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Abstract 
Over the past ten years, retail has undergone major structural changes through digitization, growing e-com-
merce and international competition. One view is that retail sector has struggled to maintain profits and 
profitability in recent years as a result of these changes. But there also exists another view, supported by em-
pirical studies, claiming that the development of profit and profitability in general has been rather favorable. 
This view acknowledges that there are individual companies and parts of the sector that struggles to survive 
in the new landscape, but emphasizes that it is to be expected in a typical market economy undergoing rapid 
structural change.

This report analyzes profit and profitability development during the period 2008 – 2017. It confirms a more 
balanced picture of the development. The profits have increased, regardless of whether you measure in fixed 
prices or in current prices. The same applies to profitability (measured in operating margin), which has also 
increased. 2017 is the second best year after the record year 2016. Divided into sub-sectors, it is the retail 
with durable goods that has had the strongest development. It has propelled the positive profit and profi-
tability trend. This could be considered surprising given that retail with durable foods is often assumed to 
be particularly burdened by pressure from structural change and e-commerce. In terms of company sizes, 
it is the largest companies that have increased their profits the most. But even the smallest (1 – 9 employees) 
have increased both profits and profitability. However, the companies in an intermediate segment (10 – 49) 
employees have had a weaker development.

An in-depth study is made on the relationship between personnel costs and profits. Here are also two oppo-
site views. Most commonly, personnel costs are looked upon as a burden, having a negative impact on pro-
fits. But in contrast, personnel costs might as well be looked upon as necessary investments, given that the 
staff is the most valuable resource for companies. During the period we examined in 2008 – 2017, staff costs 
have increased, but profits have increased more. Furthermore, our analysis shows signs of a positive correla-
tion between personnel expense ratios (personnel costs in relation to total operating costs) and profitability 
in terms of operating margins. In the regression analyzes that we have done, there are no clear negative cor-
relations between personnel costs, profits and profitability. This generally applies regardless of whether we 
look at the whole or break down the analysis into sub-sectors, or on company sizes. On the contrary, with 
the exception of certain company-sizes, the analyzes show a positive correlation between personnel costs 
and profits / profitability.

Simply put, three general patterns can be discerned in the consolidation and profit development of the retail 
sector in recent years. First, the large and medium-sized companies (over 50 employees) have increased the 
market shares, while increasing profits and profitability. This is somewhat expected due to economies of 
scale. Secondly, we have the smallest companies (1 – 9 employees) with shrinking market shares, but yet an 
increase in both profitability and profits in SEK. This is a striking development, most likely explained by 
an exclusion of unprofitable and less productive companies. Third, we have an intermediate layer (10 – 49 
employees) with a weaker development both in terms of market shares and profitability. These companies 
are to be closely monitored in the years to come in order to analyze patterns in the development and causes 
of these patterns. 

In the Swedish model, maintaining good wages and conditions is a necessary part of creating a transfor-
mation pressure to stimulate structural change. In this perspective, it is thought-provoking that structural 
change is ongoing and still requires a pressure from the personnel cost side. In the long run, this will proba-
bly contribute to a to better development for both employees and companies.
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Sammanfattning
Handeln har under de senaste tio åren genomgått stora strukturella förändringar genom digitalisering, 
växande e-handel och internationell konkurrens. Hur branschens vinster och lönsamhet utvecklats har 
det funnits två bilder av. En uppfattning som tidigare dominerade var att strukturomvandlingen ledde till 
pressad lönsamhet och att det orsakades av höga kostnader – bland annat för personal. Senare analyser har 
dock tonat ner detta ”dystra” scenario. En motsatt uppfattning har varit att vinsterna i handeln har utveck-
lats positivt generellt, men att det givetvis fanns enskilda företag och branscher som haft problem. Det har 
dock i detta perspektiv setts som en naturlig utveckling i en marknadsekonomi som är under snabb struktu-
rell förändring.

I denna rapport analyseras vinst- och lönsamhetsutvecklingen under perioden 2008 – 2017. Den bekräftar 
en mer nyanserad bild av utvecklingen. Vinsterna i kronor räknat har ökat, oavsett om man mäter i fast 
pris/omsättning eller i löpande. Detsamma gäller lönsamheten (mätt i rörelsemarginal) som också ökat. 
2017 är det näst bästa året efter rekordåret 2016. Uppdelat på delbranscher är det sällanköpshandeln som 
gått starkast och varit drivande i den positiva vinst- och lönsamhetsutvecklingen. Det är överraskande med 
tanke på att just denna bransch ofta framställs som mest pressad av strukturomvandling och e-handel.  Sett 
till företagsstorlekar är det de största företagen som ökat sina vinster mest. Men även den allra minsta (1 – 9 
anställda) har ökat såväl vinster som lönsamhet. Företagen i ett mellansegment (10–49) anställda har dock 
haft en sämre utveckling.

En fördjupning görs om relationen mellan personalkostnader och vinster. Här finns två motsatta upp-
fattningar. Den första och mest vanliga är att betrakta personalkostnader som just kostnader som har 
negativ inverkan på vinster. Den andra är att se personalkostnader som nödvändiga investeringar eftersom 
personalen är den mest värdefulla resursen för företag. Under den period vi undersökt, 2008 – 2017, har 
personalkostnaderna ökat men vinsterna har ökat mer. I analysen av lönsamhet i termer av rörelsemargi-
naler i relation till personalkostnadskvoter (personalkostnader i relation till totala rörelsekostnader) får 
vi liknande resultat. I de enkla sambandsanalyser som vi gjort finns inga tydliga negativa samband mellan 
personalkostnader, vinster och lönsamhet. Det gäller generellt oavsett om vi tittar på helheten eller bryter 
ner på delbranscher, eller på företagsstorlekar. Tvärtom visar analyserna generellt, med undantag för vissa 
företagsstorlekar, ett positivt samband mellan personalkostnader och vinster/lönsamhet. 

Branschens konsolidering och vinstutveckling är grovt sett tredelad under perioden. För det första har de 
stora och medelstora företagen (över 50 anställda) både ökat sina marknadsandelar och samtidigt haft en 
god vinstutveckling. Det kan man vänta sig till följd av de stordriftsfördelar som finns. För det andra har 
vi de allra minsta företagen (1 – 9 anställda) som minskat sin marknadsandel men ändå klarat av att öka 
såväl lönsamhet som vinster i kronor. Här har det sannolikt skett en utslagning av olönsamma och mindre 
produktiva företag. För det tredje har vi ett mellanskikt (10 – 49 anställda) där man både tappat marknads-
andelar och haft en försvagad lönsamhetsutveckling. 

I den svenska modellen är upprätthållande av goda löner och villkor en nödvändig del av att skapa ett om-
vandlingstryck för att stimulera fram strukturomvandling. På sikt leder det till en bättre utveckling för både 
anställda och företag.
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Kapitel 1. Vinster, lönsamhet och personalkostnader

1.1 Olika bilder av lönsamheten i handeln

Handeln är en bransch som de senaste åren har haft en stark strukturell omvandling. Digitalisering, växan-
de e-handel, ändrade konsumtionsmönster och organisatoriska förändringar har satt press på äldre struk-
turer (Carlén & Rosenström 2018). En konsekvens av detta brukar beskrivas som att handeln genomgått  
en ökad konsolidering. 

Det har ibland gjorts gällande att denna strukturella förändring har fört med sig en ökad konkurrens som 
inneburit en tilltagande lönsamhetsproblematik i branschen. En ofta förekommande förklaring har varit  
att företagens kostnader för inköp, löner och hyror har gått upp samtidigt som konkurrensen tilltagit och 
priserna inte kunnat höjas i motsvarande grad. För några år sedan var denna beskrivning av en pressad 
bransch helt dominerande. Några illustrativa exempel ur affärspressen kan tjäna som exempel. 

I november 2014 får vi under rubriken ”Minskade marginaler pressar svenska företag” veta att Svenskt  
Näringslivs konjunkturrapport visar att företagens vinstmarginaler fortsatt att försvagas och att  
”Detaljhandeln lider av tunna marginaler som gör det svårt att mäkta med nödvändiga investeringar”  
(Dagens Handel, 2014).

I juli 2015 finns i en artikel med rubriken ”Dubbelt så många varslade i handeln” en uppfattning om att  
”Näthandel och prispress minskar lönsamheten och tvingar fram uppsägningar”, samt att ”Den pågående 
strukturomvandlingen med digitalisering och prispress minskar lönsamheten” (DN 2015).

I juni 2016 i en analyserande artikel i Dagens Industri med rubriken ”Tuff utmaning för handeln” får vi läsa 
att ”Trots rekordförsäljning inom den svenska detaljhandeln de senaste tre åren står vinsterna och stam-
par”, samt att ”Den fallande vinstmarginalen beror på allt hårdare konkurrens där inte minst e-handeln har 
spelat en avgörande roll” (DI 2016).

Denna negativa bild av handelns lönsamhetsutveckling har dock de senaste åren blivit mer nyanserad 
genom rapporter som mer seriöst analyserat utvecklingen. Det visade sig nämligen att åren 2014, 2015 och 
2016 – tvärtemot vad ovanstående artiklar signalerade – var år då lönsamheten och marginalerna ökade. 
Även om det naturligtvis funnits enskilda företag eller vissa delbranscher som haft en pressad situation  
så har lönsamheten i branschen som helhet haft en positiv utveckling. Då såväl företag som delbranscher 
utvecklas olika finns också behov av att se mer fördjupat på utvecklingen med avseende på såväl lönsam-
hetsmått, delbranscher och företagsstorlekar (se Carlén & Rosenström 2016, 2017, Svensk Handel 2018).  

Trots denna nyansering finns fortfarande bilden av en bransch med pressade marginaler levande hos många 
aktörer, såväl inom som utanför handelsbranschen. Det finns därför många goda skäl att fortsätta under-
söka handelsbranschens utveckling och lönsamhet ur olika synvinklar. I den här rapporten kommer frågan 
om branschens ekonomiska utveckling och lönsamhet analyseras med utgångspunkt från senaste data från 
SCB, och utifrån några särskilda perspektiv. Rapporten kommer fokusera på tre bärande områden för att 
fördjupa lönsamhetsanalysen. 

1. Vinst- och lönsamhetsutveckling över tid: Kan handeln betraktas som en pressad bransch ur vinst-  
  och lönsamhetssynpunkt eller är utvecklingen över tiden snarare god? Hur ser det ut om vi   
  analyserar över delbranscher och företagsstorlekar?

2. Relationen personalkostnader och lönsamhet: Vilka samband finns mellan personalkostnader och  
  lönsamhet? Är högre personalkostnader alltid något som kan ses som kostnadsproblem som ger   
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  lägre lönsamhet? Eller kan det ses mer som investeringar i personal vilket kan leda till en positiv   
  ekonomisk utveckling?

3. Konsolidering: Har branschen konsoliderats? Och i så fall i vilken utsträckning har det skett?   
  Vad har det för betydelse för branschen och dess lönsamhet? 

Frågan om konsolidering är central för att förstå hur helt olika uppfattningar om handelns lönsamhet kan 
uppstå. Exempelvis kan ett fokus på enskilda företags lönsamhetsproblem och konkurser skapa en bild av 
en bransch i kris. Likaså om vissa delbranscher, exempelvis elektronik- eller klädeshandel, under någon 
period uppvisar brister i lönsamhet. Men många gånger kan detta också vara exempel på en pågående kon-
solidering och en naturlig utveckling i en kapitalistisk marknadsekonomi. 

När olönsamma företag slås ut leder det till kris, ökad osäkerhet och påfrestning för såväl ägare som an-
ställda i företaget. Det är något som man ska ha respekt för. Samtidigt är utslagning av olönsamma företag 
en del av strukturomvandlingen vilket funnits i fokus för fackliga ekonomiska analyser allt sedan Gösta 
Rehn och Rudolf Meidner lanserade Rehn/Meidnermodellen i början av 1950-talet. Företag som inte klarar 
av produktivitetskrav och de löner som förhandlas fram ska slås ut och arbetskraften ska få goda omställ-
ningsmöjligheter för att kunna få arbete i mer produktiva företag och branscher. Att förstå konsolideringen 
som en del av strukturomvandlingen är därför också att förstå lönsamhetsutvecklingen. Alternativet att 
sänka löner för att rädda olönsamma företag har aldrig varit en framgångsrik strategi – däremot kan natur-
ligtvis offentliga överbryggande stöd vid konjunkturella svackor ibland vara nödvändiga.    

Frågan om personalkostnaders inverkan på den ekonomiska utvecklingen i en bransch har tidigare inte rönt 
särskilt stor uppmärksamhet i den svenska kontexten. En vanlig uppfattning – som bland annat uttryckts 
bland dem som haft en ”dyster” bild av handelns lönsamhetsutveckling – är att ökade personalkostnader i 
grunden är en kostnad och något negativt för lönsamheten. 

Ett exempel på detta kan hämtas från hur rapporter om handelns lönsamhet presenteras av företaget LRF 
konsult (LRF 2014, 2018). I en undersökning om handelns lönsamhet från 2015 säger rapportförfattaren i 
ett pressmeddelande att:

”Den här perioden har faktiskt bruttomarginalen för företagen inom handeln ökat, men trots detta sjun-
ker lönsamheten och det beror på ökade personalkostnader, vilket i sin tur kan vara en följd av den höjda 
arbetsgivaravgiften för unga.” 

I en annan undersökning LRF konsult från 2018 om handelns lönsamhet så får vi reda på att: 

”Årets lönsamhetsökning förklaras i första hand av en minskning av de totala kostnaderna, mätt som 
andel av omsättningen, med 0,3 procentenheter, främst är det personalkostnadernas andel som har sjun-
kit med 0,2 procentenheter.”

Det som är gemensamt för dessa båda inlägg är att de något slentrianmässigt förklarar lönsamhetsföränd-
ringen med hänvisning till personalkostnader. Till och med i det första fallet spekuleras i den höjda arbets-
givavgiften för unga. Det är dock alltid så att personalkostnaden ses som något negativt för lönsamheten. 

Kostnader för löner, arbetsgivaravgifter, kompetensutveckling, trivsel mm ses i så fall endast som just kost-
nader som bör minimeras för att maximera vinster och lönsamhet. Men att det förhåller sig så bör inte tas 
för givet. Då personalen är den allra viktigaste resursen för att företag över huvud taget ska kunna överleva 
och växa kan tvärtom allt för slimmad bemanning och pressade personalkostnader leda till sämre försälj-
ning och lönsamhet. Därför är ett inslag i denna rapport att förutsättningslöst analysera olika samband 
mellan personalkostnader och lönsamhet. 
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Det är alltid viktigt att förstå branschens ekonomiska utveckling sett i ljuset av de förändringar som bran-
schen genomgår i form av tilltagande digitalisering och framväxt av multi- och omnikanaler. En förståelse 
för branschens ekonomiska utveckling över tiden ger en bättre beredskap för att möta framtiden. Det gör 
också förståelsen av hur företag bör se på investeringar i personalen. De närmaste åren går vi sannolikt in i 
en lågkonjunktur som kan tänkas hämma handelns tillväxt och ställa företag inför utmaningar med avseen-
de på att upprätthålla en långsiktig positiv ekonomisk utveckling. En ökad medvetenhet om konsumtionens 
klimatpåverkan kan också komma att påverka handelns utveckling. Företag kommer att behöva investera i 
att bli mer klimatsmarta och en fortsatt tillväxt av second hand är trolig (Rosenström, 2019a och b). 

1.2 Data, metoder och definitioner

Rapporten behandlar primärt branschens vinster, lönsamhet och strukturella utveckling sedan 2008 då SCB 
gjorde om branschkoderna. Således sträcker sig studien över år som är jämförbara och samtidigt över en så 
lång historisk period att det går att urskilja mönster över tiden. Perioden är varken för kort för att kunna 
dra generaliserade slutsatser eller så lång att den inkluderar data som saknar relevans för att förstå handeln 
idag. Tidsperioden täcker lågkonjunktur och högkonjunktur. För att få en så bred bild av branschens ut-
veckling som möjligt bygger analysen inte bara på jämförelser mellan startår och slutår. Vi analyserar även 
utvecklingen över tiden och sätter nuläget i relation till den genomsnittliga utvecklingen under perioden.  

Den statistiska basen för uträkningar är företag med anställda inom SCBs branschnyckeltalspopulation 
som med sina avgränsade urvalskriterium bland annat utesluter företag som i princip saknar omsättning 
och företag som är holdingbolag utan egentlig försäljningsverksamhet.1  Rapporten avgränsas också till att 
fokusera på kostnader, intäkter och resultat som redovisningsmässigt räknas till själva rörelsen. Därtill är 
rapporten avgränsad till att analysera utvecklingen i företag med anställda. 

Sammantaget innebär detta att denna rapport inte har som fokus att belysa alla vinster och all typ av vinst 
som tillfaller svenska handlare. Fokus ligger på redovisade rörelseposter i företag med anställda som bedri- 
ver handel i Sverige. Med detta utelämnas betydande intäkter och vinster som är resultatet av branschens 
värdeskapande. Bland annat utelämnas alla handelns finansiella intäkter och vinster som är hänförlig till 
handelsverksamhet men som återfinns i andra bolag på grund av koncernstrukturer och bolagsupplägg. Även 
de vinster som tillfaller på grund av ”export” genom royaltyintäkter från butiker i andra länder utesluts. En 
analys som försöker beakta alla handelns vinster genomfördes 2016. (Carlén & Rosenström, 2016). 

Syftet med att göra denna snävare avgränsning är att kunna slå fast hur handeln har utvecklats genom att 
fokusera på själva kärnverksamheten. Visar det sig att utvecklingen är positiv även under dessa förutsätt-
ningar är generella slutsatser om att branschen har en mer gynnsam utveckling starkare. Att göra en analys 
som omfattar alla vinster och allt värdeskapande som detaljhandelsföretag gör är allt mer komplext. Detta 
beror bland annat på att många företag som ansamlar vinst som ett resultat av detaljhandel inte räknas som 
detaljhandelsföretag i statistiken. Det är viktigt att det inom branschen förs en diskussion om hur man på 
bästa sätt kan analysera och visa på vad handeln faktiskt bidrar med till samhället.

Avgränsningen gör att vi också fokuserar på två särskilda vinstmått. Det ena är rörelsevinsten (rörelseresul-
tatet) som visar hur mycket som återstår i kronor av försäljningsintäkterna när kostnaderna för verksam-
heten dragits bort. I dessa ingår personalkostnader, inköpskostnader och andra driftskostnader. Detta vinst-
mått visar vinsten i kronor. För att undvika att branschens pris- och omsättningstillväxt påverkar analysen 
använder vi Detaljhandelsindex (DHI) – ett mått på omsättningen – som deflator. Det betyder att vi räknar 
om tidigare år till 2017 års pris- och omsättningsläge. 
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Det andra måttet är rörelsemarginalen som är rörelseresultatet delat med nettoomsättningen. Det är ett  
lönsamhetsmått. I kapitel 2 redogörs lite mer utförligt för hur man ska tänka kring dessa mått.

Avgränsningen gör också att vi medvetet avstår från kapitalavkastningsmått på vinst. Dessa är mer an- 
vändbara när även finansiella intäkter och inte minst holdingbolag finns med. Vi får inte heller med de  
vinstökningar som skett genom bolagsskattesänkningarna under perioden, eftersom dessa är vinster efter 
skatt inklusive finansiella poster. Med rörelsevinst och rörelsemarginal får vi ändå en god bild av hur han-
delns kärnverksamhet utvecklats. Vi är dock väl medvetna om att alla vinster inte finns med.    

I rapporten analyseras branschen aggregerat, men också uppdelat på olika företagsstorlekar för att kunna 
se hur generaliserbara de övergripande slutsatserna är. Det övergripande mönstret är intressant, men det är 
samtidigt viktigt att förstå hur utvecklingen ser ut för olika företag som bedriver verksamhet under olika 
förutsättningar. 

I analyser som analyserar handelsmarknaden utifrån företagsstorlek följer rapporten SCBs officiella indel-
ning av företagsstorlekar.

Mikroföretag (1 – 9 anställda)

Småföretag (10 – 49 anställda)

Medelstora företag (50 – 249)

Stora företag (250+)

Inom ramen för dessa storlekskategorier gör vi analyser som är ännu mer finfördelade för att med en så stor 
precision som möjligt kunna beskriva hur handeln har utvecklats de senaste åren. Resultaten för enskilda år 
kan påverkas av att företag växer eller krymper i termer av antalet anställda, men de övergripande mönstren 
av utveckling inom företagsstorlekar är likväl intressanta för att förstå den ekonomiska utvecklingen för 
branschens företag.

I rapporten analyseras också branschen uppdelat på dagligvaror och sällanköp, vilket adderar en dimension 
till tidigare branschanalyser i Handels rapportserie. En sådan analys har möjliggjorts av mer finfördelad 
data från SCB också med avseende på branschkod. Att analysera branschen uppdelat på dagligvaror och 
sällanköp är relevant inte minst mot bakgrund av att sällanköpsbranschen under en längre tid har hävdats 
vara pressad och tyngd av viktande lönsamhet, medan dagligvaruhandelns utveckling har beskrivits som 
mer gynnsam. Rapportens uppdelning möjliggör en genomlysning som utvärderar om detta är ett perspek-
tiv på branschens utveckling som har ett hållbart empiriskt stöd.

Kapitel 2. Vinstläge och lönsamhet i detaljhandeln
Även om bilden av handelns vinst- och lönsamhetsutveckling blivit mer modifierad så finns i allmänhet två 
riktningar som lyfts fram. Den ena pekar på handeln som en bransch där lönsamheten är pressad av struk-
turomvandling och ökande e-handel. Den andra är en bild av en bransch som klarar av strukturomvandling-
en väl och dessutom generellt har en god lönsamhetsutveckling. Kan handeln betraktas som en krisbransch 
ur vinst- och lönsamhetssynpunkt eller är utvecklingen över tiden snarare god?

Inledningsvis behandlas vinstutvecklingen, därpå lönsamhetsutvecklingen. Analysen görs både på handeln 
i sin helhet och uppdelat på olika företagsstorlekar för att undersöka generaliserbarheten i de övergripande 
slutsatserna. Kapitlet undersöker även utvecklingen inom handelns med avseende på sällanköp och daglig-
varor. Det är särskilt intressant i ljuset av uppfattningen om att sällanköpshandeln varit pressad ur vinst- 
och lönsamhetssynpunkt. 
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2.1 Vinst, lönsamhet och marginaler        
När ett företags ekonomiska prestation diskuteras beskrivs den oftast i termer av försäljning (omsättning), 
vinst och lönsamhet. Begreppsanvändningen kan ibland leda till förvirring och slutsatser som dras kan vara 
svåra att tolka när man försöker avgöra om ett företag eller en bransch går bra ekonomiskt. Det är därför 
nödvändigt att förstå de olika måtten och vilken funktion de fyller.

Det talas ofta om huruvida ett företag eller en bransch är ”lönsamt/lönsam”. Med det brukar man mena att 
företaget går med någon form av vinst. Sett ur ett längre perspektiv är det svårt att beskriva en verksamhet 
som framgångsrik oavsett hur mycket som säljs om den inte går ihop ekonomiskt. I den meningen är det 
nödvändigt för ett företag att vara lönsamt. Att vara lönsam är att gå med vinst och i den här rapporten 
kommer vi att analysera ”rörelsevinst” (rörelseresultat). Det är helt enkelt skillnaden mellan företagets 
intäkter och kostnader i basverksamheten. I detta ingår inte vinster från finansiella poster.

Något annat som är vanligt när man talar om ekonomisk prestation är hög eller låg ”lönsamhet”. Detta kan 
förvirra eftersom man oftast då inte avser om vinster är stora i kronor räknat. Bedömningen av hög eller 
låg lönsamhet grunder sig istället i regel på huruvida vinsten är stor i förhållande till vad man säljer (om-
sättning). Det är således ett marginalmått. I den här rapporten analyserar vi rörelsemarginalen som sätter 
rörelsevinsten i relation till omsättningen. 

Inte sällan läggs en stor tonvikt vid huruvida lönsamheten är hög eller låg när det ska avgöras om det går 
bra ekonomiskt. Ett företag som är lönsamt och har en hög lönsamhet kan beskrivas som framgångsrikt. 
Tyvärr är detta en förenkling som kan leda till en del skeva slutsatser. Om det finns två företag som är helt 
likvärdiga varandra, med enda skillnaderna att de har olika omsättning på grund av rent strukturella skäl 
och olika grad av kostnadseffektivitet är rörelsemarginalmåttet användbart. Rörelsemarginalen visar då 
graden av lönsamhet. Effekten av att det ena företaget har en större vinst i kronor räknat bara för att det är 
större rensas ut, vilket gör de båda företagen lätta att jämföra. Tyvärr finns det få exempel i verkligheten på 
en sådan perfekt jämförbarhet och då kan rörelsmarginalen som ensamt mått på ett företags framgång bli 
problematiskt. För att förklara varför tar vi två exempel:

I exemplet har företag B betydligt högre lönsamhet än företag A, men som exemplet tydligt visar vore det 
oerhört förenklat att beskriva det som företaget som går bäst. I företag A är lönsamheten låg, men vinsten stor 
i kraft av en stor omsättning. Företaget skulle kunna dubblera sin lönsamhet, men skulle då halvera sin vinst 
på grund av en minskad efterfrågan. Om företaget ska maximera vinsten bör ökad lönsamhet således inte vara 
målbilden eftersom att den höga omsättningen som drivs av att kunna sälja stora volymer genererar god vinst. 

Företag B:

Vara: 
Säljer jacuzzin i ett absolut premiumsortiment

Rörelsemarginal:   15 %
Omsättning:   10 mkr
Rörelsevinst:                  1,5 mkr

Affärsidé: 
Sälja varor till en begränsad kundkrets som har en stor be-
talningsvilja inom en nischmarknad. Kundunderlaget räcker 
för att gå med stabil vinst år efter år, men förutsättningarna 
för att växa väsentligt är begränsade inom ramen för befint-
lig affärsidé. Omsättningen skulle visserligen kunna öka med 
50 % genom fler realisationer men rörelsemarginalen skulle 
minska till 9 %. 

Företag A

Vara: 
Säljer hushållsartiklar och köper in i stora volymer

Rörelsemarginal:               1 %
Omsättning:   1000 mkr
Rörelsevinst:       10 mkr

Affärsidé: 
Sälja stora volymer snabbt till en så bred kundgrupp som 
möjligt av ett varuslag där kunder är priskänsliga.   
Det skulle gå att dubbla rörelsemarginalen till 2 % men  
då skulle försäljningen sjunka med 50 %.
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I företag B är däremot den höga lönsamheten en stark förklaring till att företaget är vinstgenererande. 
Förutsättningarna att nå samma vinstnivåer som i företag A saknas, men en sådan strävan ligger heller inte 
inom ramen för affärsidén. Idén bygger på att sälja till en begränsad kundkrets inom en nisch där betal-
ningsviljan är hög. Möjligheten att sälja mer och att nå en större kundkrets finns visserligen, men den 50% 
ökningen av omsättning som är möjlig skulle kosta så mycket i tappad rörelsemarginal på grund av realisa-
tioner att det minskar vinsten.

Exemplen illustrerar att olika företag långsiktigt kan nå högre vinster på olika sätt utifrån olika förutsättning-
arna. Givetvis finns i en bransch en strävan att ha en så hög lönsamhet som möjligt, men det går inte att ta för 
givet att högre lönsamhet maximerar företagets vinster, vilket normalt är ett övergripande mål för en närings-
verksamhet. I perioder av intensiv omvälvning behöver inte heller vinst vara det övergripande målet. Då kan 
omsättning som slår vakt om marknadsandelar vara viktigare än vinst för överlevnad i det långa loppet.  

Sammantaget innebär det att flera perspektiv och flera mått behövs för att bedöma hur det går för branschen. 
Det är syftet med de analyser som görs i rapporten. Ett ensidigt fokus på lönsamhet är problematiskt. 

2.2 Vinstläge och rörelsevinst i detaljhandeln

2.2.1 Detaljhandeln, dagligvaror och sällanköp

Vinst uttryckt i kronor är det mest grundläggande måttet på om en bransch går bra eller inte om vi ser 
det över längre tid. Ett särskilt metodproblem när man vill visa en vinstutveckling i kronor över tid är att 
omsättningen ökar i såväl volym som i priser över åren. Det kan bero på att marknaden växer på grund av 
befolkningsökning och högre inkomster, eller att priserna ökar. Om marknaden växer och priserna ökar så 
leder det till att vinsterna i kronor ökar. För att så korrekt som möjligt jämföra över åren används därför ett 
index som utgår från 2017 års omsättning - DHI.   

I diagrammet visas utveckling i löpande och fasta siffror med utgångspunkt från 2017 års omsättning och 
priser. Eftersom det är 2017 års omsättning så ökar vinsterna i något mindre takt, eftersom vinsterna i  
början av perioden räknas upp. Rörelsevinsten inom detaljhandeln har ändå en uppåtgående trend mellan 
2008 och 2017. Den ökade något under finanskrisåren när de flesta andra branscher hade problem. Sedan 
sjönk vinstnivåerna fram till 2012 för att sedan öka till rekordåret 2016. För 2017 faller det tillbaka lite men 
2017 års vinst är ändå det näst bästa året och är 50% högre än vinstläget 2008. 
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Sett till utvecklingen i kronor har vinstutvecklingen inom handeln varit positiv över tiden, men hur ser det 
ut om vi betraktar de utifrån sällanköp och dagligvaror? Handeln delas ofta in i de övergripande kategorier-
na dagligvaror och sällanköpsvaror. Som dagligvaror räknas vanligen sådant som hos en konsument genom 
vardagligt bruk förbrukas under en kortare tid. Ibland sätts ett likhetstecken mellan livsmedel och daglig-
varor. Det är en förenkling eftersom förbrukningsvaror såsom toalettpapper och schampo också normalt 
räknas som dagligvaror. En mer korrekt tumregel är att dagligvaror är förbrukningsvaror som återfinnas i 
livsmedelshandeln och att övriga varor är att betrakta som sällanköpsvaror .2  

Vad visar en genomlysning av vinst och lönsamhetsutvecklingen inom handeln uppdelat på vad som statis-
tiskt kan härledas till dagligvaruhandel respektive sällanköpshandel?  Sällanköpshandeln har länge beskri-
vits som en pressad del av handeln, medan dagligvaruhandeln har uppgetts ha en mer stabil utveckling. I 
vilken mån är det är en korrekt beskrivning sett över tiden? Med tanke på det fokus som varit på den hårt 
pressade sällanköpshandeln så kunde vi förvänta oss en sämre utveckling på det området. Men det går inte 
att utläsa detta ur statistiken. Vinstutvecklingen har tvärtom varit positiv över tiden.

Vinsten i sällanköpshandeln har konstant varit högre än vinsten i dagligvaruhandeln. Det är i och för sig 
inte konstigt sett till att det är en större bransch. Men vad som är särskilt intressant är att kurvorna rör sig 
ganska parallellt fram till 2014. Sedan accelererar vinstutvecklingen inom sällanköpshandeln. Vinsterna har 
därefter legat betydligt högre inom sällanköp än bland dagligvaror, vilket kan förvåna mot bakgrund av att 
sällanköpsbranschen under perioden har beskrivits som mer pressad.

2017 innebar dock en minskad vinst inom sällanköpshandel, men vinsten är likväl jämförelsevis hög. Sedan 
2008 är vinsten mer än fördubblad och 2017 innebär en vinst som ligger över den genomsnittliga vinsten  
under perioden som vi undersöker. 2017 års vinstläge ligger drygt 3 miljarder över den genomsnittliga 
årsvinsten mellan 2008 – 2016, vilket illustrerar att 2017 hade jämförelsevis höga vinster utan att vara ett 
rekordår. Även sett ur ett längre perspektiv är vinstutvecklingen de senaste åren god och vinsten 2017 hög. 

2 Det finns dock varor och delbranscher som ligger i gråzoner mellan att kunna betraktas som sällanköp och dagligvaror och dessut-
om en analysproblematik som beror på  att det finns butiker som har både omfattande dagligvaru- och sällanköpsförsäljning som 
inte åtskiljs i redovisningen. För att komma så nära en rättvisande bild som möjligt har vi avgränsat dagligvaruhandeln på en mer 
finfördelad SNI-nivå till att omfatta företagen som har en huvudsaklig försäljning av det som räknas som dagligvaror sett utifrån 
kriteriet att det är varor som kan återfinnas i en livsmedelsbutik. Övriga branscher räknas till sällanköp, med undantag för rena 
e-handelsföretag som inte kan separeras med avseende på dagligvaror och sällanköp. Bensinhandel ligger ur branschsynpunkt i en 
gråzon och räknas i vår sammanställning som sällanköpshandel. Även med bensinhandeln exkluderad är mönstret i lönsamhetsut-
vecklingen densamma och lönsamheten 2017 är likväl bland de högsta under perioden, men marginellt lägre.  
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Av diagrammet framgår det också att även sällanköpshandelns vinst 2017 överstiger genomsnittet, men 
dessutom att sällanköpshandelns vinst överstiger snittet betydligt mer än dagligvaruhandelns motsvarande 
räknat i kronor. Detta innebär sammantaget att sällanköpshandeln under perioden stärkt sin position som 
vinstgenerator inom detaljhandeln.

En allt större del av detaljhandelns vinster har kommit från sällanköpshandeln. 2017 låg sällanköpshan-
delns andel av rörelsevinst på 65 procent att jämföra med 61 procent för genomsnittet under perioden. 
Vinstandelen överstiger snittet med 4 procentandelar.  Sällanköpshandelns har således stått för en allt större 
andel av handelns vinster och 2017 års vinstandel ligger högre än vad som är brukligt. Likväl har vinsterna 
ökat även inom dagligvaruhandel men mindre än inom sällanköp.

2.2.2 Vinster och företagsstorlekar
För att förstå de vinster som genereras inom detaljhandeln är totalen intressant. Den visar om branschen 
har långsiktiga problem eller inte. Om syftet däremot är att förstå om utvecklingen är mer generell behöver 
en något mer finfördelad analys göras. Teoretiskt skulle de ökade sammanlagda vinsterna inom handeln 
kunna vara resultatet av ett fåtal större företags ökande resultat, medan mindre bolag som utgör merparten 
av handelns företag har en nedåtgående vinsttrend. En mer finfördelad analys över företagsstorlekar visar 
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dock att inte bara de största företagen har haft en positiv vinstutveckling. Förvisso är det storföretagen som 
står för den större ökningen vilket kunde vara väntat med tanke på den konsolidering som skett i branschen.

Men såväl mikroföretag (1 – 9 anställda) som medelstora företag (50 – 249 anställda) har en uppåtgående 
vinsttrend, medan småföretagens (10 – 49 anställda) vinstutveckling har gått i cykler med konsekvensen att 
vinsten är något sämre med 2008. Att mikroföretag har en positiv vinstutveckling är särskilt intressant  
mot bakgrund av att det är en storleksklass som tappat i omsättning under perioden samtidigt som antalet 
företag har minskat. Det finns således företag bland de mindre som faller offer för konsolideringen, men  
för företag som klarar konkurrensen visar det sig att det fnns vinster att hämta.  

Även om de ökade vinsterna inom handeln kan förklaras av en uppåtgående trend inom flera kategorier 
av företag är det tydligt från diagrammet att det är de stora företagen som varit mest drivande i att öka de 
totala vinsterna. När vi jämför 2017 för snittet 2008 –2016 framgår att vinsterna är högre i alla kategorier 
utom för småföretagen (10– 49).
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Givet att olika kategorier av företag har olika vinstnivåer för en typisk vinst kan det vara värdefullt att ock-
så se jämförelsen mellan 2017 och genomsnittet uttryckt i procent:

Vinstförändring 2017 i relation till genomsnitt för perioden

 Mikroföretag 15,1%

 Småföretag -25,3%

 Medelstora företag 72,3%

 Stora företag 25,9%

Särskilt medelstora företag har en vinst som ligger högt över vad som är brukligt 2017,72% högre, men  
även mikroföretag och storföretag sticker ut med vinstnivåer som är 15 respektive 26% över genomsnittet. 
Den övergripande slutsatsen vi kan dra från vår analys är att vinstutvecklingen är generellt sett god inom 
detaljhandeln och att 2017 var ett jämförelsevis bra vinstår utan att vara ett rekordår.

2.3 Lönsamheten i detaljhandeln

2.3.1 Lönsamheten utifrån delbranscher
Vinsterna har generellt ökat mellan 2008 och 2017 inom detaljhandeln. Det behöver dock inte betyda att 
lönsamheten har ökat eftersom omsättningen också har ökat. Om ökade vinster drivs av att handeln har 
lyckats öka omsättningen kan marginalen ha minskat trots ökade vinster. Data visar dock att inte bara 
vinsterna utan också lönsamheten har ökat över tiden:

Det finns en trend av ökad lönsamhet under perioden. 2017 innebär en tillbakagång men det är likväl den 
näst högsta lönsamheten under perioden. Även om vi tittar längre tillbaka i tiden till år 2000 tillhör 2017 års 
rörelsemarginal de högsta årsnoteringarna. I jämförelse med basår 2008 är rörelsemarginalen 2017 nästan 1 
procentenhet högre. Det är ett mått på den ökade lönsamheten under perioden, men vi bör i sammanhanget 
komma ihåg att rörelsemarginalen ett enskilt år kan vara konjunkturberoende. Vill vi förstå om lönsamhe-
ten 2017 är hög eller låg sett över hela perioden med år av såväl hög och lågkonjunktur är det lämpligare att 
jämföra med årsgenomsnittet. 
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Årsgenomsnittet3  för perioden ligger på 2,35 procent vilket innebär att 2017 års lönsamhet är 0,4 pro-
centenheter högre än genomsnittet4. 2017 års lönsamhet var således högre än såväl startårets lönsamhet 
och genomsnittliga lönsamhet och tillhör dessutom de år under 2000-talet som har högst lönsamhet. Mot 
bakgrund av detta kan både den övergripande lönsamhetsutvecklingen och lönsamheten 2017 beskrivas som 
jämförelsevis god. 

De ökade vinsterna inom både dagligvaror och sällanköp är positivt för branschen, men garanterar inte 
att lönsamheten har ökat. Med ökad omsättning kan lönsamheten sjunka trots ökade vinster, varför inte 
lönsamheten ensamt kan användas som kriterium för ekonomisk prestation. Exemplen i föregående kapitel 
visade att företag eller en grupp av företag ibland kan anses ha en god ekonomisk utveckling vid ökade vin-
ster och sjunkande marginal, men om både vinsterna och lönsamheten ökar har vi att göra med ett tydligare 

fall av god prestation. När vi tittar på lönsamhetsutvecklingen inom både sällanköp och dagligvaror ser vi 
att det förhåller sig precis på det sättet. Inte bara vinsterna ökar över tiden utan också lönsamheten:

Både inom dagligvaror och sällanköpshandeln är lönsamhetsutvecklingen positiv över tiden, men det är no-
terbart hur utvecklingskurvorna förhåller sig till varandra. Under de första åren var lönsamhetsutveckling-
en inom dagligvarubranschen och sällanköpsbranschen likvärdig. Lönsamheten låg dessutom ungefär på 
samma nivå i de båda delarna av handeln, men från och med 2014 skiljer sig utvecklingen markant.  Daglig-
varuhandelns lönsamhetsutveckling har bromsats upp och planat ut medan sällanköpshandelns lönsamhet 
har varit tilltagande. Från och med 2014 är det således sällanköpshandeln som drivit upp handelns ökade 
lönsamhet. 

Från och med 2014 ligger sällanköpshandelns lönsamhet betydligt högre än lönsamheten för handeln i sin 
helhet, medan det omvända gäller för dagligvaruhandeln. Det finns inget fog för att sällanköpshandeln 
under perioden ska förknippas med att ha låga marginaler. Sällanköpshandelns marginaler är inte bara 
jämförelsevis höga utan har dessutom blivit betydligt högre än inom dagligvaruhandeln. Denna utveckling 
har dessutom varit möjlig i en tid då omsättningen ökat kraftigt, vilket brukar ha en negativ effekt på hur 
rörelsemarginaler beräknas. 

Ur lönsamhetssynpunkt innebär 2017 dock ett sämre år än 2016 både för sällanköp och dagligvaror. Ut-
vecklingen är svagare inom sällanköp, vilket innebär att den minskade lönsamheten för totala detaljhandeln 

3 Räknat på lönsamheten för ett genomsnittligt år. Jämförelse med aggregerat genomsnitt ger en differens på 0,37 procentenheter.            
4 Differensen är i princip densamma i jämförelse med genomsnittet sedan 2000 
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under året nästan helt kan förklaras av en nedgång inom sällanköp. Det är möjligt att 2016 var toppen på 
en cykel ur lönsamhetssynpunkt, men samtidigt var 2016 ett osedvanligt gott lönsamhetsår, i synnerhet för 
sällanköpshandeln. Men även om lönsamheten 2017 är lägre än föregående år talar vi om nivåer som är 
närmast toppnoteringen under perioden.  Lönsamheten 2017 ligger 1 procentenhet högre än basåret inom 
sällanköp och över 0,5 procentenheter högre inom dagligvaror. Även sett utifrån genomsnittet var 2017 ett 
förhållandevis bra år ur lönsamhetssynpunkt.  

Lönsamheten 2017 ligger över genomsnittet både inom sällanköp och dagligvaror. Den positiva differensen 
är större inom sällanköp, vilket understryker att sällanköpshandeln över tiden har utvecklats till att vara 
drivande i att öka handelns lönsamhet. Den ökande lönsamheten syns inte bara inom sällanköpshandeln 
som helhet utan också uppdelat på en branschnivå.

Generellt har de flesta branscher en bättre lönsamhet 2017 än för genomsnittet. Endast inom heminredning 
(möbler, husgeråd och bygghandel) var lönsamheten marginellt lägre 2017 än genomsnittet för perioden. 
Värt att notera är också att hemelektronikbranschen som under flera år har präglats av en lönsamhetspro-
blematik kopplat till hård konkurrens uppvisar en positiv lönsamhet 2017. Noterbart är även att mode-
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handeln (kläder, skor och accessoarer) har en hög lönsamhet 2017 i förhållande till hela perioden.  Inom 
delbranscherna är utvecklingen från år till år tämligen fluktuerande men sett till det övergripande mönstret 
är 2017 att betrakta som ett jämförelsevis bra år ur lönsamhetssynpunkt.

2.3.2 Lönsamheten utifrån företagsstorlekar     
Hur ser det då ut om vi bryter ner lönsamheten på företagsstorlekar. Vinsterna var 2017 förhållandevis 
goda. Kan även 2017 beskrivas som ett år av förhållandevis god lönsamhet när vi betraktar företagsstor-
lekarna? Skiljer det sig mycket? Svaret är även här att det generellt ser starkt ut med undantag av företag 
med 10 – 49 anställda. Den övergripande goda lönsamheten i jämförelse med genomsnittet kan inte endast 
tillskrivas stora företag. 

Såväl mikroföretag, medelstora företag och storföretag hade 2017 en lönsamhet som överstiger den genom-
snittliga lönsamheten inom kategorin och tillhör de högsta årsnoteringarna. Småföretagen skiljer däremot 
ut sig i negativ bemärkelse, vilket inte är överraskande sett till att vinsten 2017 är lägre än genomsnittet. 

Det går att finfördela data ytterligare i ännu mindre storlekskategorier. Det ändrar dock inte bilden av att 
2017 generellt kan betraktas som ett år av förhållandevis god lönsamhet, snarare förstärker den.
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Av diagrammet framgår att samtliga storlekskategorier hade en högre lönsamhet 2017 än i genomsnitt,  
med undantag för företag med mellan 10 – 19 och 20 – 49 anställda. Skillnaden mellan 2017 och genomsnit-
tet är liten, men bland företag med mellan 20 – 49 anställda är den jämförelsevis låga lönsamheten uppseen-
deväckande. Kategorin står visserligen endast för 3,9% av antalet företag med anställda, men det är likväl 
en kategori som både har en lägre lönsamhet än genomsnittet och en trend mot minskad lönsamhet, varför 
utvecklingen bland dessa företag bör följas noga framöver.

2.4 Sammanfattning och reflektioner       
Utifrån de analyser av vinst och lönsamhet inom dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln som gjorts i 
detta kapitel kan vi konstatera att inte bara vinstutvecklingen utan också lönsamhetsutvecklingen har varit 
god över tiden. Särskilt sällanköpshandeln har varit drivande i att öka handelns vinster och lönsamhet, 
vilket kan förvåna då denna del av handeln har beskrivits som särskilt pressad under perioden. Både vinsten 
och lönsamheten sjönk dock under 2017 både inom sällanköp och dagligvaror gentemot rekordåret 2016. 
Huruvida detta är en tillfällighet, resultatet av att handeln har slagit i taket inom ramen för en cykel eller 
resultatet av en hårdnande konkurrens och strukturomvandlingar som mer permanent påverkar handelns 
vinst- och lönsamhetsutveckling, återstår att se. 

Det är dock i sammanhanget viktigt att understryka att vinstnivåer och lönsamhetsnivåer för 2017 ligger 
högt och nära de rekordnivåer som rådde 2016. Handelns vinster och lönsamhet översteg 2017 snittet både 
inom sällanköp och dagligvaror, i synnerhet inom sällanköpshandeln. Mot bakgrund av detta finns knap-
past något stöd att beskriva handeln som en krisbransch ur vinst och lönsamhetssynpunkt. Det handlar 
snarare om att fokusera på handelns möjligheter att hantera övergången till en marknad där väl fungerande 
multikanaler är en förutsättning och där ökad handel över landsgränserna är en realitet att förhålla sig till. 
En nyckel är hur personalen hanteras som en möjlighet till värdeskapande. 
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Kapitel 3. Personalkostnader, vinster och lönsamhet
Det finns i huvudsak två olika sätt att se på personalkostnaderna i relation till lönsamhet. Det ena är att 
betrakta dem just som kostnader för verksamheten. Om personalkostnaderna stiger så kan det leda till att 
vinster- och lönsamhet sjunker. Samtidigt är personalen och dess kompetens helt grundläggande för ett 
företag. Utan anställda som arbetar skulle det ju inte kunna bli någon vinst överhuvudtaget. Om ett företag 
skär ner på personalkostnader och slimmar organisationen skulle det kunna få negativ inverkan genom att 
kunder inte får den service de vill ha och därför väljer bort just det företaget. Det andra sättet att betrakta 
personalkostnader är därför att de är sociala investeringar som leder till långsiktigt högre lönsamhet. 

I personalkostnader ingår löner, lagstadgade och avtalade arbetsgivaravgifter, och andra former av ersätt-
ningar för de anställda. Dessa är naturligtvis de stora och avgörande kostnaderna. Men i denna post ingår 
också i bokföringen kostnader för personalutbildning, friskvård och andra personalvårdande kostnader 
såsom frukt, kaffe eller fikabröd. De är vanligen mindre poster.

Det är en komplex fråga på vilket sätt pengar som läggs på personal påverkar ett företags ekonomiska 
prestation och utveckling. Några tidigare övergripande studier finns inte att tillgå. I en gedigen rapport från 
Svensk Handel diskuterades dock personalkostnaderna och dess relation till ett visst vinstmått. I en jämfö-
relse mellan olika delbranscher visades att det fanns stora skillnader i bruttomarginaler (försäljningsintäk-
terna minus inköpskostnader för sålda varor delat med omsättningen). I en graf visas på ett starkt samband 
mellan bruttomarginal och personalkostnaderna (som andel av nettoomsättningen) för delbranscher inom 
sällanköp. Ju högre personalkostnader desto högre bruttomarginal. Historiskt har också bruttomarginalen 
ökat från ca 28 procent till 32 procent. Ökningen skedde främst fram till 2008 men har sedan dess planat 
ut. En förklaring som ges i rapporten är att ”De stigande bruttomarginalerna inom detaljhandeln har bland 
annat krävts för att möta detaljhandelns stigande personalkostnader i förhållande till nettoomsättningen 
under samma period” (Svensk Handel, 2018).

Hur ser det då ut i relationen mellan personalkostnader och de vinstmått vi använder i denna rapport? Finns 
det över den tidsperiod vi har 2008 – 2017 något samband mellan personalkostnader och vinster respektive 
lönsamhet?  

I denna del av rapporten gör vi analyser av samvariationer av olika variabler som är intressanta för att för-
stå personalkostnaders påverkan på resultat och lönsamhet. Genom detta vill vi få svar på om det är så att 
personalkostnader kan sägas ha en negativ eller positiv samvariation på vinst och lönsamhet. Analysen är 
en enkel linjär regression. Det är en statistik metod för att se i vilken mån det finns ett samband mellan två 
variabler (två faktorer) där den ena variabeln förväntas ha ett förklaringsvärde (oberoende variabel) på en 
annan förklarad variabel (beroende variabel). 

Vi är väl medvetna om att detta betyder att vi inte visar ett direkt orsakssamband. Det skulle kräva annan 
data (mikrodata) och även om det fanns tillgång till sådana data är det alltid svårt att bygga en modell som 
med fullständig tillförlitlighet fastslår orsakssamband. Det går förvissa att bygga en modell där personal-
kostnader ser ut att ha ett stort förklaringsvärde, men ofta är det närmaste som går att visa med tillförlit-
lighet att det rådet samvariation, det vill säga i vilken mån det finns ett samband mellan hur två variabler 
förhåller sig till varandra5.

5 Om vi exempelvis har variablerna ”längd på fötter” och ”skostorlek” så är det rimligt att längden på fötter påverkar vilken 
skostorlek man har. Vill vi då testa om längden på fötter verkligen påverkar val av skostorlek kan vi göra en regressionsanalys 
där fotlängd väljs som förklarande variabel och skostorlek som förklarad variabel utifrån fotlängd och skostorlek från en mängd 
personer. Varje person i undersökningens kombination av fotlängd och skostorlek stoppas in i en uträkning som mäter i vilken mån 
längre fötter sammanfaller med val av större skor. Alla personernas kombination av fotlängd och skostorlek kan också ritas in som 
punkter i ett diagram där vi kan se det övergripande mönstret för sambandet mellan variablerna. Man får då en uträkning som visar 
graden av samband och en graf  som visar sambandet i bild. Det är denna logik och metod som vi har applicerat för åren 2008–2017 
för att se hur personalkostnader förhåller sig till vinst och lönsamhet
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3.1 Rörelsevinst i relation till personalkostnader     
Hur mycket pengar som ett företag väljer att lägga på personalen påverkar sannolikt vinsten. Ett antagande 
som vi sett är vanligt är att högre personalkostnader används som förklaring till lägre vinster och lönsam-
het i handeln. För att undersöka om så är fallet under de tio år som vi undersöker har vi först tagit fram ett 
särskilt mått där vi ser rörelsevinsten i kronor i relation till personalkostnaderna i kronor. 

Det vi kan konstatera är att vinsterna under perioden ökat mer än personalkostnaderna. Från att ha legat 
på 13,5 procent 2008 så har kvoten ökat till 18,5 procent 2017.  Mönstret för perioden är bekant från tidiga-
re avsnitt. Vinsterna är höga under finanskrisåren 2009 och 2010, därefter är vinsterna svagare 2011–2013 
för att från 2014 öka till höga nivåer. Toppåret är 2016 men 2017 ligger också högt. 

Det finns med andra ord inget stöd för att personalkostnadernas utveckling skulle ha pressat vinsterna i bran-
schen. Tvärtom, personalkostnaderna har visserligen ökat, men vinsterna har ökat mer. En enkel sambands- 
analys visar också att det under perioden finns ett positivt samband mellan personalkostnader och vinster.

I diagrammet visas personalkostnaderna horisontellt och rörelsevinsten vertikalt. Varje punkt visar förhål-
landet under ett år. Punkterna tillsammans visar hela perioden. Hade det varit så att ändrade personalkost-
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nader försvagat vinsterna så hade sambandet varit negativt. Men det vi kan säga är att det inte finns något 
som tyder på att personalkostnaderna har haft någon negativ inverkan på vinsterna i handeln under perio-
den. Snarare tvärtom. När personalkostnaderna är högre tenderar vinsterna också att vara det.

Om vi analyserar efter dagligvaror och sällanköp så ser vi att tidigare under perioden hade dagligvaruhandeln 
generellt en högre vinst i relation till personalkostnaderna. Det noterbara är dock att sällanköpshandeln mot 
slutet av perioden kommer ikapp och presterar vinster i liknande utsträckning som dagligvaruhandeln 6.

Om vi istället ser över företagsstorlekar får vi även här ett bekant mönster. I diagrammet visas andelen 2017 
och för hela perioden (2008 – 2017) uppdelat på företagsstorlekar. Vinsterna i förhållande till personalkost-
naderna är störst för de större företagen och det är också här som denna kvot ökat mest och är högst 2017 
i jämförelse med genomsnittet för perioden. För företag mellan 100 och 249 anställda har vinsten ökat från 
16 procent av personalkostnaderna till över 25 procent. 

6 Skillnaden mellan dagligvaror+sällanköp mot hela detaljhandeln är att vi i jämförelsen utesluter e-handeln. Därför ligger vinst i 
förhållande till personalkostnader i dagligvaror + sällanköp tillsammans högre en hela detaljhandeln.
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Även de minsta företagen har ökat sin vinst som andel av personalkostnaderna. Men bland företag som har 
mellan 10 och 49 anställda har den minskat 2017. Mest har den minskat bland företag med 20 – 49 anställda 

3.2 Rörelsemarginal i förhållande till personalkostnader   
Hur ser det ut om vi jämför mot lönsamhetsmåttet rörelsemarginal? Ett relevant sätt att undersöka detta på 
är att sätta personalkostnadens andel av de totala rörelsekostnaderna i förhållande till rörelsemarginalen. 
Metoden som vi använder är att ställa två marginalmått i relation till varandra.

Personalkostnadernas andel av de totala rörelsekostnaderna har varierat ganska lite men ökat något under 
perioden. Från drygt 14 procent till drygt 15 procent. När vi sätter denna personalkostnadskvot i relation till 
rörelsemarginalen får vi ett positivt samband. Även om det inte är någon kausal förklaring är det svårt att 
hitta stöd för tesen att det generellt skulle vara så att ökade personalkostnader leder till minskad lönsamhet 
för branschen som helhet. Tvärtom är sambandet svagt positivt på denna övergripande nivå.    

Gör vi en nedbrytning på dagligvaror och sällanköp för vi ett liknande resultat för denna period vi studerar. 

För olika företagsstorlekar uppkommer även här ett liknande mönster.
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Även när vi undersöker företagsstorlekar får vi i regel positiva samband. Den företagsstorlek som saknar 
samband är medelstora företag.

3.3 Sammanfattning och reflektioner
Syftet med det här avsnittet är att försöka göra en mer grundlig genomlysning av personalkostnader i rela-
tion till de vinstmått som vi studerat. Det finns som vi visat en bild av att personalkostnader är en kostnad 
och att den påverkar lönsamheten negativt. Ibland förklaras förändringar i lönsamhet under enstaka år 
med hänvisning till ändrade personalkostnader. Ibland ges strukturella förklaringar till lönsamhetsutveck-
ling med hänvisning till personalkostnader. Den bild som ges är oftast att personalkostnader är något som 
påverkar lönsamheten negativt. Hur pass väl stämmer denna uppfattning? 

Under den period vi undersökt 2008 – 2017 har personalkostnaderna ökat men vinsterna har ökat mer. 
När vi analyserar lönsamhet i termer av rörelsemarginaler i relation till personalkostnadskvoter (personal-
kostnader i relation till totala rörelsekostnader) får vi samma resultat. Även lönsamheten har ökat mer än 
personalkostnaderna. I de enkla sambandsanalyser som vi gjort finns inga tydliga negativa samband mellan 
personalkostnader, vinster och lönsamhet. Det gäller generellt oavsett om vi tittar på helheten eller bryter 
ner på delbranscher, eller på företagsstorlekar. Tvärtom visar analyserna generellt, med undantag för vissa 
företagsstorlekar, ett positiv samband mellan personalkostnader och vinster och lönsamhet. 

Vi är medvetna om att detta inte är bevis för några orsakssamband. Vi menar inte heller att det inte finns 
enskilda företag som har kostnads- och lönsamhetsproblem. Men för dem som hävdar att det generellt är 
så att ökade personalkostnader leder till minskad lönsamhet, och som vi sett använder det som slentrian-
mässig analys, återstår att visa att så är fallet. De data vi har och de analyser vi gjort tyder faktiskt på det 
motsatta. 

24



Kapitel 4. Handelns strukturella utveckling
Handeln har under perioden vi undersöker genomgått stora strukturella förändringar. En sådan är en ök-
ande e-handel och digitalisering som tvingat fram anpassningar och förändringar. I motsats till vad många 
förutspått, att det skulle ha lett till en minskad sysselsättning, så har tvärtom sysselsättningen ökat kraftigt 
(Carlén & Rosenström 2018). I de tidigare avsnitten kan vi också konstatera att även vinsterna och lönsam-
heten utvecklats positivt. Det ger en annan bild av branschens strukturella utmaningar.

I det här avsnittet vill vi utifrån vinstutvecklingen fördjupa analysen om branschens strukturomvandling 
genom att titta närmare på konsolideringen. Det talas ofta om att handelsbranschen går mot att bli mer 
koncentrerad kring ett färre antal större aktörer, att marknaden konsolideras. Men i vilken utsträckning  
och på vilket eller vilka sätt är det så? Hur kan detta i sin tur relateras till vinstutvecklingen? För att be- 
svara dessa frågor kommer vi att analysera olika aspekter av denna strukturella utveckling. Konsolidering 
beskrivs ofta i termer av att antalet företag på en marknad blir färre, men det ger inte ensamt en komplett 
bild av branschens strukturella utveckling.

4.1 Marknadsandelar
Konsolidering kan mätas i termer av marknadsandelar, andelen av den totala omsättningen som tillfaller 
ett företag eller en grupp av företag. Tappar företag marknadsandelar tappar de mark på marknaden. Om 
små företag förlorar marknadsandelar som tillfaller stora företag har det skett en form av konsolidering. 
När uträkningar görs av hur marknadsandelarna7 för olika storlekskategorier av företag inom handeln har 
förändrats de senaste åren framträder några intressanta mönster. 

Grafen visar tydligt att mikroföretagen (1 – 9 anställda) har tappat mark, cirka 5 procentenheter i mark-
nadsandelar, eller en fjärdedel av sin egen andel sedan 2008. Men utvecklingen av att marknadsandelen 
minskar för dessa mindre företag har pågått under hela 2000-talet. Totalt har mikroföretagen tappat 
omkring 10 procentenheter i marknadsandelar. Det innebär att det skett ett skifte i styrkeförhållandena på 
marknaden. Traditionellt har mikroföretagen haft en samlad omsättning som gjort att de har haft en större 
marknadsandel än både små och medelstora företag. Så är det inte längre. 2017 är marknadsandelen för 
både småföretag (10 – 49) och medelstora företag (50 – 249) större. 

Grafen visar också storföretagens dominans. Dominansen har förstärkts och storföretagen går mot att ha 
50 procent av marknaden. Det är dock intressant att notera att utvecklingen inte sker på bekostnad av alla 
andra företagsstorlekar. De medelstora företagen (50 – 249 anställda) har ökat sin marknadsandel med 
närmare 3 procentenheter, vilket är något mer än storföretagen. Det här betyder sammantaget att det sedan 
2008 har skett en fortsatt konsolidering av handelsbranschen i termer av marknadsandelar. Det är de större 
företagen som ökat sina andelar, medan de allra minsta företagen fortsatt att tappa. 

7 Marknadsandelar räknat på företag med anställda

25



Bilden av att det skett en marknadskonsolidering bekräftas också när vi sätter 2017 års marknadsandelar 
i relation till den genomsnittliga marknadsandelen under perioden för att ta hänsyn till det övergripande 
mönster i utvecklingen under perioden:

Resultaten speglar samma trend av konsolidering som jämförelsen mellan 2008 och 2017, med en skillnad. 
I jämförelse med ett genomsnitt under perioden minskar småföretagens (10 – 49 anställda) marknadsandel. 
Denna företagsstorlek stärkte sin position efter 2008 men tappade mark 2017. Det indikerar att även små-
företagen kan vara på väg emot att drabbas av konsolidering i termer av förlorade marknadsandelar. Med 
tanke på att de också har haft en svag vinst- och lönsamhetsutveckling är det ett rimligt antagande.

Analysen av utvecklingen i termer av marknadsandelar kan göras mer finfördelad. I nedanstående graf visas 
utvecklingen i de minsta beståndsdelar som går att dela upp marknaden i.
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I den mer finfördelade sammanställningen kan vi se att de minsta mikroföretagen tappar marknadsande- 
lar, men merparten av de tappade marknadsandelarna bland mikroföretag återfinns bland företag med 
5 – 9 anställda8. Totalt sett har alltså inte konsolideringen drabbat de allra minst företagen hårdast. Detta 
kan upplevas som något överraskande, dels mot bakgrund av föreställningen om att små handlare slås ut, 
men också sett i ljuset av att företagen med mellan 1 – 4 anställda var de stora förlorarna under perioden 
2000 – 2008. 

Ett annat intressant konstaterande som kan göras i den mer finfördelade analysen är att det bakom den 
marginella uppgången av marknadsandelen för småföretag döljer sig en smärre minskning av marknadsan-
delar för mindre småföretag. Det är således ökningen av marknadsandelar för företag med 20 – 49 anställda 
som bär upp uppgången i marknadsandelar för småföretag. Detta förstärker bilden av att det sker en kon-
solidering av handelsmarknaden i termer av att mindre företag förlorar marknadsandelar till större företag. 
Övergripande kan det konstateras att företag med upp till 20 anställda har förlorat marknadsandelar till 
företag av större storlek mellan 2008 och 2017. Mikroföretagen med 1 – 9 anställda är de som tappat mest.

Om vi relaterar detta till den vinst- och lönsamhetsutvecklingen som vi sett i tidigare kapitel så får vi en 
komplex bild. Det ligger nära till hands att säga att de större företag som tagit marknadsandelar har gjort 
det för att de haft stordriftsfördelar och varit mer lönsamma och därför klarat sig bättre i denna struktur-
omvandling. Och det är sannolikt en korrekt analys. De större och medelstora företagen har haft en bra 
vinst- och lönsamhetsutveckling. Men samtidigt har ju de allra minsta företagen både tappat marknads-
andelar rejält, men trots detta ökat sin lönsamhet och även vinsterna i kronor. Det tyder på att det i detta 
segment skett en utslagning av olönsamma företag medan de som varit bärkraftiga kunnat öka sina vinster. 
Det är i mellansegmentet 10 – 49 anställda som lönsamhet och vinster utvecklats sämre.

4.2 Omsättning           
Marknadsandel är en aspekt av konsolidering, men det är inte den enda formen av branschförändring som 
förklarar branschens strukturella förändringar. Omsättningsutvecklingen (utvecklingen av försäljningsin-
täkter) är också högst central för att förstå hur marknaden har förändrats. Marknadsandelen är avhängigt 
hur omsättningen utvecklas, men utvecklingen av marknadsandelen för ett företag eller en grupp av företag 
säger inget om huruvida omsättningen (försäljningen) har ökat eller minskat. Vid ökad total försäljning 
kan ett företag eller en grupp av företag förlora marknadsandelar men ändå öka sin omsättning. Med andra 

8 Vilket också bekräftas av en jämförelse mellan 2017 och den genomsnittliga utvecklingen över perioden.
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ord kan man ha tappat mark utan att genomgå en försäljningskris. Omsättningsutvecklingen mellan åren 
2008 och 2016 visas av följande diagram.

Bilden av omsättningens utveckling ger ytterligare stöd för att det skett en konsolidering inom detaljhan-
deln. För det blir tydligt att marknaden har konsoliderats till förmån för större företag i termer av för-
säljning. Av de 149 miljarder av högre omsättning 2017 jämfört med 2008 kommer 81 miljarder från 
storföretag. Över hälften av den ökade omsättningen kommer således från storföretagen. I termer av mark-
nadsandelar innebar ökningen dock endast en ökning på 1,7 procentenheter på grund av att storföretag 
redan vid periodens ingång hade en stark marknadsposition. I den meningen blir storföretagens dominans 
än tydligare genom att titta på faktisk omsättning. 

Men vi kan också se från diagrammet att det skett en omsättningsökning bland andra företag än de största. 
I alla storleksklasser utom mikroföretag har omsättningen ökat över tiden, i synnerhet i medelstora företag 
där omsättningen är 45 miljarder högre 2017 än 2008. Minskningen inom mikroföretagen på 5 miljarder 
är dock marginell, men har ändå inneburit ett tapp i marknadsandelar på 2,5 procentenheter, således en 
nedgång i marknadsandel som är större än storföretagens uppgång. Det här visar på vikten av att titta även 
på faktisk omsättningsutveckling och inte bara på marknadsandelar. Orsaken till nedgången i marknadsan-
delen för mikroföretag är snarare andra företags uppgångar i omsättning än en svag egen utveckling.  

Med andra ord finns det ingen företagsstorlek som genomgår en försäljningskris. Försäljningsutvecklingen 
är förhållandevis gynnsam även för andra företag än de största. Under 2017 bröts dessutom mönstret av  
att det är storföretagen som driver den ökande försäljningen då storföretagens omsättning minskade med 
4 miljarder och ökade med 11 miljarder i övriga företag. Tre miljarder av ökad försäljning kommer från 
mikroföretagen. Det blir därför intressant att följa utvecklingen framöver för att se om det senaste årets 
utveckling representerar ett trendbrott där konsolideringen bryts eller antar nya mönster. 

Bilden av att försäljningsutvecklingen för andra företag än de största har varit positiv, undantaget mikroför-
etagen, förblir intakt vid en än mer finfördelad uppdelning av företagsstorlekar.
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Det är intressant att notera att samtliga storleksklasser utom företag med 5 – 9 anställda9 har haft en ökad 
omsättning inom perioden. Omsättningen bland de minsta företagen med 1 – 4 anställda har varit svagt  
ökande under perioden, vilket kan tyckas vara förvånande, sett till bilden av att små handlare har en 
bekymmersam situation. Ökningen kan delvis förklaras av ökad omsättning för små e-handlare, men det 
kvarstår likväl en ökning på 2,3 miljarder som inte kan hänföras till e-handelsföretagen. 

I övrigt är den kraftiga omsättningsökningen för företag med mellan 100 och 249 anställda på 29,5 mil-
jarder värd att notera. Under 2017 drev denna storlekskategori nästan hela omsättningsökningen inom 
detaljhandeln, med en ökning på 9 miljarder. Utvecklingen av omsättningen för denna kategori av företag 
blir därför intressant att följa de närmaste åren. Möjligen är det så att marknadens konsolidering i termer 
av omsättning fortsätter, men snarare till förmån för företag som ligger i skiktet strax under att betraktas 
som storföretag än i själva storföretagen.  

4.3 Antal företag          
Utvecklingen av antalet företag är ytterligare att sätt att mäta branschens strukturella utveckling. Den bör 
finnas som en del av en konsolideringsanalys. Ett minskande antal företag innebär en form av konsolide-
ring. Att antalet företag på marknaden har minskat kan vara ett rimligt antagande givet att försäljningen 
har koncentrerats till större aktörer med ökande marknadsandelar. Det är också ett rimligt antagande sett i 
ljuset av att det genomsnittliga företaget inom handeln blir allt större i termer av omsättning, vilket innebär 
att det behövs färre företag för att driva den totala omsättningen. Detta är en form av konsolidering i sig 
som kan ses inom alla storlekskategorier utom mikroföretag.

9 Minskningen för företag mellan 5–9 anställda uppgår till cirka 9 miljarder inklusive e-handel och närmare 10 miljarder exklusive 
e-handel. E-handelsföretag bidrar således till att hålla ned tappet i omsättningen, men effekten är marginell. 
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Från flera synvinklar verkar det således rimligt att anta en konsolidering i termer av antalet företag. Men det 
kan inte tas för givet. Faktiska data ger följande resultat10:

Utveckling av antalet företag

  Antal 2017 2000 – 2017 Procent 2008 – 2017 Procent

 Mikroföretag 15 914 -1 698 -9,6% 326 2,1%

 Småföretag 2 206 26 1,2% 81 3,8%

 Medelstora företag 322 139 76,0% 70 27,8%

 Storföretag 78 30 62,5% 10 14,7%

 Total 18 520 -1 503 -7,5% 487 2,7%

Sett över hela perioden 2000 – 2017 har det skett en tydlig konsolidering inom handeln. Antalet företag har 
minskat med 1 500 (7,5%). Minskningen kan tillskrivas mikroföretagen som samtidigt har haft en svag om-
sättningsutveckling och ett tydligt tapp i marknadsandelar. Inom alla andra storlekskategorier har antalet 
företag ökat. Störst ökning av antalet företag både i absoluta tal och procent återfinns inte inom småföretag 
utan inom medelstora företag och storföretag, vilket understryker att det skett en konsolidering sett över 
längre tid. 

Men sett ur ett något kortare och mer aktuellt perspektiv är den övergripande utvecklingen en helt annan.  
Mellan 2008 och 2017 har antalet företag ökat med närmare 500. Det är anmärkningsvärt att mikroföre-
tagen har gått från att minska med cirka 2 000 företag mellan år 2000 och 2008 för att sedan öka med över 
300 mellan 2008 och 2017. Det anmärkningsvärt i ljuset av en fortsatt nedgång av marknadsandelar och en 
minskad omsättning. Småföretagen har också gått från att minska i antal till att öka11. Den uppåtgående 
trenden bekräftas också av en analys utifrån genomsnittsvärden. Inom alla storlekskategorier är 2017 högre 
än genomsnittet och genomsnittet är högre än ingångsåret. 

Dessa resultat gör det intressant att göra en ännu mer finfördelad analys, i synnerhet för att förstå utveck-
lingen av antalet mikroföretag. Av en sådan analys framträder ett nytt mönster. Antalet företag ökar i alla 
storlekskategorier med över 20 anställda, med en särskilt stark procentuell tillväxt av företagen mellan  
100 och 249 anställda. Det är också dessa som under perioden tagit stora marknadsandelar. Det mest  
intressanta är dock utvecklingen inom mikroföretag (1 – 9 anställda).  Vi kan se i tabellen att företag  
med 1 – 4 anställda sjönk kraftigt mellan 2000 och 2008, med cirka 2 000 företag , medan företagen med 
5 – 9 anställda ökade med cirka 80 företag.

Utveckling av antalet företag

  Antal 2017 2000 – 2017 Procent 2008 – 2017 Procent

 1 – 4 anställda 12 508 -1 110 -8,2% 986 8,6%

 5 – 9 anställda 3 406 -588 -14,7% -660 -16,2%

 10 – 19 anställda 1 483 -56 -3,6% -15 -1,0%

 20 – 49 anställda 723 82 12,8% 96 15,3%

 50 – 99 anställda 219 86 64,7% 35 19,0%

 100 – 249 anställda 103 53 106,0% 35 51,5%

 250+ anställda 78 30 62,5% 10 14,7%

10 Basen är N-pop avgränsat till företag med anställda vilket innebär att beräkningarna inte omfattar samtliga bolag av alla bolags-
former inom detaljhandeln. Beräkningarna avgränsas således till bolag med faktisk handelsverksamhet som står för de väsentliga 
delarna av handelns omsättning, varför det ger ett bra underlag för att belysa den övergripande utveckling som är av reell betydelse 
för handelns ekonomiska utveckling. 
11 Det är dock vanskligt att också se en avstannande ökning av antalet företag bland storföretag som ytterligare ett tecken på en avmat-
tad konsolidering. I ett tidigare diagram visade vi utvecklingen av omsättningen per företag. Den är kraftigt ökande bland storföretag, 
vilket betyder att försäljning har kunnat koncentreras till storlekskategorin utan att det får en väsentlig effekt i termer av ett ökat antal 
företag. Detta visar tydligt varför konsolidering inte ensamt kan bedömas genom en analys av utveckling av antalet företag. 
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Så långt stämmer tesen om att de minsta företagen är hårdast drabbade av marknadens konsolidering, 
men sedan 2008 ser utvecklingen helt annorlunda ut. Antalet företag med 1 – 4 anställda har ökat avsevärt 
medan företagen med mellan 5 – 9 anställda har minskat dramatiskt. Att företag med mellan 5 – 9 anställda 
minskar är logiskt sett i ljust av försäljningsutvecklingen, men för att förstå den starka uppgången inom 
företag med 1 – 4 anställda måste vi gå ned på delbranschnivå. Det visar sig då att hela uppgången av an- 
talet företag bland de minsta företagen ganska exakt kan förklaras av uppgången av företag inom kate- 
gorin ”ej i butik”, vilket huvudsakligen inkluderar e-handel.

Antalet företag exkl. ej i butik

  2017 2000 – 2017 2008 – 2017

 1–4 anställda 11 101 -2325 -58

 5–9 anställda 3 246 -702 -727

 Mikroföretag  14 347 -3027 -785

 Total  16 766 -2946 -716

Borträknat e-handel har antalet företag mellan 1 – 4 anställda stått närmast oförändrat, medan företagen 
mellan 5 – 9 anställda likväl minskar kraftigt. Denna minskning gör att antalet företag som huvudsakligen 
sysslar med butiksverksamhet har minskat med 716 under perioden 2008 – 2017. Det motsvarar en nedgång 
på 4%. I den meningen har handelsbranschen konsoliderats de senaste åren, men det kan diskuteras om 
konsolideringen är särskilt kraftig. Betydligt färre företag som har butikshandel som huvudsakligt verksam-
hetsområde har försvunnit mellan 2008 och 2017 än 2000 – 2008. Utvecklingen har avstannat och den kan 
nästan helt spåras till företag med 5 – 9 anställda.

4.4 Sammanfattning och reflektioner
Utifrån den analys som gjorts kan vi konstatera att antagandet om att handeln går mot en konsolidering 
kan bekräftas sett ur flera perspektiv, men analysen har samtidigt visat att ett övergripande påstående om 
att branschen har konsoliderats innebär en alltför förenklad och grund slutsats. Särskilt när man analyserar 
utvecklingen i relation till den vinstutveckling vi sett. Går man bort från grova generaliseringar och in i mer 
finfördelad data kan man se flera mönster som är intressanta och som gör bilden mer komplex. 

Det verkar som om branschens konsolidering och vinstutveckling grovt sett är tredelad under perioden. För 
det första har vi de stora och medelstora företagen (över 50 anställda) som både ökat sina marknadsandelar 
och samtidigt haft en god vinstutveckling. För det andra har vi de allra minsta företagen (1 – 9 anställda) 
som minskat sin marknadsandel men ändå klarat av att öka såväl lönsamhet som vinster i kronor. Här har 
det sannolikt skett en utslagning av olönsamma och mindre produktiva företag. För det tredje har vi ett 
mellanskikt (10 – 49 anställda) där man marginellt tappat marknadsandelar men också haft en försvagad 
lönsamhetsutveckling.  

Med detta väl sagt finns en del intressanta iakttagelser som gör bilden något mer komplex, vilket behöver 
analyseras mer.  

Större företag plockar marknadsandelar, men det är inte de allra största som vinner mest mark. Medelstora 
företag (50 – 249 anställda) är de största vinnarna och även större småföretag (20 – 49 anställda) har mellan 
2008 och 2017 ökat sin marknadsandel något – trots svag vinstutveckling. 

Försäljningen ökar mest inom de största företagen räknat i kronor, men det har inte i motsats till vad som 
ibland antagits inneburit en försäljningsskris för andra företag. Inom ramen för den ökade omsättningen 
för detaljhandeln har det funnits rum för en ökad försäljning även för andra storlekskategorier av företag. 
Endast bland företag med mellan 5–9 anställda har omsättningen minskat mellan 2008 och 2017. 
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Storföretagen (+250 anställda) har under perioden varit motorn i att driva upp handelns omsättning, men 
under 2017 kunde vi se en annorlunda utveckling. Storföretagens försäljning minskade, mikroföretagens 
(1 – 9 anställda) försäljning ökade och allra mest drivande i att öka den totala omsättningen var företagen 
med mellan 100 – 249 anställda. Frågan är om utvecklingen är en tillfällighet eller om mönster kopplat till 
handelns konsolidering är på väg att brytas?

Det genomsnittliga företaget inom handeln blir allt större. Det gäller generellt, men också inom ramen för 
varje storlekskategori av företag, förutom bland mikroföretag. Den utvecklingen har en inbyggd konsoli-
deringseffekt. Sett över längre tid (2000 – 2017) minskar antalet företag inom handeln i kraft av ett minskat 
anställda i mikroföretag, vilket utgör en form av konsolidering. Men sedan 2008 är antalet ökande trots 
flera andra mått på konsolidering som skulle kunna tala för motsatsen. Förklaringen till att utvecklingen är 
positiv hittar vi i att ett stort antal små e-handlare som kämpar för att etablera sig har äntrat marknaden. 
Med dessa borträknat minskar antalet företag, men relativt marginellt och nästan enbart i kraft av att an-
talet företag minskar i kategorin 5 – 9 anställda som också visat sig tappa i omsättningen. Konsolideringen 
i termer av minskat antal företag har således avstannat mellan 2008 och 2017 jämfört med 2000 och 2008, 
och med e-handelsföretag inräknat har det inte skett någon konsolidering alls – mätt i antal företag. 
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Handels Direkt 0771- 666 444

handels.se

Hos Handels Direkt får du personlig rådgivning i frågor som rör ditt medlemskap, jobbet 
och arbetslivet. Det kan vara allt från anställningsvillkor, löner, arbetsmiljö, rättigheter och 
medlemsförmåner till frågor om din medlemsavgift. 

Du når Handels Direkt alla vardagar på telefon 0771-666 444, oavsett var du bor.
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