
Hur fördelas en hundralapp mellan  
livsmedelskedjans olika aktörer?

Mathundringen



Begrepp och förklaring:
BÖNDER: Bönder är i beräkningen både svenska och utländska 

bönder. Varuutbud i svenska livsmedelsbutiker består av både 

svenska och importerade varor. Förklaringen till det är att flertalet 

av de varor som konsumenterna efterfrågar inte odlas eller 

produceras i Sverige, eller inte finns i tillräcklig utsträckning. 

INDUSTRIN: Med livsmedelsindustrin avses företag som förädlar 

livsmedel, verksamma både i Sverige och utomlands. 

GROSSISTER: Grossistföretag kan vara företag som importerar 

en viss vara som sedan säljs vidare till handeln, eller ett företag 

som ägs av ett antal olika handlare för att kunna köpa in större 

volymer av varor till bättre priser, och det kan handla om ett 

företag med lokala kontakter handlaren saknar. Gemensamt för 

grossister är att de låter handlaren, jordbrukaren och industrin 

hitta varandra. Antalet grossister varierar för olika varor och kan 

uppgå till flera, både svenska och utländska, grossister innan 

de når butiken. Några av dagligvaruhandelsaktörerna i Sverige 

återfinns även i grossistledet då deras organisation och/eller 

bolag är uppdelat på verksamheter både inom försäljning i butik 

och grossistverksamhet.

BUTIKER: Med butik avses livsmedelsbutiker verksamma i 

Sverige. De är till antalet cirka 3 100 stycken och finns från norr 

till söder. Butiksformaten varierar från stora butiker till mycket 

små lanthandlare. 

STATEN/MOMS: Momssatsen på livsmedel är idag 12 procent, 

men då ett flertal andra artiklar som säljs i livsmedelsbutiker 

har en momssats på 25 procent är den genomsnittliga momsen 

i livsmedelshandeln 14,2 procent. Detta är därför den momssats 

som ligger till grund för beräkningarna. Om slutpriset på en vara 

är en hundralapp innebär det att momsen utgör 12,4 kronor av 

priset till konsument. 

Mathundringen
En vara som konsumenten möter i butiken (fysisk eller e-handel) har  
passerat ett antal olika led innan den väl hamnar där. Exempel på aktörer 
som hanterar varor innan de slutligen hamnar i butik är jordbrukare,  
livsmedelsindustrin och grossister, både svenska och utländska. 

Med utgångspunkt i en hundralapp har HUI gjort en beräkning över  
hur försäljningen fördelas mellan de olika aktörerna i livsmedelskedjan  
samt hur mycket som går till staten i form av moms.

12,40 kr Staten 
Momsens andel  
av matpriset

23,60 kr  Butiken 
Butikernas andel
av matpriset

23,60 kr  Grossisten 
Grossisternas andel 
av matpriset 
(svensk och utländsk) 

22,20 kr  Industrin 
Industrins andel  
av matpriset 
(svensk och utländsk) 

18,20 kr  Bonden 
Böndernas andel  
av matpriset 
(svensk och utländsk) 



Metod och källor

Beräkningarna i rapporten baseras på statistik och 
nyckeltal från Statistiska centralbyråns Företagsenhet. 
Statistiken och nyckeltalen avser år 2017. 

Andelarna presenteras för livsmedelshandeln, vilket 
inkluderar företag inom SNI-koderna 47.11 (Detaljhandel 
med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak) 
och 47.2 (Specialiserad butikshandel med livsmedel, dry-
cker och tobak) exklusive 47.25 (Systembolag). Grossist-
företagen/partihandeln inkluderar företag inom SNI-ko-
den 46.3 (Partihandel med livsmedel, drycker och tobak). 

Böndernas samt industrins andel har räknats fram uti-
från LRF:s Vem får vad 2018 som grund. Utöver detta har 
import, som står för 50 procent, inkluderats. 


