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Swedbanks matkasse mäter prisutvecklingen inom dagligvaruhandeln för 194 

unika livsmedelsartiklar och publiceras två gånger per år. Undersökningen 

bygger på livsmedelspriser från 30 olika butiker i sex geografiska områden 

kallade Matprisområden från norr till söder. Butikerna i undersökningen ingår i 

de stora rikstäckande kedjorna ICA Maxi, ICA Kvantum, Stora Coop, Willys och 

City Gross. 

Alla hushåll är unika i valet av livsmedelsartiklar, fördelning mellan olika varukategorier 

och hur mycket pengar som spenderas på dagligvaror totalt under en månad. Enligt 

statistiska centralbyrån (SCB) utgjorde livsmedel och alkoholfria drycker 13 procent av 

hushållens disponibla inkomster 2021. Högst andel av den disponibla inkomsten för 

livsmedel och alkoholfria drycker hade män utan barn och lägst andel hade 

sammanboende utan barn. Enligt SCB utgjorde deras livsmedelskostnad 16,3 respektive 

10,8 procent av den disponibla inkomsten under 2021. Den allmänna prisutvecklingen 

mäts av SCB med hjälp av konsumentprisindex (KPI). Konsumentprisindex är en korg av 

varor och tjänster som hushållen konsumerar och skall återspegla hushållens 

konsumtionsbeteende. År 2022 utgjorde livsmedel inklusive alkoholfria drycker 14,3 

procent av KPI. År 1980 utgjorde livsmedel inklusive alkoholfria drycker 20,1 procent och 

år 2000 utgjorde andelen endast 13 procent. Livsmedelskostnadernas andel av 

hushållens disponibla inkomster har med andra ord sjunkit under lång tid för att på 

senare tid börjat öka igen. 

 

För att illustrera prisutvecklingen på livsmedel för olika typhushåll boende i olika delar i 

Sverige har vi tagit fram sex olika typhushåll boende i sex olika matprisområden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utöver de sex olika matprisområdena redovisas även priset på matkassen för de olika 

typhushållen som ett snitt för alla sex matprisområden kallad Sverige, se tabellerna på 

sidorna 9-15. 

Singelhushåll, en vuxen 

Ensamstående med ett småbarn 

Ensamstående med två tonåringar 

Sammanboende utan barn, två vuxna 

Sammanboende med två småbarn 

Sammanboende med två tonåringar 

Norr 

Mellan 

Väst 

Öst 

Sydost 

Syd 
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Undersökningen genomfördes den 10 till 11 januari 2023. Priser för 194 unika 

livsmedelsartiklar i 30 butiker i sex olika matprisområden inhämtades från respektive 

butikshemsida och speglar butikernas ordinarie priser. Butikerna som ingår i 

undersökningen ingår i de stora rikstäckande kedjorna ICA Maxi, ICA Kvantum, Stora 

Coop, Willys och City Gross. Kriterierna för butiksurvalet är satta för att få ett så stort 

livsmedelssortiment som möjligt och för att säkerställa att samtliga livsmedelsartiklar 

finns i samtliga undersökta butiker. Valda butikskedjor är prisledare och täcker över 

hälften av Sveriges livsmedelsförsäljning. Urvalet av butikskedjor gör det möjligt att 

genomföra undersökningen under kort tid vilket är viktigt eftersom priser ändras 

kontinuerligt. Undersökningen ger alltså en ögonblicksbild av prisläget i början av januari 

jämfört med samma tid föregående år.  

För att få fram den totala livsmedelskostnaden per månad och typhushåll har vi utgått 

från Konsumentverkets hushållskostnader för 2023 över individuella matkostnader, med 

tillägg för personlig hygien inom respektive typhushåll. För att fastställa matkassens 

fördelning mellan varukategorier har vi utgått från Statistiska centralbyråns viktning av 

typhushållens konsumtion av olika varukategorier. Totalt har 194 storsäljande 

livsmedelsartiklar valts ut. Dessa livsmedelsartiklar finns i samtliga butiker som omfattas 

av undersökningen. Dessa livsmedelsartiklar har sedan fördelats i enlighet med 

varukategoriernas andel av respektive matkasse. Prisförändringen på de utvalda 

livsmedelsartiklarna i Sverigekassen har sedan använts för att beräkna det nya priset på 

respektive matkasse i samtliga matprisområden.  

 

Vid beräkningen av livsmedelskostnaden för småbarn har vi antagit att småbarnen äter 

lunch hemma. För tonårsbarn har vi exkluderat lunch då vi antagit att de äter lunch i 

skolan. För vuxna har vi räknat med att alla mål lagas hemma och att man äter matlåda 

till lunch på jobbet. Alla matkassar innehåller samma mängd livsmedelsartiklar och 

fördelning av varukategorier med undantag för småbarnshushåll som även innehåller 

barnartiklar.  

Swedbanks matkasse steg med 17,4 procent från 5 159 kronor till 6 059 kronor under 

perioden januari 2022 till januari 2023 i nominella priser. Mest steg priserna för 

varukategori mejeri, ost och olja som steg med 30,3 procent. Minst steg priserna för 

varukategori kroppsvård som steg med 8,2 procent. De geografiska skillnaderna på priset 

på matkassen är relativt små. Billigast är matkassen i matprisområde mellan. Där kostar 

matkassen 5 985 kronor. Dyrast är matkassen i matprisområde väst. Där kostar 

matkassen 6 126 kronor. Skillnaden mellan den dyraste och billigaste matkassen är 141 

kronor, en prisskillnad på 2,4 procent. 
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Priset och prisutvecklingen i procent för de sex olika typhushållen under perioden januari 

2022 till januari 2023 framgår enligt nedan: 

 

Singelhushåll 4 246 kr 3 590 kr 18,3 % 

Ensamstående med ett småbarn 6 059 kr 5 158 kr 17,5 % 

Ensamstående med två tonåringar 9 870 kr 8 348 kr 18,2 % 

Sammanboende utan barn 8 303 kr 7 013 kr 18,4 % 

Sammanboende med två småbarn 12 120 kr 10 319 kr 17,5 % 

Sammanboende med tvår tonåringar 13 901 kr 11 762 kr 18,2 % 

 

Mer information om priset och prisutvecklingen på de olika matkassarna för de olika 

typhushållen och matprisområdena framgår av tabellerna på sidorna 9-15. Eftersom 

hushållens utgifter för livsmedel inklusive alkoholfria drycker utgör en stor andel av 

hushållens disponibla inkomster blir den kraftiga prisuppgången på livsmedel mycket 

kännbar för hushållen. För att studera vilka effekter prisuppgångarna på livsmedel fått på 

hushållens livsmedelskonsumtion har vi tagit hjälp av Kantar Sifo. 

För att studera inflationens effekter på hushållens livsmedelskonsumtion har vi bett 

Kantar Sifo ställa nio frågor till hushållen om deras livsmedelskonsumtion, se tabellbilaga 

på sida 7-8. Intervjun bestod av frågor via Kantar Sifos onlinepanel. 3 100 individer i 

åldern 18 till 74 år deltog i undersökningen som pågick mellan den 26 januari till den 2 

februari 2023. Undersökningen visar att nästan 40 procent påverkats mycket eller ganska 

mycket av den höga inflationen. 88 procent av kvinnorna och 80 procent av männen 

svarade att de ändrat sitt konsumtionsbeteende på grund av den höga inflationen och 

nästan lika många har förändrat sitt sätt att handla mat. Två av tre män och tre av fyra 

kvinnor svarade att den höga inflationen har påverkat hur och vad de handlar. Ungefär var 

åttonde respondent uppger att de äter mindre hälsosam mat nu jämfört med tidigare. De 

höga matpriserna har fått hushållen att ändra vad och hur de handlar sin mat. 54 procent 

av kvinnorna handlar oftare livsmedel med nedsatt pris och 20 procent svarade att de 

handlar mindre ekologiskt jämfört med tidigare. 44 procent av männen handlar oftare 

livsmedel med nedsatt pris och 19 procent av männen handlar oftare i lågprisbutiker 

jämfört med tidigare. 

 

De dystra ekonomiska tiderna tvingar många hushåll att ta av sina besparingar. 16 

procent av männen och 22 procent av kvinnorna svarade att de behövt ta av sitt sparande 

för att köpa mat någon gång under de senaste sex månaderna. Trots kraftigt försämrad 

köpkraft uppger 24 procent av männen och 22 procent av kvinnorna att de inte vet hur 

mycket pengar de lägger på mat varje månad. 
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Den höga inflationen gräver djupa hål i hushållens plånböcker. Prisuppgångarna på 

livsmedel är särskilt kännbar eftersom livsmedel inklusive alkoholhaltiga drycker är en 

stor löpande utgift och utgör en stor andel av hushållens disponibla inkomster. 

Hushållens livsmedelskostnader mäter vi med hjälp av Swedbanks matkasse. Vi mäter 

dessutom matkostnaden för sex olika typhushåll i sex olika geografiska områden kallade 

matprisområden. Swedbanks matkasse steg med 17,4 procent från 5 159 kronor till 

6 059 kronor under perioden januari 2022 till januari 2023 i nominella priser. Mest steg 

priserna för varukategori mejeri, ost och olja som steg med 30,3 procent. Dyrast är 

matkassen i matprisområde Väst.  

 

De höga matpriserna gör inte bara tydliga avtryck i hushållens plånböcker. Nästan 40 

procent har påverkats mycket eller ganska mycket av den höga inflationen. De höga 

matpriserna har även fått hushållen att ändra sitt konsumtionsbettende. 88 procent av 

kvinnorna och 80 procent av männen svarade att de ändrat sitt konsumtionsbeteende på 

grund av den höga inflationen och nästan lika många har förändrat sitt sätt att handla 

mat. 54 procent av kvinnorna handlar oftare livsmedel med nedsatt pris och 20 procent 

svarade att de handlar mindre ekologiskt jämfört med tidigare. 44 procent av männen 

handlar oftare livsmedel med nedsatt pris och 19 procent av männen handlar oftare i 

lågprisbutiker jämfört med tidigare. Trots att var femte respondent tvingats ta av sitt 

sparande för att köpa livsmedel de senaste sex månaderna så vet inte var fjärde hur 

mycket pengar de lägger på livsmedel.  

 

Konsumentverket (KOV)  

KOV beräknar varje år flera av hushållens kostnader. Tillsammans med Livsmedelsverket 

har KOV tagit fram en fyraveckorsmeny med hälsosam och näringsriktig mat. Den 

matsedeln ligger till grund för KOV beräkningar av kostnaden för livsmedel. I matsedeln 

ingår frukost, lunch, middag och två till tre mellanmål per dag. KOV framhåller att det går 

att laga både billigare och dyrare mat. 

 

Matpriskollen 

Matpriskollen driver en konsumentapp med nära 200 000 aktiva användare. Där samlas 

veckans annonserade erbjudanden från 3 300 livsmedelsbutiker i Sverige. Matpriskollen 

har under många år också undersökt butikernas ordinarie prissättning för att se 

prisskillnader mellan olika kedjor. På uppdrag av Swedbank har nu Matpriskollen tagit 

fram Swedbank matprisindex för att kunna följa prisutvecklingen inom dagligvaruhandeln 

och också se eventuella prisskillnader mellan olika delar av Sverige. 

 

Statistiska centralbyrån (SCB) 

Statistiska centralbyrån, även Statistikmyndigheten SCB, är en svensk statlig 

förvaltningsmyndighet som sorterar under Finansdepartementet och ansvarar för officiell 

statistik och för annan statlig statistik.  
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Undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna i 

januari 2023. I undersökningen deltog 1 300 personer i ålder 16-74 år. 

 

Hur har du påverkats av dagens höga inflation? 

 Totalt Man Kvinna 

Väldigt lite, jag/mitt hushåll har en mycket god ekonomi 10% 12% 8% 

Lite, jag/mitt hushåll har en god ekonomi 50% 50% 49% 

Ganska mycket, jag/mitt hushåll har sett över vår konsumtion och 
gjort vissa omprioriteringar i vår ekonomi 

31% 28% 34% 

Mycket, jag/mitt hushåll har tvingats att se över vår konsumtion och 
prioriterat hårt bland våra utgifter 

7% 7% 7% 

Tveksam/vet ej 2% 2% 2% 

Väldigt lite + lite (summering) 60% 63% 57% 

Mycket + Ganska mycket (summering) 38% 35% 41% 

 

Har den höga inflationen påverkat hur du konsumerar?  

 Totalt Man Kvinna 

Nej, jag har inte ändrat mitt konsumtionsbeteende 15% 19% 12% 

Ja, jag har ändrat mitt konsumtionsbeteende lite grann 63% 61% 64% 

Ja, jag har ändrat mitt konsumtionsbeteende mycket 16% 14% 18% 

Ja, jag har ändrat mitt konsumtionsbeteende väldigt mycket 5% 5% 5% 

Tveksam/vet ej 1% 1% 0% 

Ja - har ändrat sitt konsumtionsbeteende (summering) 84% 80% 88% 

 

Har de högre matpriserna förändrat ditt sätt att handla mat? 

 Totalt Man Kvinna 

Nej, jag handlar livsmedel på samma sätt som tidigare 19% 22% 15% 

Ja, lite. Jag är mer prismedveten och gör fler prisjämförelser än 
tidigare 

49% 47% 50% 

Ja, ganska mycket. Jag är noga med att jämföra priser och handlar 
fler lågprisalternativ än tidigare 

24% 21% 27% 

Ja, mycket. Jag jämför alltid priser, väljer ofta lågprisalternativ och 
handlar ofta eller nästan alltid i lågprisbutiker 

7% 7% 8% 

Tveksam, vet ej 1% 2% 1% 

Ja - har förändrat sitt sätt att handla mat (summering) 80% 76% 85% 

 

Har de högre matpriserna påverkat hur och vad du handlar? 

 Totalt Man Kvinna 

Storhandlar oftare än tidigare 13% 12% 13% 

Väljer mindre ekologiskt än tidigare 18% 16% 20% 

Väljer vad jag ska äta utifrån vilka varor som är nedsatta i pris oftare 
än tidigare 

49% 44% 54% 

Köper mer råvaror efter säsong än tidigare 15% 13% 17% 

Handlar mer i lågprisbutiker än tidigare 18% 19% 17% 

Nej 25% 29% 21% 

Tveksam/vet ej 4% 5% 4% 

Påverkad på något sätt hur och vad man handlar (netto) 70% 66% 75% 
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Har de högre priserna på mat påverkat vilka maträtter du äter, dvs vad du äter? 

 Totalt Man Kvinna 

Ja 39% 35% 43% 

Nej 53% 58% 47% 

Tveksam, vet ej 9% 8% 10% 

 

Innebär de högre matpriserna att du äter mer eller mindre hälsosamt nu jämfört med 

tidigare? 

 Totalt Man Kvinna 

Äter mer hälsosamt 7% 8% 6% 

Äter mindre hälsosamt 13% 13% 14% 

Ingen skillnad 75% 75% 74% 

Tveksam/vet ej 5% 5% 6% 

 

Vet du hur mycket du/ditt hushåll lägger på mat varje månad? 

 Totalt Man Kvinna 

Ja 64% 63% 64% 

Nej 24% 25% 22% 

Tveksam, vet ej 13% 11% 14% 

 

Har du gjort någon eller några av nedanstående förändringar? 

 Totalt Man Kvinna 

Jag har börjat göra en budget för mina/hushållets matinköp 5% 4% 5% 

Jag har börjat göra en veckoplanering för vad jag/familjen ska äta 11% 10% 12% 

Jag har oftare matlåda 17% 18% 17% 

Jag gör oftare storkok 14% 13% 15% 

Jag slänger inte lika ofta överbliven mat och har blivit bättre på att ta 
vara på rester 

23% 17% 29% 

Jag äter lagad mat en gång om dagen i stället för två 8% 8% 8% 

Jag köper mindre hämtmat 31% 29% 33% 

Jag har inte gjort någon förändring 44% 48% 39% 

Har gjort någon förändring (netto) 56% 52% 61% 

 

Har du behövt ta av ditt sparande för att köpa mat någon gång under de senaste sex 

månaderna? 

 Totalt Man Kvinna 

Ja 19% 16% 22% 

Nej 79% 82% 76% 

Tveksam, vet ej 2% 2% 2% 

 



 

  
Ett samarbete mellan Swedbank och Sparbankerna 9 

  

 



 

  
Ett samarbete mellan Swedbank och Sparbankerna 10 

  

 



 

  
Ett samarbete mellan Swedbank och Sparbankerna 11 

  

 



 

  
Ett samarbete mellan Swedbank och Sparbankerna 12 

  

 



 

  
Ett samarbete mellan Swedbank och Sparbankerna 13 

  

 



 

  
Ett samarbete mellan Swedbank och Sparbankerna 14 

  

 



 

  
Ett samarbete mellan Swedbank och Sparbankerna 15 

  


