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1 Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att kommunicera och åskådliggöra en djuplodande studie av 

detaljhandeln. Studien har finansierats av Handelsrådet och leder till en uppsjö av olika resultat som 

visar på olika aspekter av detaljhandelns struktur. För att underlätta för läsaren sammanfattas några 

av de mer intressanta nedan. 

För det första, kedjorna står för majoriteten av butikerna i den svenska detaljhandeln. År 2018 stod de 

för 61 procent av butikerna, en ökning från 56 procent 2017. Samtidigt ökade kedjorna sin andel av 

omsättningen från 83 till 84 procent. 

För det andra, kedjornas dominans är större inom dagligvaruhandeln än inom sällanköpsvaruhandeln. 

Inom dagligvaruhandeln står kedjorna för 90 procent av omsättningen och 61 procent av butikerna 

medan de inom sällanköpsvaruhandeln står för 79 procent av omsättningen och 60 procent av 

butikerna.  

För det tredje, även om detaljhandeln växer sett till omsättning krymper butiksbeståndet. Mellan 2017 

och 2018 minskade det med cirka sex procent, från 35 953 butiker till 33 688. Totalt stängde över 4 222 

butiker medan 1 957 öppnade. 

För det fjärde, på branschnivå såväl som på geografisk nivå verkar det finnas ett samband mellan låg 

eller negativ tillväxt och ökad kedjekoncentration. I branscher och län där detaljhandelns storlek, mätt 

antingen som antal butiker eller omsättning, har minskat har kedjornas andel av omsättningen och 

butiksbeståndet ökat.  
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2 Syfte och bakgrund 

Detaljhandeln genomgår en strukturomvandling. Globalisering, digitalisering och automatisering 

förändrar branschen i grunden. Den rådande uppfattningen är att detaljhandeln kommer att förändras 

mer under de kommande tio åren än under de föregående 50. 

Mot bakgrund av handelns snabba och långtgående omställning har Handelsrådet valt att finansiera 

en djupdykning i branschens struktur och utveckling vars resultat står att finna i denna rapport. Vissa 

av detaljhandelns karaktärsdrag, exempelvis att de 14 största företagen står för mer än hälften av 

branschens omsättning, är redan väl avhandlade. Många frågor är dock alltjämt obesvarade, särskilt 

när det kommer till det fysiska butiksbeståndet. Var stänger och öppnar det butiker? Växer kedjorna 

på de fristående handlarnas bekostnad? Syftet med djupdykningen är att hitta svaret på dessa frågor. 

Handelsrådets studie har utförts av HUI Research och utfördes år 2019 för andra gången någonsin, 

första gången var 2018. Resultaten i 2019 års rapport avser hur detaljhandeln såg ut 2018. Utöver 

deskriptiva nyckeltal och utvecklingstal presenteras i rapporten ett antal revideringar av resultaten i 

föregående års rapport.   
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3 Detaljhandelns pågående skifte 

Detaljhandeln står utan tvekan inför stora utmanande förändringar. Med detta sagt bör den som 

granskar handeln inte bara se till framtiden. Branschen genomgår redan idag ett dramatiskt skifte. 

Den ledande drivkraften bakom detta skifte är e-

handelns intåg i människors vardag. Sedan 2004 

har kanalens omsättning i Sverige ökat från sju 

till 77 miljarder kronor. Det motsvarar en årlig 

tillväxttakt om cirka 19 procent.  

Därtill kommer att e-handeln inte bara är stor i 

absoluta tal utan även utgör en betydande andel 

av detaljhandeln. Enligt rapporten E-barometern 

årsrapport 2018, framtagen av PostNord, HUI 

och Svensk Digital Handel stod e-handeln för 

nära 10 procent av försäljningen under året.  

Vidare bör det poängteras att andelen varierar mycket mellan handelns olika delbranscher. Vissa 

branscher har kommit mycket långt i digitaliseringen medan andra ligger kvar på låga nivåer. 

Exempelvis sker 32 procent av försäljningen inom hemelektronikbranschen på nätet medan 

motsvarande siffra för dagligvaruhandeln bara är cirka två procent. 

Slutligen bör det nämnas att trots att 

e-handeln fortfarande utgör en 

minoritet av handeln i de flesta 

branscher står den, när det gäller 

sällanköpsvaror, för en desto större 

andel av tillväxten. Under år 2018 

var tillväxten större i den 

nätbaserade sällanköpsvaruhandeln 

än i sällanköpsvaruhandeln som 

helhet. I korthet betyder detta att 

den fysiska handeln krymper. 
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4 Om rapporten och dess metod 

Innan mer specifika kommentarer görs angående definitioner, begrepp och data är en allmän 

kommentar om studiens ramar lämplig. Studien tar sin utgångspunkt i hur branschens såg ut under 

2017 och 2018. Vad gäller butiksbeståndet är målet mer specifikt att granska situationen per den 30 

november respektive år. Detta innebär exempelvis att etableringar och nedläggningar som skett i 

december inte får effekt på studien för det aktuella året. Anledningen är att SCB:s företagsregister 

återspeglar situationen per den 30 november. 

4.1 Definitioner och begrepp 

I rapporten används ett antal begrepp som med fördel kan definieras i förväg. I nedanstående avsnitt 

görs därför en kort genomgång av respektive sådant begrepp. 

4.1.1 Butik 

En butik är en permanent fysisk lokal för handel. Butiken behöver inte vara permanent i den 

bemärkelsen att den är öppen året runt men i den bemärkelsen att avsikten inte är att stänga butiken 

efter en kortare tidsperiod. I definitionen av butik ingår exempelvis inte torghandel och så kallade pop-

up-butiker eller shop-in-shops. 

4.2 Kedja 

Två eller flera butiker vars koppling till varandra framgår för konsumenten betraktas gemensamt som 

en kedja. Juridiska kopplingar såsom koncernstruktur ligger sålunda inte till grund för studiens 

definition av vad en kedja är. Tonvikt läggs istället vid kopplingar som framgår för konsumenten i form 

av logotyper, bonusprogram, varumärken etcetera. 

4.2.1 Kedjestorlek 

Med storleken på en kedja avses, om inte annat anges, antalet butiker som ingår i kedjan. 

4.2.2 Kedjeanslutningsgrad 

Kedjeanslutningsgrad är ett mått på hur betydande kedjorna är för detaljhandeln. Det beräknas genom 

att först välja ut en grupp av butiker för vilka att beräkna måttet. I nästa steg divideras antalet av dessa 

butiker som är kedjeanslutna med det totala antalet butiker i gruppen. 

4.2.3 Kedjekoncentration 

Kedjekoncentration är också ett mått på kedjornas betydelse. Det beräknas genom att först välja en 

grupp av butiker för vilka att beräkna måttet. I nästa steg aggregeras de estimerade omsättningarna 

för alla dessa butiker respektive de kedjeanslutna butikerna. Det sistnämnda talet divideras sedan med 

det förstnämnda. 
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4.2.4 Handelsplats 

Ett antal typer av etableringar klassificeras som handelsplatser. Dessa är, bostadsområdescentrum, 

temacentrum, outletcentrum, stadsdelscentrum, regionala handelsområden, handelsområden, 

citygallerior, regionala köpcentrum och storregionsköpcentrum. Dessa definitioner är hämtade från 

den digitala katalogen Swedish Shopping Centre Directory (SSCD). 

4.2.5 Omsättning 

I rapporten avser begreppet omsättning, om ej annat specificeras, nettoomsättning. Detta är 

omsättning som resulterar från verksamheten exklusive övriga intäkter och exklusive moms. 

4.3 Data 

I studien används ett flertal olika datakällor, en kort genomgång följer nedan. 

4.3.1 SCB 

Utgångspunkten för arbetet med studien är ett uttag från Statistiska Centralbyråns (SCB) 

företagsregister. Uttaget innehåller alla arbetsställen, platser där företag har anställda, som uppfyller 

följande villkor. 

• Arbetsställen kopplade till företag som är registrerade i SNI 47, dock exklusive SNI 47.9 

(främst distanshandel), 47.8 (torg- och marknadshandel) och 47.643 (båthandel). 

• Alla arbetsställen i SNI-kod 92.000 (spel- och vadhållningsverksamhet). 

o Arbetsställen hänförliga till ren spelverksamhet tas sedan bort. 

• Alla arbetsställen i SNI-kod 77.220 (uthyrning av videokassetter och dvd-skivor). 

• Arbetsställen kopplade till företag som under ett bokslut omfattande minst 12 månader haft 

en omsättning under 1 mkr inklusive moms exkluderas. 

• Arbetsställen kopplade till företag som inte är momsregistrerade exkluderas. 

4.3.2 SSCD 

Information om handelsplatser hämtas från den digitala katalogen Swedish Shopping Centre Directory 

(SSCD). 

4.3.3 Bisnode 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga data på företagsnivå tillhandahålls av dataleverantören Bisnode. 

4.3.4 HUI:s egna bearbetningar och beräkningar 

Inom ramen för studien har HUI gjort extensiva bearbetningar av datamaterialet. Exempelvis 

genomsöks sociala medier och lokala nyhetsleverantörer när tveksamhet råder rörande huruvida en 

viss butik faktiskt var verksam vid det aktuella avstämningsdatumet. Vidare är många butiker i SCB:s 
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företagsregister placerade på felaktiga adresser varför HUI korrigerar dessa. Dessa korrigeringar är inte 

universella utan görs för de butiker där felen upptäcks inom ramen för kartläggningen. 

De omsättningsestimat som beräknas på butiksnivå är resultatet av en kvantitativ modell utarbetad av 

HUI. Som inputdata i modellen används butiksinformation från SCB och företagsinformation från 

Bisnode. För större aktörer finjusteras modellen även med information från företagens 

årsredovisningar. 
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5 Resultat och analys 

Detaljhandeln är en komplex bransch vars uppsjö av aktörer karaktäriseras av både en stor mångfald 

och av många gemensamma drag. Syftet med detta avsnitt i rapporten är att presentera översiktliga 

såväl som detaljerade resultat från den underliggande studien.  

För att undvika förvirring i kommande avsnitt upprepas här två definitioner från metodavsnittet. Med 

kedjeanslutningsgrad avses andelen av ett butiksbestånd som är kedjeanslutet. Med 

kedjekoncentration avses andelen av den estimerade omsättningen för en grupp butiker som är 

hänförlig till de kedjeanslutna butikerna i gruppen. 

Vidare bör det förtydligas att de omsättningsrelaterade siffror som presenteras i följande avsnitt är 

baserade på HUI:s estimerade butiksomsättningar. För vidare information, se metodavsnittet. 

5.1 Detaljhandelns struktur i allmänhet 

Innan mer detaljerade resultat presenteras för studiens olika undersökningsområden är det lämpligt 

att säga något om studiens mer övergripande resultat gällande detaljhandeln som helhet. Med 

detaljhandeln som helhet avses alla fysiska butiker i branschen. Exempel på butiker som ej ingår i 

definitionen är butiker som primärt säljer tjänster, båtar eller biltillbehör. För vidare information, se 

metodavsnittet. 

Antalet butiker i den svenska 

detaljhandeln uppgick år 2018 till 

33 688. Det innebär cirka 33 butiker 

per 10 000 invånare. Under 2017 

uppgick butiksantalet till 35 953. 

Detta innebär en nettominskning av 

antalet butiker med cirka sex 

procent mellan 2017 och 2018. 

Minskningen har främst skett bland 

de fristående butikerna. Antalet 

kedjeanslutna butiker ökade något, 

från 20 149 till 20 454. Detta innebar att kedjeanslutningsgraden ökade från 56 till 61 procent. 

Kedjekoncentrationen med avseende på omsättning ökade från 83 procent till 84 procent.  

 2017 2018 

Antal butiker 35 953 33 688 

Antal kedjor 701 690 

Antal kedjeanslutna butiker 20 149 20 454 

Andel av butiksbeståndet som 

är kedjeanslutet 
56 % 61 % 

Andelen av omsättningen 

hänförlig till kedjor 
83 % 84 % 

Snittantalet butiker i en kedja 29,5 30,4 

Medianantalet butiker i en 

kedja 
6 6 
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Ett sätt att få överblick över detaljhandeln är att bryta 

ner resultaten på dagligvaruhandel samt 

sällanköpsvaruhandel. En intressant aspekt är hur 

strukturen varierar med avseende på kedjornas roll i 

branschen. Som framgår av diagrammet till höger stod 

kedjorna för en snarlik andel av butikerna i respektive 

bransch medan de står för en mycket högre andel av 

omsättningen i dagligvaruhandeln. 

Vidare kan det vara värt att få en överblick av vilka de 

största aktörerna i de olika branscherna är. Detta framgår, med avseende på antalet butiker, av 

tabellen nedan. 

Dagligvaruhandel Sällanköpsvaruhandel 

Kedja 
Antal 

butiker 
Kedja 

Antal 

butiker 

Ica 1 290 Interflora 525 

Coop 649 Apoteket 400 

Systembolaget 445 Apotek Hjärtat 393 

Pressbyrån 321 Kronans Apotek 327 

Handlarn 231 Röda Korset 292 

Willys 204 Elon 290 

Hemköp 191 Lindex 210 

7-Eleven 187 Dressmann 191 

Direkten 181 Apoteksgruppen 188 

Lidl 176 Synsam 187 

 

5.2 Detaljhandelns branscher 

Detaljhandeln består av ett antal olika delbranscher, var och en med sina unika karaktärsdrag. Vid varje 

jämförelse branscher emellan bör detta tas i beaktande. Det som är ett relevant nyckeltal eller 

deskriptivt mått för en viss bransch är det inte nödvändigtvis för en annan. Trots detta finns det 

flertalet mått som är av intresse att jämföra mellan olika branscher.  

Ett mått som är intressant att undersöka är kedjeanslutningsgraden, det vill säga, hur stor andel av 

butikerna i en bransch som är anslutna till en kedja. För detaljhandeln som helhet är siffran 61 procent 

men det varierar mycket mellan de olika branscherna, från 37 procent i zoohandeln till 97 procent i 

79%

60%

90%

61%

Kedjekoncentration Kedjeanslutningsrad

Sällanköpsvaruhandel Dagligvaruhandel
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apotekshandeln. Den 

bransch som ligger 

närmast nivån för 

detaljhandeln som helhet 

är dagligvaruhandeln 

inkluderande 

Systembolaget. Detta är 

föga förvånande då 

dagligvaruhandeln är den 

överlägset största branschen. 

Vidare är det intressant att undersöka hur strukturen förändras i de olika branscherna och vad det kan 

tänkas bero på. En viss överblick går att få av spridningsdiagrammet nedan. X-axeln visar 

omsättningstillväxten i branschen så som uppskattad enligt studien och Y-axeln visar förändringen i 

procentenheter i kedjekoncentration med avseende på omsättning. Punkternas storlek avgörs av 

branschens omsättning. Omsättningssiffrorna är baserade på HUI:s estimerade butiksomsättningar. 

För vidare information, se metodavsnittet.  

Av diagrammet framgår 

att en negativ tillväxt 

verkar korrelera med en 

ökning av kedjekoncen-

trationen. Att ha i åtanke 

är dock att korrelation 

inte nödvändigtvis inne-

bär kausalitet. Detta till 

trots stödjer diagrammet 

tesen att när en bransch 

stagnerar eller krymper är 

det de fristående aktörerna som tvingas slå igen först. Huruvida detta skulle bero på bristande 

finansiering eller att just dessa butiker går sämst framgår dock ej. Förändringarna avser perioden 2017 

till 2018. 

En annan intressant aspekt att jämföra mellan de olika branscherna är butikernas ålder. Innan de 

faktiska resultaten granskas bör något kort sägas om datamaterialet. Ålderssiffrorna är baserade på 

SCB:s startdatum för butikerna. Data för detta finns dock bara från 1982 och frammåt. Butiker utan 
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startdatum har därför i klump behandlats som startade 1981. Yngst är butikerna i hygien- och 

kosmetikbranschen samt zoohandeln, elva respektive 13 år. Äldst är trafikservicebutikerna och 

apoteken, 23 respektive 24 år. Den genomsnittliga siffran för detaljhandeln som helhet är 17,6 år. 

 

5.3 Detaljhandelns geografi 

Detaljhandelns struktur varierar också mellan olika geografiska områden. Några exempel på faktorer 

som ser olika ut i olika delar av landet är kedjeanslutningsgrad, butikstäthet och butikstillväxt. Just 

dessa parametrar illustreras nedan på länsnivå.  

   

Som synes varierar ovanstående parametrar avsevärt över landet. Lättast att kommentera är 

butikstätheten. De högsta nivåerna återfinns i Jämtland, Gotland, Värmland, Kalmar och Halland. Det 

alla dessa län har gemensamt är att de har ett tämligen stort inflöde av konsumenter som handlar där 
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i förhållande till antalet personer som bor där. Detta kan bero på till exempel gränshandel eller andra 

former av besöksnäring. 

Genom att undersöka 

butikernas geografiska 

struktur går det också att 

stärka en teori som 

presenterats tidigare i 

rapporten, nämligen att 

det är de fristående 

butikerna som tvingas 

stänga först. 

Av spridningsdiagrammet 

framgår tydligt att en 

minskning av antalet butiker korrelerar med en ökning av kedjeanslutningsgraden. Återigen bör det 

hållas i åtanke att korrelation inte nödvändigtvis innebär kausalitet. Förändringarna avser perioden 

2017 till 2018. 

5.4 Segment 

Inom ramen för studien har det också gjorts en omfattande kartläggning av kedjornas, och deras 

koncepts, segmentstillhörighet. En indelning gjordes av marknaden i fyra olika segment, lågpris, mass 

market, premium och lyx. Kartläggningen visar att butiksbeståndet verkar ha stagnerat i segmentet 

mass market medan det ökar i övriga segment.  

Segment och butiksantal, endast kedjeanslutna butiker 

 Antal butiker 2017 Antal butiker 2018 Utveckling butiksantal 

Lågpris 1 293 1 364 5 % 

Mass market 17 986 18 126 1 % 

Premium 859 930 8 % 

Lyx 39 46 18 % 

 

5.5 Öppnade och stängda butiker 

Som redan har konstaterats minskade antalet butiker med cirka sex procent, eller nästan 2 300 butiker, 

mellan 2017 och 2018. Denna siffra är dock avsevärt mycket mer komplex än vad den verkar vara vid 

en första anblick. Bakom nettoförändringen om minus 2 265 gömmer sig cirka 1 957 butiksöppningar 
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och ungefär 4 222 butiksstängningar. Att bryta ner dessa öppningar och stängningar på geografi och 

bransch är intressant för att förstå detaljhandelns struktur på djupet. 

 

 

Att diagrammen endast visar de största branscherna och länen beror på att bruttoförändringarna i 

absoluta tal i övriga län i jämförelse med dessa är mycket små. Att vissa även dessa hade gjort 

diagrammen svårare att läsa. 

5.6 Lönsamhet 

Lönsamhet är en viktig faktor av flera anledningar. För det första, butikernas lönsamhet är förmodligen 

den viktigaste faktorn för hur den fysiska detaljhandelns struktur förändras. Olönsamma butiker 

stänger och nya lönsamma butiker öppnar.  

För det andra, när lönsamhet undersöks inom ramen för denna studie undersöks bara en begränsad 

del av detaljhandeln. Lönsamhet på butiksnivå är bara tillgänglig för butiker drivna av aktiebolag och 

där bolaget i fråga endast driver en butik. Detta urval består av cirka 13 600 butiker, det vill säga lite 

mer än hälften av detaljhandelns butiksbestånd. 
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Vidare bör det tas i beaktande att dessa butiker inte är representativa för detaljhandeln som helhet. 

De är av naturliga skäl i mycket lägre grad kedjeanslutna, och bland de som faktiskt är kedjeanslutna 

är dagligvaruhandeln starkt överrepresenterad. Dessa utmaningar till trots är lönsamheten fortfarande 

intressant att undersöka utifrån ett antal olika perspektiv. 

Inom ramen för denna rapport mäts lönsamhet antingen som rörelsemarginal eller räntabilitet på 

totalt kapital. Vilket mått som används vid det givna tillfället anges alltid. 

En intressant fråga är om större butiker är mer lönsamma än mindre. Nedan visas ett 

spridningsdiagram med rörelsemarginal på Y-axeln och nettoomsättning på X-axeln. Det verkar finnas 

ett svagt samband mellan butikernas storlek och deras lönsamhet. Samma förhållande står sig om 

räntabilitet på totalt kapital används istället för rörelsemarginal. Notera att omsättningssiffrorna i 

detta fall inte är baserade på HUI:s omsättningsestimat utan på de enskilda företagens 

nettoomsättningar.  

I diagrammet undantas butiker som ligger under fjärde eller över nittiosjätte percentilen när det 

kommer till omsättning, rörelsemarginal eller kapitalomsättningshastighet. Detta för att minska 

inflytandet från extremvärden. Kvar blir cirka 11 100 butiker. 

Vidare är det av intresse att undersöka om det kan finnas geografiskt betingade faktorer som påverkar 

butikernas lönsamhet. En teori skulle kunna vara att butiker i områden med större butikstäthet är 

mindre lönsamma på grund av högre konkurrens. I spridningsdiagrammet nedan går det att jämföra 

butikstäthet och median lönsamhet i kommuner med 50 eller fler av den aktuella typen av butiker. Det 

verkar finnas ett svagt sådant förhållande. 
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En liknande övning kan utföras på branschnivå. En tanke skulle exempelvis kunna vara att en ökad 

kedjekoncentration pressar ner övriga aktörers lönsamhet. Spridningsdiagrammet nedan visar 

kedjeanslutningsgrad och median räntabilitet på totalt kapital i ett antal branscher. Ett visst sådant 

förhållande verkar finnas. 
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6 Appendix 

6.1 SNI-koder och branscher 

I de fall en butiks branschtillhörighet inte kan baseras på dess koppling till en kedja används dess SNI-

kod från SCB:s register över arbetsställen. Om denna information inte finns tillgänglig används 

företagets SNI-kod. 

47.111 Dagligvaruhandel inklusive Systembolaget 47.713 Modehandel 

47.112 Dagligvaruhandel inklusive Systembolaget 47.714 Modehandel 

47.191 Bred varuhushandel 47.715 Modehandel 

47.199 Bred varuhushandel 47.721 Modehandel 

47.210 Dagligvaruhandel inklusive Systembolaget 47.722 Modehandel 

47.220 Dagligvaruhandel inklusive Systembolaget 47.730 Apotekshandel 

47.230 Dagligvaruhandel inklusive Systembolaget 47.740 Övriga varor 

47.241 Dagligvaruhandel inklusive Systembolaget 47.750 Hygien och kosmetik 

47.242 Dagligvaruhandel inklusive Systembolaget 47.761 Frö, blomster och florister 

47.250 Övriga varor 47.762 Zoohandel 

47.260 Dagligvaruhandel inklusive Systembolaget 47.771 Urhandel 

47.291 Dagligvaruhandel inklusive Systembolaget 47.772 Guldsmeds- och smyckeshandel 

47.299 Dagligvaruhandel inklusive Systembolaget 47.781 Optikhandel 

47.300 Drivmedel 47.782 Övriga varor 

47.410 Hemelektronik 47.783 Övriga varor 

47.420 Hemelektronik 47.784 Övriga varor 

47.430 Hemelektronik 47.789 Övriga varor 

47.510 Möbler och heminredning 47.791 Övriga varor 

47.521 Bygg, järn och färg 47.792 Övriga varor 

47.522 Bygg, järn och färg 47.793 Övriga varor 

47.523 Övriga varor 47.810 Övriga varor 

47.531 Möbler och heminredning 47.820 Övriga varor 

47.532 Möbler och heminredning 47.890 Övriga varor 

47.540 Hemelektronik 47.911 Dagligvaruhandel inklusive Systembolaget 

47.591 Möbler och heminredning 47.912 Modehandel 

47.592 Möbler och heminredning 47.913 Bok- och pappershandel 

47.593 Möbler och heminredning 47.914 Hemelektronik 

47.594 Möbler och heminredning 47.915 Sport- och fritidshandel 

47.595 Övriga varor 47.916 Möbler och heminredning 

47.610 Bok- och pappershandel 47.917 Övriga varor 
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47.621 Bok- och pappershandel 47.919 Övriga varor 

47.622 Bok- och pappershandel 47.991 Övriga varor 

47.630 Övriga varor 47.992 Övriga varor 

47.641 Sport- och fritidshandel 47.993 Övriga varor 

47.642 Sport- och fritidshandel 47.994 Övriga varor 

47.650 Leksaker och barnartiklar 47.999 Övriga varor 

47.711 Modehandel 77.220 Dagligvaruhandel inklusive Systembolaget 

47.712 Modehandel 92.000 Dagligvaruhandel inklusive Systembolaget 

 


