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Förord 

Lönsamma handelsföretag är nyckeln till investeringar i framtiden och en långsiktigt positiv 

utveckling för branschen. Idag driver digitalisering och nya konsumentbeteenden en 

strukturomvandling som snabbt förändrar förutsättningarna för handel. Investeringar i 

framtida teknik och affärsmodeller är viktigare än någonsin för att branschen skall kunna 

behålla sin konkurrenskraft och kunna skapa nyttor för medborgare, kunder och 

arbetssökande. 

Den här rapporten beskriver detaljhandelns lönsamhet och resultatet är tyvärr att branschen 

har lönsamhetsproblem. Dagligvaruhandeln klarar sig ännu så länge bättre än 

sällanköpsvaruhandeln och stora företag ännu så länge bättre än små men trenden är tydlig, 

handelns vinster pressas.  

Många hänvisar ofta till handeln som en välmående bransch med en försäljning som ökat från 

cirka 400 miljarder år 2000 till 700 miljarder år 2014, det vill säga en ökning med 300 

miljarder. En kraftig tillväxt. Samtidigt har vinsterna, mätt som rörelsemarginal, bara ökat 

från cirka 12 till 15 miljarder kronor. Med hänsyn tagen till att handeln koncentreras till ett 

fåtal framgångsrika kedjeföretag kan vi konstatera att stora delar av handelns 60.000 företag 

är helt utan vinst och möjlighet att investera i framtiden. 

En förklaring till handelns svaga lönsamhet är att kostnader för inköp, löner och hyror har gått 

upp samtidigt som konkurrensen tilltagit och priserna inte kunnat höjas i motsvarande grad. 

En positiv utveckling för konsumenten men en utmaning för handeln. Handelns framtid ligger 

i att få upp lönsamheten. 

Den här rapporten är framtagen av HUI Research och är den första av sitt slag och vi avser att 

med regelbundenhet fortsätta att följa och rapportera om handelns lönsamhetsutveckling. 

 

Jonas Arnberg 

Chefsekonom, Svensk Handel 
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Inledning 
Denna rapport syftar till att undersöka detaljhandelns ekonomiska utveckling under en längre 

tidsperiod. Studien fokuserar på detaljhandelns lönsamhet genom att studera några av de mest 

frekventa nyckeltal som används för att mäta ekonomisk aktivitet.  

Studien mäter fyra centrala delar av handeln och är därför uppdelad i fyra kapitel. Det första 

kapitlet berör utvecklingen av försäljning och rörelsemarginal, det andra kapitlet berör 

anställda och personalkostnader, det tredje kapitlet behandlar vinstmarginal och avkastning på 

eget kapital och det sista kapitlet fokuserar på avkastning på totalt kapital och investeringar. 

Totalsiffrorna för hela branscher mäts i studien företrädesvis med nyckeltalet rörelsemarginal. 

SCB definierar rörelsemarginal som: ”rörelseresultat efter avskrivningar i relation till 

nettoomsättning”, vilket gör måttet jämförbart med det internationella nyckeltalet EBIT 

(earnings before interest and taxes). De nyckeltal som involverar finansiella poster mäter i 

studien bara kvartiler och median, vilket beror på svårigheter vad gäller att justera för 

missvisande datapunkter i de finansiella intäkterna.  

Studien har genomförts av HUI Research på uppdrag av Svensk Handel. Data är framtaget av 

Statistiska Centralbyrån. 
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Metod 

Rapportens nyckeltalsstatistik baseras på Statistiska Centralbyråns (SCB) årliga undersökning 

Företagens ekonomi (FEK). Syftet med Företagens ekonomi är att belysa näringslivets 

struktur med avseende på lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering och produktion. De 

främsta användarna av undersökningen är Eurostat, Finansdepartementet, 

Konjunkturinstitutet, OECD, FN, branschorganisationer, banker, redovisningsbyråer, forskare 

och företag. Huvudkällan för basvariablerna i Företagens ekonomi är Skatteverkets 

standardiserade räkenskapsutdrag (SRU). Den preliminära redovisningen baserar sig enbart på 

de gemensamma basvariablerna från SRU och den så kallade fullständiga blanketten. För de 

cirka 600 största företagen i Sverige används inte SRU-materialet. Istället görs en 

direktinsamling via en enkät som går under benämningen fullständig blankett (SCB, 2014).  

Nyckeltalens population  

Nyckeltalspopulationen omfattar samtliga aktiebolag och ekonomiska föreningar som bedrivit 

verksamhet under referensåret förutom finansiella företag såsom banker, investment- och 

försäkringsbolag. Handels- och kommanditbolag, holdingbolag och enskilda näringsidkare 

undantas i beräkningarna därför att strukturen i deras bokslut skiljer sig från övriga företags. 

Genom att exkludera holdingbolag minimeras dessutom risken för att utländska vinster och 

förändringar i ägarstruktur påverkar lönsamhetsutvecklingen, vilket kan ge en missvisande 

bild av lönsamhetsläget för den svenska detaljhandeln. För att ett företag ska ingå i 

beräkningarna krävs också en omsättning på minst 10 000 kronor (SCB, 2014). 

Nyckeltalens täckningsgrad 

Statistiska Centralbyrån har beräknat nyckeltalens täckningsgrad utifrån tre mått på den totala 

detaljhandelsmarknaden; antal anställda, antal företag och försäljning. Vad gäller antal 

anställda är täckningsgraden för detaljhandeln, dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln 

mycket stark och ligger mellan 94 och 97 procent i storlekgrupperna 10 till fler än 100 

anställda. Samma täckningsgrad gäller för antal företag och försäljning. Svagast 

täckningsgrad uppvisar storleksgruppen 0-9 anställda. Detta beror sannolikt på att 

nyckeltalspopulationen ställer ett krav på omsättning om minst 10 000 kronor. Ytterligare 

information om nyckeltalens täckningsgrad finns att läsa i bilaga 1.  

Nyckeltalens redovisningsmetod 

För att på ett nyanserat och tillförlitligt sätt beskriva lönsamhetsutvecklingen i detaljhandeln 

över tid används två metoder i rapporten; median och totalvärde. 

 

Medianvärdet avser det värde som hälften av företagen i branschen överskrider och hälften 

underskrider. Statistiska Centralbyrån beräknar ett nyckeltal för varje enskilt företag och 

sedan beräknas median för olika branscher och grupper av företag. I nyckeltalsmåttet påverkar 

alla företag nyckeltalet lika mycket, oberoende av storlek, det vill säga alla företag har samma 
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vikt. Enligt Statistiska Centralbyrån är tillförlitligheten total då nyckeltalet presenteras som 

median, vilket inte påverkas av enstaka extremvärden. Jämförbarheten över tid är också god 

enligt Statistiska Centralbyrån. Branschnyckeltalen har definierats på samma sätt mellan åren 

1997 och 2006. År 2007 gjordes SRU-blanketten om, vilket innebar att 

nyckeltalsdefinitionerna fick ses över. Detta resulterade i ett antal mindre förändringar men 

jämförbarheten är fortfarande mycket god. 

 

Totalvärdet avser beskriva branschens lönsamhet med hänsyn tagen till företagens storlek. 

SCB beräknar nyckeltalen genom att aggregera företagens resultatposter. Då den svenska 

detaljhandeln är starkt koncentrerad till ett fåtal aktörer beskriver de totala nyckeltalen i högre 

utsträckning situationen för dessa. Medianen å andra sidan beskriver lönsamhetssituationen 

för de mindre men betydligt fler handlarna.  

 

Bruttoinvesteringar 

Rapportens statistik avseende bruttoinvesteringar har tagits fram genom SCB:s undersökning 

Företagens ekonomi. Populationen som statistiken baseras på är densamma som för 

lönsamhetsnyckeltalen. Bruttoinvestering innebär investering före avdrag av periodens 

kapitalförslitning. 

 

Arbetsmarknadsstatistik  

Rapportens arbetsmarknadsstatistik har tagits fram genom SCB:s statistikdatabaser 

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Företagsregistret. I rapporten definieras 

branscherna som: Total detaljhandel (SNI 47 exklusive 47.3), Sällanköpsvaruhandel (SNI 

47.19, 47.4–47.9) och Dagligvaruhandel (SNI 47.11, 47.2) om inget annat anges. 

 

Försäljningsstatistik 

Rapportens försäljningsstatistik har (om inget annat anges) hämtats från SCB:s månatliga 

undersökning Detaljhandelsindex (DHI). Undersökningen mäter omsättningen inklusive 

moms exklusive export. Med omsättning menas försäljningsintäkter inom landet för varor och 

tjänster, plus utgående skatter (samtliga momssatser).  
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1. Försäljning och rörelsemarginal 

Vid mätningar av utvecklingen i detaljhandeln är det naturligt att använda sig av 

försäljningen, som driver företagens intäkter. För att jämföra intäkter och kostnader är 

rörelsemarginal ett nyckeltal som brukar användas. Fördelen med att använda rörelsemarginal 

är att måttet fokuserar på själva rörelsen snarare än dess riskexponering.  

Diagram 1.1 Försäljning och rörelsemarginal, detaljhandeln 1997-2014 

 

Källa: Statistiska Centralbyrån. 

Två trender för detaljhandeln under perioden har varit stigande försäljning och något 

avtagande rörelsemarginal. Särskilt medianen för detaljhandlarnas rörelsemarginal har 

successivt minskat genom åren, vilket illustrerar de lönsamhetsproblem och den 

konkurrenssituation som många mindre handlare lever med idag. Detta tydliggörs också 

genom att den undre kvartilen för rörelsemarginalen1 sedan år 2000-2001 successivt uppvisat 

allt lägre lönsamhet.  

Den totala rörelsemarginalen – som i högre grad speglar handlarna med stora 

marknadsandelar – ligger på en något högre nivå och uppvisar större volatilitet, men i 

synnerhet inom vissa branscher, exempelvis hemelektronik, är även större handlare utsatta för 

prispress och konkurrens som påverkar lönsamheten. Volatiliteten förklaras delvis av att 

                                                           
1 Bilaga 2: diagram 2.1 

200

300

400

500

600

700

800

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Fö
rs

äl
jn

in
g,

 m
ilj

ar
d

e
r 

kr

R
ö

re
ls

e
m

ar
gi

n
al

, %

Försäljning Rörelsemarginal - median Rörelsemarginal - totalt

Diagramförklaring: Försäljningen inom detaljhandeln har ökat från 345 till 686 miljarder kronor under 

tidsperioden 1997-2014. Rörelsemarginalen för den totala detaljhandeln har mellan 1997 och 2013 sjunkit 

från 2,5 till närmare 2,2 procent. Medianen har mellan 1997 och 2014 sjunkit från 2,5 till 2,1 procent. Det är 

dock värt att betona att den totala rörelsemarginalen periodvis varit betydligt högre än medianen. Under 

2013 var medianen nere på 1,8 procent, vilket gör det sannolikt att totalsiffran ligger högre för 2014. 
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marknadsandelarna inom handeln är koncentrerade till ett fåtal aktörer, och att utfallet hos de 

största handlarna därmed får effekter för hela marknaden. 

Diagram 1.2 Försäljning och rörelsemarginal på branschnivå 1997-2014 

 

Dagligvaruhandeln Sällanköpsvaruhandeln 

  

 

 
 

Källa: Statistiska Centralbyrån. 

Digitalisering  

En viktig förklaring till sjunkande marginaler är den digitala utvecklingsnivån. Flera 

delbranscher inom sällanköpsvaruhandeln har kommit långt i sin övergångsprocess till en mer 

digital handel, medan dagligvaruhandelns digitalisering har gått långsammare. En högre 

digitaliseringsgrad för homogena produkter innebär i förlängningen hårdare konkurrens, mer 

prispress, mer transparens och krympande marginaler för handlarna. Samtidigt är det inte 

nödvändigtvis så att dagligvaruhandeln måste digitaliseras i samma omfattning som delar av 

sällanköpsvaruhandeln; men de starka tillväxttalen för lösplock och middagslösningar på nätet 

tyder på att dagligvaruhandeln kommer att bli mer digital än tidigare, och därmed möta ökad 

konkurrens. Samtidigt har dagligvaruhandeln inte stått utanför den tekniska utvecklingen. 

Snarare tycks branschernas särart driva den tekniska utvecklingen parallellt men på olika sätt. 

Digitalisering har varit kännetecknande för sällanköpsvaruhandeln och automatisering för 

dagligvaruhandeln. Inom den senare har många butiker implementerat såväl snabbkassor som 

självscanning, vilket på sikt kan reducera personalkostnader och potentiellt höja marginalerna.    
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Bortom attraktiva butikslägen 

Ytterligare en konsekvens av den digitala handeln är en strukturförändring bort från gamla 

upparbetade värden där plats och position legat i centrum. Många handlare har byggt upp 

tillgångar i form av strategiska butiksadresser vars kundnära positioner i sig själva drivit 

försäljning. På internet är inte geografiska avstånd ett handelshinder i samma omfattning som 

i den fysiska handeln.  

 

Priselasticitet 

Digitaliseringen är emellertid inte den enda förklaringen till rörelsemarginalsdifferenserna 

inom detaljhandeln. Branschspecifika skillnader rörande råvarumarknader, importpriser, 

valutaförändringar, utländsk konkurrens, räntor samt priselasticiteten hos konsumenterna 

påverkar också. Den senare är viktig då livsmedel ofta anses ha en mer oelastisk efterfrågan 

och lägre priskänslighet. Höjda livsmedelspriser har därför inte inneburit kraftiga förändringar 

av efterfrågan, och handlarna har kunnat behålla sina marginaler även vid kostnadsökningar. 

 

I flera av de mest konkurrensutsatta delbranscherna inom sällanköpsvaruhandeln är kunderna 

priskänsliga och priselasticiteten hög. I utvecklingen för sällanköpsvaruhandeln efter 

finanskrisen 2008 (diagram 1.2) finns tendenser till att försäljningen hålls uppe delvis på 

bekostnad av rörelsemarginalen.  Reducerad rörelsemarginal innebär att handlarna bär en 

större del av kostnaderna själva för att hålla prisnivån konkurrenskraftig och försäljningen 

uppe. Huruvida detta är en temporär, konjunkturellt betingad, nedgång eller en permanent 

sänkning av rörelsemarginalen återstår att se. Det som talar för det senare är ökningen av 

internationell och digital konkurrens. Om det rör sig om en bestående sänkning av 

rörelsemarginalen inom sällanköpsvaruhandeln innebär det att branschen i praktiken skiftar 

till att i högre grad likna dagligvaruhandeln. Låga marginaler förutsätter högre 

omsättningshastighet för att räntabilitetsnivån ska kunna upprätthållas.  

 

 

 

 

 

Diagramförklaring:  

 

Dagligvaruhandeln: Dagligvaruhandelns försäljning har ökat från 177 till 305 miljarder kronor mellan 1997 

och 2014. Dagligvaruhandeln präglades under flera år efter millennieskiftet av låga rörelsemarginaler. 

Rörelsemarginalen sjönk från 1,8 procent 1997 till 0,37 procent som lägst 2005, för att sedan successivt 

klättra till 2,1 procent under 2013. Medianen har gått från 1,7 till 2,0 procent mellan 1997 och 2014. 

 

Sällanköpsvaruhandeln: Försäljningsökningen inom sällanköpsvaruhandeln har ökat från 169 till 381 

miljarder kronor mellan 1997 och 2014. Den totala sällanköpsvaruhandelns rörelsemarginal föll från 3,3 

procent 1997 till 2,3 procent 2013, medan medianen föll från 2,9 till 1,8 procent under samma period. 

Medianen klättrade sedan till 2,3 procent 2014.  
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Rörelsemarginal 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Detaljhandeln totalt 
2,5% 2,4% 2,5% 2,4% 1,7% 3,0% 2,1% 2,4% 2,2% 3,0% 3,1% 2,0% 2,4% 2,4% 2,1% 2,1% 2,2% N/A 

Detaljhandeln median 
2,5% 2,4% 2,5% 2,5% 2,2% 2,3% 2,0% 1,9% 1,9% 2,2% 2,2% 1,6% 1,6% 2,0% 1,9% 1,7% 1,8% 2,1% 

Dagligvaruhandeln totalt 
1,8% 1,5% 1,3% 1,2% 1,4% 1,5% 1,3% 1,3% 0,4% 1,6% 1,8% 1,8% 2,2% 2,4% 1,9% 1,9% 2,1% N/A 

Dagligvaruhandeln median 
1,7% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,6% 1,4% 1,3% 1,3% 1,6% 1,7% 1,4% 1,6% 1,7% 1,6% 1,6% 1,7% 2,0% 

Sällanköpsvaruhandeln totalt 
3,3% 3,3% 4,0% 3,4% 2,0% 4,3% 2,9% 3,2% 3,6% 3,9% 4,0% 2,1% 2,5% 2,5% 2,2% 2,2% 2,3% N/A 

Sällanköpsvaruhandeln median 
2,9% 2,8% 3,1% 3,1% 2,6% 2,7% 2,3% 2,2% 2,2% 2,5% 2,5% 1,7% 1,7% 2,1% 2,1% 1,7% 1,8% 2,3% 

Källa: Statistiska Centralbyrån. 
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2. Anställda och arbetskostnader  

En av de stora tillgångarna för ett detaljhandelsföretag är de anställda. Effektiv personal är en 

viktig framgångsfaktor för att ett företag ska kunna hävda sig i konkurrensen. Genom att mäta 

lönekostnader i relation till omsättning går det att få en uppfattning om effektiviteten i ett 

företag. Det går också att få en uppfattning om huruvida handlarna producerar mer eller 

mindre värde per anställd än tidigare. 

Diagram 2.1 Antal anställda och personalkostnader/nettoomsättning, total detaljhandel 1997-2104 

 

Källa: Statistiska Centralbyrån. 

Handeln är en viktig arbetsgivare 

Detaljhandeln har expanderat kraftigt sedan 1997 med närmare hundratusen nya 

arbetstillfällen2 under mätperioden. Samtidigt har även kostnaderna för de anställda ökat i 

förhållande till omsättningen – i synnerhet mätt för medianen av handlarna – något som 

kommer sig av att omsättningen antingen gått ner, lönerna gått upp eller en kombination 

däremellan. Även sammansättningseffekter kan påverka personalkostnaderna då detaljhandeln 

har en förhållandevis hög personalomsättning. 

Småföretag drabbas hårt 

Det är framförallt de mindre handlarna, representerade av medianen, som gradvis sett 

personalkostnadernas del av omsättningen öka. För detaljhandeln totalt bedöms risken vara 

mindre, även om andelen varit ökande under de senaste åren. Dessa mindre handlare, i 

                                                           
2 Med reservation för SCB:s SNI-omläggning år 2007/2008 
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Diagramförklaring: Antalet anställda i detaljhandeln har ökat från 178 000 år 1997 till 274 000 år 

2013. Samtidigt har personalkostnader/nettoomsättning ökat från 14,1 till 14,5 procent totalt mellan 1997 

och 2013 samt från 15,5 till 18,4 procent för medianen mellan 1997 och 2014. 
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synnerhet i glesbygdskommuner, har ofta ett samhällsekonomiskt värde som överstiger deras 

relativa marknadsandel. Samtidigt är handlarna pressade. I undersökningen Service i glesbygd 

SOU 2015:35 framkom att nästan en fjärdedel av dagligvaruhandlarna i glesbygd med låg 

tillgänglighet till tätort försvann under en tioårsperiod.  

Diagram 2.2 Anställda och personalkostnader/nettoomsättning 1997-2014 
 

Dagligvaruhandeln Sällanköpsvaruhandeln 

  
 

 
Källa: Statistiska Centralbyrån. 

Personalkostnadernas utveckling inom detaljhandeln visar på en trend som skiljer sig mot den 

som påvisats i tidigare kapitel. Istället för tydliga branschspecifika skillnader märks 

skillnaderna företrädesvis vad gäller företagsstorlek. Medianen för 

personalkostnader/nettoomsättning både för dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln 

ökat mer än totalsiffran. Detta beror dels på en överföring av marknadsandelar från mindre 

handlare till större, det vill säga en relativ förskjutning av nettoomsättning, och dels på en 

ökning av kostnaderna för anställda. Resultatet blir att den kedjedrivna handeln ofta har en 

högre effektivitet och en högre omsättning per anställd.  

Detaljhandeln präglas också av att vara en stor arbetsgivare för unga och påverkas därför av 

politiska beslut och insatser för att minska ungdomsarbetslösheten. Den fråga som har varit 

Diagramförklaring:  

 

Dagligvaruhandeln: Antalet anställda i dagligvaruhandeln har ökat från drygt 85 000 år 1997 till närmare 

98 000 år 2013. Dagligvaruhandeln totalt har minskat sin personalkostnad per nettoomsättning från 11,9 till 

11,6 procent mellan 1997 och 2013. Medianen har dock ökat från 12,2 till 15,1 procent i personalkostnader 

per nettoomsättning mellan 1997 och 2014. 

 

Sällanköpsvaruhandeln: Sällanköpsvaruhandeln har ökat antalet anställda från drygt 93 000 till närmare 

176 000 mellan 1997 och 2013. Sällanköpsvaruhandelns personalkostnader per nettoomsättning totalt har 

ökat från 16,5 till 16,7 procent mellan 1997 och 2013. Medianen har ökat från 16,9 till 19,7 procent mellan 

1997 och 2014. 
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mest aktuell under de senaste åren är de sänkta, och sedermera återförda, 

arbetsgivaravgifterna för unga. Då närmare en av tre anställda inom detaljhandeln kan 

klassificeras som ung får den här typen av förändringar reella konsekvenser för företagens 

lönsamhet.  

Att den totala dagligvaruhandeln under de senaste åren haft minskande kostnader för 

anställda, och under 2013 fortfarande låg strax under 1997 års nivå, beror delvis på 

försäljningstillväxt (ökad omsättning) men framförallt är det sällanköpsvaruhandeln som gjort 

betydande ökningar av personalstyrkan jämfört med dagligvaruhandeln. Skillnaderna i 

personaltillväxt kan tänkas bottna i branschspecifika skillnader där försäljning i 

sällanköpsvaruhandeln i högre utsträckning involverar personal i köpprocessen. Det är även 

tänkbart att dagligvaruhandeln i högre grad automatiserats då det främst är livsmedelsbutiker 

som implementerat innovationer som självscanning och snabbkassor. 

 

Källa: Statistiska Centralbyrån. 

 

 

 

 

 

Personalkostn/Omsättning 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Detaljhandeln totalt 
14,1% 13,9% 14,1% 14,2% 14,2% 14,3% 14,5% 14,3% 14,6% 13,9% 13,9% 14,1% 14,4% 14,1% 14,2% 14,5% 14,5% N/A 

Detaljhandeln median 
15,5% 15,9% 16,2% 16,5% 16,8% 16,7% 17,3% 17,6% 17,8% 17,4% 18,0% 18,6% 18,6% 18,2% 18,4% 18,8% 18,6% 18,4% 

Dagligvaruhandeln totalt 
11,9% 11,9% 11,9% 12,4% 12,0% 12,0% 11,9% 11,8% 12,1% 11,3% 11,2% 11,3% 11,6% 10,9% 11,2% 11,3% 11,6% N/A 

Dagligvaruhandeln median 
12,2% 12,7% 13,1% 13,5% 13,4% 13,2% 13,6% 14,0% 14,4% 14,2% 14,3% 14,2% 14,2% 14,4% 14,6% 15,4% 15,1% 15,1% 

Sällanköpsvaruhandeln totalt 
16,5% 15,8% 16,7% 15,8% 16,0% 16,2% 16,8% 16,3% 16,4% 15,8% 15,7% 16,2% 16,5% 16,6% 16,5% 16,7% 16,7% N/A 

Sällanköpsvaruhandeln median 
16,9% 17,2% 17,3% 17,5% 18,0% 17,9% 18,5% 18,8% 18,9% 18,4% 19,1% 20,0% 20,0% 19,4% 19,7% 19,9% 19,9% 19,7% 
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3. Vinstmarginal 

Vinstmarginal är ett finansiellt nyckeltal som liknar rörelsemarginal då båda är relativa 

resultatmått uttryckta som andelar av omsättningen. Skillnaden består av finansiella intäkter, 

som inkluderas i vinstmarginal men inte i rörelsemarginal.  

De finansiella intäkternas inverkan på marginalmåtten är emellertid inte oproblematisk 

eftersom de påverkas av företagsstrukturen i populationen. Svenska holdingbolag med 

betydande verksamhet i utlandet kan ta upp utdelningar och intäkter utanför landets gränser 

som finansiella intäkter i Sverige. Även justerat för holdingbolag uppträder potentiella 

problem med de finansiella intäkterna när koncerner har betydande finansiella intäkter från 

utlandet, eller från verksamhet som inte härrör till den typ av handel som undersökningen 

avser. Även förändringar i koncernstrukturen, genom omvärdering eller försäljning av 

aktieinnehav och kapitalandelar i dotterbolag kan påverka de finansiella intäkterna. 

På grund av bristerna i datamaterialet och de inneboende svårigheterna vad gäller att justera 

för missvisande datapunkter redovisas istället median och kvartiler för de nyckeltal som direkt 

påverkas av finansiella intäkter. På så sätt reduceras effekten av extremobservationer i form 

av företag som visat sig ha så stora finansiella intäkter som inte härrör till svensk detaljhandel 

att de driver upp nyckeltalen för hela branschen. Nackdelen är att varken median eller 

kvartiler är representativt för den totala detaljhandeln, utan representerar antalet företag – 

företrädesvis mindre aktörer. 

Följande kapitel redovisas således utifrån median och kvartiler, och bör inte jämföras med 

tidigare totalsiffror. Statistiska Centralbyrån menar att under rådande omständigheter är 

rörelsemarginalen ett mer representativt mått för lönsamhetens utveckling för branschen 

totalt.  

Diagram 3.1 Vinstmarginal för detaljhandeln 1997-2014  

         

Källa: Statistiska Centralbyrån. 
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Detaljhandelns vinstmarginal och avkastning på eget kapital 

Den kvartil handlare som har högst vinstmarginal har under perioden ökat sina marginaler. 

Samtidigt sjönk vinstmarginalen under noll i den undre kvartilen år 2001. Fallet eskalerade 

ytterligare under finanskrisen. Utvecklingstrenden mot allt mer negativ vinstmarginal i den 

undre kvartilen är problematisk då det i förlängningen innebär att många aktörer inte längre är 

lönsamma. Det växande avkastningsgapet mellan kvartilerna innebär sannolikt att den undre 

kvartilen kommer att ha fortsatt svårt att hävda sig i konkurrensen framöver.  

Notabla skillnader yttrar sig även i avkastning på eget kapital. Den övre kvartilen har ökat 

med ett fåtal procentenheter samtidigt som den undre sjunkit med nästan 11 procentenheter 

under perioden3. Bakgrunden är sannolikt de vikande marginalerna, vilket illustrerar hur 

räntabilitetseffekterna på eget kapital kan ackumuleras till stora förändringar från i 

sammanhanget mindre skiften i rörelse- och vinstmarginaler. Det är i synnerhet skuld- och 

riskexponering som avgör vad avkastning på eget kapital får för utväxling vid förändringar av 

marginalnyckeltalen.  

Diagram 3.2 Vinstmarginal 1997-2014 
 

Dagligvaruhandeln Sällanköpsvaruhandeln 

  
 

 
Källa: Statistiska Centralbyrån. 

Detaljhandeln uppdelad på branschnivå tydliggör skillnaderna. Framförallt har den övre 

kvartilen i dagligvaruhandeln ökat sin vinstmarginal under perioden. Ökningen sker förvisso 

från låga nivåer men motsvarar inte desto mindre en uppgång på över 20 procent gentemot  

                                                           
3 Bilaga 2: diagram 2.2 
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Diagramförklaring: Vinstmarginalen ökade från 6,2 till 7,3 procent för detaljhandelns övre kvartil 

mellan 1997 och 2014. Medianen sjönk från 2,7 till 2,4 procent under samma period. Den undre kvartilen 

minskade från 0,3 till -1,5 procent mellan 1997 och 2014. 
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1997. Den övre kvartilen i sällanköpsvaruhandeln har också ökat men inte i samma 

omfattning. Det är dock inom sällanköpsvaruhandeln som medianen, och framförallt den 

undre kvartilen, har sjunkit under perioden. Vinstmarginalens utveckling för den undre 

kvartilen tycks delvis vara konjunkturellt betingad då den minskade betydligt i samband med 

finanskrisen. Samtidigt har vinstmarginalen även under återhämtningsperioden legat kvar 

under -2 procent, vilket inte enbart kan förklaras med konjunkturella effekter.  

Diagram 3.3 Avkastning på eget kapital 1997-2014 
 

Dagligvaruhandeln Sällanköpsvaruhandeln 

  
 

 
Källa: Statistiska Centralbyrån 

Avkastning på eget kapital  

Eftersom avkastning på eget kapital påverkas av kapitalets sammansättning, där en hög andel 

främmande kapital kan agera hävstång, kan soliditetsförändringar påverka utfallet. För den 

totala sällanköpsvaruhandeln har soliditeten emellertid legat förhållandevis jämn och har 

minskat snarare än ökat sedan åren innan finanskrisen. Den totala dagligvaruhandeln har på 

samma sätt ökat sin soliditet med närmare 10 procentenheter sedan periodens början. 

Avkastning på eget kapital för den övre kvartilen har utvecklats svagt positivt både för 

sällanköpsvaruhandeln och dagligvaruhandeln. De stora skillnaderna syns i 

sällanköpsvaruhandelns undre kvartil som minskat under åren efter finanskrisen. Förklaringen 

bottnar sannolikt i försäljningsminskning och förlorade marknadsandelar för de mindre 
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Diagramförklaring:  

 

Dagligvaruhandeln: Mellan 1997 och 2014 steg vinstmarginalen för den övre kvartilen från 4,2 till 5,2 

procent. Medianen steg från 1,9 till 2,1 procent för samma period. Den undre kvartilen sjönk från 0,3 till -0,1 

procent mellan 1997och 2014. 

 

Sällanköpsvaruhandeln: Vinstmarginalen steg från 6,9 till 8,1 procent mellan 1997och 2014 för den övre 

kvartilen. Medianen sjönk från 3,1 till 2,5 procent för samma period. Den undre kvartilen minskade från 0,3 

till - 2,4 procent mellan 1997 och 2014. 
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handlarna. I synnerhet mindre aktörer kan ha svårigheter att reducera kostnadsposter i samma 

omfattning som försäljningstappet. Det är också noterbart att det egna kapitalet reduceras av 

förluster. Utan kapitaltillförsel kommer fortsatta förluster att slås ut på en mindre mängd eget 

kapital, vilket sänker det relativa avkastningsmåttet även om förlusten är densamma som året 

innan. 

 

Divergerande räntabilitet, ett problem för detaljhandeln? 

Kreditgivning och investeringar påverkas av räntabilitetsmåtten för totalt och eget kapital. 

Avkastning på eget kapital är i grunden ett effektivitetsmått på förvaltningen av ägarnas 

investerade kapital. När sällanköpsvaruhandeln med oförändrad soliditetsgrad uppvisar 

vikande räntabilitetssiffror både för median och undre kvartil kan det i förlängningen bli 

svårare att attrahera kapital för att genomföra de satsningar som krävs för att hävda sig på 

marknaden. Aktiemarknaden kompenserar vanligtvis för vikande avkastning genom sänkt 

värdering. Samtidigt påverkas marknaden även av förväntningar om framtida avkastning. 

Potentiella störningar i kreditgivningen kommer därför både i ett nulägesperspektiv och 

utifrån en framtidsprognos. Kontinuerligt vikande avkastning är inte positivt i något av 

perspektiven. 

Banker är bland de viktigaste kreditgivarna för företag. Kreditgivningen bygger i grunden på 

riskklassificering utifrån resultat och balansräkning för att säkerställa låntagarens 

återbetalningsförmåga. Bankerna använder sig ofta av kovenanter i sin utlåning, vilka verkar 

som villkor för kreditgivningen. Ett av problemen med vikande marginaler är att 

kovenanterna beräknas utifrån dessa nyckeltal. En vanlig kovenant är till exempel nettoskuld 

genom rörelsemarginal före avskrivningar, vilket innebär att en vikande rörelsemarginal får 

direkta effekter på företagens kapitalförsörjning. Reducerade marginaler kan därför teoretiskt 

ge upphov till ytterligare problem för företagen: dels genom reducerat eget kapital och 

förluster och dels genom skärpt kreditgivning och minskad kapitaltillgång om företaget inte 

längre lever upp till kreditgivarens förutbestämda villkor.  

 

 

 

Diagramförklaring:  

 

Dagligvaruhandeln: Mellan 1997 och 2014 steg avkastningen på eget kapital för den övre kvartilen av 

dagligvaruhandeln från 50,9 till 54,9 procent. Medianen ökade från 19,9 till 24,3 procent. Avkastning på eget 

kapital för den undre kvartilen sjönk från -5,9 till -6,8 procent mellan 1997 och 2014. 

 

Sällanköpsvaruhandeln: Avkastningen på eget kapital för den övre kvartilen av sällanköpsvaruhandeln ökade 

mellan 1997 och 2014 från 36,4 till 39,9 procent. Medianen sjönk från 11,1 till 10,1 procent under samma 

period. Avkastningen på eget kapital för den undre kvartilen sjönk mellan 1997 och 2014 från -10,3 till -24,3 

procent. 
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Vinstmarginal 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Detaljhandeln övre kvartil 
6,2% 6,0% 6,3% 6,5% 6,0% 6,1% 5,7% 5,6% 5,5% 6,2% 6,7% 6,1% 5,9% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 7,3% 

Detaljhandeln median 
2,7% 2,6% 2,7% 2,7% 2,4% 2,5% 2,2% 2,1% 2,0% 2,3% 2,5% 1,9% 1,9% 2,2% 2,1% 1,9% 2,0% 2,4% 

Detaljhandeln undre kvartil 
0,3% 0,2% 0,3% 0,2% -0,1% -0,1% -0,5% -0,6% -1,0% -0,6% -0,6% -1,7% -2,0% -1,4% -1,6% -2,1% -2,0% -1,5% 

Dagligvaruhandeln övre kvartil 
4,2% 3,9% 3,8% 3,9% 4,0% 4,1% 4,0% 3,9% 3,8% 4,2% 4,5% 4,3% 4,2% 4,5% 4,5% 4,8% 4,8% 5,2% 

Dagligvaruhandeln median 
1,9% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,7% 1,5% 1,4% 1,4% 1,7% 1,9% 1,6% 1,7% 1,8% 1,7% 1,7% 1,8% 2,1% 

Dagligvaruhandeln undre 

kvartil 0,3% 0,0% 0,0% -0,2% -0,1% 0,0% -0,3% -0,4% -0,6% -0,3% -0,1% -0,4% -0,4% -0,2% -0,3% -0,5% -0,3% -0,1% 

Sällanköpsvaruhandeln övre 

kvartil 6,9% 6,8% 7,2% 7,3% 6,6% 6,7% 6,3% 6,3% 6,1% 7,0% 7,4% 6,6% 6,5% 7,3% 7,3% 7,1% 7,2% 8,1% 

Sällanköpsvaruhandeln median 
3,1% 3,0% 3,2% 3,3% 2,8% 2,9% 2,5% 2,4% 2,3% 2,6% 2,8% 2,0% 2,0% 2,4% 2,4% 2,0% 2,0% 2,5% 

Sällanköpsvaruhandeln undre 

kvartil 0,3% 0,3% 0,6% 0,5% 0,0% -0,1% -0,6% -0,7% -1,2% -0,8% -0,9% -2,4% -2,9% -2,0% -2,2% -2,8% -2,9% -2,4% 

 

Avkastning eget kapital 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Detaljhandeln övre kvartil 
40,2% 37,4% 38,2% 38,9% 34,1% 36,9% 32,5% 37,0% 38,5% 39,8% 40,5% 34,6% 36,3% 41,6% 39,4% 38,0% 38,4% 43,8% 

Detaljhandeln median 
12,9% 11,8% 13,8% 13,6% 10,8% 12,2% 9,5% 12,0% 12,9% 12,8% 13,9% 8,1% 8,6% 12,3% 10,6% 8,8% 9,7% 12,5% 

Detaljhandeln undre kvartil 
-9,5% -10,4% -6,4% -7,1% -11,7% -11,7% -15,6% -6,4% -7,1% -13,4% -15,2% -32,4% -29,9% -20,1% -25,9% -30,5% -26,8% -20,4% 

Dagligvaruhandeln övre kvartil 
50,9% 42,5% 40,8% 41,8% 43,0% 49,9% 44,0% 47,9% 48,2% 48,7% 51,9% 47,7% 50,5% 55,2% 50,3% 51,2% 51,4% 54,9% 

Dagligvaruhandeln median 
19,9% 15,0% 13,7% 12,5% 13,4% 16,8% 14,0% 16,6% 17,8% 18,0% 20,7% 17,2% 19,1% 22,5% 20,3% 19,6% 21,1% 24,3% 

Dagligvaruhandeln undre 

kvartil -5,9% -12,0% -12,9% -15,8% -13,7% -9,4% -14,4% -6,6% -5,9% -13,0% -10,5% -19,2% -14,4% -9,3% -12,9% -15,4% -11,5% -6,8% 

Sällanköpsvaruhandeln övre 

kvartil 36,4% 35,7% 37,4% 38,1% 32,1% 33,2% 29,6% 33,9% 35,4% 36,8% 36,9% 30,8% 31,8% 37,3% 36,0% 33,9% 33,8% 39,9% 

Sällanköpsvaruhandeln median 
11,1% 11,0% 13,9% 13,9% 10,1% 11,0% 8,4% 11,0% 11,7% 11,7% 12,2% 6,0% 6,2% 9,9% 8,8% 6,5% 7,2% 10,1% 

Sällanköpsvaruhandeln undre 

kvartil -10,3% -10,0% -4,4% -5,3% -11,2% -12,6% -16,0% -6,4% -7,5% -13,5% -16,5% -35,7% -34,8% -23,6% -29,7% -35,2% -31,5% -24,3% 

Källa: Statistiska Centralbyrån. 
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4. Avkastning och investeringar 

Avkastning på totalt kapital är det andra av de vanligaste räntabilitetsmåtten. Måttet tar, till 

skillnad från avkastning på eget kapital i föregående avsnitt, ingen hänsyn till hur kapitalet är 

finansierat. På sikt anses dock avkastningen på totalt kapital behöva överstiga skuldräntan för 

att kunna betala företagets finansiella kostnader. Likt i föregående kapitel används kvartiler 

och median istället för totalsiffror för att reducera effekten av extremvärden bland de 

finansiella intäkterna. 

Tabell 4.1 Bruttoinvesteringar och avkastning på totalt kapital, detaljhandeln 1997-2014 

 

Källa: Statistiska Centralbyrån. 

 

Räntabilitet i detaljhandeln 

Avkastning på totalt kapital har haft en liknande utveckling som vinstmarginalen. Det är 

framförallt median och undre kvartil som sjunkit, medan den övre kvartilen uppvisat omvänd 

utveckling. Det är tänkbart att framgångsrika handlare genom stordriftsfördelar och/eller 

fördelaktigt geografiskt läge har bättre möjligheter att kapitalisera på konjunkturen, vilket kan 

förklara avkastningsökningen för den övre kvartilen. Det är även troligt att de mindre 

handlarna successivt tappat marknadsandelar och försäljning, då detaljhandelns struktur under 

en längre period har förändrats till förmån för större aktörer. 

Investeringar i detaljhandeln 

Till skillnad från den vikande rörelsemarginalen under de turbulenta åren på 

finansmarknaderna under finanskrisen har bruttoinvesteringarna i absoluta tal legat kvar på 
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Diagramförklaring: Avkastning på totalt kapital ökade för den övre kvartilen från 15,0 till 16,9 procent 

mellan 1997 och 2014. Medianen sjönk från 7,3 till 5,8 procent mellan 1997 och 2014. Den undre kvartilen 

sjönk från 0,9 till -3,4 procent under samma period. De totala bruttoinvesteringarna steg mellan 1997 och 

2013 från cirka 5,5 miljarder till drygt 8,1 miljarder kronor.  
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högre nivåer än i början av perioden. I relativa termer som andel av försäljningen har 

investeringsgraden dock minskat något. Samtidigt har försäljningen i detaljhandeln sannolikt 

drivits upp under de senaste åren på bekostnad av handlarnas marginaler, vilket gör att 

absolutbeloppen kan vara mer intressanta att jämföra på kort sikt.  

 

Låga räntenivåer i samband med expansiv penningpolitik under återhämtningsperioden har 

förbättrat förutsättningarna för kreditgivning och förmånliga investeringar i detaljhandeln. 

Investeringsnivån är dock komplex och beror av flera variabler, men den avgörande faktorn är 

alltjämt förväntad lönsamhet. I allmänhet förutsätts en investerare erhålla samma avkastning 

som den, numera låga, riskfria räntan plus en riskpremie. Ytterligare en faktor som är värd att 

nämna är skattenivån. I Sverige sänktes bolagsskatten från och med räkenskapsåret 2013, 

vilket inte påverkar de historiska data som har presenterats i den här rapporten men kan 

uppmuntra till ökade investeringar framöver. 

 

Även investeringarnas art har genomgått förändringar. Investeringar inom detaljhandeln kan 

handla om allt från att utveckla ett nytt butikskoncept till att installera nya kassasystem. Under 

senare tid har teknik och digitalisering utvecklats i snabb takt. Med förändringar i 

konsumentbeteende genom den digitala utvecklingen så finns också ett potentiellt 

investeringsbehov för att handeln ska fortsätta vara relevant i den hårdare konkurrensen. Detta 

är sannolikt en bidragande orsak till bibehållen investeringsnivå trots vikande  

rörelsemarginaler.  

 

Diagram 4.2 Bruttoinvesteringar och avkastning på totalt kapital 1997-2014 
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Källa: Statistiska Centralbyrån. 
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Räntabiliteten på totalt kapital följer vinstmarginalen från föregående kapitel. Skillnaden 

mellan branscherna märks främst för median och undre kvartil. Framförallt den undre 

kvartilen i sällanköpsvaruhandeln har sjunkit från positiva räntabilitetssiffror i början av 

perioden till negativa i slutet av den. Förklaringen till de branschspecifika differenserna ligger 

sannolikt i konjunkturella skillnader i konsumtionsmönster samt i en återhämtning för 

dagligvaruhandeln som upplevde en minskning av rörelsemarginalen i början av mätperioden. 

 

Investeringar i branscherna 

Investeringsnivåerna skiljer sig åt mellan sällanköpsvaruhandel och dagligvaruhandel. 

Sällanköpsvaruhandeln ligger konsekvent högre. En orsak till diskrepansen kan vara att den 

digitala utvecklingen, som under mätperioden fått allt större realekonomiska effekter, har gått 

längre för sällanköpsvaruhandeln och kräver nya investeringar i kompetens och IT-system. 

Andra tänkbara anledningar är internationell konkurrens eller branschspecifika skillnader i 

kapitalintensitet och den potentiella avkastning i produktivitetstillväxt som investeringen kan 

generera. 

Det är även noterbart att den totala rörelsemarginalen sjunkit drastiskt för 

sällanköpsvaruhandeln efter finanskrisen. Investeringsnivån har dock inte gått ner i samma 

omfattning efter krisen. Detta kan vara en anpassning till lågräntemiljön med billig 

kreditgivning, men det kan även vara ett tecken på framtidstro om handlarna både investerar 

och driver upp försäljning på bekostnad av sin egen avkastning.  

 

 

 

 

 

 

Diagramförklaring:  

 

Dagligvaruhandeln: Mellan 1997 och 2013 steg avkastningen på totalt kapital för den övre kvartilen från 

17,9 till 20,7 procent. Medianen uppvisade en svag ökning från 9,2 till 9,3 procent under samma period. 

Avkastningen på totalt kapital för den undre kvartilen minskade från 1,6 till -0,5 procent.  

Bruttoinvesteringarna ökade något mellan 1997 och 2013, från 2,7 till 3,1 miljarder kronor.  

 

Sällanköpsvaruhandeln: Avkastningen på totalt kapital steg för den övre kvartilen från 13,8 till 15,6 procent 

mellan 1997 och 2014. Avkastningen för medianen sjönk från 6,8 till 5,0 procent under samma period.  Den 

undre kvartilens avkastning på totalt kapital sjönk från 0,7 till -4,3 procent mellan 1997 och 2014. 

Bruttoinvesteringarna steg från 2,8 till 5 miljarder kronor mellan 1997 och 2013. 
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Avkastning totalt kapital 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Detaljhandeln övre kvartil 
15,0% 14,5% 14,9% 15,1% 13,8% 14,5% 13,5% 13,2% 13,1% 15,1% 15,8% 14,5% 14,1% 15,7% 15,2% 14,7% 14,9% 16,9% 

Detaljhandeln median 
7,3% 6,8% 7,0% 6,9% 6,1% 6,5% 5,7% 5,3% 5,2% 6,0% 6,6% 5,0% 4,7% 5,6% 5,3% 4,7% 4,8% 5,8% 

Detaljhandeln undre kvartil 
0,9% 0,5% 0,9% 0,6% -0,2% -0,3% -1,3% -1,5% -2,4% -1,6% -1,6% -4,4% -4,8% -3,2% -3,9% -4,7% -4,6% -3,4% 

Dagligvaruhandeln övre kvartil 
17,9% 16,2% 15,4% 15,6% 15,8% 17,5% 16,2% 16,1% 15,6% 18,0% 18,5% 17,9% 18,0% 19,5% 18,3% 18,7% 18,8% 20,7% 

Dagligvaruhandeln median 
9,2% 7,5% 6,8% 6,5% 6,7% 7,6% 6,9% 6,2% 6,3% 7,5% 8,5% 7,4% 7,5% 8,4% 7,9% 7,6% 8,3% 9,3% 

Dagligvaruhandeln undre 

kvartil 1,6% 0,2% -0,2% -1,0% -0,5% -0,2% -1,3% -1,9% -2,3% -1,5% -0,6% -1,8% -1,6% -0,7% -1,4% -2,1% -1,4% -0,5% 

Sällanköpsvaruhandeln övre 

kvartil 13,8% 13,9% 14,7% 15,0% 13,3% 13,7% 12,6% 12,5% 12,4% 14,3% 15,0% 13,4% 12,9% 14,4% 14,1% 13,4% 13,5% 15,6% 

Sällanköpsvaruhandeln median 
6,8% 6,6% 7,1% 7,0% 5,9% 6,2% 5,4% 5,1% 5,0% 5,7% 6,1% 4,5% 4,1% 4,9% 4,8% 4,1% 4,1% 5,0% 

Sällanköpsvaruhandeln undre 

kvartil 0,7% 0,5% 1,3% 1,1% -0,1% -0,3% -1,3% -1,4% -2,4% -1,7% -2,0% -5,0% -5,8% -3,8% -4,8% -5,7% -5,5% -4,3% 

 

 

Källa: Statistiska Centralbyrån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoinvesteringar  

miljarder 
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Detaljhandeln totalt 
5,5 5,3 5,8 7,1 7,2 6,8 6,3 6,8 6,8 7,4 9,4 9,2 7,2 7,8 8,6 7,6 8,1 

Dagligvaruhandeln totalt 
2,7 2,4 2,9 3,1 3,1 3,0 2,8 2,9 2,7 2,7 3,6 4,2 2,9 2,8 3,4 2,9 3,1 

Sällanköpsvaruhandeln 

totalt 

2,8 3,0 2,9 4,0 4,1 3,8 3,5 3,9 4,1 4,7 5,8 5,0 4,2 5,0 5,2 4,6 5,0 
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Sammanfattning 

Det är tydligt att detaljhandelns lönsamhet uppvisar stora inneboende skillnader, vilka 

framförallt yttrar sig mellan dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. De två 

delbranscherna uppvisar betydande olikheter vad gäller förutsättningar och reaktioner på 

konjunkturen och är i vissa avseenden närmast varandras invers. Branscherna kommer därför 

att behandlas var för sig i avsnittet nedan.   

Dagligvaruhandeln 

Dagligvaruhandelns rörelsemarginal har stigit från låga nivåer i början av mätperioden, 

framförallt för branschen totalt men även för medianen. Noterbart är att dagligvaruhandeln 

avviker från den övriga detaljhandeln med omvänd utveckling mot konjunkturen och att 

branschen ökat snarare än minskat sina marginaler efter finanskrisen. 

 

På personalsidan har antalet anställda ökat i dagligvaruhandeln. Riskbilden domineras av de 

mindre handlarnas kostnadsökningar för personal i förhållande till omsättning. Något som 

sannolikt förklaras av förlorade marknadsandelar (minskad omsättning) och ökade kostnader. 

Problematiken tycks särskilt prägla mindre handlare, för vilka fortsatta kostnadsökningar 

relativt omsättningen kan bli reella hot mot många butikers fortsatta existens.  

 

Dagligvaruhandeln har under perioden haft stigande avkastning på totalt kapital och ökade 

bruttoinvesteringar i absoluta tal. Relativt sett har dock bruttoinvesteringar i förhållande till 

försäljning minskat. Anledningen kan vara att investeringsbehovet inte har varit lika 

omfattande för dagligvaruhandeln som för sällanköpsvaruhandeln på grund av den lägre 

digitaliseringsgraden. Samtidigt är detta något som kan förändras framöver med en ökad 

konkurrens, närmast genom en snabb tillväxt av den digitala mathandeln. 

   

Vinstmarginalen har ökat för den övre kvartilen och medianen medan den har minskat något 

för den undre kvartilen. Avkastningen på eget kapital har också ökat för den övre kvartilen. 

Därtill har soliditeten ökat med närmare 10 procentenheter för branschen totalt under 

perioden.  

Sammanfattningsvis bedöms lönsamhetsläget för dagligvaruhandeln ha utvecklats positivt 

efter finanskrisen 2007-2008. Indikatorer som avkastning på totalt kapital, rörelsemarginal 

och vinstmarginal pekar uppåt. Läget är dock bättre för totalen (och den övre kvartilen) än för 

medianen även om båda utvecklats positivt. Det tyder på att de mer framgångsrika aktörerna 

har bättre möjlighet att stärka sin position på marknaden under de kommande åren.  
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Sällanköpsvaruhandeln 

Försäljningstillväxten har ökat snabbare i sällanköpsvaruhandeln än i dagligvaruhandeln, 

vilket medfört att sällanköpsvaruhandeln har ökat sin relativa andel av detaljhandelns 

försäljning. Att detta sker är en naturlig följd av att hushållens konsumtion av livsmedel 

successivt minskat som andel av den totala konsumtionen i takt med ett ökat välstånd. 

Ytterligare förklaringar är makroekonomiska effekter som den rådande lågräntemiljön, 

deprecierade valutor och stimulanser i ekonomin. Många av dessa effekter är dock temporära, 

vilket kan påverka tillväxten framöver. 

Den sjunkande rörelsemarginalen i sällanköpsvaruhandeln totalt tyder också på att 

försäljningen efter finanskrisen, åtminstone delvis, drivits av prissänkningar. Huruvida detta 

är en bestående förändring av branschen eller inte återstår att se, men det ökade 

konkurrenstrycket tycks hittills ha verkat dämpande på prisutvecklingen.  

Sällanköpsvaruhandeln har under perioden ökat antalet anställda. Detta ligger i linje med 

försäljningstillväxt i en bransch med aktiv och personalintensiv försäljning. Med reservation 

för SCB:s SNI-omläggning har dock effektiviteten (försäljningen per anställd) i 

sällanköpsvaruhandeln ökat förhållandevis långsamt. Något som även märks på att 

personalkostnader per nettoomsättning ökat något för sällanköpsvaruhandeln totalt.  

Bruttoinvesteringarna har ökat för sällanköpsvaruhandeln i absoluta tal. Tänkbara anledningar 

kan vara den hårdnande konkurrensen och digitaliseringen som drivit upp handlarnas 

investeringsbehov, samt lågräntemiljön som minskat kostnaderna för kapital.  

Vinstmarginalen för sällanköpsvaruhandeln har ökat för den övre kvartilen under perioden, 

medan både median och undre kvartil utvecklats negativt. I synnerhet den undre kvartilen 

visar mycket svaga siffror både vad gäller vinstmarginal och avkastning på eget kapital. 

Särskilt efter finanskrisen har trenden varit nedåtgående. En delförklaring är sannolikt 

konjunkturella effekter, men samtidigt har de låga nivåerna varit ihållande även under 

återhämtningsperioden.  

Det kan sammanfattningsvis konstateras att sällanköpsvaruhandeln uppvisat en svag 

utveckling, i synnerhet efter finanskrisen. Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln är 

förvisso växande, men priset många handlare betalar för denna tillväxt är sjunkande 

marginaler och avkastning. Därtill har de makroekonomiska förhållandena varit gynnsamma 

under de senaste åren. En återgång till normala nivåer kan verka dämpande på försäljningen 

framöver. 
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Bilaga 1 

Branschnyckeltalspopulationens täckningsgrad av detaljhandeln. 

Nyckeltalens täckningsgrad i relation till antalet anställda i detaljhandeln (%). 

Detaljhandeln 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

0-9 anställda  89 88 88 88 89 88 85 86 84 84 82 82 82 83 82 82 83 

10-19 anställda  98 98 99 98 98 98 93 94 94 93 93 93 95 96 95 94 95 

20-49 anställda  99 98 99 99 99 99 95 95 95 97 95 95 95 97 94 96 95 

50-99 anställda  95 97 97 98 98 99 94 96 94 95 94 95 96 97 97 96 96 

100+ anställda  99 99 98 98 98 98 98 97 97 95 95 95 82 94 94 94 94 

 

Dagligvaruhandeln 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

0-9 anställda  81 81 82 82 83 82 78 81 78 78 76 76 77 77 76 77 77 

10-19 anställda  98 98 99 98 98 98 92 93 94 94 94 94 95 96 96 94 96 

20-49 anställda  99 99 99 99 98 99 95 95 95 98 97 96 96 99 97 97 96 

50-99 anställda  96 96 98 98 98 97 92 95 94 93 94 92 96 99 99 95 97 

100+ anställda  99 99 98 98 97 98 98 96 96 92 90 92 92 93 92 92 93 

 

Sällanköpsvaruhandeln 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

0-9 anställda  92 92 91 91 91 91 88 88 87 85 84 84 84 85 84 84 85 

10-19 anställda  98 98 99 98 98 98 94 95 95 93 93 93 95 96 95 95 94 

20-49 anställda  98 97 98 99 99 99 95 96 95 96 94 94 94 94 91 94 94 

50-99 anställda  94 98 95 98 98 100 98 97 93 99 94 97 95 95 94 97 95 

100+ anställda  99 99 97 98 98 98 97 97 97 97 97 96 78 95 95 94 94 

Källa: Statistiska Centralbyrån. 
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Nyckeltalens täckningsgrad i relation till antalet företag i detaljhandeln (%). 

Detaljhandeln 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

0-9 anställda  36 34 34 35 35 34 31 31 31 31 30 32 32 32 33 34 35 

10-19 anställda  98 98 99 98 98 98 92 93 93 93 92 92 94 95 95 94 94 

20-49 anställda  99 98 99 99 99 99 94 94 94 96 95 95 95 96 94 95 95 

50-99 anställda  96 98 98 99 99 99 93 95 94 96 94 94 95 97 96 96 96 

100+ anställda  96 98 96 94 96 95 95 93 94 95 96 97 96 96 95 95 96 

 

Dagligvaruhandeln 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

0-9 anställda  31 30 31 31 31 31 27 29 29 29 29 29 30 31 32 33 35 

10-19 anställda  98 98 99 98 98 98 91 92 93 93 93 93 94 95 95 93 95 

20-49 anställda  99 99 99 99 99 99 94 93 93 97 96 95 96 99 97 97 96 

50-99 anställda  97 97 99 99 99 98 90 94 94 94 95 91 96 99 98 96 98 

100+ anställda  97 97 94 92 94 94 92 92 94 98 98 98 98 93 93 95 98 

 

Sällanköpsvaruhandeln 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

0-9 anställda  38 36 36 36 36 35 32 32 32 31 31 33 32 32 33 34 35 

10-19 anställda  98 98 99 98 98 98 93 95 94 93 92 92 95 95 95 94 93 

20-49 anställda  98 98 99 99 99 99 94 96 95 96 93 94 93 94 90 93 93 

50-99 anställda  94 98 96 98 98 100 97 97 94 98 94 98 94 95 93 96 95 

100+ anställda  96 98 96 95 97 96 97 94 94 94 96 97 95 96 96 95 95 

Källa: Statistiska Centralbyrån. 
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Nyckeltalens täckningsgrad i relation till detaljhandelns omsättning (%). 

Detaljhandeln 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

0-9 anställda  72 74 74 76 75 75 71 73 73 74 72 73 73 74 74 75 76 

10-19 anställda  98 99 99 99 99 99 94 95 95 94 94 94 95 97 96 95 95 

20-49 anställda  99 98 99 99 99 99 95 95 95 98 96 96 96 98 96 97 96 

50-99 anställda  97 97 98 99 98 99 94 96 94 97 98 96 96 99 97 97 97 

100+ anställda  99 99 98 98 97 98 98 98 97 97 97 97 82 96 96 96 96 

 

Dagligvaruhandeln 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

0-9 anställda  62 64 63 65 65 64 60 63 63 65 65 66 67 67 67 68 70 

10-19 anställda  98 99 99 99 99 99 93 93 95 94 95 95 96 97 96 95 97 

20-49 anställda  99 99 99 98 99 99 95 95 95 98 97 97 97 99 98 98 97 

50-99 anställda  98 96 99 99 99 99 92 95 95 95 98 94 98 100 99 96 98 

100+ anställda  99 99 98 97 96 97 98 98 98 96 95 95 95 95 95 94 94 

 

Sällanköpsvaruhandeln 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

0-9 anställda  78 79 79 81 80 80 76 77 77 77 75 76 76 77 77 78 79 

10-19 anställda  98 98 98 99 99 99 95 96 95 94 93 93 95 96 96 95 94 

20-49 anställda  98 97 99 99 99 99 94 95 95 97 93 95 95 95 92 94 94 

50-99 anställda  95 98 96 97 97 
10

0 
98 97 92 99 98 98 94 96 95 97 96 

100+ anställda  99 99 99 99 98 98 98 97 97 97 98 98 73 97 97 97 97 

Källa: Statistiska Centralbyrån. 
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Bilaga 2 

 

Diagram 2.1 Detaljhandelns rörelsemarginal, median och kvartiler 1997-2014 

Källa: Statistiska Centralbyrån. 

 

Diagram 2.2 Detaljhandelns avkastning på eget kapital, median och kvartiler 1997-2014 

 
Källa: Statistiska Centralbyrån. 
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