 i 

detailhandlen 73 mia. kr. Dertil kommer en indirekte bruttoværdi-

tilvækst på 32 mia. kr., når virksomhederne i detailhandlen indkø-

ber varer og tjenester hos andre virksomheder udenfor branchen 

som fx rengøring, IT eller revision. Det betyder, at detailhandlens 

samlede bruttoværditilvækst er 105 mia. kr. 

 
1 Når der i analysen henvises til den private sektor, er der tale om Danmarks 
samlede økonomi fratrukket offentlig forvaltning og service. 

 
      

   
      

 

 

2 Bruttoværditilvækst udtrykker den værdi som handelserhvervet har tilført fx 
en vare, når den står i butikkens vindue (eksklusive moms og afgifter). 

Detailhandlens økonomiske 
fodaftryk 

Jobs og BVT tilknyttet detailhandlen, 2021 
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