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Vi hjälper dig!
I dessa tider fokuserar vi på HUI Research lite extra på följande områden:
Strategi och rådgivning inom retail
Vi hjälper er att förstå nuläget, klargöra målsättningar och positionera er strategiskt inför framtiden. Vi erbjuder bland annat tjänster som konceptutveckling,
butiksnätsplanering, etableringsstrategi, sortimentsanalys och konkurrentbevakning.
Kontakt: Viktor Eklöf
073-067 99 85
viktor.eklof@hui.se
Platsutveckling
Vi hjälper er att bedöma en plats läge, marknad och konkurrens. Det hjälper köpcentrumägare och detaljister att identifiera möjligheter och undvika risker och felinvesteringar.
Vi gör också handelsutredningar för att kommunen skall kunna planera för en hållbar handelsstruktur.
Kontakt: Monica Bruvik
072-525 17 53
monica.bruvik@hui.se

Samhällsekonomi
Vi hjälper er att nå ut och orientera er i samhället. Vi har konsultverksamhet och nationalekonomisk forskning under samma tak och skapar förutsättningar för att förstå och
påverka politiska beslut, påvisa samhällsansvar och identifiera hur makrotrender påverkar verksamheten.
Kontakt: Ola Nevander
073-407 69 18
ola.nevander@hui.se
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Sammanfattning – Nytt år, ny spelplan
Ett år har gått sedan världsekonomin bringades på fall av coronapandemin, vars konsekvenser alltjämt
innebär att vi måste göra saker annorlunda. Viruset är på väg att hitta sin baneman i form av vaccin som
successivt rullas ut till allmänheten, men skadorna är stora och fler faror lurar runt hörnet.
• Export och bostadsinvesteringar höll tillbaka BNP-fallet under 2020. BNP-utvecklingen under
fjolåret summerades preliminärt till minus 2,8 procent, vilket var bättre än väntat med tanke på den
andra vågens smittspridning som kulminerade i julas och ledde till stora konsumtionstapp. Avgörande
för att utvecklingen inte blev så negativ som många befarat är att exportsektorn har stått sig
överraskande stark. Detsamma gäller för bostadsinvesteringarna. Den relativa motståndskraften i de
cykliska BNP-komponenterna bidrar till att HUI justerar upp sin prognos för 2021.
• Hemester även i år. Under 2021 väntas läget gradvis förbättras för djupt nedtryckta sektorer som
resor, nöjen och tjänster. Vägen tillbaka kommer dock att vara lång. De sökningar på flygresor som
har gjorts under årets första två månader visar på en nedgång med 87 procent för avresor under
sommaren, vilket tyder på att de allra flesta svenskar planerar för ”hemester” även i år. Den stora
andelen tid som spenderas i hemmet stimulerar försäljningen av livsmedel, bygg- och trädgårdsvaror,
möbler och hemelektronik, men för dessa branscher väntar tuffa jämförelsetal från fjolåret.
Detaljhandelns totala utveckling väntas därmed bli måttlig under 2021 och 2022.
• Hela sällanköpsvaruhandeln vid en digital brytpunkt. Pandemiåret 2020 bjöd på en kraftig
förskjutning till online-kanalen för hela detaljhandeln där äldre konsumenter var en viktig
tillväxtfaktor. Alla de stora sällanköpsvarubranscherna har nu antingen passerat eller befinner sig i
närheten av den brytpunkt som följer av en e-handelsandel omkring 10 till 15 procent, en andel som
tenderar att leda till en kraftig konsolidering i butiksledet.

TABELL 1. PROCENTUELL TILLVÄXTTAKT I SVENSK EKONOMI:
UTFALL OCH PROGNOSER

BNP och hushållens konsumtion anges i fasta priser.
Detaljhandelsprognoserna avser utveckling i löpande priser.
(Vid justeringar anges tidigare prognos inom parentes)
Utfall
2020*

Prognos
2021

Prognos
2022

BNP

-2,8

2,7 (1,8)

3,7 (3,9)

Hushållens
konsumtion

-4,7

3,1 (3,0)

4,2 (4,7)

Total detaljhandel

3,5

2,5

2,0

2,9

2,5

2,5 (2,0)

2,9

2,5

2,0

Dagligvaruhandel
Exkl. Systembolaget

Sällanköpsvaruhandel

*Utfallet är preliminärt
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Sammanfattning – Restriktioner,
mutationer och inflation(er)
•

•

•

Den tredje coronavågen har föranlett regeringen att vidta fler
restriktiva åtgärder mot köpcentrum, butiker och restauranger. De
besökstunga modebutikerna har det fortsatt kämpigt och
branschen förväntas trots tillväxt online inte komma nära 2019 års
försäljningsnivåer under 2021.

Arbetsmarknaden har förbättrats något sedan i slutet av 2020.
HUI ser dock en stor risk för att arbetslösheten dröjer sig kvar på
höga nivåer under lång tid framöver. Utöver stora frågetecken
kring hur en utfasning av korttidspermitteringarna påverkar
sysselsättningen har närmare 100 000 personer försvunnit ur
arbetskraftsutbudet under pandemin, delvis till följd av studier.
Bortom oron för hur nya mutationer av coronaviruset kan komma
att påverka vaccinens effektivitet har långräntorna stigit kraftigt
under början av året, särskilt i USA. Detta fenomen signalerar
ekonomisk återhämtning men också snabbt stigande
inflationsförväntningar som kan bakbinda politiker och
centralbanker världen över. Inflationen har flera ansikten: fram till i
början av 2021 har centralbankernas experiment med en vägg av
nya pengar manifesterat sig i stigande tillgångspriser, exempelvis på
den svenska bostadsmarknaden som har gasat sig genom krisen.

NYCKELINDIKATORER
Den totala detaljhandelns försäljning
Konsumentförtroende
Exportchefsindex
Industrins inköpschefsindex
Nybilsregistreringar
Handelns finansieringsvillkor
Penningmängd
Företagskonkurser

Arbetslöshet
Konsumentpriser
Färgmarkeringar indikerar konjunkturläget relativt
normalläget medan pilarna indikerar utvecklingen
under de senaste tre månaderna. Pil upp innebär
en förstärkning/expansion och pil ner innebär en
försvagning/kontraktion.

Högre aktivitet än normalt
Normal aktivitet
Lägre aktivitet än normalt
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Handeln i Sverige
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Från pandemi till det nya normala
• Trots de stora påfrestningar som coronapandemin medförde under 2020 växte
detaljhandeln med 3,5 procent under året. Inställda resor, nöjen och tjänster
frigjorde utrymme i svenskarnas plånböcker som skapade möjligheter för
handeln att växa. Handelns framgång har dock inte varit enkel, utan är resultatet
av ett hårt omställningsarbete från handlarnas sida. Svenskarna – inte minst
äldre och personer i riskgrupper – har uppmanats till social distansering och
avråtts från att besöka fysiska butiker. Istället har de vänt sig till e-handeln, och
överlag skedde hela detaljhandelns tillväxt i e-handeln, även om enskilda
branscher växte även i fysisk butik.

DIAGRAM 1. E-HANDELSBOOM I DETALJHANDELN 2020
Total tillväxt (x-axeln) respektive e-handelstillväxt (y-axeln) för olika
branscher under 2020. Cirklarnas storlek indikerar branschernas
omsättning 2020.
E-handelstillväxt under 2020

120%

100%
Dagligvaror
80%
Möbler och heminredning

• Medan 2020 blev pandemiutbrottets år kommer 2021 istället att präglas av
återgången till det nya normala. Runtom i landet pågår vaccineringen mot
coronaviruset som väntas vara klar under sommaren. I takt med att samhället
öppnas upp väntas konsumtionen återgå till ett nytt normalläge. För de av
handelns delbranscher som drabbats hårt av pandemin väntas goda tillväxttal,
medan coronavinnarna får nöja sig med en lägre prognos. Prognosen för den
totala detaljhandeln 2021 sätts till 2,5 procent i löpande priser.

Apotek

60%

Elektronik

40%

Sport

Bygg
20%

Kläder och skor

Total tillväxt 2020

0%
-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Källa: SCB, PostNords E-barometern helårsrapport 2020
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Hela sällanköpsvaruhandeln nära e-handelns
brytpunkt
•

•

•

•

Den sociala distanseringen som skett till följd av pandemin har lett till en kraftig ökning av ehandeln inom alla delbranscher. Siffror från Euromonitor visar att 73 procent av de verksamma
inom detaljhandeln världen över förväntar sig att e-handelsnivån blir permanent förhöjd även
efter pandemin.

När e-handelsomsättningen i en delbransch når mellan 10 och 15 procent av delbranschens
totala försäljning visar erfarenhet från Sverige och andra länder att branschen når en brytpunkt.
Vid denna brytpunkt får många företag lönsamhetsproblem och branschen börjar koncentreras
till färre men större aktörer. Aktörer slås ut inom såväl den fysiska handeln som på nätet.
Idag har alla handelns stora sällanköpsvarubranscher passerat eller närmar sig denna
brytpunkt. Precis som kläder och hemelektronik har drabbats av utslagningar under de senaste
åren väntas nu sporthandeln, bygghandeln, apotek, möbler och heminredning stå på tur. Detta
innebär att stora förändringar i det svenska butiksutbudet är att vänta under de närmaste åren.
Trots att dagligvaruhandeln på nätet har haft den största e-handelstillväxten under året är den
totala andelen fortfarande låg. Branschen har komplicerade kylkedjor, ofta olönsamma
leveranser utanför storstäderna och är koncentrerad till ett fåtal aktörer med stora befintliga
butiksbestånd. Dagligvaruhandeln är en stor dragare till de fysiska handelsplatserna, och när
denna bransch når brytpunkten kommer det sannolikt att innebära ytterligare en acceleration av
e-handeln inom övriga branscher.

DIAGRAM 2. HELA SÄLLANKÖPVARUHANDELN NÄRA BRYTPUNKTEN
Andel av försäljningen inom respektive delbransch som skedde
online under 2020.
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Källa: PostNords E-barometern, helårsrapport 2020
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Dagligvaruhandeln växer – särskilt på nätet

Prenumerera för att låsa upp
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Bygghandeln gynnas av uteblivna resor

Prenumerera för att låsa upp
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Möbler och heminredning särskilt starka
vad gäller second hand

Prenumerera för att låsa upp
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Sportspurt inledde 2021

Prenumerera för att låsa upp
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Den sociala distanseringen gör oss mer
teknikberoende

Prenumerera för att låsa upp
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En långsam återhämtning påbörjas för
beklädnadshandeln

Prenumerera för att låsa upp
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Framtidssynen rör sig återigen uppåt
•

•

•

•

Handelsbarometern är en indikator som publiceras av Svensk Handel och som mäter
hur optimistiska/pessimistiska detaljhandlarna är inför framtiden (de närmast följande
tre månaderna). Utfallet baseras på 450 svar fördelade mellan dagligvaruhandlare,
sällanköpsvaruhandlare och e-handlare.
De restriktioner som infördes i detaljhandeln i samband med den andra coronavågen
under fjärde kvartalet ledde till en nedgång i de fysiska handlarnas framtidstro. Särskilt
sällanköpsvaruhandlarna tyckte att framtiden var tuff, och indikatorn landade på strax
under 70 i november. Även om siffrorna för februari visar på förbättrade framtidsutsikter
jämfört med förra året är det fortfarande en bit kvar till en neutral syn på framtiden.
Även de fysiska dagligvaruhandlarnas framtidstro har återhämtat sig under inledningen
av året, och indikatorn för februari landar på 90. Även om optimismen är större än bland
sällanköpsvaruhandlarna är framtidssynen överlag fortsatt negativ. Hur snabbt
vaccinationerna genomförs kommer att vara av stor betydelse för handelns möjligheter
att återhämta sig.
E-handlarnas framtidsoptimism håller fortfarande i sig. Den avrådan från att besöka
fysiska butiker som gällde i många län bäddade för en rekordartad julhandel på nätet, och
i december uppnådde e-handlarnas framtidssyn nya rekordnivåer. Ännu håller sig ehandlarnas framtidstro på en mycket hög nivå. Fortsatt smitta, begränsad vaccinering och
en tro på att e-handelsbeteendet hänger kvar även när pandemin är över är sannolikt
anledningar till den höga framtidstron.

DIAGRAM 9. HANDELSBAROMETERN
Handelsbarometerns framtidsindikator för dagligvaruhandel,
sällanköpsvaruhandel och e-handel, månad för månad
(100 = neutral bild)
Index
E-handel

120

119,4

110
Dagligvaror

100
90

90
Sällanköpsvaror

80,8

80
70
60
50
2018

2019

2020

2021

Källa: Svensk Handel, Handelsbarometern
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Prognoser för detaljhandeln
TABELL 2. PROGNOSER FÖR DETALJHANDELN

Bransch

Utfall 2020***

Prognos 2021

Prognos 2022

Mdkr

Löpande priser

Fasta priser

Löpande priser

Fasta priser

Dagligvaruhandel
(exklusive Systembolaget)

326

2,5

1,0

2,5 (2,0)

0,5

Sällanköpsvaruhandel

471

2,5

2,5

2,0

2,0

Byggvaruhandel

59

1,0

Elektronikhandel

58

1,0 (0)

Kläder och skor*

50

8,0

Möbler och heminredning**

61

3,0 (4,0)

Sport- och fritidshandel
Total detaljhandel
(exklusive Systembolaget)

28

5,0 (3,5)

797

2,5

Prenumerera för att låsa upp
2,0

2,0

1,5

Prognoserna avser tillväxt i procent gentemot föregående år för samtliga försäljningskanaler.
*Tidigare prognos avsåg endast kläder
**Tidigare prognos avsåg endast möbler
***Utfall enligt SCBs Detaljhandelsindex (DHI). DHI mäter huvudsakligen försäljningen för fysiska butiksaktörer, medan HUIs prognoser gäller för både butiksledet och e-handeln.
Källa: SCB, Detaljhandelsindex (utfall 2020), Prognoser från HUI
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Tema – Bostadsmarknaden i skuggan av pandemin
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Bostadsmarknaden har gasat sig genom krisen
”Mitt hem är min borg” – sannare än någonsin under pandemin
•

Bostadsmarknaden har länge präglats av trendmässigt stigande priser. Pristrycket
kommer från två håll, där historiskt låga räntor stimulerar efterfrågan medan
hyresreglering och komplicerade byggprocesser håller tillbaka utbudet. Tre fjärdedelar
av landets kommuner rapporterade under 2020 om ett underskott på bostäder.

•

Bostadsinvesteringarna har gått överraskande starkt under pandemin. Boverket
skruvade i december upp sin prognos för bostadsbyggandet och förväntar sig ett
tillskott på 52 500 påbörjade bostäder under 2021. Detta är dock en bra bit under
toppnoteringarna från 2017 och myndigheten beräknar att mellan 59 000 och 66 000
nya bostäder kommer att behövas årligen fram till 2030 för att kompensera för den
förväntade befolkningsökningen och bygga ifatt det ackumulerade underskottet.

•

Prisutvecklingen har varit positiv under pandemin med undantag för en kort dipp
under våren 2020. Kraftigast har priserna stigit i icke-storstadslän med Blekinge och
Gotland i toppen, följt av Kalmar, Jämtland och Värmland.

•

I de stora städerna, där distansarbetet som arbetsform är som mest utbrett, har
behovet av större bostadsyta blivit uppenbart under pandemin när hemmet har
använts för fler ändamål än tidigare – och, i många fall, av fler personer på dagtid.
Behovet av yta pressar upp priserna på de större objekten. De ökade
boendekostnaderna har kompenserats av stora neddragningar inom resor, nöjen och
tjänster. Ett historiskt mycket speciellt förhållande har uppstått i Stockholms centrala
delar där 4:or nu kostar mer per kvadratmeter än 2:or och 3:or.

DIAGRAM 10. STARKAST UTVECKLING I BLEKINGE OCH PÅ GOTLAND
Bostadsprisutveckling per län under pandemin

Källa: Svensk Mäklarstatistik
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DIAGRAM 11. 4:OR DYRARE PER KVADRATMETER ÄN 2:OR OCH 3:OR
Bostadsrättspriser i centrala Stockholm

DIAGRAM 12. BOSTADSSITUATIONEN I LANDETS KOMMUNER
Rapporterat underskott eller överskott på bostäder enligt kommunerna 2020
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Källa: Svensk Mäklarstatistik
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Källa: Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME)
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Risk för korrigeringar
Fyra bostadsrelaterade fenomen som påverkar konsumenten framöver

Olika händelser som kan påverka bostadsmarknaden framöver

Åtminstone fyra faktorer kan påverka bostadsmarknaden i negativ riktning framöver:
1) Övergången från ett pandemiskt tillstånd till en återöppning av ekonomin,
inklusive kontor och arbetsplatser, innebär att mindre tid kommer att spenderas i
hemmet. Då kan efterfrågan på bostadsyta återigen komma att minska och pengar
föras tillbaka från bostadskonsumtion till konsumtion av resor, nöjen och tjänster.
2) Utfasningen av stödet för korttidsarbete kan innebära att bolånetagare med
anställning i framförallt tjänstesektorn varslas eller tvingas gå ner i arbetstid. Detta
gäller inte minst för hushåll i storstäderna där skulderna ofta är höga i förhållande
till disponibelinkomsterna.

Händelse

Tidsfönster

Utfasning av distansarbete

Sannolikt från och med sommaren 2021

Avveckling av stöd för korttidsarbete

Tidigast 30 juni 2021

Återinförda amorteringskrav

Sannolikt 31 augusti 2021

Stigande boräntor

Tendenser till stigande marknadsräntor Q1 2021*

DIAGRAM 13. ÅTERSTÅENDE RÄNTEBINDNINGSTID PÅ HUSHÅLLENS SKULDER

Prenumerera för attFördelning
låsa upp
per i januari 2021 utifrån när lånen sätts om

3) Finansinspektionen har markerat att de lättnader i amorteringskrav som infördes
under 2020 kommer att dras tillbaka i augusti 2021. Återinförda amorteringskrav
kan få en hämmande effekt eftersom bolånetagarens alternativavkastning för
användning av pengarna kan vara högre än besparingen i räntekostnader.
4) Inflationsförväntningarna har stigit i början av 2021, vilket i kombination med en
allmän återhämtning i ekonomin sätter ett tryck uppåt på ränteläget. I
förlängningen kan detta påverka boräntorna och bostadspriserna. En stor
majoritet av hushållen har också valt en ränta som sätts om inom tre månader,
vilket ökar riskerna i en miljö av stigande räntor.

Över 2 år
19%
1 - 2 år
13%

Inom 3 mån
59%

3 mån - 1 år
9%
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Handeln påverkas av bostadsmarknaden
Prisstegringar och bostadsaffärer genererar försäljning i vissa branscher
•

•

Försäljningen av bostäder påverkar även konsumtionen i detaljhandeln. En jämförelse
mellan försäljningen i olika branscher i detaljhandeln med den indexerade
bostadsprisutvecklingen visar att möbelhandelns försäljning samvarierar starkast med
bostadspriserna.

Vid beräkningarna studerades sambandet mellan prisutvecklingen på bostadsmarknaden
och försäljningsutvecklingen inom handeln tre månader senare. Detta för att ta hänsyn till
överlåtelsetiden vid köp av bostad och utvärdera om bostadsmarknaden kan utgöra en
framåtblickande indikator. Försäljningen i möbelhandeln uppvisar en hög och positiv
korrelation på över 0,9, vilket indikerar att prisutvecklingen för bostäder kan ses som en
termometer för utvecklingen i möbelhandeln på kort sikt. Detta är inte förvånande då
möbler ofta köps i samband med flytt till ny bostad.

DIAGRAM 14. KORRELATIONSSAMBAND MELLAN BOSTÄDER OCH HANDEL
Korrelationskoefficient för den säsongsjusterade försäljningen i några olika
detaljhandelsbranscher och prisutvecklingen på bostäder*
1 = maximalt positivt samband, 0 = inget samband.

0,93
Möbelhandel

0,73
Bygghandel

0,65
Heminredning

Prenumerera för att låsa upp

•

•

Andra branscher som också förknippas med hem och renovering, exempelvis bygghandeln
och heminredningshandeln, uppvisar en relativt stark korrelation med bostadspriserna.
Ombyggnad och renovering genomförs i stor utsträckning i samband med bostadsbyten,
men beror sannolikt i högre grad än möbelhandelns försäljning även på andra faktorer
såsom det allmänna konjunkturläget och tillgången till krediter.

0,47
Elektronik

0,65
Kläder

Även branscher utan intuitiv koppling till bostadsmarknaden uppvisar viss korrelation med
bostadspriserna. Detta gäller exempelvis beklädnadshandeln. I dessa fall handlar det
sannolikt om en samvariation mellan bostadsmarknaden och andra konjunkturella faktorer
som också bidrar till högt konsumentförtroende i tider av god försäljning, och vice versa.
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Bolånetagarna har skyddats av stödåtgärder
Ränteuppgångar större risk än arbetslöshet
•

•

•

•

De stigande bostadspriserna har gjort nytillkomna bostadsägare allt mer belånade. Enligt
Finansinspektionen var den genomsnittliga skulden för nya bolånetagare nästan 2,4 miljoner
kronor under 2019. Enligt en prognos för prisutvecklingen på bostadsmarknaden från
Finansinspektionens stabilitetsrapport finns indikationer på en prisnedgång under 2021 och
en uppgång för 2022.
Finansinspektionen bedömer att det riktade permitteringsstödet och amorteringsfriheten
har minskat riskerna för bolånetagarna. De bolånetagare som inte får underskott i ekonomin,
men som ligger nära, minskar troligen sin konsumtion, vilket i sig är en risk för den ekonomiska
utvecklingen. Målet med det tillfälligt slopade amorteringskravet var att öka hushållens
långsiktiga motståndskraft. Till och med september 2020 hade 195 000 ansökningar om
amorteringsfrihet beviljats. Åtgärdens slutdatum är i nuläget satt till augusti 2021.

5,2%

4,4%

195 000
hushåll
hade beviljats
amorteringsfrihet
t.o.m. september
2020

-3,0%
2021

2020

2022

Källa: Finansinspektionen
Källa: Finansinspektionen, Stabilitetsrapport 2020:2

DIAGRAM 16. KONSUMTIONSFÖRÄNDRING VID RÄNTEUPPGÅNGAR
Andel av branschens försäljning

Prenumerera för att låsa upp

Under perioden som bostadspriserna har rusat iväg har bolåneräntorna varit låga. Under de
senaste månaderna har signalerna om höjningar av bolåneräntorna duggat tätt och några
banker har redan skridit till verket och genomfört höjningar för vissa bindningstider. Vid en
högre bolåneränta – som för många bostadsägare inte har varit aktuell på flera år – minskar
hushållens utrymme för annan konsumtion.

Beräkningar av hur försäljningen inom handeln förändras vid olika nivåer av räntehöjningar
visar att sällanköpsvaruhandeln kan komma att krympa med 1,5 procent per höjd
procentenhet ränta och att motsvarande siffra för dagligvaruhandeln är 0,3 procent.
Hushållens höga skuldkvoter ökar känsligheten för nya utgifter som de inte planerat eller
tagit höjd för. För ett hushåll med 2 miljoner i bolån och en rörlig bolåneränta på 1,5 procent
innebär 1 procents högre ränta en höjd månadsutgift med 1 200 kronor, efter räntereduktion.

-0,3%
-1,5%

-1,0%

1,5 %
av bolånetagarna
förväntas få löpande
underskott om
arbetslösheten stiger
under 2021

-1,7%
-4,5%

Ränteuppgång 1%
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-7,5%
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Källa: Finansinspektionen
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Hushållens köpkraft
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•

•

•

Under det fjärde kvartalet 2020 minskade hushållens
konsumtion jämfört med motsvarande kvartal 2019
och tappet var aningen större än under kvartal tre.
Fjärde kvartalets minskning uppgick till 4,5 procent.
Sektorer som konkurrerar med detaljhandeln om
konsumenternas plånböcker har det fortsatt kärvt.
Utöver resebranschen har restauranger och caféer det
tufft med utökade restriktioner. Från och med i julas
infördes ett serveringsförbud efter 20:00. Nyligen
skärptes restriktioner ytterligare där även ställen som
inte serverar alkohol behöver stänga 20:30.

Modehandeln har likt servicebranscherna kämpat
med negativa siffror under många månader. Däremot
går heminredning och möbler starkt till följd av att
coronapandemin gör att många håller sig mer hemma.
Konsumtionen av alkohol har förskjutits från
restaurangerna till hemmen i och med att
möjligheterna att konsumera på lokal har minskat
kraftigt. Den inhemska handeln har också sett
ökningar i spåren av minskad resandeinförsel.

DIAGRAM 17. HUSHÅLLENS KONSUMTIONSUTGIFTER EFTER ÄNDAMÅL UNDER KVARTAL 4 2020
Procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal 2019, i fasta priser. Bubblornas storlek visar
respektive områdes utgiftsstorlek.
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En fortsatt blödande
resebransch
•

•

Flera av de branscher som konkurrerar med handeln
om hushållens konsumtion är fortsatt hårt utsatta.
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF)
räknar med att resebranschen (reseförsäljning via
resebyråer och arrangörer) under 2021 landar på
totalt cirka 16-17 miljarder jämfört med normalt 60
miljarder. Noterbart är att nästan 15 miljarder
omsattes under första kvartalet 2020. Under resten av
året låg tappet på cirka 90 procent och det första
halvåret i år riskerar att fortsätta i samma spår.
Vaccinering pågår inom fas 1, och fas 2 har nu
påbörjats i samtliga regioner. Likt andra grannländer,
planerar Sverige att införa digitala vaccinpass till
sommaren. Regeringens mål att alla ska erbjudas
vaccin till halvårsskiftet tycks vara tufft att uppnå då
en hel del av de vaccinleveranser som ursprungligen
utlovades har ställts in. Om målet uppnås lär dock
resebranschen få ett ordentligt uppsving till följd av ett
latent resebehov som sammanfaller med den mest
reseintensiva perioden på året.

DIAGRAM 18. STORA KONSUMTIONSTAPP FÖR RESOR OCH NÖJEN
Procentuell konsumtionsförändring jämfört med samma datum föregående år utifrån kortdata. En veckas
glidande medelvärde.
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Källa: Swedbank
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Hushållens orosmoln
•

•

•

Vaccinens genombrott och målet att alla vuxna ska ha
erbjudits vaccin vid halvårsskiftet ingjuter hopp i de
svenska hushållen och gör att de ser ljusare på
framtiden.
I en undersökning som Demoskop har genomfört på
uppdrag av SEB framgår det att de tre största
orosmolnen för de svenska hushållen är sjukdom,
höjd inflation och stigande bostadskostnader. Det
finns däremot en generellt positiv bild av att 2021
kommer att bli ett bättre år än 2020. Detta framgår
tydligast bland höginkomsttagarna där störst andel
tror att 2021 blir ett återhämtningsår.
Att risk för sjukdom toppar listan över orosmoln är
naturligt under pandemin. Även de ekonomiska
effekter som pandemin medför skapar en oro för
hushållen och bidrar till en ökad risk för
privatekonomin.

DIAGRAM 19. DE FRÄMSTA FAKTORERNA SOM SKAPAR ORO FÖR SVENSKA HUSHÅLL
Andel svar på frågan ”Vilka av följande tror du utgör de största riskerna för din privatekonomi?”
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DIAGRAM 22. ANTALET PERSONER BERÖRDA AV VARSEL, 2019-2021
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DIAGRAM 20. UTVECKLING I REAL DISPONIBEL INKOMST, 1977-2022
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Faktorer som påverkar hushållens köpkraft
8

DIAGRAM 21. UTVECKLING FÖR OMX30 STOCKHOLM INDEX, 2005-2021
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Källa: Nasdaq

DIAGRAM 23. UTVECKLING BOSTADSPRISER (HOWSWE), INDEX OCH TREND, 2005-2021
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Handeln i Norden och Europa
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Norge den stora vinnaren under 2020
Den fysiska detaljhandeln har utmanats i hela världen under pandemiåret 2020, men till följd av
gränsstängningar och restriktioner har norsk detaljhandel upplevt en boom. I många år har Norge haft ett
utflöde av detaljhandelskonsumtion till stora köpcentrum och handelsplatser på den svenska sidan av gränsen.
Under 2020 bröts denna trend, vilket gjorde att detaljhandeln i Norge klarade sig mycket bra i relation till
detaljhandeln i andra länder.
Danmark hade en måttlig detaljhandelstillväxt på 4 procent under helåret 2020, men framtidsutsikterna för
första halvåret 2021 ser i dagsläget dystra ut. Det danska klädindexet (basår 2015) störtdök under januari 2021
till 40, vilket är den näst lägsta noteringen sedan år 2000 och i nivå med index för april 2020. I Finland visade
hushållens konsumtion ett uppsving under slutet av 2020, då resor och restaurangbesök substituerades mot
handel av varor. Framöver väntas hushållskonsumtionen i Finland gå starkt, men strukturella problem på
arbetsmarknaden och en svag produktivitetsökning gör att finsk BNP ändå förväntas ha den näst svagaste
utvecklingen i Norden under 2021.

Prenumerera för att låsa upp
2,8%

DIAGRAM 24. DETALJHANDELNS UTVECKLING Q4 2020
Tillväxt jämfört med motsvarande period 2019, kalenderjusterad. Löpande priser.
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Nya e-handelsmarknader tar form
E-handelsåret 2020 kom med många lärdomar och
erfarenheter. I Sverige växte e-handeln med 40 procent enligt
E-barometern från PostNord och även de äldre konsumenterna
hittade till nätet. Ute i Europa hade alla de stora ekonomierna
en e-handelstillväxt som var betydligt högre än tidigare år. I
Spanien var utvecklingen för e-handelsbolag 38 procent, tätt
följt av Italien och Tyskland där tillväxten uppgick till 29
respektive 24 procent. I Tyskland handlade dessutom 85
procent av befolkningen på nätet under 2020 och andelen som
e-handlar väntas öka ytterligare. Den stora matvarukedjan Aldi
aviserade i februari 2021 att de investerar 1,5 miljarder euro i
sin e-handelsutveckling.
Dessutom har ett flertal mindre e-handelsmarknader vuxit
dramatiskt enligt Eurostats e-handelsstatistik. I exempelvis
Tjeckien handlade drygt 4 av 10 invånare på nätet 2019, medan
motsvarande siffra 2020 var 6 av 10. I Ungern ökade andelen
som e-handlade med 14 procentenheter. I Nederländerna, som
redan före pandemin var ett relativt e-handelsmoget land,
ökade andelen konsumenter med 7 procentenheter. Det är
troligt att marknaderna kommer att fortsätta växa under 2021,
då pandemin väntas påverka ländernas utveckling under en tid
framöver. Dessutom har stora investeringar gjorts i europeiska
logistiksystem – totalt investerade logistikaktörerna Amazon,
DHL, SF Express och XPO Logistics 39 miljarder euro i Europa
under 2020.

DIAGRAM 26: E-HANDELSUTVECKLING 2020 – FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT FÖR E-HANDELSFÖRETAG
Tillväxt jämfört med motsvarande period 2019, kalenderjusterad. Löpande priser.
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DIAGRAM 27: STORA FÖRSKJUTNINGAR I E-HANDELSVANA UNDER 2020
Procent av befolkningen som e-handlat minst en gång under de senaste tre månaderna
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Vaccinationståget i full rullning
men vägen att vandra är lång

DIAGRAM 28: STORBRITANNIEN LÅNGT FÖRE EU-LÄNDERNA
Antal administrerade vaccindoser per 100 invånare under sista veckan i februari 2021

I skrivande stund är vaccinationen av den europeiska befolkningen
i full gång. Totalt har EU-kommissionen mobiliserat medel för
närmare tre miljarder euro för att öka vaccinens tillgänglighet i
Europa, och sammanlagt kommer över 2,6 miljarder doser att
fördelas mellan länderna.
Antalet administrerade vaccindoser är dock lägre i Europa än i
många andra delar av världen. EU kommer på sjätte plats bland
ekonomierna med flest administrerade vaccindoser per hundra
invånare. Det genomsnittliga vaccinationstalet inom EU är omkring
3-5 personer per hundra invånare. I Europa sticker den forna EUmedlemmen Storbritannien ut som världens tredje mest
vaccinerade land och i slutet av februari 2021 hade nästan en
tredjedel av befolkningen fått minst en vaccindos. För personer
över 80 år hade antalet dödsfall per dag minskat med 53 procent i
landet sedan vaccinationerna inleddes, och motsvarande
minskning för personer under 80 var 44 procent.

I flera länder visar dock antalet nya sjukdomsfall en mörkare bild
av läget. I Spanien var antalet nya bekräftade fall högre i januari
2021 än under någon månad 2020. Under sista veckan i februari
var antalet bekräftade fall per dag det högsta i Frankrike sedan
den absoluta toppen under november 2020.

VÄRLDSTOPPEN – ANTAL
ADMINISTRERADE VACCINDOSER
PER 100 INVÅNARE
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Källa: Our World in Data
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När normaliseras handeln?
Då Storbritannien intar täten i det europeiska
vaccinationsracet kan det vara värt att titta närmare på
utvecklingen i landet för att få ledtrådar om framtiden.
Detaljhandeln i Storbritannien står för knappt 5,1 procent av
landets BNP, vilket är en större andel än i exempelvis Sverige
där detaljhandeln står för cirka 3 procent. Storbritannien har,
likt många länder i Europa, haft sammanlagt tre större
nedstängningar av samhället, vilket har gett stora effekter på
handeln. Den första nedstängningen började den 23 mars
förra året, den andra den 5 november och den sista började
den 5 januari i år.

spred sig över världen. Vid den senaste nedstängningen
hade 29. UTVECKLING AV DETALJHANDELN I
DIAGRAM
STORBRITANNIEN PER FÖRSÄLJNINGSKANAL
företag och konsumenter anpassat sig och samtliga stora
Indexerad utveckling för detaljhandeln. Februari 2020 = 100
branscher såg en positiv e-handelsutveckling. Butikshandelns
200
tapp var också mindre än tidigare.

Under den första nedstängningen minskade den totala
handeln med 71 procent. Nöjessektorn stod för det största
tappet men även e-handeln minskade med 20 procent jämfört
med motsvarande period föregående år. Under den andra och
tredje nedstängningen sågs dock en annan trend – e-handeln
ökade med 34 respektive 38 procent, medan butikshandeln
fortsatte att backa.

Prenumerera för att låsa upp
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Utvecklingen i Sverige
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Drag i exporten hjälper
återhämtningen
•
•

•

•

•

BNP-utvecklingen höll emot bättre än väntat under det
skakiga fjärde kvartalet, jämfört med samma period 2019.
Hushållens konsumtion var starkare än prognostiserat under
det fjärde kvartalet, vilket gjorde att tappet för helåret blev
något mindre än väntat. Konsumtionen minskade betydligt
mer än hushållens disponibla inkomster, vilket indikerar att
hushållen håller i pengarna.
Återväxten i konsumtionen prognostiseras till 3,1 procent
för 2021 och 4,2 procent för 2022. Konsumtionen beräknas
därmed nå över 2019 års nivå i slutet av 2022.
BNP-prognosen för helåret 2021 landar på 2,7 procent,
jämfört med 1,8 i föregående prognos. Upprevideringen
beror delvis på en större motståndskraft i exporten, tillika
en högre grad av investeringar än beräknat. Den negativa
starten på 2021, med fortsatta nedstängningar och
restriktioner, pågår parallellt med hopp om en sommar där
vaccinationerna kan läggas till handlingarna.

Bedömningen är att 2022 blir första året då ekonomin är
större än under 2019, som är jämförelseåret före pandemin.

TABELL 4. DEN SVENSKA FÖRSÖRJNINGSBALANSEN 2019-2022
Mdkr 2019

2019

2020*

2021*

2022*

Hushållens konsumtion %

2 276

1,2

-4,7 (-5,3)

3,1 (3,0)

4,2 (4,7)

Offentlig konsumtion %

1 300

0,3

-0,5 (-0,2)

1,8 (1,8)

1,5 (1,5)

Fasta bruttoinvesteringar %

1 204

-3,1

0,6 (-3,4)

2,5 (2,0)

4,0 (4,1)

36

-11,5

-104,0 (0,0)

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

Export %

2 395

4,8

-5,2 (-7,0)

4,5 (3,0)

5,8 (5,5)

Import %

2 186

1,3

-5,8 (-7,7)

4,4 (4,4)

5,3 (5,3)

BNP %

5 025

Lagerinvesteringar %

1,4
-2,8 (-3,3)
2,7 (1,8)
Prenumerera
för att låsa
upp

3,7 (3,9)

KPI- årstakt %

.....

1,8

0,5 (0,5)

1,3 (1,0)

1,5 (1,2)

KPIF- årstakt %

…..

1,7

0,5 (0,6)

1,2 (1,0)

1,4 (1,2)

Reporänta %

…..

0,0

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

Arbetslöshet %

…..

6,8

8,6 (10,2)

9,6 (10,2)

9,1 (9,5)

Real disponibel inkomst %

…..

3,3

-0,7 (-2,0)

3,4 (3,4)

2,5 (2,7)

Källa: SCB, * = HUI prognos. Absoluta tal avser mdkr, fasta priser, referensår 2019. Tidigare prognoser inom parentes.
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•

•

Under vintermånaderna har tillväxttakten för utlåning
till företag fortsatt att minska. Tillväxten om 2,8 procent
i januari i år var den lägst uppmätta sedan augusti 2015.
En stor osäkerhet inför investeringar har byggts upp
under krisen. Fler möjliga förklaringar är stramare
lånevillkor i spåren av pandemin, men också generellt
försämrad kreditvärdighet.
Hushållen fortsätter att öka sin belåning. Tillväxttakten
har en mycket jämnare utveckling för hushåll än för
företag. Tillväxten i hushållens belåning har inte påvisat
någon kraftig reaktion i form av nedgång eller uppgång
under pandemin. En delförklaring är att bolåneräntorna
har legat på en stabil och låg nivå under pandemin och
flera år dessförinnan.

Avser utlåning från monetära finansinstitut (MFI) i %
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Under 2020 låg inflationen i genomsnitt på 0,5 procent.
HUIs prognos är en ökningstakt om 1,3 procent under
2021 och 1,5 procent under 2022.

DIAGRAM 31. TILLVÄXTTAKTEN FÖR UTLÅNING, 2015-2021

jan-15

•

I januari steg inflationstakten för första gången på ett år
till över en procent (1,6 procent). Inflationen har legat
under Riksbankens mål om 2 procent sedan första
halvåret 2019, men nu förväntas ökningstakten från
januari hålla i sig fram till sommaren.

mar-15

•

Hushållens genomsnittliga bolåneränta

Källa: Sveriges Riksbank, SCB

DIAGRAM 32. KPI OCH KPIF, ÅRSTAKT 2017-2021
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Förändringar i utvecklingen av
sparande och konsumtion
•

•

Hur hushållen använder sina pengar har förändrats radikalt under
pandemin. Inte minst har pengar som under vanliga förhållanden
spenderats på resor, nöjen och restaurangbesök funnit andra ändamål.
Bland annat har hushållens likvida tillgångar ökat under pandemin. Låga
räntor, börsuppgång och minskad konsumtion är delfaktorer bakom
detta.
Konsumtionen har minskat mer än den disponibla inkomsten under
pandemin. Skillnaden indikerar ett kapitalutrymme som inte lagts på
konsumtion. Huruvida detta sparande är långsiktigt eller kommer att
generera en konsumtionsboom när pandemin ebbat ut återstår att se.
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Källa: SCB

•

Sparandet är samtidigt ojämnt fördelat. Enligt Finansinspektionen
DIAGRAM 34. FÖRÄNDRING I HUSHÅLLENS INNEHAV AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR
uppgår hushållens aggregerade likvida tillgångar till drygt en miljon
Avser förändring i ställningsvärde vid utgående av kvartal, jämfört med samma kvartal föregående år
kronor per hushåll, en summa som visar medelvärdet snarare än
30%
medianen. Enligt FI beräknas vart tionde hushåll endast ha två månaders
20%
disponibel inkomst i likvida medel. Enligt en undersökning som SBAB
låtit göra saknade vart tionde hushåll ett buffertsparande. Ovan
10%
indikerar stora skillnader i sparande mellan de svenska hushållen.
0%

•

Tillväxttakten är mindre volatil för skulder är för sparande och ligger på
runt fem procent per kvartal. Stabiliteten beror delvis på de
jämförelsevis låga bolåneräntorna, men också på att skulder i form av
lån ofta är långsiktiga.

Prenumerera för att låsa upp
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Källa: SCB
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Arbetskraften – en djungel av
potential
•

•

•

•

Arbetslösheten har till följd av stödåtgärder under pandemin stannat
under 10 procent. Fortsatt råder stor osäkerhet inom branscher som
nöje, restaurang och kultur. Permitteringar är även fortsatt aktuella i
flera branscher. Fyra procent uppgav i SCBs arbetskraftsundersökning
(AKU) från januari månad att de är frånvarande till följd av permittering.

DIAGRAM 35. DEN SVENSKA ARBETSKRAFTEN – JANUARI 2021
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4 procent
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arbetsföra befolkning
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Framöver kan möjligheten att anställa under sommarperioden bli
avgörande för hur arbetskraftstalen utvecklar sig. En betydande del av de
anställda inom besöksnäring och kultur har tillfälliga anställningar under
högsäsong. En jobbmöjlighet inte minst för unga och studerande.
En aspekt att komma ihåg är att de svenska arbetsmarknadstalen inte var
någon succé före pandemin. Arbetslösheten låg på 7,5 procent i januari
2020, en hög siffra för dåvarande konjunkturläge. Cirka 110 000 fler är
arbetslösa drygt ett år in i pandemin än vad som var fallet två månader
före.
Enligt AKU har ungefär 30 procent av de som är arbetslösa varit det i mer
än sex månader. Arbetsförmedlingens siffror visar att 180 000 personer
har varit arbetslösa i 12 månader eller mer och ytterligare 100 000 i
mellan 6 och 12 månader. Långtidsarbetslösheten förväntas också öka
framöver. Dessutom uppger 4 procent enligt AKU, motsvarande 81 000
personer, pandemin som orsak till att de lämnat arbetskraften helt. En
förklaring kan vara att många har valt studier istället för att söka nya
jobb efter uppsägning.
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Utvecklingen i omvärlden
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En kluven värld i virusets spår
När covid-19 slog till var den globala ekonomin redan sårbar. Vi fick under
2020 se både det sämsta och det bästa kvartalet på börsen på 20 år, vilket
reflekterade de enorma kast mellan hopp och förtvivlan som pandemin gav
upphov till. Nu har läget klarnat något och IMF förutspår en tillväxt på 5,5
procent för världsekonomin 2021.
Som ett resultat av coronapandemin hade de flesta länder en negativ BNPutveckling under 2020. Hårdast drabbades Sydamerika, Indien och västländerna
medan Kina uppvisade en positiv BNP-tillväxt på 1,9 procent.
Hushåll, regeringar och företag antog en lång rad åtgärder för att minimera
interaktionerna mellan världens befolkning. Effekterna var enorma för sektorer
såsom resor, besöksnäring och handel.

Prenumerera >10
för% att låsa upp

Den sociala distanseringen förväntas under 2021 minska i takt med allt fler
vaccinationer. Vaccinationerna ingjuter framtidstro i världsekonomin som enligt
IMF förväntas ha återgått till sin prepandemiska nivå redan i mitten av 2021.
Återhämtningsstyrkan bedöms dock variera kraftigt mellan länderna beroende
på tillgången till medicinsk hjälp, poliska åtgärder och respektive lands
möjligheter att begränsa smittspridningen.

0 till 5 %
-5 till 0%
-10 till -5%
< -10 %
Ingen data
Källa: IMF
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Kommer affärsresandet tillbaka?
Enligt beräkningar gjorda av Global Business
Travel Association (GBTA) minskade de
affärsrelaterade utläggen globalt med 52
procent under 2020 som ett resultat av
coronapandemin. I Sverige var minskningen
ännu större och uppgick till 63 procent jämfört
med 2019. Detta bröt den uppåtgående trend i
det affärsresandet som har pågått sedan
finanskrisen 2008.
Den senaste utvecklingen och distributionen av
vaccin markerar en kritisk milstolpe i
återhämtningen av affärsresandet, men det är
lång väg kvar till nivåerna som rådde före
pandemin – om vi kommer dit. Resenärerna
måste navigera sig igenom de svårigheter
pandemin medfört samt förhålla sig till
karantäner och en mängd andra restriktioner.

Det står klart att pandemin kommer att få
bestående effekter på hur företag och anställda
möts och kommunicerar, var de väljer att
lokalisera sig samt när och i vilken grad det sker
en återgång till fysiska möten.

Produktion och distribution av vaccin är
lösningen framåt
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Att förutspå hur lång tid det kommer att ta för
resandet att återgå till mer normala nivåer är en
svår uppgift. Den grundläggande och mest
kritiska faktorn är produktionen och
distributionen av vaccin. Genom vaccination av
världens befolkning kan spridningen av covid-19
minska och göra att resenärer återigen känner
sig tillräckligt trygga för att återgå till sina
tidigare resvanor i den mån de så önskar.
Det affärsrelaterade resandet väntas enligt GBTA
öka kraftigt under 2021 och 2022 för att år 2024
ha återgått till nivåer i paritet med före
pandemin.
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De affärsrelaterade utläggen minskade kraftigt

DIAGRAM 37. GLOBALA UTLÄGG FÖR AFFÄRSRESANDE
Historiska och prognostiserade 2021-2024, index (2005=100)

Index (Globala utlägg för affärsresande)
Källa: Global Business Travel Association (GBTA), januari 2021

Hur turismen i Sverige kommer att se ut under
2021 kommer till stor del att bero på hur snabbt
vaccinationerna sker och i vilken mån nya
varianter av viruset kan hejdas. Om inga stora
restriktionsförändringar sker till sommaren
kommer de svenska turisterna, enligt Visit
Sweden, att utgöra en överväldigande del av
målgruppen för den svenska turistnäringen.
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Ett 2021 präglat av återhämtning och ovisshet
Stora stimulanspaket i USA
USA fortsätter att tillhandahålla stimulanser som delvis riktar sig direkt till
befolkningen. Enligt USAs handelsdepartement ökade konsumtionen med
5,3 procent under januari månad, vilket delvis kan ha berott på den senaste
stimulansen på 600 miljarder dollar. President Joe Biden har drivit igenom
sitt förslag om att stimulera ekonomin ytterligare genom ett stimulanspaket
på 1 400 dollar till miljoner av amerikaner.

Vaccinationsprognosen varierar mellan länder
De flesta västländer förväntas kunna vaccinera en stor del av sin befolkning
under 2021. Bristen på covid-19-vaccin innebär dock att krisdrabbade
länder samt låg-och medelinkomstländer kan förväntas ta flera år på sig att
vaccinera sin befolkning. COVAX, ett globalt initiativ med målet att
säkerställa en snabb och rättvis tillgång till covid-19-vaccin för alla länder
uppskattar att maximalt 20 procent av befolkningen i låg- och
medelinkomstländer kommer att bli vaccinerade under 2021.

Brexit: förändring från 1 januari
Den 1 januari upphörde den fria rörligheten för människor och varor mellan
Storbritannien och EU. Parterna har kommit överens om att handla tullfritt
med varandra, men tulldeklarationer kommer att krävas precis som vid
handel med andra ekonomier utanför EU. Storbritannien är därmed fria att
förhandla egna handelsavtal med andra länder.

Klimatmöte i november
FN:s klimatmöte som skulle ha hållits 2020 men sköts upp på grund av
pandemin kommer att arrangeras av Storbritannien i november 2021.
Målet med mötet är att påskynda åtgärderna för att nå målen i Parisavtalet
och FNs ramkonvention om klimatförändringar.

Parlamentsval i Skottland – ny folkomröstning i korten?
Det finns meningsskiljaktigheter mellan befolkningen i Skottland och
befolkningen i andra delar av Storbritannien rörande Brexit och EU. Det
talas om en eventuell andra folkomröstning om Skottlands självständighet.
Ett självständigt Skottland skulle på sikt kunna innebära minskade
handelsbarriärer vid ett möjligt återinträde i EU.

OS 2020 – blir det av?
OS i Tokyo skulle hållits 2020 men sköts upp på grund av pandemin. I
nuläget är planen att OS ska genomföras mellan 23 juli och 8 augusti, följt
av Paralympics någon vecka senare. Det är dock ännu inte helt klart om OS
blir av men klart är att utländska besökare i så fall inte kommer att tillåtas
på evenemangen.

Prenumerera för att låsa upp

HÄNDELSEKALENDER 2021

Brexit: nya regler

Stimulanspaket

Valår i Skottland

OS Tokyo

FNs klimatmöte

De flesta vaccinerade
i höginkomstländer

Januari

Mars

Maj

Juli

November

Slutet av året

Källa: ING Think, FN, Reliefweb

42

DETALJHANDELNS KONJUNKTURRAPPORT

Räntorna på långa amerikanska statsobligationer på väg upp
Förväntningar om återhämtning och högre
inflation har fått räntorna på långa
amerikanska statsobligationer att stiga.
Under februari månad passerade den
amerikanska 30-årsräntan två procent och
den 10-åriga räntan såg sin högsta notering
sedan före utbrottet av covid-19. Räntorna
är fortfarande historiskt låga, men en snabb
ränteökning påverkar även andra tillgångar
som bostäder och aktier.
Vad beror ökningen på?
När coronapandemin bröt ut sänkte USAs
centralbank Fed styrräntan för att undvika
en frysning av det finansiella systemet och
minska risken för en utdragen
lågkonjunktur. Den framgångsrika
vaccinutvecklingen har paradoxalt nog satt
press på Fed då investerare begär högre
nominell avkastning, eftersom de förväntar
sig högre inflation och vågar ta mer risk.
En stigande aktiemarknad, nya
stimulanspaket och högre elpriser är några
av de faktorer som driver upp räntorna.

Vilka konsekvenser får ränteuppgången?
Under 2020 ökade USAs statsskuld som
andel av BNP med hela 22 procentenheter,
ett resultat av de stora stimulansaktioner
som regeringen genomfört. Skuldnivån
uppgår nu till 127 procent av BNP. Detta
medför högre räntekänslighet. En
upplåningsränta om 3 procent på hela
obligationsstocken skulle exempelvis
innebära ränteutgifter på närmare en
fjärdedel av de federala skatteintäkterna.
För USA, och för Biden-administrationen i
synnerhet, skulle fortsatta ränteuppgångar
innebära att det blir svårare att finansiera
fler ekonomiska stimulanser. De stigande
räntorna har också fått dollarn att stärkas
mot den svenska kronan och många andra
valutor.

+0,5 procentenheter

DIAGRAM 38. STIGANDE RÄNTOR I USA
Ränteutveckling på statsobligationer i USA,
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Källa: USAs finansdepartement
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