
Vad går en hundralapp spenderad  
i en livsmedelsbutik till?

Butikshundringen



HUI:s uppdrag och bakgrund 
Denna rapport är skriven av HUI Research på uppdrag av Svensk 

Dagligvaruhandel. Den syftar till att undersöka hur en hundralapp 

spenderad i en livsmedelsbutik fördelas över butikens kostnader  

och hur mycket som blir över i vinst. 

Metod
För att se hur butikens utgifter fördelas på ett övergripande plan har data 

för handelns årsbokslut beställts från SCB. Denna har sedan brutits ned i 

mindre delar genom att identifiera storleken på individuella kostnadsposter 

med hjälp av andra källor. För detaljer avseende metod och källor, se 

avsnittet ”Metod och källor” i slutet av rapporten. 

Värt att ha i åtanke är att det som presenteras i rapporten är siffror för den 

genomsnittliga butiken, vilket innebär att en enskild butik eller butikskedja 

kan ha andra marginaler än de som redovisas och enskilda produkter i 

sortimentet likaså. Det gäller inte minst för de mindre glesbygdsbutikerna 

som har betydligt lägre omsättning och marginaler. Det som redovisas är 

aggregerade beräkningar som HUI har gjort för hela dagligvaruhandeln.
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Sammanfattning
Av en hundralapp som spenderas i en livsmedelsbutik går två tredje-
delar till inköp av varor. 11,90 kr går till personalkostnader och 9,00 kr 
går till ”externa kostnader” (lokalkostnader, säkerhet, marknadsfö-
ring mm). 12,40 kr av hundralappen går till moms. 

Handeln har problem med brottslighet, vilket gör att 4,60 kronor per 
hundralapp försvinner för den genomsnittliga livsmedelsbutiken. 
Dels måste stulna varor ersättas och dels måste pengar spenderas 
på säkerhetsåtgärder. 

Förutsättningarna ser olika ut för butiker beroende på deras storlek/
format. De större butikerna har en högre andel kostnader för inköp 
av varor medan kostnader för hyra och personal är lägre. De mindre 
butikerna har en procentuell högre andel kostnader för personal, 
hyra och andra externa kostnader än varuinköp.
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P riset på en matkasse i livsmedelshandeln 
beror på flera olika saker. Det är butiken 
som i slutändan sätter priserna på de 

olika varorna. Men en vara i en livsmedelsbutik 
passerar i regel ett antal olika led innan den 
väl hamnar i butiken. Exempel på aktörer som 
hanterar varor innan de slutligen kommer till bu-
tiken är jordbrukare som odlar grödor och föder 
upp boskap, livsmedelsindustrin som tillverkar 
och förädlar, leverantörer som transporterar och 
grossister som fungerar som en mellanhand 
mellan tillverkning eller odling och butiken. Alla 
dessa aktörer måste täcka sina kostnader och 
vara lönsamma. Det pris som en konsument 
slutligen betalar för en matkasse i butiken 
delas alltså upp på många olika aktörer för 
att täcka en mängd olika kostnader. Dess- 
utom ska livsmedelsmoms och andra skatter 
betalas in till staten. 

Nedan följer en genomgång av de olika  
kostnadsposter som butiken har. 

Majoriteten av hundralappen  
går till inköp av varor
Av en hundralapp som betalas i livsmedelsbuti-
ken går den största delen, 63,90 kronor, till inköp 
av varor. Varukostnaden ska täcka de olika kost-
nader som uppstår på en varas resa till butiken. 
Det kan vara grossister, jordbrukare, industrin 
och leverantörer i både Sverige och utlandet. 

I ”inköp av varor” ingår även ”stölder” och 
”svinn”. Varje år stjäls det för miljardbelopp 
i svenska butiker. För butiken blir det en in-
köpskostnad då nya varor behöver köpas in för 
att kompensera för det som stjäls. Principen 

är densamma vad gäller svinnet. Skillnaden är 
att svinn inte uppstår för att någon stjäl något 
utan för att varor till exempel blir gamla eller 
går sönder.

Vad händer med en hundralapp  
som spenderas i en livsmedelsbutik?



12,40 kr Moms

11,10 kr Personalkostnader
7,60 kr Löner 
3,50 kr Arbetsgivaravgifter

1,10 kr Avskrivningar
0,10 kr Övriga rörelsekostnader

63,90 kr Varans inköpspris
61,30 kr Inköp 
1,20 kr Stöld
1,40 kr Svinn

2,30 kr Rörelseresultat
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Vart går en hundralapp som spenderas i en livsmedelsbutik?

9,00 kr Externa kostnader
3,50 kr Hyra/lokalkostnader
   - 2,10 kr Övrig hyres/lokalkostnader 
   - 0,80 kr El 
   - 0,40 kr Värme   
2,10 kr Säkerhet 
1,30 kr Övriga brott 
1,60 kr Övriga externa kostnader
0,70 kr Marknadsföringskostnader



Moms, den näst största utgiftsposten
Den näst största utgiftsposten är mom-
sen. Alla varor i Sverige är belagda med 
moms och livsmedel är inget undantag. 
Momsen på livsmedel är ett påslag om 
tolv procent på priset, vilket motsvarar 
knappt elva kronor av en hundralapp. 
Eftersom det säljs en hel del andra varor 
i en livsmedelsbutik med högre moms-
satser, så som kläder, hemelektronik och 
alkohol, går i genomsnitt 12,40 kronor av 
en hundralapp till staten i form av moms.

 
 

Personalkostnader
Det som återstår av hundralappen, knappt 
25 kronor, är butikens del som skall täcka 
de kostnader som är sammankopplade 
med att driva en butik. En stor del av detta 
är kostnaden för personal. Dagligvaruhan-
delsbutikerna kräver personaltäthet för att 
klara kraven på kundservice och bemötan-
de, genomförande av butikssysslor som 
upplockning av varor och kassabemanning 
samt de långa öppettiderna. Detta gör att 
av butikens del är personalkostnader den 
största kostnadsposten. 11,10 kronor av  
100 kronor som betalas i en butik går till 
personalkostnader. En summa som sedan 
kan delas upp i löner som är 7,60 kronor 
och arbetsgivaravgifter som är 3,50 kronor. 
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Externa kostnader 
En butik har också kostnader för hyra 
av lokal, säkerhet och marknadsföring. 
Dessa ingår i ”Externa kostnader”. När 
en konsument spenderar 100 kronor i en 
livsmedelsbutik går i genomsnitt 9 kronor 
till detta. Den största delen av denna post, 
3,30 kronor, går till hyra och lokalkost-
nader. 2,10 kronor går till säkerhet, vilket 
exempelvis kan vara installation av kame-
ror och larm, kostnad för utryckning och 
kostnad för vakter på plats. 1,30 kronor 
går till att täcka kostnader för ”Övriga 
brott” som framför allt handlar om skade-
görelse och förstörelse i butik. 1,60 kro-
nor går till övriga externa kostnader och 
70 öre till marknadsföring. 

Avskrivningar och övriga 
rörelsekostnader
Utöver det ska butikens andel av hundra- 
lappen även täcka 1,10 kronor som går 
till avskrivningar av investeringar som 
gjorts (det kan handla om att butiken 
köpt in nya kylar, eller ett nytt kassa-
system). Dessutom går 10 öre till övri-
ga rörelsekostnader som inte är direkt 
kopplade till verksamheten

Livsmedelsbutikens rörelseresultat 
Det som återstår när allt detta är betalat 
är 2,30 kronor. Det blir då butikens vinst, 
i form av rörelseresultat.1 
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1. Rörelseresultatet är den vinst eller förlust handlaren gör baserat på den primära verksamheten, det vill säga att driva butiken. Efter  
det tillkommer skatt samt vinster och/eller förluster från finansiella tillgångar. Det kan handla om allt från uthyrning av lokal till ränte- 
betalningar på lån. Normalt handlar detta inte om några större belopp men undantag finns. Oavsett är det vinster/förluster som inte  
kommer sig av verksamheten i sig och därför har dessa bedömts ligga utanför ramarna för resonemangen i rapporten. 7



32,2 % Moms

28,6 % Personalkostnader
19,6 % Löner 
9,0 % Arbetsgivaravgifter

23,3 % Externa kostnader
8,4 % Hyra/lokalkostnader
   - 5,4 % Övrig hyres/lokalkostnader 
   - 2,0 % El 
   - 1,0 % Värme   
5,4 % Säkerhet 
3,4 % Övriga brott 
4,2 % Övriga externa kostnader
1,9 % Marknadsföringskostnader

2,9 % Avskrivningar

0,3 % Övriga rörelsekostnader

6 % Rörelseresultat

Fördelning av en butiks kostnader, exklusive varukostnader. 
Räknat i procent av det som återstår efter att varuinköpen hanterats.
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1. Fördelningen utan varuinköp
Om varukostnaden, som den enskil-
de butiken inte kan påverka och som 
är den absolut största posten, exklu-
deras ur indelningen syns tydligt att 
en butiks kostnader fördelas på tre 
stora poster. Den största av dessa 
är momsen som utgör 32,2 procent 
av kostnaderna. Den näst största 
posten är personalkostnaderna som 
utgör 28,6 procent. Den tredje posten 
som är ytterligare något mindre är 
externa kostnader som utgör 23,3 
procent. Vinsten i form av rörelse-
resultat, avskrivningarna och övriga 
externa kostnader står alla för be-
tydligt lägre andelar.

2. Kostnader för brott och 
säkerhet – dubbelt så stor  
som vinsten 
HUI:s beräkningar visar att en 
livsmedelsbutik har relativt stora 
kostnader kopplade till stöld och 
säkerhet. Summeras kostnaderna 
för brott med kostnaderna som 
uppkommer på grund av vidtagna 
säkerhetsåtgärder summerar de 
till 4,60 kronor av 100 kronor som 
läggs i livsmedelshandeln. Det 
motsvarar dubbla storleken av 
rörelseresultatet. 

Tre intressanta iakttagelser 
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Kostnader för brott och säkerhet  
är dubbelt så stor som vinsten. 
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3. Skilda förutsättningar för de olika 
butikerna/formaten
En av de senaste stora förändringarna för 
handeln började under slutet av 1900-talet 
då större butikerna utanför stadskärnan 
blev allt vanligare. Förutsättningarna för 
de större butikerna blev annorlunda, exem-
pelvis blev hyra och lokalkostnader oftast 
betydligt lägre och förutsättningar för yta, 
sortiment och effektivitet förändrades. 

Bryts fördelningen av poster i hundralap-
pen ned efter storlek på butik framgår det 
att de större butikerna/formaten lägger en 
större andel av sina intäkter på inköp av 
varor, än på personalkostnader och hyra. 
Det beror på de stordriftsfördelar som föl-
jer med de större butikerna/formaten.

Noterbart är dock att vinsten i form av 
rörelseresultat, räknat i procent, är lägre 
för större butiker än för mindre. Anled-
ningen till detta beror på flera saker. En 
viktig förklaring är att de större butikerna/ 

formaten ligger på platser där konkurren-
sen är hårdare och möjlighet till prishöj-
ningar minskar.

En annan faktor är att mindre butiker 
har betydligt lägre omsättning än större 
butiker. De kan därför behöva ta ut högre 
priser som ger en något högre marginal. 
De mindre glesbygdsbutikerna känneteck-
nas ofta av lägre omsättning och svagare 
kundunderlag. Rörelseresultatet, räknat i 
procent, är större för de mindre butiker-
na än de större. Det gäller dock inte alla 
mindre butiker och framför allt inte en del 
butiker på gles- och landsbygd.

 När vinstmarginalen är låg i branschen 
är dagligvaruhandelsaktörerna beroende 
av höga volymer för att generera ett bra 
resultat. Marginalerna på de enskilda pro-
dukterna är ofta låga. Stora försäljningsvo-
lymer är således en viktig framgångsfaktor 
för dagligvaruhandelsaktörerna.
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Livsmedelsbutikernas fördelning av intäkter beroende på storlek
Stor butik (+100 anställda), medelstor butik (50-99 anställda)  

och liten butik (10-19 anställda)
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Varans inköpspris
Stölder och svinn
Detaljhandelns totala kostnader för stölder och svinn kommer från 
Svensk Handels rapport ”Stölder och annat svinn i svenska butiker” 
från 2017. Att stölder och svinn faller under kategorin ”varans 
inköpspris” kommer sig av att det för en handlare i inköpssituationen 
är oväsentligt varför varorna köps in. 

Inköp
Har beräknats genom att dra bort kostnaden för stölder och svinn från 
den totala inköpskostnaden. 

Personalkostnader
Arbetsgivaravgifter och lön
Den totala ersättningen till personalen är känd från SCB. Denna har 
sedan delats upp, vilket låter sig göras eftersom arbetsgivaravgiften 
är en funktion av lönen. 

Externa kostnader
Hyra och lokalkostnader 
Hyra och lokalkostnader på övergripande nivå kommer från Svensk 
Handels rapport ”Finansiella nyckeltal för handeln 2014”. 

El och värme
Butikernas kostnader för el och värme har beräknats med hjälp av 
en kalkylator för butiker från Vattenfall. I denna har information om 
nuvarande butiksuppsättning matats in, varpå kostnaderna för el och 
värme har returnerats till gällande elpriser (februari 2019). 

Övriga hyres- och lokalkostnader
Har beräknats utifrån att kostnaden för el och värme dragits bort från 
den totala kostnaden för hyror och lokaler.

Säkerhet
Kostnaden för säkerhetsrelaterade åtgärder kommer från Svensk Handels 
rapport ”Stölder och annat svinn i svenska butiker” från 2017.

Övriga brott
Handelns totala kostnader för brott kommer från Svenskt Näringslivs 
rapport ”Brottslighetens kostnader för svenska företag” från 2018. Från 
denna har sedan kostnader förknippade med stölder räknats bort. 

Marknadsföringskostnader 
Hyra och lokalkostnader på övergripande nivå kommer från Svensk 
Handels rapport ”Finansiella nyckeltal för handeln 2014”. 

Övriga externa kostnader 
Har beräknats genom att dra bort kostnaderna för hyra/lokal, säkerhet, 
övriga brott och marknadsföring från de totala externa kostnaderna. 

Metod och källor
De övergripande kategorierna och fördelningen mellan 
dessa kommer från Statistiska Centralbyråns Företag-
senhet. Statistiken och nyckeltalen gäller år 2017.

Utöver detta har ett antal olika källor använts för att hitta 
information om olika kostnadsposters storlek. Dessa har 
sedan bearbetats för att kunna redovisas som andel av en 
hundrakronorssedel. 

Viktigt att ha med sig är att kostnadsfördelningen på över-
gripande nivå kommer från SCB och att den övergripande 
nivån inte påverkas delkomponenternas storlek. För att 
exemplifiera: om svinnet skulle visa sig vara 2,80 kr per 
hundralapp i stället för 1,40 kr skulle varans inköpspris 
fortfarande utgöra 63,90 kr per hundralapp. 


