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HANDELN DEN STÖRSTA
BRANSCHEN INOM NÄRINGSLIVET
I svensk och europeisk statistik utgörs handelsbranschen av parti- och detaljhandel inklusive
handel med motorfordon m.m.
Svensk Handel har medlemsföretag i samtliga tre delbranscher. År 2018 arbetade 11,9 procent
av alla sysselsatta i Sverige (privat och offentlig sektor) inom handeln, vilket gör handeln till
den största branschen inom näringslivet.

Andel sysselsatta per bransch

2018 uppgick antalet sysselsatta i handeln totalt till

591 639 personer
Varav
Detaljhandeln:
Partihandeln:
Handel med motorfordon mm:

294 485 personer
216 158 personer
80 996 personer

Källa: Siffror för 2018 från SCB, (RAMS). Sysselsättning avser dagbefolkning i åldern 16-74 år. Inkluderar inte sysselsatta i utlandet. Handeln innefattar SNI 45,
46, och 47 (Handel med motorfordon m.m., parti- och detaljhandeln).
Anm.: Från och med 2016 har SCB klassificerat om forskning och utveckling (FoU) från att betraktas som hjälpverksamhet till att tillhöra bransch 72
(Forsknings- och utvecklingsinstitutioner). Detta innebär att fler företag än tidigare återfinns inom bransch 72 som här är en del av ”Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik”.

HANDELN ÄR DEN ENSKILT STÖRSTA
ARBETSGIVAREN FÖR UNGA
Andel sysselsatta 16-24 år per bransch

2018 sysselsatte handeln
101 272 ungdomar i Sverige
21,0 procent av alla sysselsatta mellan 16-24 år arbetar inom handeln.
Huvuddelen (18,9 procent) arbetar inom parti- och detaljhandeln,
resterande inom handel med motorfordon mm.

Källa: Siffror för 2018 från SCB, (RAMS). Sysselsättning avser dagbefolkning i åldern 16-24 år. Inkluderar inte sysselsatta i utlandet. Handeln innefattar SNI 45,
46, och 47 (Handel med motorfordon m.m., parti- och detaljhandeln).
Anm.: Från och med 2016 har SCB klassificerat om forskning och utveckling (FoU) från att betraktas som hjälpverksamhet till att tillhöra bransch 72 (Forsknings- och utvecklingsinstitutioner). Detta innebär att fler företag än tidigare återfinns inom bransch 72 som här är en del av ”Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik”.

HANDELN PLACERAR SIG BLAND DE
FYRA STÖRSTA ARBETSGIVARNA I 60
PROCENT AV SVERIGES KOMMUNER
Av totalt 16 branscher
placerar sig handeln
bland de fyra största
arbetsgivarna i 173 av
Sveriges 290 kommuner.

Placering

Antal kommuner
där handeln
hamnar på
respektive
placering

De 20 kommuner där handeln är största bransch:
Rangordnade efter andel sysselsatta inom handeln

Antal
sysselsatta
inom handeln

Andel
sysselsatta
inom handeln

Västra Götalands län

1 950

30 %

Burlöw

Skåne län

2 550

29 %

Heby

Uppsala län

1 400

28 %

1 800

24 %

950

24 %

Kommun

Län

Strömstad

1

20

Leksand

Dalarnas län

2

37

Eda

Värmlands län

3

37

Partille

Västra Götalands län

2 800

23 %

4

79

Järfälla

Stockholms län

6 300

23 %

5

72

Sollentuna

Stockholms län

5 700

22 %

6

31

Upplands Väsby

Stockholms län

3 300

22 %

7

9

Täby

Stockholms län

5 500

21 %

8

4

Mölndal

Västra Götalands län

8 200

19 %

9

1

Falkenberg

Hallands län

3 900

19 %

10

0

Skara

Västra Götalands län

1 700

19 %

11

0

Kungsbacka

Hallands län

4 800

18 %

12

0

Tibro

Västra Götalands län

700

17 %

13

0

Helsingborg

Skåne län

12 600

17 %

14

0

Hallsberg

Örebro län

1 350

17 %

15

0

Solna

Stockholms län

15 350

16 %

16

0

Haninge

Stockholms län

4 750

16 %

Totalt

290

Tanum

Västra Götalands län

900

16 %

Anm. Siffrorna i tabellen är avrundade till närmaste 50-tal.

Källa: Siffror för 2017 från SCB, (RAMS). Sysselsatta (dagbefolkning) i åldern 16-74 år. Inkluderar inte sysselsatta i utlandet. Handeln innefattar SNI 45, 46 och
47 (Handel med motorfordon m.m., parti- och detaljhandeln).

HANDELN STÅR FÖR 11 PROCENT
AV BNP
Handeln står för 11 procent av det totala värdet av alla varor och tjänster som produceras i
svensk ekonomi (BNP). 2018 var handelns bidrag till BNP 416 miljarder kronor.

Nettoomsättning, mdkr

Partihandel

Förädlingsvärde, mdkr

2016

2017

2018 P

2016

2017

2018 P

1 347

1 446

1 572

205

215

216

Detaljhandel

737

756

786

137

137

141

Handel med
motorfordon mm

437

472

490

52

55

58

2 521

2 675

2 847

395

407

416

Summa handel

Anm.: Nettoomsättningen enligt SCB, Företagens ekonomi, exklusive moms.

BNP: Värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land (summan av alla företags förädlingsvärden)
Förädlingsvärde: Värdet av ett företags produktion minus värdet av de insatsvaror som använts

Källa: Uppgifter 2018 från SCB / Ekonomifakta

MER ÄN VAR TREDJE KRONA AV
HUSHÅLLENS KONSUMTION
HAMNAR I DETALJHANDELN
Av hushållens konsumtion hamnar mer än var tredje krona i detaljhandeln.
2017 handlade svenska hushåll för knappt 796 miljarder kronor i handeln, det vill säga
i genomsnitt cirka 79 000 kronor per person.

Källa: Siffror för 2017 från SCB:s nationalräkenskaper över hushållens konsumtionsutgifter. Hushållens konsumtion anges här exklusive icke vinstdrivande
organisationer. Handeln i utlandet är inte inkluderat. Hushållens konsumtion 2017 uppgick totalt till 2 006 miljarder kronor.

HANDELNS BIDRAG TILL STATSKASSAN,
KOMMUNERNA OCH LANDSTINGEN
Handelns företag och medarbetare genererar intäkter till staten, kommunerna och landstingen
i form av inkomstskatter, sociala avgifter och moms. År 2017 uppgick dessa skatteintäkter till
totalt 287 miljarder kronor.

92

miljarder kronor i
sociala avgifter
(inkluderar arbetsgivaravgifter
och löneskatter)

136

miljarder kronor
i moms

59

miljarder kronor i
inkomstskatter

Källa: Statistiken för sociala avgifter från Nationalräkenskaperna (SCB), 2017. Inkomstskatterna gäller fysiska personer och är hämtade från LAPS (SCB), 2017.
Avser SNI 45-47. Bolagsskatt ingår inte i denna summa.
Mervärdesskatteintäkterna (2017) är beräknade utifrån detaljerad statistik över hushållens konsumtion per varugrupp (COICOP) från SCB med momssatsen
12 procent för livsmedel och 25 procent för övriga varor. Avser i princip hela handeln, dvs SNI 45-47.

HANDELNS BIDRAG TILL STATSKASSAN,
KOMMUNERNA OCH LANDSTINGEN,
FÖRDELAT PÅ FÖRETAGSSTORLEK
Nedan ges en fördelning av skatter utifrån företagens storlek. Av diagrammen framgår att
företag med mellan 0-49 anställda bidrar med nästan hälften, 43 procent, av handelns totala
skatteintäkter till offentlig sektor. Företag med 50+ anställda bidrar med över hälften av
handelns totala skatteintäkter.

92 miljarder kronor i sociala avgifter

136 miljarder kronor i moms

59 miljarder kronor i inkomstskatter

Antal
anställda

Totala skatteintäkter
(mdkr)

0-9

56

10-49

68

50 +

163

Totalt

287

Källa: Statistiken för sociala avgifter från Nationalräkenskaperna (SCB), 2017. Inkomstskatterna gäller fysiska personer och är hämtade från LAPS (SCB), 2017.
Avser SNI 45-47. Bolagsskatt ingår inte i denna summa. Samt: siffror över Nettoomsättning och personalkostnader fördelat på företagsstorlek från Företagens
Ekonomi (SCB). Handeln avser SNI 45, 46 och 47 (Handel med motorfordon m.m., parti- och detaljhandeln)

HANDELN MÖTER KUNDERNA
PÅ NYA SÄTT
E-handelns omsättning i Sverige, miljarder kronor

87

MDKR

E-handelns totala
omsättning 2019

Anm.: E-handel från utlandet är inte inkluderad.
Källa: E-barometern Årsrapport 2019, Postnord

13%

10,7%

E-handelns
tillväxt 2019

E-handelns andel av
detaljhandelns totala
omsättning

REVANSCH FÖR TILLVÄXTEN
INOM BUTIKSFÖRSÄLJNINGEN
E-handelns andel av tillväxten inom sällanköpsvaruhandeln

Mellan 2015 – 2017 var
butiksförsäljningens andel av tillväxten
inom sällanvaruhandeln kraftigt avtagande
för att sedan 2018 bli negativ. Här stod
E-handelns tillväxt för över 100 procent av
tillväxten inom sällanköpsvaruhandeln.
År 2019 kunde däremot observeras en
tydlig återkomst av tillväxten inom
butiksförsäljningen.

Källa: Detaljhandelsindex (DHI), SCB och E-barometern Årsrapport 2019, Postnord

HANDELNS INVESTERINGAR BIDRAR
TILL FRAMTIDA TILLVÄXT
Näringslivets bruttoinvesteringar exkl. fastighetsbolag 2017, i miljarder kronor

31

miljarder kronor
Varav:
Partihandeln: 14 miljarder
Detaljhandeln: 11 miljarder
Handel med motorfordon mm:
6 miljarder

Källa: Siffror över näringslivets bruttoinvesteringar (exkl. fastighetsbolag) 2017 från Företagens ekonomi (SCB).
Handeln avser SNI 45, 46, 47 (Handel med motorfordon m.m., parti- och detaljhandel).

HANDELN – EN VIKTIG DEL AV
EN VÄXANDE BESÖKSNÄRING
Totalt omsatte turism- och besöksnäringen i Sverige 337 miljarder kronor 2018, en ökning
med 6 procent från 2017.
100 miljarder kronor av turisternas utlägg hamnar i detaljhandeln (dagligvaruhandeln och
sällanköpsvaruhandeln), vilket motsvarar 30 procent av den totala omsättningen inom
turism- och besöksnäringen under 2018.

Total turismkonsumtion 2018 i Sverige fördelad på olika utgiftsområden,
miljarder kronor

Källa: Tillväxtverkets rapport ”Fakta om svensk turism 2018” från 2019. I siffrorna ingår både utländska och inhemska turisters konsumtion i Sverige.

VARU- OCH TJÄNSTEKONSUMTIONENS KLIMATPÅVERKAN
I den klimatpåverkan, här mätt som koldioxidekvivalenter (CO2e), som orsakas av hushållens
totala konsumtion står transporter för den största delen av hushållens utsläpp, följt av
livsmedel (inkl. restaurang och café) och boende. De tre största områdena utgör tillsammans
drygt 80 % av hushållens totala konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp.

Hushållens konsumtionsbaserade utsläpp inhemskt (26 miljoner ton CO2e) och
importerat (27 miljoner ton CO2e) samt andelar per konsumtionsområde

Sveriges klimatpåverkande utsläpp från svensk konsumtion totalt (inkl. offentlig konsumtion
och investeringar) uppgick till 90 miljoner ton CO2e 2017.
Hushållens totala konsumtion av varor och tjänster står för cirka två tredjedelar, 53 miljoner
ton CO2e (se diagram). Den resterande tredjedelen kommer från offentlig konsumtion och
investeringar.
De inhemska utsläppen uppgick till 26 miljoner ton CO2e och de som sker i andra länder på
grund av svensk konsumtion uppgick till 27 miljoner ton CO2e 2017.

Anm.: Från och med 2019 (2017 års siffror) har en ny version av Exiobase, en databas som SCB använder sig av, implementerats som påverkar siffrorna och
innebär markanta avvikelser från förra årets siffror.
Källa: Miljöräkenskaperna (SCB)

1 AV 9 FÖRETAG I SVERIGE ÄR
VERKSAMT INOM HANDELN

1,1 x fler än inom byggbranschen
2,2 x fler än inom tillverknings- och utvinningsindustrin

1 AV 7 NYSTARTADE FÖRETAG I
SVERIGE ÄR VERKSAMT INOM HANDELN

1,3 x fler än inom byggbranschen
3,2 x fler än inom tillverknings- och utvinningsindustrin

Totalt 121 168 företag i Sverige var verksamma inom parti-,
detaljhandel och handel med motorfordon m.m. 2018.
56 471 var verksamma inom detaljhandeln,
42 423 inom partihandeln och
22 274 inom handel med motorfordon mm

Antalet nystartade företag inom handeln uppgick 2018 till 8 795;
4 913 inom detaljhandeln,
2 237 inom partihandeln och
1 645 inom handel med motorfordon mm

Källa: Statistik över antalet verksamma företag 2018 från Företagens ekonomi (SCB) samt statistik över antalet nystartade företag 2018 från Tillväxtanalys.
Siffrorna avser SNI 45, 46 och 47 (Handel med motorfordon m.m., parti- och detaljhandeln. Totalt fanns det 1 143 380 företag i Sverige 2018.

HANDELNS BIDRAG PÅ LOKAL NIVÅ

En ny, medelstor
livsmedelsbutik genererar:
• 200 miljoner kr i
omsättning per år
• Ca 90 nya jobb

En ny, mindre
klädbutik genererar:
• 2,5 miljon kr i
omsättning per år
• Ca 1-4 nya jobb

Ett nytt IKEA-varuhus genererar:
• 730-750 miljoner kr i
omsättning per år
• Ca 200 nya jobb

Rudholm m.fl. (2018) undersöker vilken roll handeln har som tillväxtmotor och vilka positiva
effekter en stor handelsetablering kan få i en region. De använder etableringen av fyra IKEA-butiker
(Haparanda, Kalmar, Göteborg och Karlstad) som ett naturligt experiment.
• De finner positiva överspillningseffekter i produktivitet för redan existerande handlare i två av fyra
etableringsregioner (Haparanda och Kalmar) motsvarande 38 respektive 10 procent. Effekterna är dock
begränsade till handlare som säljer komplementvaror till IKEA och som är lokaliserade i närheten av
handelsområdet.
• På kommunnivå leder etableringen av handelsområden till ökad genomsnitts-produktivitet inom
handeln i tre av fyra fall. Störst effekt ser man i Haparanda (80%), som hade den minst utvecklade
sällanköpsvaruhandeln före etableringen.

Rudholm m.fl. (2015) visar att en etablering av ett IKEA-varuhus i en kommun leder till att:
• Omsättningen inom sällanköpsvaruhandeln i kommunen ökar i genomsnitt med 20%
• Antalet anställda inom sällanköpsvaruhandeln i kommunen ökar i genomsnitt med 17%

Ovanstående exempel avser ungefärliga beräkningar för en genomsnittlig livsmedelsbutik utifrån etableringsinformation från ICA.se, respektive medianvärden
för en klädbutik i storleksgruppen 1-4 anställda, respektive ungefärligt medianvärde för ett IKEA-varhus.
När Rudholm m.fl. (2018) undersöker överspillningseffekter i produktivitet till redan existerande handlare mäts produktivitetsförändringar som den
uppmätta förändringen i KPI-justerad omsättning (kapital och antal anställda hålls konstant). När de studerar utvecklingen på kommunnivå mäts
produktivitetsförändringar som den KPI-justerade omsättningen per anställd inom sällanköpsvaruhandeln.
Källa: Rudholm m.fl. 2018. Handeln som tillväxtmotor. Handelsrådet. Rudholm m.fl. 2015. Effekter av en Ikea-etablering – Vad händer när Ikea kommer till
staden?. Handelns Utvecklingsråd.
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