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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
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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
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Sammanfattning – Livet och handeln skyndar vidare
Den tredje vågen av coronasmitta i Sverige tycks i skrivande stund vara på väg att ebba ut. Efter närmare
15 000 dödsfall i landet och en ekonomi som rest sig på nio skyndar handeln och historien vidare mot nya
mål. Och fort går det – kanske för att så många vill klippa banden med året som varit.
• Fortsatt kraftig återhämtning väntas under 2021. Den globala ekonomin kan enligt IMF komma att
växa med sex procent i år. HUI förväntar sig en svensk BNP-tillväxt på 3,1 procent under 2021 och att
hushållskonsumtionen ökar med 3,6 procent, vilket är en upprevidering sedan prognoserna i mars.
• Återhämtningen består av såväl reella som artificiella komponenter. Vaccinationer och återöppnade
ekonomier skapar en ny tillförsikt, höjer investeringsviljan och möjliggör efterlängtad konsumtion.
Samtidigt eldas utvecklingen på av de enorma stimulanser som fått tillgångspriserna att rusa ända
sedan senvåren i fjol. Centralbanker, inklusive Riksbanken, har en delikat utmaning i att övertyga
marknaderna om att de inflationstecken som nu syns ska betraktas som övergående.
• Stekhet marknad för sällanköpsvaror. De hemrelaterade branschernas fortsatta popularitet bäddar i
kombination med modehandelns återhämtning för en stark tillväxt på 3,5 procent i år inom
sällanköpsvaruhandeln. Under 2020 avstod svenskarna från resor, nöjen och tjänster för hundratals
miljarder kronor och dessa sektorer har ännu långt kvar till 2019 års nivåer. Deras väg tillbaka kommer
att påverka detaljhandelns tillväxttal negativt framöver, men hemester och inhemsk turism frigör stora
summor pengar till detaljhandelsvaror under sommarhalvåret.
• Restaurangernas återhämtning sker på dagligvaruhandelns bekostnad. Dagligvaruhandeln trycks
också ner av fortsatt låg aktivitet inom gränshandeln samt trendbrott i befolkningstillväxten. 2020 bjöd
på den minsta befolkningstillväxten på 15 år till följd av många dödsfall samt en minskad invandring.

”In three words I can sum up everything I’ve learned
about life: It goes on.” – Robert Frost

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

3,1 (2,7)

3,2 (3,7)

Hushållens konsumtion

-4,8

3,6 (3,1)

4,0 (4,2)

Total detaljhandel

3,5

3,0 (2,5)

2,0

Dagligvaruhandel
Exkl. Systembolaget

2,9

2,0 (2,5)

2,5

Sällanköpsvaruhandel

2,9

3,5 (2,5)

2,0
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Sammanfattning – Post-pandemisk
20-talsstämning med flaskhalsar
•

•

•

•

Digitaliseringsboomen fortsätter, ledd av e-handeln som under det
senaste året har uppvisat tillväxttal på omkring 40 procent på många
håll i Europa, inklusive i Sverige. E-handelslyftet intensifierar frågor
om hur framtidens konsumentlogistik ska se ut, där behovet av smart
infrastruktur och branschsamverkan ökar.

Orderläget i industrin är starkt men mattades något under maj.
Kugghjulen snurrar fort men kapacitetsbegränsningar till följd av
fraktsvårigheter, stigande råvarupriser och brist på halvledare ställer till
problem. Producentprisindex ökade i april med 5,6 procent i årstakt.

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

Arbetslösheten låg i april på 9,1 procent. HUI tror att den kan komma
att ligga kvar på denna nivå under året – bland annat till följd av
avvecklat stöd till korttidsarbete – för att sedan minska under 2022.

Penningmängd

Demografiska faktorer styr långsiktiga konsumtionsförutsättningar. I
rapportens temadel konstateras att Sverige står inför stora
demografiska skiften under kommande två decennier. Millennials och
Generation Z tar över de yrkesverksamma åldrarna och tar med sig sina
preferenser och värderingar till detaljhandeln. Medelålders och äldre
utrikesfödda kommer vidare att vara starkt växande konsumentgrupper
vars preferenser ännu delvis återstår att utforska.

Arbetslöshet

Företagskonkurser

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
Urstark sällanköpsvaruhandel visar vägen
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Rekordtillväxt i sällanköpsvaruhandeln –
men vaccinationerna förändrar beteendet
•

•

•

Det är nu över ett år sedan pandemin bröt ut och konsumentbeteendet
förändrades över en natt. För kläd- och skobranschen som förlorat kraftigt på
pandemins nya beteendemönster syns därför för första gången en positiv
försäljningsutveckling, även om branschen fortfarande är långt från nivåerna som
rådde före pandemin. För de delbranscher som istället har gynnats av den sociala
distanseringen blir det svårare att mäta sig med försäljningssiffrorna från 2020.
Trots det visar flera sällanköpsvarubranscher upp en starkt positiv utveckling.
Prognosen för sällanköpsvaruhandeln höjs därför till 3,5 procent i löpande priser
för 2021. För 2022 behålls prognosen på 2,0 procent.

DIAGRAM 1. DELBRANSCHERNAS UTVECKLING
Försäljningstillväxt i e-handeln respektive totalt under första kvartalet 2021.
Cirklarnas storlek indikerar branschens totala omsättning.
Försäljningstillväxt på nätet
160%

140%

120%

100%

Samtidigt syns allt fler tecken på ökad inflation. På efterfrågesidan eldar mer
pengar i systemet på det uppdämda behovet av att konsumera samtidigt som
restriktionerna lättas upp. På utbudssidan påverkar dyra containerfrakter och
brist på insatsvaror som virke och halvledare. Prognosen för
sällanköpsvaruhandeln 2021 är därför något lägre i fasta priser än i löpande.
Prognosen sätts till 3,0 procent i fasta priser för 2021 och 1,5 procent för 2022.

Vaccinationerna genomförs nu i snabb takt och i dagsläget är hälften av
svenskarna vaccinerade med en första dos. Regeringen lättar sakta men säkert på
restriktionerna, och allt fler svenskar passar därför på att göra efterlängtade
restaurangbesök och resor. Detta väntas på sikt ta andelar av
detaljhandelskonsumtionen.

Dagligvaror

Möbler och
heminredning

80%
Elektronik
60%
Sport

Kläder och skor
40%
Bygg
20%

0%
-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Försäljningstillväxt totalt
Källa: PostNord, E-barometern Q1, SCB
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Minskad befolkningstillväxt sänker
dagligvaruprognosen
•

•

DIAGRAM 2. DAGLIGVARUHANDELNS UTVECKLING

Dagligvaruåret har inletts på den svaga sidan. SCB:s Detaljhandelsindex visar en
försäljningsutveckling på 0,1 procent i löpande priser under perioden januari till april jämfört
med samma period förra året. Svensk Dagligvaruhandels siffror för utvecklingen är något mer
positiva och landar på 2,0 procent under samma period. Detta kan delvis förklaras av att
gränshandeln, specialiserade livsmedelsbutiker och conveniencebutiker, som alla har haft det
tufft till följd av coronakrisen, inte helt fångas av Dagligvaruindex medan e-handelsaktörer
inte helt täcks av SCB:s siffror.

Befolkningstillväxten är en viktig drivare för dagligvaruhandeln. 2020 resulterade i den
svagaste ökningstakten på 15 år till följd av många dödsfall och minskad invandring. Även
framåt ser ökningstakten ut att bli klart lugnare än vad som förutspåddes före pandemin.
Prognosen för dagligvaruhandeln sänks till 2,0 procent i löpande priser för 2021. Prognosen
för 2022 behålls på 2,5 procent i löpande priser.

Försäljningsutveckling i dagligvaruhandeln och restaurangbranschen
jämfört med samma månad föregående år. Löpande priser.
20%
10%
0%
-10%
-20%

Prenumerera för att låsa
-30% upp

•

Att vaccinationerna genomförs i snabb takt har
resulterat i viss återhämtning för restaurangbranschen.
SCB:s siffror för mars visade en markant ökning av
restaurangkonsumtionen, även om branschen ännu
har långt kvar till 2019 års nivåer. Restaurangernas
comeback är ytterligare en anledning till att
dagligvaruhandeln kan vänta sig en låg
försäljningstillväxt under året.

-40%

0,5%
Befolkningsökningen i
Sverige under 2020 – den
svagaste ökningstakten
på 15 år.
Källa: SCB

-50%
Jan Feb Mar Apr Maj Jun
20 20 20 20 20 20

Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
20 20 20 20 20 20 21 21 21 21

Dagligvaror enligt SCB
Dagligvaror enligt Svensk Dagligvaruhandel
Restaurang
Källa: SCB, Svensk Dagligvaruhandel, Dagligvaruindex
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Höjd prognos för bygghandeln
•

•

•

Mars blev en rekordmånad för bygghandeln. Totalt sett växte försäljningen
med 14,8 procent under perioden januari till april jämfört med samma period
föregående år, enligt SCB:s Detaljhandelsindex. Antalet användare av ROTavdraget ökade med hela 13,2 procent under perioden januari till maj.
Prognosen för bygghandeln höjs därför till 3 procent för 2021 i löpande priser.
Förra årets rekordtillväxt i bygghandeln tyder på att branschen bör gå mot en
mättnad. Trots vaccinationerna är det dock många svenskar som planerar för
hemester även i år, vilket gynnar bygghandeln. Då den största delen av
konsumtionen i bygghandeln sker under våren och sommaren väntas
helårssiffrorna inte påverkas lika mycket som i andra branscher av att samhället
väntas öppna upp ytterligare i höst.
Även det fortsatta högtrycket på bostadsmarknaden kan slå väl ut för bygghandeln.
41 procent av de som besökte Hemnet i maj
planerar att köpa en bostad inom de närmaste
sex månaderna, en betydligt högre siffra än
tidigare år. Då det är vanligt att genomföra
byggprojekt i samband med flytt kan även
detta komma att gynna bygghandeln.

DIAGRAM 3. BYGGHANDELNS FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT
Försäljningstillväxt jämfört med samma månad föregående år. Löpande priser.
Huvudsakligen fysiska aktörer.
35%

30%

25%

20%

Prenumerera för att15%låsa upp

+13,2%

10%

Så mycket har antalet
köpare av ROT-tjänster
ökat under perioden
januari till maj 2021
jämfört med samma
period 2020.

5%

0%

Källa: Skatteverket
Källa: SCB, Detaljhandelsindex
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Hemarbete och bostadsmarknad fortsätter
att gynna möbelhandeln
•

•

Möbler och heminredning fortsätter sin försäljningsframgång. Särskilt mars bjöd
på hög tillväxt som dock till stor del förklaras av den stiltje som rådde under
pandemins första veckor ifjol. Totalt växte handeln med möbler och heminredning
med 9 procent under årets fyra första månader jämfört med samma period förra
året. Prognosen för möbler och heminredning höjs därför till 4 procent i löpande
priser för 2021.

DIAGRAM 4. FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXTEN FÖR MÖBLER OCH HEMINREDNING
Försäljningstillväxt jämfört med samma månad föregående år. Löpande priser.
Huvudsakligen fysiska aktörer.
40%
35%
30%

25%

Att många svenskar fortfarande arbetar hemifrån, och att bostadsmarknaden
fortsätter att gå varm gynnar handeln med möbler och heminredning. I april
arbetade 40 procent av befolkningen mellan 20 och 64 år hemifrån i någon
utsträckning, vilket är en minskning med endast 3 procentenheter sedan i januari.
Som beskrevs i förra kvartalets konjunkturrapport korrelerar möbelförsäljningen
dessutom starkt med prisuppgången på bostäder. Detta bäddar för en stark
försäljning även under kommande månader.

20%

I takt med att allt fler vaccineras väntas
svenskarna dock återgå allt mer till att söka
sig utanför hemmets väggar för att
exempelvis besöka restauranger och för att
resa. Det är därför troligt att
försäljningstillväxten successivt mattas av.

-5%

15%
10%

Prenumerera för att5%låsa upp

•

40%
i åldrarna 20-64 år
jobbade hemifrån i någon
utsträckning under april.
En minskning med 3
procentenheter sedan i
januari.
Källa: SCB:s AKU

0%

-10%

-15%

Heminredning

Möbler

Källa: SCB, Detaljhandelsindex
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Segeryra i sporthandeln
•

•

•

Segeryran fortsätter i sporthandeln. Under årets första fyra månader växte
försäljningen med 14,2 procent jämfört med samma period förra året, enligt
SCB:s Detaljhandelsindex. Omsättningsprognosen för branschen höjs därför till 6
procent i löpande priser för 2021.
Den samhälleliga hälsotrenden gynnar sportbranschen på lång sikt. På kortare
sikt tar den sig dock uttryck på olika sätt. När allt fler svenskar vågar sig tillbaka till
gymmet minskar behovet av utrustning till hemmagymmet, medan behovet av
trendriktiga gymkläder antagligen ökar. Även om semester i naturen eller på
golfbanan sannolikt kommer att locka många svenskar även i år väntas fler våga
sig utanför landets gränser, vilket till viss del kan minska konsumtionsutrymmet
för dyrare sportutrustning.
Under 2020 kom sport- och fritidshandeln
upp i en e-handelsandel om 18 procent.
Detta innebär att branschen har passerat
den brytpunkt då all tillväxt väntas ske på
nätet. Ett tecken på detta är att antalet
sport- och fritidsbutiker minskade med
5 procent mellan 2018 och 2019.*

DIAGRAM 5. SPORTHANDELNS UTVECKLING
Försäljningstillväxt jämfört med samma månad föregående år. Löpande priser.
Huvudsakligen fysiska aktörer.
35%
31%

30%
25%

26%

20%
15%
10%

Prenumerera för att låsa upp
5%

+14%

0%

Så mycket har
omsättningen i
sporthandeln ökat under
januari till april 2021,
jämfört med samma
period föregående år.

-5%
-10%
-15%

Källa: SCB:s
Detaljhandelsindex
Källa: SCB:s Detaljhandelsindex
*Källa: HUIs butiksdatabas, SCB, Företagens ekonomi, PostNord E-barometern,
Svensk handels Läget i handeln
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Från mötesutrustning till fotbolls-EM
•

•

•

Även hemelektronikbranschen inledde året starkt. Försäljningstillväxten under
perioden januari till april uppgick till 14,4 procent jämfört med samma period
förra året, enligt SCB:s Detaljhandelsindex. Prognosen höjs därför till 3 procent i
löpande priser för 2021.

DIAGRAM 6. HEMELEKTRONIKHANDELNS UTVECKLING
Försäljningstillväxt jämfört med samma månad föregående år. Löpande priser.
Huvudsakligen fysiska aktörer.
35%

30%

Exakt vilka produkter som säljer bra har dock förändrats. Under förra året gick
försäljningen av hemmakontorsutrustning starkt. Siffror från Elektronikbranschen
visar att det nu istället är mobiler och kameror som säljer bra, vilket illustrerar att
vi rör oss allt mer utanför hemmet. Även stora TV-apparater har sett en markant
försäljningstillväxt, vilket kan tyda på att svenskarna laddar för OS och fotbolls-EM
hemma i TV-soffan.
Under resten av året möter branschen
ännu högre jämförelsetal från förra året.
Det blir därför allt tuffare att slå
försäljningssiffrorna under resten av året.
Särskilt under Black Friday visade
hemelektronikhandeln upp strålande
siffror som blir svåra att slå i år.

25%

20%

Prenumerera för 15%
att låsa upp

TV
-apparater i storleken 65
tum och uppåt är en av
de produktkategorier
som sålt särskilt bra
under våren.

Källa:
Elektronikbranschen
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0%

Källa: SCB:s Detaljhandelsindex
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Återgång för modehandeln – från låga
nivåer
•

•

Efter ett tufft 2020 kommer konsumtionen i kläd- och skohandeln sakta tillbaka.
Vaccinationerna underlättar inte bara återgången till de fysiska butikerna, utan
möjliggör också arbete på kontor, umgänge med vänner och restaurangbesök. Alla
dessa är sociala aktiviteter som återuppväcker behovet av att klä upp sig, vilket
gynnar modehandeln.
I början av året syntes dock inga imponerande tillväxtsiffror i
beklädnadshandeln. Försäljningen minskade kraftigt i januari och februari för att
sedan vända skarpt uppåt när fjolårets jämförelsetal från pandemiutbrottet slog
igenom i statistiken. Framöver väntas dock fler återvända till butikerna, samtidigt
som jämförelsetalen förblir låga. I december, som är modehandelns viktigaste
månad, kan konsumtionen komma att vara tillbaka på normala nivåer. Prognosen
för 2021 behålls därför på 8 procent i löpande priser.

DIAGRAM 7. ÅTERGÅNG FÖR MODEHANDELN
Försäljningstillväxt jämfört med samma månad föregående år enligt SCB:s
Detaljhandelsindex. Löpande priser, huvudsakligen fysiska aktörer.
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Historisk framtidsoptimism för
sällanköpsvaruhandeln

•

•

•

Handelsbarometern är en indikator som publiceras av Svensk Handel
och 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.
Vaccinationerna genomförs i snabb takt och i dagsläget har mer än
varannan vuxen svensk fått minst en vaccindos. Återgången till det nya
normala syns tydligt i handlarnas framtidstro. Framtidsindikatorn har
stigit kraftigt för såväl dagligvaruhandlare och sällanköpsvaruhandlare
som partihandlare.
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Särskilt anmärkningsvärt är att sällanköpsvaruhandlarna uttrycker
optimism. För första gången sedan 2017 är dessa överlag positiva
inför framtiden. Även partihandlarna gynnas av att människor återigen
vågar sig ut i butikerna, och har en positiv framtidssyn för första gången
sedan mätningarna av branschen började i början på året.

80

E-handeln ligger stabilt på positiva tal. Det är sannolikt att en stor del
av den beteendeförändring som har skett under pandemiåret blir
bestående, vilket kommer att gynna e-handeln även framöver.
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•

DIAGRAM 8. HANDELSBAROMETERN
Handelsbarometerns framtidsindikator för dagligvaruhandel, sällanköpsvaruhandel, ehandel och partihandel, månad för månad.
(100 = neutral framtidsbild)

2016

2017
Dagligvaror

2018
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Partihandel

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

2,0 (2,5)

0,5 (1,0)

2,5

0,5

Sällanköpsvaruhandel

471

3,5 (2,5)

3,0 (2,5)

2,0

1,5 (2,0)

Byggvaruhandel

58

3,0 (1,0)

Elektronikhandel

59

3,0 (1,0)

Kläder och skor

51

8,0

Möbler och heminredning

61

4,0 (3,0)

28
797

6,0 (5,0)
3,0 (2,5)

Sport- och fritidshandel
Total detaljhandel (exklusive Systembolaget)

Prenumerera för att låsa upp
2,0

2,0

1,0 (1,5)

Prognoserna avser tillväxt i procent gentemot föregående år för samtliga försäljningskanaler.
*Utfall enligt SCB:s Detaljhandelsindex (DHI). Branscherna enligt DHI fångar huvudsakligen försäljningen för fysiska butiksaktörer, medan HUI:s prognoser gäller för både butiksledet och e-handeln.
Källa: SCB, Detaljhandelsindex (utfall 2020), Prognoser från HUI
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Tema

Det demografiska skiftet och handeln 2040
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Stora demografiska skiften att vänta till 2040

FIGUR 1. FÖRKLARINGSFAKTORER FÖR REGIONALA
BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR

När befolkningsstrukturen förändras sker förskjutningar inom handeln. Både efterfrågeoch utbudssidan tenderar att påverkas. Tre faktorer avgör hur befolkningen utvecklas:
1. Födelseöverskott
Handeln växer när befolkningen ökar, och befolkningen ökar när det föds fler barn än
antalet individer som avlider. Nettotillskottet till befolkningen fram till 2040 till följd av
födslar respektive dödsfall förväntas variera stort mellan landets län. Gotland förväntas
exempelvis uppleva ett födelseunderskott motsvarande sju procent av befolkningen,
medan ett födelseöverskott på elva procent förväntas i Stockholms län (se diagram 10).

Födelseöverskott

Invandringsnetto

Inrikes flyttnetto

Påverkas bland annat av:
• Livsprioriteringar
• Familjestrukturer och
boendekonstellationer
• Folkhälsa
• Teknisk och medicinsk
utveckling
• Trygghetssystem
• Konjunkturutveckling

Påverkas bland annat av:
• Policy för asyl- och
anhöriginvandring
• Policy för
arbetskraftsinvandring
• Skatter och
konkurrenskraft
• Trygghetssystem
• Tillgång till bostäder
• Andra länders policy

Påverkas bland annat av:
• Regional
arbetsmarknad och
näringsliv
• Bostadspriser och
skillnader i
boendekostnader
• Regional service och
infrastruktur
• Trygghet och
kriminalitet

2. In- och utvandring

År 2020 var drygt två miljoner av invånarna i Sverige födda i ett annat land. En alltmer
kulturellt heterogen befolkningssammansättning medför ett behov av nya
konsumentalternativ. Samtliga län förväntas ha ett positivt invandringsnetto fram till 2040.
Sett till antalet personer per födelseregion förväntas störst invandring från Asien.

DIAGRAM 9. FÖRVÄNTAD PROCENTUELL BEFOLKNINGSÖKNING,
INDIVIDER PER FÖDELSEREGION FRAM TILL 2040
35%

40%

35%
27%

30%

3. Flyttmönster

20%

Flyttmönster inom landet påverkar inte rikets totala befolkningsstorlek men väl
befolkningen liksom handeln och köpkraften lokalt. Möjligheten till ökat distansarbete och
ett mer flexibelt arbetsliv är faktorer som har aktualiserats under pandemin och som kan
komma att bidra till nya flyttmönster. Arbetsmarknadsutsikter, bostadspriser och lokal
service är några punkter som påverkar flyttnettot.

10%

4%

3%

Födda i Sverige

Födda i Norden
eller EU utom
Sverige

0%

Källa: SCB

Födda i Afrika

Födda i Asien

Födda i Europa
utom Norden och
EU samt
Sydamerika,
Nordamerika och
Oceanien
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Förväntat invandringsnetto (Y)

DIAGRAM 10. FÖRVÄNTAD BEFOLKNINGSUTVECKLING FRAM TILL 2040 I LANDETS LÄN
Punkternas färg visar inrikes flyttnetto (grå färg = nettoinflyttning, röd färg = nettoutflyttning)

Bidrag till befolkningstillväxt mellan 2020
och 2040

20%
Kronoberg

15%

Kalmar
Västernorrland

Jönköping

Blekinge
Norrbotten

Halland
10%
Jämtland

Dalarna

Stockholm
Örebro

Västerbotten

Värmland

Västmanland
Gotland

Skåne

5%

Gävleborg

Västra Götaland

Södermanland

Uppsala

Östergötland

0%
-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Förväntat födelseöverskott (X)
Bidrag till befolkningstillväxt mellan 2020 och 2040
Källa: SCB

19

DETALJHANDELNS KONJUNKTURRAPPORT

Pendlingskommunerna kan växa allra mest
Befolkningen väntas öka med 8 procent under de kommande 20 åren
•

•

Fysiska butiker är beroende av att kunder som vill handla besöker dem.
Disponibelinkomsterna för de individer som rör sig i ett visst område utgör platsens
köpkraft, vilken i sin tur skiljer sig åt beroende på exempelvis typ av plats,
demografiska faktorer, dagbefolkning och turism. Nattbefolkningen, det vill säga hur
många som bor i området, är en viktig utgångspunkt för att mäta köpkraften.
Prognoser över hur befolkningen kommer att förändras i Sverige fram till 2040
indikerar att tillväxten blir störst i de områden där det i nuläget bor flest. I landets tre
storstäder, tillika deras kranskommuner, kommer invånarantalet att öka med omkring
15 procent. I landets 21 större städer (orter med över 50 000 invånare) förväntas
invånarantalet öka med i genomsnitt 10 procent. Av den totala befolkningsökningen i
landet på nästan 900 000 människor fram till 2040, väntas 64 procent av tillväxten
tillfalla storstadsregionerna och 29 procent kommuner med större städer.

DIAGRAM 11. BEFOLKNINGSTILLVÄXT 2020-2040, PROCENTUELL
FÖRÄNDRING PER KOMMUNGRUPP
Avser SKRs kommungruppsindelning och SCBs befolkningsframskrivning

Pendlingskommun nära storstad

15%

Storstäder

14%

Större stad

10%

Pendlingskommun nära större stad

6%

Prenumerera för att låsa upp

•

•

Högst

Mindre stad/tätort

I de kommuner som klassificeras som landsbygdskommuner förväntas en
befolkningsminskning med 8 procent. I landsbygdskommuner med besöksnäring och
i pendlingskommuner nära mindre städer väntas folkmängden 2040 ligga kvar på
dagens nivåer.

Lågpendlingskommun nära större
stad

Hur befolkningen förändras i ett område påverkar (och påverkas av) platsens utbud
av handel och tjänster. Utan att veta exakt hur handeln kommer att se ut 2040
indikerar SCBs befolkningsprognoser att köpkraften kommer att minska i
landsbygdskommunerna där 4 procent av befolkningen bor, givet nuvarande
konsumtionsutrymme. Sett till yta motsvarar det 35 procent av Sveriges totala areal.

Pendlingskommun nära mindre
stad/tätort

3%

Lägst

1%

Landsbygdskommun med
besöksnäring

0%

0%

Landsbygdskommun-8%

Källa: SCB, SKR
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Äldre utrikesfödda – en växande konsumentgrupp
•

•

•
•

•

•

Fram till 2040 förväntas antalet utrikesfödda öka med drygt en halv miljon. Det gör att
andelen individer i befolkningen som är födda i ett annat land än Sverige kommer att öka
markant. Utöver detta förväntas andelen personer med utrikesfödda föräldrar öka.

DIAGRAM 12. FÖRÄNDRING AV ANTALET UTRIKES FÖDDA INDIVIDER PER
ÅLDERSGRUPP OCH KÖN
Förväntad förändring av antalet utrikesfödda år 2021-2040 per åldersgrupp.
Färgnyanserna visar respektive förändring uppdelad på kön.
100+ år

Antalet utrikesfödda förväntas minska ibland barn och unga. I samtliga grupper över 40 år
kommer antalet öka. Att grupperna medelålders och äldre utrikesfödda ökar innebär att
köpkraften för hela gruppen utrikesfödda sannolikt ökar, eftersom vistelsetiden i Sverige är
kopplad till graden av arbetsmarknadsintegration och därmed till inkomst.

95-99 år

Lågprisbutiker, stormarknader och specialvarubutiker med särskilda sortiment av varor från
andra länder är några butiksformat som i dagsläget tilltalar många utrikesfödda.

70-74 år

På stadsdelsnivå visar studier om dagligvaruhandeln att en högre andel befolkning med
utrikes bakgrund ökar sannolikheten för att minst en lågprisbutik finns etablerad i ett
område.*

55-59 år

Lågpristrenden har varit på uppgång i hela detaljhandeln under de senaste åren och är nu
etablerad som en trend inom alla inkomstgrupper. Utan vidare svensk forskning är det
emellertid svårt att fastslå om det är kulturella preferenser, inkomstskillnader eller något
annat som får många utrikesfödda att söka sig till lågprisbutikerna.

35-39 år

En amerikansk forskningsstudie indikerar att hög invandring samvarierar med en ökad andel
”big box-retailing” och färre friliggande butiker. Denna utveckling konstaterades stå i viss
kontrast mot invandringens påverkan på restaurangsektorn, där restaurangerna på ett
tydligt sätt anpassades genom ökad etnisk mångfald i måltidsutbudet.**

10-14 år

90-94 år
85-89 år
80-84 år
75-79 år
65-69 år
60-64 år
50-54 år
45-49 år
40-44 år

407 000

30-34 år

25-29 år

Förväntad ökning av
antalet utrikesfödda
över 55 år fram till
2040

20-24 år
15-19 år
5-9 år
0-4 år
-40 000

-20 000

Källa: SCB

*Green & Wirén (2019). ”Hur påverkar demografi förekomsten och andelen omsättning i olika butikssegment?”
**Mazzolari & Neumark (2011). ”Immigration and Product Diversity”, Journal of Population Economics.
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Millennials tar över stafettpinnen
Baby boomers

30%

Idag: 57-75 år
2040: 76-94 år

25%

27%

20%

Generation X
Födda 1965-1980
Idag: 41-56 år
2040: 61-75 år

4%

5%

0,4%

0%
Födda efter Generation Z
2015

Födda 1981-1996
Idag: 25-40 år
2040: 44-60 år

Millenials
2021

Generation X

2030

Baby
Boomers

Födda före
1946

2040

DIAGRAM 14. FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD VID FÖDSELN, 1970-2070
90
85
80

Källa: SCB

Män

2070

2066

2062

2058

2054

2050

2046

2042

2038

2034

2030

2026

2002

1998

1994

1990

70

1986

Idag: 6-24 år
2040: 25-43 år

75

1982

Födda 1997-2015

1978

Generation Z

1974

Generation Z har som första generation fötts i en digital värld. Den utgör
än så länge en liten del av konsumtionsunderlaget, men kommer 2040
att bestå av landets småbarnsfamiljer. Generation Z går, tillsammans
med millennials, i bräschen för att öka kraven på hållbara alternativ.

Millennials

10%

6%

1970

•

Millennials sägs ofta ha ett stort självförtroende, ibland på ett sätt som
anses gränsa till självupptagenhet. De föddes under en analog era men
upplevde internets genomslag och är starkt influerade av
globaliseringen. Gruppen kommer att vara köpstark och i många fall på
toppen av sina karriärer år 2040, med individer i åldrarna 44 till 60 år.

17%
11%

10%

Prenumerera för attKälla:
låsa
SCB upp

•

21%

15%

2022

Generation X utgörs stereotypt sett av många skilsmässobarn till hårt
arbetande föräldrar (boomers) och lärde sig därmed att vara oberoende
från tidig ålder. Gruppen är betydligt mer välutbildad än sina föräldrar
och kommer 2040 att bestå av personer mellan 61 och 75 år.

16%

2018

•

Baby boomers (ibland endast ”boomers”) har benämnts utifrån att de
föddes under efterkrigstiden då det tillkom många barn. Dessa kommer
att vara mellan 76 och 94 år 2040. Ökad medellivslängd gör att gruppen
75+ förväntas öka med 400 000 fler konsumenter, vilket innebär att 45
procent av hela befolkningsökningen kommer från denna åldersgrupp.

2014

•

23% 24%
22%
21% 21% 22% 20%
19%
16%

2010

En möjlig konsumentsegmentering är att tillämpa de generationsbegrepp
som anspelar på förutsättningarna under respektive födelseperiod.

Födda 1946-1964

2006

Om 20 år är kundbasen både äldre och mer digital

DIAGRAM 13. FÖRVÄNTAD ANDEL AV BEFOLKNINGEN PER
GENERATIONSGRUPP 2021, 2030 OCH 2040

Kvinnor
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Hushållens köpkraft
Den sociala konsumtionen på väg tillbaka
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•

•

•

Under det första kvartalet 2021 minskade hushållens
konsumtion jämfört med motsvarande kvartal 2020
men tappet var betydligt mindre än under de två tidigare
kvartalen. Första kvartalets minskning uppgick till 1,2
procent i fasta priser.
Flera delar av privatkonsumtionen har nu börjat se ett
uppsving, inte minst social konsumtion som mode,
transporter, kultur och konsumenttjänster. Sista
kvartalet 2020 visade ett mycket tydligare tapp på flera
områden medan första kvartalet 2021 visar positiva
siffror för ett flertal branscher.

Även restaurangbranschen har påbörjat vägen tillbaka
men har det fortfarande tufft. Restaurangerna har
drabbats väldigt hårt av pandemin och har under en lång
tid visat svaga omsättningssiffror. Restriktionerna vad
gäller öppettider lättades dock den första juni och flera
restriktionslättnader som påverkar besöksantalet väntas
ske under sommaren, vilket kommer att gynna
restaurangbranschen.

DIAGRAM 15. HUSHÅLLENS KONSUMTIONSUTGIFTER EFTER ÄNDAMÅL UNDER KVARTAL 1 2021
Procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal 2020, i fasta priser. Bubblornas storlek visar
respektive områdes utgiftsstorlek.
15%

Livsmedel och alkoholfria drycker

10%

Alkoholhaltiga drycker och tobak
Kläder och skor

5%

Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning

0%
-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-5%

Tillväxt

Flera delbranscher går en
ljusare tid till mötes

25%

30%

35%

Möbler, inredningsartiklar, hushållsutr. o
förbrukn.varor
Hälso- och sjukvård

-10%

Transporter och fordon
-15%

Post- och telekommunikationer
-20%

Rekreation och kultur, varor och tjänster
-25%

Utbildning
-30%
-35%
Källa: SCB

Restauranger, caféer, hotell o annan
övernattningsservice
Andel av total konsumtion

Övriga varor och tjänster
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•

•

Under pandemin har det kollektiva resandet minskat
kraftigt. Folkhälsomyndigheten har avrått ifrån onödigt
resande i kollektivtrafiken, särskilt i rusningstid. Detta
har tillsammans med att många har arbetat hemifrån
och minskat kontakterna med personer utanför
hemmet gjort att resandet har minskat avsevärt.
Vaccineringen inom fas 4 har nu påbörjats i samtliga
regioner och en plan för successiva
restriktionslättnader har presenterats av regeringen. I
takt med att restriktionerna lättas upp och att fler
vaccineras har kollektivtrafikanvändningen ökat. Den
successiva återgången till en mer normal tillvaro är
efterlängtad för många handelsplatser som är belägna i
närheten av kollektivtrafiknoder.

DIAGRAM 16. ÅTERHÄMTNING INOM KOLLEKTIVTRAFIKEN
Index för kollektivtrafik 2020-2021 baserat på kortdata, en veckas glidande medelvärde. 100 = 13/1 2020.
150
100

Index

Kollektivt resande är på väg
tillbaka

63
41

50
0

2021

Källa: Swedbank

2020

Tabell 3. REGERINGENS PLANERADE RESTRIKTIONSLÄTTNADER
Steg

När? (planerat)

Restriktionslättnad

1

1/6 2021

Serveringsställen tillåts hålla öppet till 22.30, i stället för 20.30. Regeln om max en person per bord på
serveringsställen som ligger inne i en galleria upphör.

2

1/7 2021

Fler deltagare tillåts på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Maxantalet för privata
sammankomster höjs från 8 till max 50. Rådet om att endast umgås med den närmaste kretsen tas bort.
Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare. Regler för max antal personer per sällskap och
avstånd mellan sällskap tas bort för servering utomhus.

3

15/7 2021

Reglering om passagerarbegränsningar för långväga kollektivtrafik med tåg och buss tas bort. Rådet om
munskydd i kollektivtrafiken tas bort. Reglering om kvm/person i inom- och utomhusmiljöer tas bort,
trängsel ska fortsatt undvikas.

4

September

Deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort.
Begränsningen för privata sammankomster tas bort. Reglering på serveringsställen inomhus tas bort.

5

Ej fastställt

Kvarvarande restriktioner lyfts.

Källa: Regeringen
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Hushållens köpmönster och
nya arbetsformer
•

•

•

Många vill fortsätta att jobba hemifrån alternativt ha en
hybridlösning efter pandemin. Enligt en undersökning genomförd
av Netigate uppger 73 procent av respondenterna att de skulle
vilja jobba både hemifrån och på sin ordinarie arbetsplats
framöver. Den perfekta balansen för dem som har möjlighet skulle
vara att arbeta halva tiden hemma och halva tiden på
arbetsplatsen. Denna förskjutning kommer i sin tur att få följder
för vad man konsumerar och framförallt var man konsumerar.
Distansarbete är till stor del ett storstadsfenomen. Kontorstäta
stadskärnor riskerar att drabbas hårdast av mer flexibla
arbetsvanor post corona, eftersom det i högst grad är tjänstemän
som har möjlighet att arbeta hemifrån. Det gör att storstäderna
riskerar att få de tydligaste konsumtionstappen i kontorsnära
lägen, om man inte lyckas skapa nya besöksanledningar.
Konsumtion förskjuts till e-handeln. En del av den
varukonsumtion som tidigare har ägt rum i stadskärnorna kommer
att förskjutas online, vilket är en trend som pandemin har
påskyndat.

DIAGRAM 17. SÅ VILL HUSHÅLLEN JOBBA EFTER PANDEMIN
Fråga till allmänheten: skulle du föredra att jobba både hemifrån och på ordinarie arbetsplats
efter pandemin?
80%
70%

Ja
73%

60%
50%
40%
30%

Varken eller
15%

20%

Nej
10%

10%
0%
Ja

Varken eller

Nej

Fråga till allmänheten: kan du definiera den perfekta balansen mellan hemarbete och arbete
från ordinarie arbetsplats?
100%
hemifrån
53%

100% från
ordinarie
arbetsplats

Källa: Netigate
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Faktorer som påverkar hushållens köpkraft
DIAGRAM 18. UTVECKLING I REAL DISPONIBEL INKOMST, 1977-2022
8

DIAGRAM 19. UTVECKLING FÖR OMX30 STOCKHOLM BÖRSINDEX, 2007-2021
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Källa: Nasdaq

Källa: SCB och HUI (*=prognos)

DIAGRAM 20. ANTALET PERSONER BERÖRDA AV VARSEL, 2019-2021

DIAGRAM 21. UTVECKLING BOSTADSPRISER (HOXSWE), INDEX OCH TREND, 2005-2021
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Källa: Valueguard
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Detaljhandeln i Norden och Europa
Stor tillväxtpotential när viruset betvingas
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Återhämtning i Norden under 2021
Norge
Norges BNP-tillväxt 2021 prognostiseras av SEB till 2,6
procent, vilket är en något lägre tillväxttakt än för övriga
Norden. Detta är dock inget svaghetstecken. Norsk
ekonomi klarade sig relativt väl jämfört med övriga
länder 2020, vilket gör att landet har höga jämförelsetal.
Norsk detaljhandel har dessutom vuxit mycket sedan
pandemin slog till, och de senaste månaderna är inget
undantag. Totalt växte detaljhandeln med nio procent
under perioden februari till april. Den svenska
gränshandeln är fortsatt nere för räkning, mycket till
följd av norska karantänskrav vid återresa. Dessutom
väntas övrig inhemsk konsumtion utvecklas starkt
allteftersom andra restriktioner lättas upp.

Danmark
Trots ett svagt första kvartal för dansk ekonomi väntas
BNP öka med 3 procent under 2021. Under första
kvartalet genomfördes ytterligare en nedstängning av
landet, vilket medförde att detaljhandeln tappade under
årets två första månader. Den negativa trenden vände
dock med besked under mars och april, då branschen
mötte låga jämförelsetal från fjolårets nedstängning.

DIAGRAM 22. PROGNOS BNP-TILLVÄXT I FASTA PRISER 2021
Prognoser för Norge, Finland och Danmark: SEB.
Prognos för Sverige: HUI

Finland
Under 2021 väntas en stark hushållskonsumtion i Finland
driva BNP-utvecklingen till 3 procent. Enligt Statistics
Finland uppvisades en stark detaljhandelstillväxt redan
under första kvartalet och på grund av de kvarhängande
reserestriktionerna kommer en fortsatt stor andel av
hushållens inkomster att gå till varukonsumtion.

Prenumerera för att låsa upp

FIGUR 2. DETALJHANDELNS UTVECKLING FEBRUARI-APRIL 2021
Tillväxt jämfört med motsvarande period 2020, kalenderjusterad och i löpande priser
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Källa: Eurostat
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Rörelsen kring retailnära platser har ökat mest i Finland
Allteftersom restriktionerna lättas upp ökar
rörelseaktiviteten kring shoppingstråk, köpcentrum och
matvarubutiker. Enligt Googles rörelsedata syns kraftiga
förändringar i rörelsemönster omkring retailnära platser
sedan pandemin började. Under början av 2021 (som
jämförs mot pre-pandemiska nivåer ifjol) var
besöksflödena klart dämpade omkring
handelsdestinationer. Under februari till mars
fluktuerade besöksflödena mest i Norge och Danmark
till följd av hårda nedstängningar i år respektive ifjol. I
Finland och Sverige minskade flödena också, men
betydligt mindre än i ovan nämnda länder.
Danmark och Norge har från och med slutet på april sett
en jämnare utveckling än Finland och Sverige. Kurvorna
följer i hög grad nedstängningsåtgärder och
smittspridning. Enligt Oxfords restriktionsindex som,
mäter graden av restriktioner, hade Norge ett
indexvärde på 63 i slutet av maj, och Danmark hade
cirka 50 på den hundragradiga skalan. Den senaste
noteringen för Finland var 52 (29 maj) och landet har
fortsatt att lätta upp restriktioner sedan dess.

DIAGRAM 23: UTVECKLING AV RÖRELSEMÖNSTER INOM DETALJHANDELN 2021
Utveckling jämfört med motsvarande dag föregående år, 7 dagars rullande medelvärde
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Källa: Google Mobility Reports
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Spansk e-handel växer mest
Detaljhandeln och e-handeln i Europa har fortsatt att gå i
motsatta riktningar under början av 2021. Ehandelsutvecklingen i EU har ökat med omkring 40
procent per månad under det första kvartalet, och några
länder sticker ut med en högre utvecklingstakt än andra.
Tyskland, som redan före pandemin var Europas största ehandelsmarknad, har uppvisat en utvecklingstakt i nivå
med genomsnittet i EU under årets första månader, medan
Frankrikes utveckling var något lägre i början av kvartalet
och kom ikapp i mars.

Den största utvecklingen har dock skett i Spanien, där ehandelsutvecklingen var över 50 procent under både
januari och februari. I PostNords rapport E-handeln i
Europa, där e-handelsåret 2020 sammanfattas,
konstaterades att Spanien är det land som har haft den
största e-handelsökningen under pandemiåret; 44 procent
av konsumenterna uppgav att de handlat mer på nätet på
grund av coronapandemin. Just under januari och februari
var smittoläget värre i Spanien än i både Tyskland och
Frankrike, vilket troligen har tryckt på e-handeln under
början av året. Dessutom hade spansk detaljhandel i sin
helhet en positiv utveckling under Q1, vilket inte gäller för
de andra länderna eller för EU i stort.

I dagsläget ser situationen värre ut i Frankrike än i både
Tyskland och Spanien. Antalet nya fall per dag i Frankrike
har inte sjunkit i samma takt. Detaljhandeln backade
dessutom med 9 procent under första kvartalet. Däremot
är antalet nya coronarelaterade dödsfall per dag på den
lägsta nivån sedan i slutet av oktober 2020 och den 19 maj
återöppnades alla butiker i huvudstaden Paris, vilket ger
hopp om den franska handelns utveckling under
kommande månader.

Prenumerera för DIAGRAM
att låsa
upp
25. DETALJHANDELNS UTVECKLING Q1 2021

DIAGRAM 24. E-HANDELSFÖRETAGENS UTVECKLING JANUARI-APRIL 2021
Tillväxt jämfört med motsvarande period 2020, kalenderjusterad, löpande priser.
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4,4 miljarder doser fördelas ut i Europa
Under slutet av maj 2021 hade EU-kommissionen
säkerställt sammanlagt 4,4 miljarder doser vaccin
mot covid-19 (befintliga och framtida), och arbetet
pågår med att förhandla fram fler doser till unionens
446 miljoner invånare. I skrivande stund har 46
procent av EU:s vuxna befolkning blivit vaccinerad
med åtminstone en dos.
Något som har varit högaktuellt under de senaste
veckorna är när de digitala covid-intygen kommer att
vara på plats. Intygen bekräftar genomförd
vaccinering, negativt provsvar eller att personen har
återhämtat sig från en covid-19-infektion. Det är
varje medlemslands nationella angelägenhet att ta
fram de tekniska lösningarna för systemet, och
arbetet är i full gång. Målet är att intyget ska finnas i
hela EU den första juli 2021.
Trots att intygen snart introduceras i flera länder
kommer det i praktiken att dröja innan EU:s fria
rörlighet är helt återställd. Många medlemsländer
har fortfarande nationella reserestriktioner som
invånarna måste anpassa sig till. Även om intygen
kommer på plats den första juli kommer resandet i
sommar sannolikt vara långt ifrån pre-pandemiska
nivåer.

DIAGRAM 26: ADMINISTRERADE VACCINDOSER PER HUNDRA INVÅNARE
Procentuell andel per land, 24/5 2021

Topp 3 länder i
Europa
1. Malta
2. Storbritannien
3. Ungern

Källa: Our World in Data
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Utvecklingen i Sverige
Reell återhämtning samsas med bubbelrisker, inflation och utanförskap
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Fortsatt återhämtning när
samhället öppnar igen
•

•

•

•

Sveriges ekonomi backade svagt under det första kvartalet
2021, jämfört med samma kvartal 2020. Utfallet är något
starkare än förväntat. Resterande kvartal väntas bli positiva.
BNP-prognosen för helåret 2021 landar på 3,1 procent,
jämfört med 2,7 i föregående prognos. Upprevideringen
beror bland annat på stärkta konsumtionsförutsättningar och
ökad optimism inom industrin. 2022 väntas ekonomin växa
med ytterligare 3,2 procent.
Hushållens konsumtion föll betydligt mer än BNP under
fjolåret och väntas till skillnad från BNP inte återvända till
2019 års nivåer under 2021. Prognosen är 3,6 procent för
2021 och 4 procent för 2022. Konsumtionen förväntas växa i
paritet med den disponibla inkomsten under innevarande år
för att sedan växla upp under 2022 då hushållen förväntas
hålla mindre hårt i pengarna.
Prognosen för både export och import har höjts för 2021 och
sänkts något för 2022. Ljusningen och det goda orderläget
inom industrin gör att positionerna flyttas fram både inom
export- och importsektorn. Samtidigt kvarstår flera orosmoln
i världshandeln kopplade till handelshinder, krav på
självförsörjning och dyra transporter.

TABELL 4. DEN SVENSKA FÖRSÖRJNINGSBALANSEN 2020-2022
Mdkr 2020

2020

2021*

2022*

Hushållens konsumtion %

2 183

-4,8

3,6 (3,1)

4,0 (4,2)

Offentlig konsumtion %

1 327

-0,5

1,9 (1,8)

1,6 (1,5)

Fasta bruttoinvesteringar %

1 233

-0,5

2,6 (2,5)

3,5 (4,0)

4

-90

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

Export %

2 221

-4,6

6,5 (4,5)

4,5 (5,8)

Import %

1 991

-5,7

6,2 (4,4)

4,7 (5,3)

BNP %

4 997

Lagerinvesteringar %

-2,8
(2,7)
Prenumerera
för 3,1att
låsa upp3,2 (3,7)

KPI- årstakt %

.....

0,5

1,6 (1,3)

1,7 (1,5)

KPIF- årstakt %

…..

0,5

1,6 (1,2)

1,6 (1,4)

Reporänta %

…..

0,0

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

Arbetslöshet %

…..

8,6

9,1 (9,6)

8,4 (9,1)

Real disponibel inkomst %

…..

-0,7

3,7 (3,4)

2,5 (2,5)

Källa: SCB, * = HUI prognos. Absoluta tal avser mdkr, fasta priser, referensår 2020. Tidigare prognoser inom parentes.
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Rusning i industrin och på bostadsmarknaden
•

•

Drygt 16 månader in i pandemin går den svenska ekonomin i stora drag bra.
Optimismen är rekordstark inom flera branscher och Konjunkturinstitutets
barometerindikator landade på 119,3 i maj, vilket betyder ett mycket starkt läge.
Allra starkast är indikatorn för tillverkningsindustrin (126). Liksom stämningsläget i
industrin har utvecklingen på både börsen och bostadsmarknaden nått nya
rekordnivåer under maj. Börsen har enligt OMXS30 gått upp med över 19 procent
under årets första fem månader, vilket är samma utveckling som bostadsmarknaden
har haft under det senaste året.
Riksbankens bedömning är att den ekonomiska aktiviteten kommer vara tillbaka på
normala nivåer i slutet av året. Trots det är bedömningen att det krävs en expansiv
penningpolitik under de kommande åren för att stödja ekonomin. Myndighetens
förväntade köp av obligationer under det tredje kvartalet 2021 uppgår till 75
miljarder kronor, vilket är lägre än tidigare kvartal under pandemin, men betydligt
högre nivå än före pandemin.

FIGUR 3. NYCKELTAL FÖR SVERIGES EKONOMI
Obligationsköp, börsutveckling, prisutveckling bostäder, andel korttidspermitterade i handeln

75 miljarder
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kommer Riksbanken att köpa
obligationer för under det
tredje kvartalet 2021.

av de anställda som beviljats
korttidspermittering under
2021 arbetar inom handeln.
Av de som ansökt arbetar 8
procent inom handeln.

+19 procent

+19 procent

är prisuppgången på den
svenska börsen under årets
fem första månader enligt
OMXS30.

har priserna på bostäder i
Sverige ökat under det
senaste året (juni 2020 - maj
2021) enligt Valueguard.

Källa: Riksbanken,
Nasdaq,
Valueguard,
Tillväxtverket
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•

Antalet ansökningar om korttidspermittering har avtagit jämfört med när stödet
infördes förra våren. Under 2021 har 3 procent av de anställda som berörs av
beviljade ansökningar arbetat inom handeln. Av antalet personer berörda av
ansökningar om stödet (beviljade eller ej) var 8 procent verksamma inom handeln.

DIAGRAM 27. LÅNEBEHOV I DETALJHANDELN – MARS 2021
Avser andelen bankkontor som förväntas öka respektive minska utlåningen till
detaljhandelsföretag

58 procent
Minskade lånebehov

•

Samtidigt ser detaljhandelsföretagen ut att ha ett minskat lånebehov framöver.
Enligt ALMIs låneindikator var andelen bankkontor som förväntade sig en minskad
utlåning till detaljhandelsföretag fyra gånger större än andelen som förväntade sig
en ökad utlåning. Över hälften av bankkontoren uppgav detaljhandeln som den mest
coronadrabbade branschen. Banklånen ser under den kommande tiden ut att gå mer
till kapitalintensiva branscher som bygg/anläggning än till handel och tjänster.

42%

Ökade lånebehov

av bankkontoren i ALMIs
undersökning uppgav
detaljhandeln som den mest
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Källa: ALMI, Låneindikatorn, mars 2021
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•

Frågan framöver är om stimulanser tillsammans med en
konsumtionsskjuts under sommaren/hösten och stigande
råvarupriser kommer att leda till fortsatt årstakt av
inflationen på 1-2 procent per månad, eller ännu högre. En
siffra att jämföra med är producentprisindex som ökade med
5,6 procent i april, mätt i årstakt.

•

En möjlig konsekvens kan i så fall bli stigande räntor, vilket
exempelvis påverkar hushåll med rörliga bolån. Denna kan
onekligen bli ett problem till följd av hög belåning och
långvarigt hög kredittillväxt.

•

Utlåningen till hushåll har haft en jämn tillväxttakt på mellan
5 och 6 procent under pandemin. Tillväxttakten av utlåning
till företag har i sin tur haft en nedåtgående trend under det
senaste året. I april var nivån den lägsta sedan i mars 2014.

Avser utlåning från monetära finansinstitut (MFI) i %
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En delförklaring till den höga ökningstakten är att en del
priser sjönk under pandemins inledande månader och att
jämförelsenivån därmed är förhållandevis låg. HUIs prognos
är en ökningstakt om 1,6 procent 2021 och 1,7 procent
under 2022, mätt enligt KPI.

DIAGRAM 28. TILLVÄXTTAKTEN FÖR UTLÅNING, 2015-2021

jun-15

•

Under årets inledande månader har inflationen mätt i KPI
och KPIF varit över en procent i årstakt. I april och maj 2021
översteg nivån Riksbankens mål om 2 procent, vilket inte har
hänt sedan maj 2019.

apr-15

•

Hushållens genomsnittliga bolåneränta

Källa: Sveriges Riksbank, SCB

DIAGRAM 29. KPI OCH KPIF, ÅRSTAKT 2017-2021
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Arbetslösheten nästan tre gånger så hög bland ungdomar som totalt
Problemen på den svenska arbetsmarknaden var tydliga redan före pandemin. Otillräcklig
rörlighet och matchningsproblem har lämnat breda grupper arbetslösa eller
undersysselsatta. Under pandemin har branscher som turism, nöjessektorn,
restaurangbranschen och delar av handeln haft en tuff period med permitteringar och
neddragning av tjänster. Minskad aktivitet i just dessa branscher påverkar ungdomar i hög
utsträckning. Nästan var femte anställd i handeln är under 24 år (2019)*. Bland
säsongsarbetare inom turism och restaurang är siffran ännu högre.

En intervjuundersökning genomförd av Insight Intelligence visar att fem procentenheter
fler unga mellan 16 och 30 studerar istället för att ha en fast anställning jämfört med för
ett år sedan. Många av dem som var tillfälligt anställda innan pandemin alternativt har
avslutat sina studier under pandemin har just nu svårt att hävda sig på arbetsmarknaden.
Enligt AKU är 160 000 av de drygt 480 000 arbetslösa i åldern 16-24 år, vilket motsvarar en
tredjedel. Gruppen innehåller förvisso delvis de som söker extra- och sommarjobb, men
den höga siffran bottnar i djupa strukturella problem. De som inte har en
gymnasieexamen och/eller saknar tillräckliga språkkunskaper får svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden även om de söker ett arbete där upplärningen sker på arbetsplatsen.
Däremot är ungdomsarbetslösheten relativt låg bland dem som har en högskoleexamen.

Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning i april låg ungdomsarbetslösheten 26,1 procent i
april, att jämföra med den totala arbetslösheten på 9,1 procent. För två år sedan, i april
2019, var motsvarande siffror 19,1 och 6,5 procent**.
DIAGRAM 30. ARBETSLÖSHETSNIVÅ TOTALT, 16-64 ÅR OCH 16-24 ÅR
Säsongsrensad relativ arbetslöshet*
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16-24 år räknas som
arbetslösa, enligt SCB
AKU (säsongsrensat).

DIAGRAM 31. FÖRÄNDRING AV SYSSELSÄTTNING BLAND UNGA 2020-2021
Avser förändringen per svarsalternativ för unga 16-30 år, i
procentenheter
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Källa: Insight Intelligence, Generation Jobb 2021

Källa: SCB AKU
*Källa: Läget i handeln 2021

**SCBs arbetskraftsundersökning (AKU) har ett tidsseriebrott med
metodförändringar från januari 2021. Jämförelser av 2021 och tidigare
datapunkter görs med försiktighet.
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Utvecklingen i omvärlden
Global uppstuds för en kluven världsekonomi
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Världens BNP högre 2021 än 2019

DIAGRAM 32. ESTIMERAD BNP 2021 JÄMFÖRT MED 2019, FASTA PRISER, LOKAL VALUTA

Coronapandemin har satt djupa spår i världsekonomin och för många
ekonomier kommer det att dröja länge tills de når de nivåer de varit på om
pandemin inte inträffat. Vid utgången av 2021 spås dock många länder
åtminstone vara tillbaka på 2019 års nivå i termer av BNP.
2020 var ett tufft år för de flesta ekonomier. Knappt mer än en handfull länder
uppvisade en positiv BNP-tillväxt. Många av de hårdast drabbade länderna
återfanns i Europa och Sydamerika.

Under 2021 spås dock tillväxten vara god i stora delar av världen. Globalt
prognostiserar IMF att BNP ökar med sex procent. Även 2022 förväntas en hög
siffra på 4,4 procent. Bland världens större ekonomier är det Euroområdet och
Storbritannien som tros ha den sämsta utvecklingen med 2,5 respektive 5,1
procent lägre BNP 2021 jämfört med 2019. Även Latinamerika och Karibien
väntas få det tufft med en prognos på 2,7 procent lägre nivå.
I allmänhet prognostiserar dock IMF en stark återhämtning globalt sett, och
över en tredjedel av världens länder väntas vara tillbaka på högre nivåer än före
pandemin. Globalt spås BNP vara 2,5 procent högre 2021 än 2019.

Högre
Lägre/oförändrad
Data saknas
Källa: IMF
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Snabb återhämtning för investeringarna
I början av pandemin var det många
bedömare som uttryckte en oro för att den
skarpaste inbromsningen för världsekonomin i
mannaminne skulle komma att leda till en lång
tid av låg tillväxt. Paralleller drogs till den stora
depressionen och 1930-talet samt till Europas
”förlorade årtionde” i spåren av finanskrisen.

Lite mer än ett år efter krisens början ter sig
oron ha varit överdriven, om än inte
nödvändigtvis obefogad då det återstår att se
hur uthållig återhämtningen visar sig vara.
Tillgångspriserna återhämtade sig dock snabbt
och arbetsmarknaden tycks ha drabbats
jämförbart med under finanskrisen och
mindre än under depressionen.
Ett ljus i mörkret har varit de privata
investeringarna. Efter ett skarpt men kortvarigt
tapp är dessa redan tillbaka till nivåerna från
före pandemins början. Detta ska jämföras
med perioden efter finanskrisen som
kännetecknades av företagens utdragna ovilja
att genomföra större kapitalutgifter.

De ökade investeringarna drivs bland annat av
högteknologiska branscher som har gått
relativt oskadda genom pandemin och som
måste investera för att möta en allt mer
digitaliserad värld. Även mer traditionella
branscher såsom rederibranschen har dock
återhämtat sig från de historiskt låga
investeringsnivåerna under pandemin. Enligt
branschpublikationen Freightwaves ligger
investeringsnivån på motsvarande ungefär 15
procent av flottan, vilket ses som en normal
nivå.

DIAGRAM 33. PRIVATA AMERIKANSKA INVESTERINGAR
Säsongsrensad utveckling på årsbasis där period 1 motsvarar
krisårets första kvartal
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Källa: US Bureau of Economic Analysis, Federal Reserve Bank of St. Louis, egna beräkningar

FIGUR 4. PLANERADE INVESTERINGAR
Ett urval av större investeringsplaner från multinationella bolag

Apple planerar att investera 430 miljarder dollar i USA
under en femårsperiod.

TSMC, världens största tillverkare av halvledare, planerar
att investera 100 miljarder dollar under en treårsperiod.

AT&T planerar att spendera 24 miljarder dollar per år på
olika typer av kapitalutgifter under de kommande åren.
Källa: Apple, TSMC, AT&T
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DIAGRAM 34. PRISNIVÅ I USA
Säsongsrensat konsumentprisindex, januari 2020 = 100
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Källa: US Bureau of Labor Statistics, Federal Reserve Bank of St. Louis, egna beräkningar

Prenumerera för att låsa DIAGRAM
upp 35. PENNINGMÄNGD I USA
Penningmängd (M3), januari 2020 = 100
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För det tredje, ökad penningmängd. I USA har
staten och centralbanken Fed åtagit sig att hålla
ekonomin flytande under pandemin, med
skenande skuldsättning och ökad penningmängd
som följd. Allt annat lika leder mer pengar i
omlopp till en urholkning av penningvärdet.

okt-17

För det första, låga jämförelsetal. Förra våren så

102

jul-17

Den centrala frågeställning framöver är alltså
huruvida den högre inflationstakten kommer att
bestå. Ett svar kräver förståelse för de tre
faktorer som många är överens om bidrar till
den högre inflationstakten, även om det tvistas
om vilken faktor som är viktigast.

För det andra, flaskhalsar på utbudssidan och
uppdämd konsumtion. Med pandemin kom
minskade eller stillastående investeringar i flera
branscher och leverantörskedjor. Samtidigt gör
många konsumenter nu inköp som de inte
gjorde under nedstängningarna. Enligt Financial
Times ökade priset för att skicka en container
från Asien till norra Europa mer än fyrfaldigt
mellan november 2020 och januari 2021.

104
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I april var inflationstakten i USA 4,2 procent, en
bra bit över det traditionella målet om två
procent. På månadsbasis var utvecklingen 0,8
procent. En högre utveckling har bara uppmätts
fyra gånger under de senaste 30 åren. Den
amerikanska centralbanken antog nyligen nya
riktlinjer för sitt inflationsmål för att kunna tillåta
högre nivåer. Istället för att ha ett mål om två
procent varje år har banken sagt att de siktar på
”i snitt två procent per år över en längre tid”. Det
är dock tydligt att centralbanken kommer att
behöva agera om dagens nivåer kvarstår.

sjönk prisutvecklingen när nedstängningar
världen över ledde till minskad efterfrågan. På
flera håll sjönk priserna när konsumenterna
stannade hemma. Det betyder att dagens
prisnivåer jämförs med låga dito, vilket leder till
en högre inflationstakt. Det ligger viss sanning i
detta men dagens prisnivå, åtminstone i USA, är
högre än vad den skulle ha varit om
inflationstakten legat konstant på målnivån om
två procent sedan början av 2020.

jan-17

Maj månad blev den sämsta börsmånaden
hittills i Sverige 2021 och även i andra länder
var utvecklingen svag. Anledningen är oron
kring högre inflationssiffror i främst USA och
vad detta betyder för ränteläget.

jan-17

Högre inflation i pandemins spår

Penningmängd (M3)
Källa: OECD, Federal Reserve Bank of St. Louis, egna beräkningar
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DIAGRAM 36. RÄNTAN PÅ USA:S STATSOBLIGATIONER
10-årig löptid

sep-20

jul-19

maj-18

mar-17

jan-16

nov-14

jul-12

sep-13

maj-11

jan-09

mar-10

sep-06

nov-07

jul-05

maj-04

jan-02

mar-03

nov-00

10 år
Källa: Board of Governors of the Federal Reserve System, Federal Reserve Bank of St. Louis
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DIAGRAM 37. SHILLERS P/E I USA
Pris genom tio års inflationsjusterad medelvinst per aktie, S&P 500
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Dessa värderingar bygger dock i hög grad på
historiskt sett mycket låga räntenivåer. Låga
räntor gör aktier relativt attraktiva jämfört med
obligationer och konsumenterna köper bostäder
med hög skuldsättning. Alla finansiella
värderingsmodeller gör gällande att låga räntor,

jul-98

Frågan är vad som händer med de globala
tillgångspriserna om räntorna börjar stiga för att
världens centralbanker bestämmer sig för att
bekämpa inflationen. Just nu finns det tecken på
en oro för att detta kommer att ske. Maj var en
dålig börsmånad i både USA och Sverige och
räntorna på amerikanska statspapper är på väg
upp. Huruvida inflationsskräcken innebär slutet
för högtflygande tillgångspriser eller inte
kommer tiden att utvisa.

sep-99

Åren sedan finanskrisen har sett en av den
moderna ekonomiska historiens starkaste så
kallade ”tjurmarknader” för olika tillgångar.
Under perioden 2010 till och med 2019 var
totalavkastningen på S&P 500, det viktigaste
amerikanska börsindexet, nästan 250 procent
medan motsvarande siffra för det breda svenska
indexet, OMXSBGI, var cirka 190 procent. De
svenska bostadspriserna steg med över hälften
av detta, vilket har inneburit en exceptionell
avkastning för bostadsägare givet att bostäder
ofta är högbelånade.
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allt annat lika, gör framtida vinster mer
värdefulla jämfört med nuvarande. De cykliskt
justerade P/E-talen för amerikanska storbolag,
värderingen jämfört med ett rullande
medelvärde av resultaten per aktie, har inte varit
så här höga sedan IT-bubblan.

mar-96

För den reella ekonomin anses inte tankarna på
högre inflation vara särskilt skrämmande. Få är
oroade för en återgång till 1970-talets
stagflation. För tillgångspriser såsom
börsvärden och bostadspriser är situationen
dock en annan.
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Inflationsskräcken och räntan

Shiller P/E
Källa: multpl.com
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