DETALJHANDELNS
KONJUNKTURRAPPORT
DECEMBER 2020
1

DETALJHANDELNS KONJUNKTURRAPPORT

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: Andreas Svensson
070-510 77 37
andreas.svensson@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 – Coronakrisens manodepressiva ekonomi
I sviterna av den andra coronavågen – som i Sverige uppenbarade sig på allvar mot slutet av oktober –
utsätts samhället, ekonomin och handeln på nytt för stora påfrestningar.

• Kast mellan hopp och förtvivlan. Ekonomin återhämtade sig starkt under sommar och tidig höst från
bottennivåerna i våras. Nu har dock återhämtningen abrupt kommit av sig till följd av ökad
smittspridning, social distansering och hårdare restriktioner. Mörkret har sänkt sig, men positiva
vaccinnyheter borgar trots allt för en ljusning en bit in på 2021. I skrivande stund är det senaste budet
att alla svenskar över 18 år ska kunna vaccineras under första halvåret 2021, vilket inger hopp för
andra halvåret och framåt.
• Stora konsumtionstapp mot slutet av 2020. I samband med den senaste tidens kraftigt stigande
smittspridning har stora konsumtionstapp noterats under november och början av december. Resor,
tjänster och mode är återigen hårt drabbade kategorier. Prognosmässigt revideras hushållens
konsumtion ner för helåret 2020 och förväntas backa med drygt 5 procent medan en högre
investeringstakt än väntat håller emot BNP-fallet. Sett till hushållskonsumtionen lär 2021 och 2022
bjuda på en rekyl från låga nivåer.
• Detaljhandelns klyvning består. Konsumenterna handlar online, bilburet och bostadsnära medan
stadskärnor och köpcentrum fortsätter att dra nitlotten. Detta mönster ser ut att hålla i sig
åtminstone en bra bit in på 2021. Dagligvaror och hemrelaterade köp såsom elektronik och byggvaror
går fortsatt starkt medan den fysiska modehandeln blöder ordentligt. Vi förväntar oss dock en viss
normalisering i takt med att den andra smittvågen ebbar ut och vacciner tillgängliggörs för stora delar
av befolkningen.

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)
2019

Prognos Prognos Prognos
2020
2021
2022

BNP

1,3

-3,3 (-3,2)

1,8 (1,6)

3,1

Hushållens
konsumtion

1,3

-5,3 (-3,0)

3,0 (2,5)

3,0

Total detaljhandel

3,4

3,0 (3,5)

2,5

2,0

Dagligvaror

3,5

5,0

2,5

2,0

Sällanköpsvaror

3,2

2,0 (2,5)

2,5

2,0
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Sammanfattning – Tufft inför
julhandeln
• Tufft inför julhandeln. Julfirandet i år blir mer småskaligt än normalt och
färre klappar väntas hamna under granen till följd av färre möten och
avrådan från butiksbesök. E-handeln och dagligvaruhandeln förväntas
dock lyfta decemberförsäljningen och kreativa lösningar bland
sällanköpsvaruhandlarna räddar en del julklappsinköp.

• Hopp bland konsumenterna inför kommande år. Ambivalensen mellan
mörkret just nu och hoppfullheten på längre sikt – främst till följd av
positiva vaccinnyheter – syns bland annat på resemarknaden. Exempelvis
kan nämnas att sökningarna på flygresor från Arlanda till Spanien med
avresa under nästa år har legat runt 15 procent av fjolårets nivåer under
de senaste månaderna. Under första veckan i december hade dock
sökningarna stigit till runt en tredjedel av fjolårsnivån.*
• Vacciner löser inte ekonomins alla obalanser. Arbetsmarknadens
tillstånd och potentiella sekundära effekter på den finansiella sektorn
fortsätter att vara kraftiga orosmoln. Alla ansträngningar mobiliseras just
nu för bekämpandet av covid-19 men vacciner löser inte alla
underliggande problem. Coronapandemin bröt ut under en tid när den
privata sektorn i Sverige var mycket högt belånad, vilket gör utfasningen
av exempelvis amorteringsfrihet och korttidspermitteringar riskfylld. En
historiskt sett låg tillväxt kan därmed ligga i korten under lång tid efter
pandemin.

NYCKELINDIKATORER
Detaljhandelns försäljning
Konsumentförtroende
Exportchefsindex
Industrins inköpschefsindex
Nybilsregistreringar
Handelns finansieringsvillkor
Penningmängd
Företagskonkurser

Arbetsmarknad
Konsumentpriser
1. Pilarnas färger indikerar konjunkturläget relativt ett historiskt
normalläge. Se beskrivning av respektive färgs innebörd till höger.
2. Pilarnas riktning 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

*Källa: Flygresor.se
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15 stora pandemier sedan digerdöden

TABELL 2. PANDEMIER MED ÖVER 100 000 DÖDA
Coronapandemin i ett historisk sammanhang

Historiska erfarenheter gör gällande att de ekonomiska konsekvenserna av pandemier dröjer sig kvar
mycket länge.

•

•

•

•

Coronapandemin femma på mörk topplista. Historien har en del att säga om pandemier. Sedan
digerdöden i mitten av 1300-talet har världen genomlevt uppskattningsvis 15 pandemier med mer
än 100 000 döda. Coronapandemin har nu tagit sig upp på femte plats i termer av dödsfall.

Prognoser om ekonomins utveckling just nu är i hög grad
beroende
av hur spridningen av covid-19
fortsätter attSlut
utvecklas.
Pandemi
Början
HUI Research har i sitt huvudscenario utgått från ett antagande
om att antalet smittade kommer att fortsätta öka, men att
Digerdöden
1331
1353
spridningen kan begränsas och på sikt mattas av i likhet med
händelseförloppet
scenario får krisen
stora
Italienska pesten i Kina. I ett sådant1623
1632
ekonomiska följdverkningar främst under första halvåret 2020.
Pesten i Sevilla
1647
1652

Döda
75 000 000
280 000
2 000 000

Långsiktiga konsekvenser – vad kan vi lära oss? Enligt en IMF-studie har tidigare stora pandemier
medfört ekonomiska effekter som sträckt sig en generation framåt i tiden eller längre. Jorda, Singh
& Taylor (2020) finner att dessa händelser resulterar i att den så kallade naturliga räntan trycks ner
en och en halv procentenhet hela 20 år efter pandemin, ett tecken på långvarig stagnation.

Pesten i London

1665

1666

100 000

Pesten i Marseille

1720

1722

100 000

Första kolerapandemin

1816

1826

100 000

Andra kolerapandemin

1829

1851

100 000

De lägre realräntor som pandemier historiskt sett medfört är resultatet av att hushållen börjat
spara en högre andel av inkomsten samt en lägre riskaptit bland entreprenörer som ännu har
krisen i färskt minne. Människor vågar helt enkelt mindre och blir mer riskmedvetna när de
genomlevt en stor pandemi. Det entreprenörskap och mänskliga kapital som går förlorat i en
oväntad kris med breda utslagningseffekter är dessutom psykologiskt mycket svårt att reparera på
kort sikt.

Ryska kolerapandemin

1852

1860

1 000 000

Global influensapandemi

1889

1890

1 000 000

Sjätte kolerapandemin

1899

1923

800 000

Europeiska sömnsjukan

1915

1926

1 500 000

Spanska sjukan

1918

1920

100 000 000

Asiaten

1957

1958

2 000 000

En trendmässig svagare tillväxt än tidigare – om så blir fallet – behöver dock inte utgöra ett stort
problem för detaljhandeln relativt andra sektorer. En stor del av detaljhandeln består av vad som
är att betrakta som ”nödvändighetsvaror” som inte kan avvaras ens i dåliga tider, medan
konsumenterna kan komma att bli mer återhållsamma vad gäller tjänster och nöjen.

Hong Kong-influensan

1968

1969

1 000 000

Svininfluensan

2009

2010

203 000

Coronapandemin

2020

?

1 529 000*

*Per den 6 december 2020
Källa: Jorda, Singh & Taylor (2020), The Long Economic Hangover of Pandemics.
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Handeln i Sverige
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Andra coronavågen sköljer in över handeln
Handelns återhämtningstrend under sommaren vände snabbt när coronapandemins
andra våg sköljde in över Sverige. I slutet av oktober resulterade den allvarliga
smittspridningen i att allt fler regioner avrådde från butiksbesök, vilket orsakat stora
omsättningstapp inom bland annat kläd- och skohandeln.
Avrådan från att besöka fysiska butiker har dock resulterat i en stark tillväxt på
nätet. Här får de multikanalaktörer som har det tufft ett välkommet tillskott i kassan.
Samtidigt finns det en risk för att e-handelsboomen på längre sikt påverkar handelns
konkurrenskraft, då marginalerna tenderar vara lägre online.

En annan nyhet för handeln är det nya kollektivavtal som slutits mellan Svensk
Handel och Handelsanställdas Förbund. Processen för att enas om villkoren blev
utdragen, men strejk undveks och arbetstagar- och arbetsgivarsidan tar nu sig an
julhandeln tillsammans med ett avtal på plats.
Vad gäller framtidstron skiljer den sig markant mellan e-handeln och den fysiska
sällanköpsvaruhandeln. Medan den andra coronavågen har lett till att fysiska
handlare behöver hitta nya, kreativa lösningar för att kunna sälja sina produkter på ett
smittsäkert sätt behöver e-handeln snarare fundera på hur försäljnings- och
leveranskapaciteten ska kunna säkras.
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• På grund av det rådande pandemiläget har svenskarnas konsumtion
varit betydligt lägre under hösten 2020 än hösten 2019. Främst är
det tjänstebranscher såsom resebranschen och restaurangbranschen
som blivit drabbade. Även flera av detaljhandelns delbranscher och
särskilt modesegmentet har påverkats mycket negativt av
smittspridningen.
• I slutet av oktober ökade coronafallen återigen markant i Sverige,
med resultatet att allt fler regioner explicit avrådde medborgarna
från att vistas i sällanköpsvarubutiker och köpcentrum. Kortdata från
Swedbank visar tydligt att många konsumenter har tagit avrådan på
allvar och kraftigt förändrat sitt beteende. Beteendeförändringen har
orsakat minskade flöden och omsättningstapp. Handeln med kläder
och skor är särskilt hårt drabbad och ser återigen ett omsättningstapp
på en tredjedel eller mer av fjolårsomsättningen. Dagligvaruhandeln,
som inte omfattas av restriktionerna, har dock förblivit opåverkad i
försäljningsmått mätt.

DIAGRAM 1. KONSUMTIONENS UTVECKLING UNDER HÖSTEN 2020
Förändring i konsumtion jämfört med 2019 enligt Swedbanks kortdata
20%

10%

0%

-10%

-20%

29/10 Beslut om skärpta
allmänna råd i Stockholms län,
Västra Götalands län och
Östergötlands län. Avrådan
från butiksbesök.

-30%

-40%
2020-09-01
2020-09-03
2020-09-05
2020-09-07
2020-09-09
2020-09-11
2020-09-13
2020-09-15
2020-09-17
2020-09-19
2020-09-21
2020-09-23
2020-09-25
2020-09-27
2020-09-29
2020-10-01
2020-10-03
2020-10-05
2020-10-07
2020-10-09
2020-10-11
2020-10-13
2020-10-15
2020-10-17
2020-10-19
2020-10-21
2020-10-23
2020-10-25
2020-10-27
2020-10-29
2020-10-31
2020-11-02
2020-11-04
2020-11-06
2020-11-08
2020-11-10
2020-11-12
2020-11-14

Avrådan från butiksbesök ger
direkt effekt på konsumtionen

Dagligvaror (mestadels mat och dryck)
Total konsumtion exklusive mat

Kläder och skor
Källa: Swedbank
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Kraftig tillväxt på nätet i alla delbranscher
• E-handeln har skjutit i höjden till följd av pandemin. Den sociala distanseringen har
skapat en ökad efterfrågan på att klicka hem varor på nätet, och PostNords Ebarometern Q3 visar att alla detaljhandelsbranscher har haft en positiv ehandelsutveckling under det tredje kvartalet.

DIAGRAM 2. E-HANDELN VÄXER MER ÄN FYSISK HANDEL
Total tillväxt (x-axeln) respektive e-handelstillväxt (y-axeln) för olika
branscher under tredje kvartalet 2020. Cirklarnas storlek indikerar
branschernas omsättning 2019.
E-handelstillväxt under Q3

120%

• Den största vinnaren på nätet är dagligvaruhandeln, som ökade med hela 101
procent under tredje kvartalet enligt Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel.
Dagligvaruhandeln ökar dock från låga nivåer, vilket innebär att ökningen i absoluta tal
är begränsad. Livsmedelsleveranserna är dessutom svåra att skala upp på kort tid, då
kylda och frysta varor kräver särskilda logistiklösningar, vilket har gjort det svårt för
handeln att mäkta med den leveranskapacitet som konsumenterna efterfrågar.

Dagligvaror

100%

80%
Möbler
60%

• För bokhandeln och klädhandeln är den positiva e-handelstillväxten särskilt glädjande,
med tanke på den negativa försäljningsutvecklingen i fysisk butik. Samtidigt som den
ökade e-handeln är ett välkommet tillskott i kassan för omnikanalföretagen skapar
dock den förändrade efterfrågan också utmaningar för handlarna. Till följd av
varuplock, fraktkostnader och hög returfrekvens är e-handeln ofta mindre lönsam för
handlarna, vilket kan begränsa möjligheterna till investeringar och på sikt drabba
konkurrenskraften.

Sport

Hemelektronik

40%

Bygg
20%

Kläder

Total tillväxt

0%
-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Källa: SCB, PostNords E-barometern Q3 2020
Observera att e-handelstillväxten för kläder inkluderar skor och att heminredning inkluderas i möbler..
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Fortsatt stark prognos för dagligvaruhandeln
•

Det tredje kvartalet uppvisade en dagligvaruhandelstillväxt på 1,6 procent
enligt SCB:s Detaljhandelsindex. Samtidigt visar Dagligvaruindex från Svensk
Dagligvaruhandel en ökning på 5,8 procent under kvartal tre. En anledning till
skillnaden är att e-handeln, som gått otroligt starkt i spåren av coronapandemin,
inte till fullo fångas av SCB:s siffror. Även om specialvarubutiker och
gränshandeln har det tufft leder den coronavågen sannolikt till att
dagligvaruhandeln återigen tar andelar av restaurangbranschen. Prognosen för
dagligvaruhandeln behålls därmed på 5 procent i löpande priser för 2020.

•

I och med att både resebranschen och restaurangsektorn sakta antas
återhämta sig väntas dagligvaruhandeln uppvisa en svagare tillväxt under
kommande år. Prognosen för 2021 behålls på 2,5 procent i löpande priser, och
prognosen för 2022 sätts till 2,0 procent i löpande priser.

•

Siffror från SCB visar på en genomsnittlig prisökning med 2,3 procent på
livsmedel hittills i år. Prisökningstakten var hög under bunkringsboomen i våras
men har avtagit under hösten. För exempelvis kaffe och kakao är restriktioner i
produktionsländerna en bidragande faktor till prisuppgången.

Prenumerera för att låsa upp

DIAGRAM 3. PRISUTVECKLING PÅ LIVSMEDEL
Utvecklingen av konsumentprisindex på olika livsmedel, medelförändring januari till oktober 2020 jämfört med motsvarande månader 2019
8%
6%
4%
2%
0%
-2%

7,5%
4,5%

Frukt

Kött

4,5%

Kaffe, te och
kakao

3,0%

Alkoholfria
drycker

2,7%

Övriga
livsmedel

2,5%

2,4%

Sötsaker och Läsk och juice
glass

2,3%

Livsmedel

1,5%

Fisk

1,4%

Bröd

0,4%

Grönsaker

-0,2%
Mjölk, ost och
ägg

-0,3%
Oljor och
fetter
Källa: SCB (KPI)
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Sällanköpsvaruhandeln trampar vatten efter
andra coronavågen
•

•

•

Sällanköpsvaruhandeln utvecklades starkt under tredje kvartalet och den totala
tillväxten landade på 4,4 procent i löpande priser jämfört med motsvarande period
2019. Kvartalet följdes dock av ett tufft pandemiläge och en avrådan från att besöka
fysiska sällanköpsvarubutiker, vilket medför att prognosen för 2020 revideras ned
från 2,5 till 2,0 procent i löpande priser.
Sällanköpsvaruhandeln som helhet väntas hålla ungefär samma utvecklingstakt
även framöver. Prognosen för 2021 behålls på 2,5 procent i löpande priser.
Utvecklingen förväntas dock skilja sig mycket åt för de olika delbranscherna.
Hemrelaterade branscher som byggvaror och elektronik förväntas möta en lite
mättad efterfrågan framåt andra halvan av 2021 medan klädhandeln troligtvis
kommer se en rekyl uppåt från 2020 års låga nivåer.

DIAGRAM 4. SÄLLANKÖPSVARUHANDELNS FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT
Procentuell förändring 2020 jämfört med samma
månad föregående år, löpande priser

10%
8%

5%
4%
2%

Prenumerera för att låsa0%upp

Under 2021 och framåt väntas svenskarnas konsumtion gradvis återvända till resor
och rekreation. Hur snabbt svenskarna återgår till ett mer normalt beteende avgörs
av smittspridning, restriktioner, vaccinationer och det generella ekonomiska läget.
Prognosen för sällankköpsvaruhandeln 2022 sätts dock till måttliga 2,0 procent i
löpande priser, vilket bygger på fortsatt normalisering inom resebranschen
respektive tjänstesektorn. Dessa segment tar i så fall tillbaka en hel del konsumtion
från detaljhandeln.

6%

6%

1%

-2%
-4%
-6%

Källa: SCB, Detaljhandelsindex
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Bygghandeln går mot rekordår
•

•

•

Bygghandelns rekordutveckling fortsätter, och under tredje kvartalet växte
branschens omsättning med 13 procent. Då bygghandelns försäljning till stor
del är förlagd till sommarhalvåret väntas delbranschen påverkas relativt lite av
den andra coronavågen, och prognosen sätts därför till 12 procent för 2020.
Under 2021 kommer en avgörande faktor för tillväxten att bli om svenskarna
har möjlighet att resa, eller om de stannar hemma och renoverar ännu en
säsong. Efterfrågan väntas dock mattas av och jämförelsetalen från 2020 blir
mycket tuffa. Prognosen för 2021 sätts till 1 procent i löpande priser.
Möbelhandeln har haft ett visst besökstapp under året, men såg trots det en
positiv utveckling på 3 procent under kvartalet. Prognosen revideras ned från 5
till 4 procent i löpande priser för 2020. Årets utveckling är i linje med den
historiska utvecklingen för branschen, som också väntas hålla i sig under 2021,
Prenumerera
och även prognosen för nästa år sätts därför till 4 procent i löpande priser.
Sporthandeln växte med 5 procent under tredje kvartalet. Branschen växer
kraftigt online, där stora e-handelsspelare står för en stor andel av
omsättningen, vilket inte avspeglas i SCB:s Detaljhandelsindex. Sannolikt har
coronahösten bidragit till ett behov av hemmagymutrustning och ytterkläder
som hjälpt tillväxten på traven, och försäljningen under resten av året kommer
till stor del bero på tillgången till snö. Prognosen för 2020 lämnas oförändrad på
4,0 procent i löpande priser, och prognosen för 2021 landar på 3,5 procent i
löpande priser.

DIAGRAM 5. DELBRANSCHERNAS FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT
Omsättning under Q3 2020 jämfört med samma period föregående år, löpande
priser
20%
13%

15%

10%

10%
5%

7%
4%

4%
2%

7%
3%

5%

0%
-5%

-10%

för att-15%låsa upp
-20%
-25%

-16%
-24%

-30%

Källa: SCB, Detaljhandelsindex
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Black Week en klen tröst för klädhandeln –
men en fest för hemelektronik
•

•

Elektronikhandeln har gynnats av pandemins förskjutning mot en alltmer digital
tillvaro, samt av nylanseringar av exempelvis spelkonsoler och telefoner. SCB:s
siffror visar att hemelektronikförsäljningen under tredje kvartalet ökade med 10
procent jämfört med samma period förra året. De goda försäljningssiffrorna
väntas hålla i sig även under fjärde kvartalet. Swedbanks kortdata visar att
försäljningen under Black Week återigen har slagit nytt rekord i branschen.
Prognosen för helåret 2020 sätts därför till 12 procent i löpande priser. Årets
försäljningssuccé blir dock svår att överträffa under nästa år till följd av de höga
jämförelsetalen från i år. En eventuell utfasning av rekommendationerna om
distansarbete kan också påverka utsikterna och HUI ser därför en utveckling kring
0 som ett riktmärke.

DIAGRAM 6. FÖRSÄLJNING UNDER BLACK FRIDAY
Försäljning av hemelektronik och kläder under Black Friday-perioden enligt Swedbanks
kortdata, jämfört med förra året.
80%
62%
60%
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20%
0%

Prenumerera för-20%att låsa upp

Klädbranschens försäljningsutmaningar ser ut att hålla i sig året ut, till följd av
smittspridning och butiksrestriktioner. Trots att klädhandeln återhämtade sig
under sommaren och den tidiga hösten verkar pandemins andra våg återigen
sänka försäljningen till katastrofnivåer. Inte heller Black Week-försäljningen gick
som branschen hade önskat sig, och prognosen för 2020 sätts därför till -20
procent i löpande priser. Även första halvåret 2021 väntas bli tufft för
klädbranschen, men en gradvis återhämtning väntas leda till en årstillväxt på 10
procent i löpande priser.

-30%

-40%
-60%

Kläder

Hemelektronik

Källa: Swedbank
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Krasch eller rekord – smittspridning, restriktioner och kreativa
lösningar avgör julhandelns öde
Julhandeln är, likt mycket annat under pandemiåret, särskilt svår att förutsäga. Minskad konsumtion av resor, restaurangbesök, kultur och andra aktiviteter som kräver
vår fysiska närvaro ger detaljhandeln goda förutsättningar att ta en större del av svenskarnas plånböcker i jul. Samtidigt kan smittspridning och restriktioner leda till att
handelns kapacitetstak nås både inom fysisk handel och e-handel, med konsekvensen att konsumenter avstår konsumtion.

TILL HANDELNS FÖRDEL

TILL HANDELNS NACKDEL

• Konsumtionsförflyttningarna som skett till följd av coronapandemin
har gynnat handeln överlag. När utlandsresor, restaurangbesök,
hotellnätter, kultur, rekreation och event har fått ställas in har ett
stort utrymme frigjorts i plånboken. Även amorteringsfrihet har
skapat utrymme för extra detaljhandelskonsumtion.

•

Avrådan från att besöka fysiska sällanköpsvarubutiker finns i
skrivande stund i hela Sverige. Detta leder självklart till att
konsumenter avstår från besök i butik, vilket i sin tur riskerar att
leda till minskad konsumtion.

•

E-handelns kapacitet att hantera den ökade efterfrågan till följd av
butiksrestriktioner och social distansering är svår att skala upp på
kort tid, vilket kan leda till att läget blir ansträngt. Särskilt om
restriktioner slår mot utlämningsställen kan det bli svårt att leva
upp till efterfrågan på e-handelsleveranser.

•

Arbetslöshet och permitteringar lämnar generellt mindre pengar i
konsumenternas plånböcker, vilket kan leda till mindre
julhandlande.

• Handeln har presenterat flera kreativa lösningar för att garantera en
säker shoppingupplevelse. Dessa innefattar bland annat nya sätt att
beställa och hämta upp varor från fysiska butiker.
• Planerande konsumenter har också möjlighet att underlätta för
handeln. Genom att e-handla i god tid och att besöka butiker på
mindre populära tider ökar handelns möjligheter att leverera en bra
shoppingupplevelse.
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Ny coronavåg får framtidsutsikterna att dippa
•

•

•

•

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.
Under sommaren och hösten stabiliserade sig framtidstron på ungefär samma nivå som
innan coronapandemin bröt ut, men nu har handlarnas framtidstro än en gång vänt
nedåt. Coronakrisens återuppvaknande har lett till en avrådan från att besöka butiker i de
flesta län i Sverige, vilket har resulterat i en negativ utveckling i Handelsbarometerns
framtidsindikator.

DIAGRAM 7. HANDELSBAROMETERN
Handelsbarometerns framtidsindikator för dagligvaruhandel,
sällanköpsvaruhandel och e-handel, månad för månad
(100 = neutral bild)
Index
E-handel

120

116,6
110
Dagligvaror

100
90

Särskilt stort är tappet i framtidsindikatorn bland sällanköpsvaruhandlarna som förlorar
nästan tio enheter. De sällanköpsvaruhandlare som har haft det tufft under året
hoppades säkerligen på en god försäljning under Black Week och jul, men fick tänka om
när coronaläget blev allt allvarligare.
E-handlarna är dock fortsatt optimistiska, trots – eller kanske tack vare – pandemins
andra våg. E-handlarnas index för november hamnar på 116,6, vilket innebär en överlag
positiv framtidssyn. Inget tyder heller på att framtidsoptimismen skulle vara obefogad då
avrådan från att besöka fysiska butiker har inneburit ett ytterligare uppsving för den
redan kraftigt växande e-handeln.

Sällanköpsvaror

84,4

80

74,1

70
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50

jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov
2018

2019
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Källa: Svensk Handel, Handelsbarometern
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Strejken i handeln avvärjd i sista stund
•

Efter utdragna förhandlingar mellan Handelsanställdas förbund och
Svensk Handel kunde parterna till slut enas om ett nytt kollektivavtal.
Detta innebar att en strejk avvärjdes i sista stund.

•

Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader, och innebär en löneökning
på 5,4 procent, vilket följer industrins märke. Heltidsanställda inom
handeln får därmed en löneökning på i snitt 1 345 kronor, där den första
delen av löneökningen trädde i kraft redan i november i år.

•

Det nya avtalet ger en viktig stabilitet inom handeln, men ökningen är
samtidigt smärtsamt hög för handlare i de krisande delbranscherna.
Coronapandemin har påverkat handelns delbranscher mycket olika, och
för de som har haft det tufft under året kan ökade lönekostnader vara
svåra att parera.
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Prognoser för detaljhandeln
TABELL 3. PROGNOSER FÖR DETALJHANDELN
Bransch

Utfall 2019

Prognos 2020

Prognos 2021

Prognos 2022

Mdkr

Löpande priser

Fasta priser

Löpande priser

Fasta priser

Löpande priser

Fasta priser

Dagligvaruhandel
(exklusive Systembolaget)

317

5,0

2,5

2,5

1,0

2,0

0,5

Sällanköpsvaruhandel

458

2,0 (2,5)

2,0 (2,5)

2,5

2,5

2,0

2,0

Byggvaruhandel

51

12 (9 till 14)

1,0

Elektronikhandel

51

12 (7 till 12)

0

Klädhandel

56

-20 (-15 till -25)

Möbelhandel

40

4,0 (5,0)

4,0

Sport- och fritidshandel

27

4,0

3,5

233

2,5 (3,0)

2,0

775

3,0 (3,5)

2,0

1,5

Övrigt
Total detaljhandel
(exklusive Systembolaget)

Prenumerera10för att låsa upp

2,0 (2,5)

2,5

2,0 (1,5)

Prognoserna avser tillväxt i procent gentemot föregående år för samtliga försäljningskanaler.
Källa: SCB, Detaljhandelsindex (utfall 2019)
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Tema – Pandemin och regionala konsumtionsmönster

20

DETALJHANDELNS KONJUNKTURRAPPORT

Pandemin förändrar handelsflödena
Nya handelsstrukturer uppstår till följd av pandemin.

DIAGRAM 8. FÖRSÄLJNINGSINDEX FÖR SÄLLANKÖPSVARUHANDELN 2019
Samtliga 290 kommuner indelade i tio lika stora grupper med 29 i varje, där värdet
”10” utgörs av de kommuner med högst inflöde av handel och värdet ”1” av kommuner
med lägst inflöde (=utflöde) av handel.

•

Pandemin har inte bara drabbat handelns delbranscher på ett olikformigt
sätt, utan detsamma gäller för landets kommuner och regioner.

•

Handelsstrukturen i Sveriges kommuner ser olika ut. Restriktioner som finns
för att minska smittspridningen kan därmed ge olika effekter på det lokala
näringslivet. Försäljningsindex för sällanköpsvaror från 2019 visar att större
TABELL 4. FÖRSÄLJNINGSINDEX FÖR SÄLLANKÖPSVARUHANDELN I OLIKA KOMMUNGRUPPER,
städer och storstäder har störst inflöde av handel i relation till den egna
2019
folkmängden.

•

På kommunnivå är det istället gränshandels- och turismkommuner som
toppar listan. Falkenberg och Strömstad har ett högt försäljningsindex till följd
av gränshandel och olika shoppingdestinationer. Strömstad har liksom flera
andra kommuner med en stor gränshandel drabbats hårt av minskade besök
från norska konsumenter, vilket resulterat i kraftigt stigande arbetslöshet.

•

Coronapandemin har under året ändrat förutsättningarna för
handelsstrukturen mellan kommunerna. Tidigare har pendlingskommuner
haft högst utflöde av handel. Mot bakgrund av att en stor del av
pendlingsresorna har ställts in har konsumtionen i större utsträckning skett
närmare hemmet.

•

Stängda gränser och avrådan mot folksamlingar har gett ett minskat tryck på
handeln i både gränskommuner och turismkommuner.

Kommungrupp

Försäljningsindex

Enligt SKRs kommungruppsindelning

Riket = 100

Större stad
Storstäder (Stockholm, Göteborg och
Malmö)
Landsbygdskommun med besöksnäring
Mindre stad/tätort
Pendlingskommun nära storstad
Landsbygdskommun
Lågpendlingskommun nära större stad
Pendlingskommun nära mindre ort
Pendlingskommun nära större stad

129
127
105
104
76
63
46
43
32

Källa: Handeln i Sverige
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Vårens utveckling ger ledtrådar om andravågen
Besöken i stadskärnor minskade mest i storstadslänen.
•

•

•

•

DIAGRAM 9. BESÖKSFLÖDEN I LÄNETS STADSKÄRNOR*
Genomsnittlig förändring i besöksflöden för länets stadskärnor under maj
2020 jämfört med maj 2019, i län med minst tre stadskärnor.

De förändrade besöksflödena under pandemin har fått stor betydelse för
stadskärnorna. För att få en indikation om utsattheten i olika regioner kan man
blicka tillbaka på hur besökstappen såg ut i våras. Under maj månad var
besökstappet för samtliga svenska stadskärnor i snitt 40 procent jämfört med
samma månad 2019. I och med att restriktionerna nu snarast är striktare än i
våras kommer besökstappen att bli höga även under årets sista månader.
Stadskärnorna i Stockholms län hade störst genomsnittlig minskning under maj
månad, tätt följt av andra storstadslän där smittspridningen under månaden
var jämförelsevis hög. Under våren riktades Folkhälsomyndighetens
rekommendationer till hela landet, till skillnad mot hur det varit under hösten då
lokala restriktioner tillämpades i större utsträckning. Från och med 14 december
Prenumerera
ersätts dock de lokala råden av nationella allmänna råd.
Lägst minskning av besöksflöden under årets sju första månader hade
Södermanlands, Norrbottens och Gävleborgs län. Regioner med i huvudsak
mindre stadskärnor hade generellt mindre nedgångar i antalet besök under
pandemins inledande månader.
Julhandelsförsäljningen kommer i större utsträckning att tillfalla e-handeln
men kan också innebära ökad lokal handel i mindre stadskärnor, eller åtminstone
en lägre nedgång än vad som kommer att bli fallet i de större städerna.

-38%

-32%
-35% -35% -35% -34% -34%

-27% -26%
-30% -28%

-24% -24% -23%

-50% -48%

för att låsa upp
FIGUR 1. BESÖKSFLÖDEN I LÄNETS STADSKÄRNOR FÖRSTA HALVÅRET*
Genomsnittlig förändring i besöksflöden för länets stadskärnor jan-jun 2020

Störst tapp

Minst tapp

1. Västra Götalands län -25 %
2. Stockholms län -20 %
3. Värmlands län -19 %

1. Södermanlands län -6 %
2. Norrbottens län -7 %
3. Gävleborgs län -8 %

Källa: Telia Crowd Insights samt Cityindex, Fastighetsägarna och HUI
*Benämningen stadskärna utgår från definitionen i rapporten Cityindex från Fastighetsägarna. Län med färre
än tre stadskärnor har exkluderats. Dessa län är Gotland, Jämtland, Uppsala, Västerbotten och Örebro.
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Rörelse kopplad till shopping och arbete minskade i samtliga län under november.
•

•

•

•

Under november 2020 spenderade svenskarna en större del av sin tid hemma jämfört
med en basperiod i januari och februari i år. Följden är minskade flöden i städerna och
ute i samhället.
I diagrammet till höger visas hur rörelsen förändrats kopplat till shopping & nöjen samt
arbetsplatsbesök under november 2020 jämfört med en period i början av året, före
pandemin. Aktiviteten minskade i samtliga län under november månad. Rörelse kopplad
till arbetsplatser minskade exempelvis med 28 procent i Stockholms län och rörelse
kopplad till shopping och nöje minskade med 23 procent. Rörelseminskningen kopplad till
shopping och nöje var störst i Dalarna och Jämtland, med tapp på runt 30 procent.
Orsakssambanden är komplexa men distansarbete och minskad trafik till arbetsplatser
medför färre besök inom handeln. Shopping och nöjesaktiviteter tenderar att vara högre
i områden där det finns kluster av arbetsplatser, vilket historiskt visats av att
försäljningsindex är betydligt lägre i utpendlingskommuner än i inpendlingskommuner.
Trenden under november månad indikerar att rörelse kopplad till arbetsplatser och
shopping har minskat relativt jämnt i många län. Tydliga undantag är Dalarna, Värmland
och Jämtland som har ett mycket större tapp vad för shopping och nöje än för
arbetsplatsbesök. Motsatt relation har Södermanlands län där rörelsen kopplad till
shopping och nöje har minskat med cirka tio procentenheter mindre än rörelsen kring
arbetsplatser. För riket som helhet minskade aktiviteten med runt 20 procent både för
shopping/nöje och arbetsplatsrelaterade förflyttningar under perioden.

DIAGRAM 10. RÖRELSEFÖRÄNDRING I NOVEMBER 2020
Genomsnittlig dagsförändring under november 2020 jämfört med en
basperiod i januari – februari 2020. Avser procentuell rörelseförändring
kopplat till aktiviteterna shopping & nöjen samt arbetsplatsbesök.
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Källa: Google trends, egna beräkningar

23

DETALJHANDELNS KONJUNKTURRAPPORT

Utbredd smittspridning påverkar julhandeln
•

Antalet bekräftade coronafall har ökat kraftigt under den senaste månaden.
Under den sista veckan i november konstaterades drygt 36 000 nya fall i landet.
Högst antal bekräftade fall per 1 000 invånare uppmättes i Västernorrlands län
och lägst i Östergötlands län.

•

Förbud mot allmänna sammankomster med över åtta deltagare råder just nu i
landet och enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska platser där
risken för folksamlingar är stor undvikas. Restriktionerna omfattar även butiker
och köpcentrum, som står mitt i årets viktigaste försäljningsperiod.

•

De fysiska butikerna arbetar nu på bred front med att erbjuda en så säker
kundupplevelse som möjligt för de kunder som ändå väljer att handla julklappar i
fysiska butiker. I HUI:s julhandelsprognos från början av november presenterades
tre olika scenarier beroende på hur smittspridning och restriktioner utvecklas
fram till jul. I huvudscenariot tappar sällanköpsvaruhandeln 2 procent i
försäljning jämfört med samma period 2019.

•

Handeln med julklappar på nätet förväntas å andra sidan växa med hela 26
procent enligt en konsumentundersökning i PostNords E-barometer.

DIAGRAM 11. SPRIDNING AV COVID-19 VECKA 49
Antal fall av bekräftad covid-19 per 100 000 invånare i länet, vecka 49

-2 %
Beräknas
sällanköpsvaruhandeln
tappa i försäljning under
julhandeln enligt HUI:s
huvudscenario.

+26
-2 %%
Förväntas
julklappshandeln
Tappar sällanköpsvaror
på
nätet
växa
medunder
under
tappa i försäljning
2020
enligt E-barometern.
julhandeln
enligt HUI:s

Lägst
Östergötlands län
169 per 100 000
inv.

huvudscenario.
Källa: PostNord

Högst
Gotlands län
538 per 100 000 inv.
Källa: Folkhälsomyndigheten
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Hushållens köpkraft
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Stora tapp inom resor, nöjen
och tjänster
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Vaccinering kan sannolikt påbörjas i början av 2021.
Antal sökningar på flygresor har ökat efter att
positiva nyheter om vacciner kom ut. En ljusning för
resebranschen kan sannolikt ses under andra halvan
av 2021 när en stor del av befolkningen i många
länder väntas vara vaccinerade.

-40

2020-02-17

Sektorer som konkurrerar med detaljhandeln om
konsumenternas plånböcker har det fortsatt kärvt.
Resebranschen har det allra tuffast med ett tapp på
uppemot 95 procent under den senaste månaden.
Restaurang- och cafébranschen är också hårt drabbad.
Utöver att själva smittspridningen minskar besöken
råder sedan 20 november förbud mot
alkoholservering efter klockan 22.00.

2020-02-07

•

20

2020-01-28

•

Den återhämtning som gick att se efter vårens
bottennivåer kom av sig mot slutet av oktober i och
med en ny våg av smitta och dödsfall.

40

2020-01-18

•

Under det tredje kvartalet 2020 minskade hushållens
konsumtion enligt SCB jämfört med ifjol, men tappet
var mildare än under kvartal 2. Tredje kvartalets
minskning uppgick till 4 procent.

2020-01-08

•

DIAGRAM 12. STORA KONSUMTIONSTAPP I SEKTORER SOM KONKURRERAR OM KONSUMENTENS PLÅNBOK
Procentuell konsumtionsförändring under 2020 jämfört med samma datum föregående år utifrån kortdata.
En veckas glidande medelvärde.

Resor

Källa: Swedbank
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Diagram 15. Antalet personer berörda av varsel, 1982-2020
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Faktorer som påverkar hushållens köpkraft
Diagram 13. Utveckling i real disponibel inkomst, 1977-2022
Diagram 14. Utveckling för OMX30 Stockholm Index, 2005-2020
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Diagram 16. Utveckling bostadspriser (HOWSWE), index och trend, 2005-2020
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Källa: Valueguard
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Kraftig skjuts för norsk
detaljhandel
•

•

Den nordiska detaljhandelsutvecklingen var på
totalnivå god under det tredje kvartalet. Värt att
notera är att Sveriges utvecklingstal hamnar långt
efter de norska. Norge har, liksom föregående
kvartal, haft den starkaste tillväxten inom handeln i
närområdet; under juli månad uppvisades en ökning
med nästan 15 procent jämfört med motsvarande
månad föregående år. Det främsta skälet är den
uteblivna gränshandeln mot Sverige. Inkomster som
vanligtvis spenderas utomlands eller i form av
tjänster har stannat inom den norska detaljhandeln
som således fortsätter framåt i hög fart. Norge ser
också ut att gå mot det minsta BNP-tappet i
regionen för 2020.

DIAGRAM 17. DETALJHANDELNS UTVECKLING Q3 2020

Sverige = HUI:s prognos, övriga länder = SEB:s prognos
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Under det tredje kvartalet utvecklades den danska
och finska detaljhandeln i paritet med den svenska,
utom i augusti månad då tillväxten var högre.
Hushållens köpkraft i grannländerna har
upprätthållits hyggligt och förflyttningen av
konsumtion från tjänster till varor fortsätter att
gynna detaljhandeln i samtliga länder.

DIAGRAM 18. PROGNOS FÖR BNP-TILLVÄXT 2020
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Källa: Eurostat, SEB, SCB

29

DETALJHANDELNS KONJUNKTURRAPPORT

Stark korrelation mellan restriktioner och e-handel
Coronapandemins andra våg sköljer över Europa, men
med skild magnitud och timing. Den uppgående trend av
dödsfall och insjuknade personer som finns i Sverige
hittar vi även i Europas största ekonomier. Italien, som
var bland de länder som drabbades värst av första vågen,
har i dagsläget den högsta siffran döda per 100 000
invånare; 654 jämfört med cirka 300 i de andra stora
ekonomierna.
Restriktionerna för att minska smittspridningen, mätt
enligt Oxford University m.fl. restriktionsindex, är i
skrivande stund inte lika höga som under det andra

kvartalet. Det genomsnittliga restriktionsindexet var då
drygt 70, medan det under tredje kvartalet var drygt 55.
E-handelstillväxten bland rena e-handelsbolag under
andra kvartalet var över 20 procent i Spanien, Italien och
England. Noterbart är att det finns en tydlig korrelation
mellan restriktioner och e-handelstillväxt. I exempelvis
Storbritannien och Spanien har e-handelstillväxten löpt
parallellt med graden av restriktioner i landet, men
tillväxttoppen för e-handeln har kommit cirka två
månader efter restriktionstoppen.

DIAGRAM 20. RESTRIKTIONSINDEX I EUROPA
Genomsnittligt restriktionsindex under det tredje kvartalet 2020

66

55

48

DIAGRAM 19. E-HANDELSUTVECKLING OCH RESTRIKTIONSINDEX ÖVER TID
Genomsnittligt restriktionsindex per månad samt indexerad e-handelsutveckling (jan =100)
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Källa: Eurostat, Oxford University m.fl.

*Restriktionsindex mäter myndigheternas responsgrad,
kortsiktiga investeringar i sjukvården, ekonomiskt stöd och grad
av nedstängning.
Källa: Oxford University m.fl.
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Multinationella modeföretag tvingas tänka om
Beklädnadshandeln ute i Europa har haft det
kämpigt i år. I april minskade kläd- och
skobranschens försäljning med 90 procent i
Tyskland, 89 procent i Spanien, 86 procent i
Italien, 75 procent i Frankrike och 60 procent i
Storbritannien. Återhämtningen påbörjades
redan i maj, men utvecklingen har varit volatil.
I september hade inget land en positiv
utveckling jämfört med året innan.

Det finns dock modebolag som har presterat
desto bättre under pandemin. Ett sådant
exempel är Mango. Företaget har haft en
mycket stark e-handelsutveckling under
pandemin och räknar med att omsätta mer än
en miljard euro online under 2021. Kedjan har
dessutom utvecklat sitt omnikanalerbjudande
och arbetar med att utveckla franchisebutikernas e-handel.

Pandemin tvingar kläd- och skoföretag
världen över att tänka om. Många bolag har
fått stänga sina butiker antingen tillfälligt eller
permanent för att satsa mer på e-handel.
Konkurserna duggar tätt, vilket har lett till
många tomma lokaler i städer världen över.
Bara ett av de senaste exemplen på konkurser
är brittiska Arcadia som äger bland annat
Topshop. Sammanlagt har kedjan över 400
butiker i Storbritannien och sysselsätter
sammanlagt 13 000 personer. I skrivande stund
är det osäkert huruvida företaget kommer att
köpas upp eller inte.

Den starka kedjeanslutningen inom
beklädnadshandeln, som ibland kan vara en
trygghetsfaktor, har i många fall varit
otillräcklig för att parera förlusterna i spåren av
kraftigt förändrade konsumentbeteenden.
Vikten av att ha en fungerande e-handel och
ett väluppdaterat koncept har varit centrala
hygienfaktorer under pandemin.

DIAGRAM 21. KLÄD- OCH SKOBRANSCHENS UTVECKLING I EUROPA
Månadsvis utveckling jämfört med motsvarande period föregående år
20%

0%

-20%

-40%

-60%

-80%

-100%
Frankrike

Tyskland

Italien

Spanien

Storbritannien

Källa: Eurostat
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Drivkrafter till minskad konsumtion
I en studie av Center for Economic Policy
Research utkommen 27 november ställs
frågan: kommer coronaviruset att förändra
vårt konsumentbeteende på lång sikt? En
stor internationell undersökning visar att
pandemin har haft en stark påverkan på
både konsumentförtroende och preferenser
– två huvudkomponenter som driver hur vi
konsumerar.
Enligt ovan nämnda studie finns det flera skäl
till att konsumtionen har minskat kraftigt i
spåren av pandemin:
• För det första har krisen lett till ökad
arbetslöshet och sämre privatekonomi för
människor i hela världen. Dessutom leder
oron för den makroekonomiska
utvecklingen till att konsumenten håller
hårdare i plånboken.
• För det andra är det inte bara oron för
ekonomin som förändrar beteendet; oron
för smittspridning är också en central
faktor bakom förändringen. Detta är det
främsta skälet till minskad konsumtion i

samtliga studerade länder och i alla
branscher. Det positiva för detaljhandeln
relativt många andra sektorer är att det
funnits en alternativ köpkanal: i de flesta
fall går det att välja e-handel istället för
fysisk handel för att konsumera samma
varor.
• För det tredje har pandemin förändrat
konsumenternas attityder till konsumtion
mer generellt. I Frankrike, Tyskland och
Nederländerna är det näst vanligaste
skälet till minskad konsumtion i
undersökningen (efter infektionsrisken)
att man helt enkelt inte saknar att
konsumera.
Det finns dessutom signifikanta
socioekonomiska skillnader. Sett till kön har
kvinnor minskat sin konsumtion mindre än
män, i alla länder och branscher.

“Across all sectors, the
fraction of households
that explain their
reported consumption
drop by a change in
preferences is
substantial (the
realization of not
missing it).”

“The infection risk is the
most reported reason
for decreasing
consumption (across
countries and sectors).”

Källa: Hobood, A. et al., Is COVID-19 a consumption game changer? Evidence from a large-scale multi-country survey
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Ekonomin stretar emot trots
stora konsumtionsfall
•
•

•

•

•

Svensk BNP backade kraftigt även under det tredje
kvartalet, jämfört med samma period föregående år.
Konsumtionsfall till följd av mer utbredd smitta och
ökade restriktioner talar för en betydligt större
nedgång i hushållens konsumtion än vad som
prognostiserades i september. Konsumtionen väntas
därefter ha en återväxt med 3 procent under de
kommande två åren.
BNP-prognosen för helåret 2020 landar på -3,3
procent, jämfört med -3,2 i föregående prognos.
Tidigare prognos står sig väl eftersom de fasta
bruttoinvesteringarna minskat mindre än väntat samt
till följd av högre export under det tredje kvartalet.
Framöver är bedömningen att ekonomin kommer att
utvecklas svagt positivt. Under 2021 spås en uppgång
på 1,8 procent från årets låga nivåer, följt av fortsatt
återhämtning under 2022.
Hushållens disponibla inkomster förväntas backa
mindre än konsumtionen, vilket indikerar ett ökat
sparande och konsumtionsförskjutningar till
kommande år.

TABELL 5. DEN SVENSKA FÖRSÖRJNINGSBALANSEN 2019-2022
Mdkr 2019

2019

2020*

2021*

2022*

Hushållens konsumtion %

2 277

1,3

-5,3 (-3,0)

3,0 (2,5)

3,0

Offentlig konsumtion %

1 300

0,3

-0,2 (0,7)

1,8 (1,0)

1,4

Fasta bruttoinvesteringar %

1 228

-1,2

-3,4 (-6,0)

2,0 (1,5)

3,6

35

-14,2

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

0,0

Export %

2 368

3,6

-7,0 (-9,0)

3,0 (2,0)

5,1

Import %

2 185

1,2

-7,7 (-8,5)

4,4 (2,5)

4,4

BNP %

5 024

1,3
-3,3 (-3,2)
1,8 (1,6)
Prenumerera
för att låsa
upp

3,1

Lagerinvesteringar %

KPI- årstakt %

.....

1,8

0,4 (0,5)

1,0 (1,0)

1,2

KPIF- årstakt %

…..

1,7

0,5 (0,6)

1,0 (1,0)

1,2

Reporänta %

…..

0,0

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

0,0

Arbetslöshet %

…..

6,8

8,7 (10,2)

10,2 (11,0)

9,5

Real disponibel inkomst %

…..

3,3

-2,0 (-2,0)

3,4 (2,0)

2,7

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

Efter bottennoteringen i april har antalet arbetade
timmar i ekonomin ökat men ligger fortfarande en bit
under snittet för de senaste fem åren.

140

Arbetslösheten har vänt ner något under inledningen
av hösten, men det finns stor risk att den ånyo vänder
uppåt till följd av nya varsel och utdragen pandemi.
Arbetslösheten prognostiseras till 8,7 procent vid
utgången av 2020. En toppnotering på drygt 10
procent väntas i slutet av 2021, följt av en långsam
minskning under 2022.

125

Antalet varslade har ökat sedan sommarmånaderna
och riskerar nu att öka mer. Under våren var antalet
beviljade permitteringsansökningar betydligt fler än
antalet varslade. Sedan sommaren har förhållandet
varit det omvända. En möjlig förklaring kan vara att
företag som permitterade under pandemins inledande
månader nu varslar. Utvecklingen av antalet varsel
framöver blir därmed viktig siffra att följa för att förstå
de långsiktiga effekterna av permitteringsstödet.

135
130
okt-20
129,7

120

Stödet för korttidspermittering har förlängts med
planen att de fasas ut från och med april 2021. Som
längst löper stödet enligt nuvarande skrivelse fram till
sista juni 2021.
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Källa: SCB, AKU

DIAGRAM 23. VARSEL OCH BEVILJAT KORTTIDSSTÖD 2020
Antal varslade personer och antalet beviljade ansökningar om korttidspermitteringar
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15-74 år, säsongsrensad, avser anställda i Sverige
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DIAGRAM 22. ANTAL ARBETADE TIMMAR PER VECKA, MILJONER, 2014-2020

mar-15

Antalet permitterade och
varslade tar olika riktningar
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Källa: Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket
*Andel av det totala antalet varslade. Med handeln avses i detta sammanhang detaljhandeln,
partihandeln och motorhandeln (SNI 45-47).
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•

•

•

Under några av pandemimånaderna har
bostadsförsäljningar och prisnivåer slagit nya rekord i
flera kategorier. Bolånen utgör över 80 procent av
hushållens lån från monetära finansinstitut.
Den allmänna prisutvecklingen har varit låg hittills i år
och ligger en bra bit under Riksbankens inflationsmål
på två procent. Prognosen är en inflationstakt på i snitt
0,4 procent under 2020, mätt med KPI (0,5 för KPIF).
Inflationsmålet förväntas inte nås under de kommande
två åren. Prognosen är en årstakt på 1 procent för
2021 respektive 1,2 procent för 2022. Riksbankens
fokus ligger just nu på att hålla räntorna låga.
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Utlåningen till hushåll har varit stabil under året, med
en ökning i tillväxttakten på strax över 5 procent. En
förklaring till hushållens fortsatta skuldtillväxt är de
alltjämt låga boräntorna som i snitt har legat runt 2
procent under de senaste fem åren.
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•

Tillväxttakten för utlåningen till företag har minskat
under pandemimånaderna. En fortsatt minskning
framöver kan indikera färre nyinvesteringar. Minskad
riskaptit, försämrad kreditvärdighet och stramare
lånevillkor är några förklaringar.

Avser utlåning från monetära finansinstitut (MFI) i %

jan-15

•

DIAGRAM 24. TILLVÄXTTAKTEN FÖR UTLÅNING

Hushållens genomsnittliga bolåneränta

Källa: SCB

DIAGRAM 25. KPI OCH KPIF, ÅRSTAKT 2016-2020
Inflation och inflationsmål i %
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Pandemiåtgärderna fortsätter in i 2021
• Under pandemins andra våg har regeringen beslutat om förlängda stödinsatser
för att hålla liv i livskraftiga företag. Stödet för korttidspermittering är förlängt till
och med juni 2021 och möjligheten till omsättningsstöd gäller året ut. För att ett
företag ska vara berättigat till stödet måste omsättningstappet uppgå till minst 30
procent under november respektive december. Det är samma nivå som gällde
under mars och april. Under perioden maj till oktober låg gränsen på mellan 40
och 50 procent.

• En tydlig effekt av pandemin är att arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän
inom privat sektor har gått ner kraftigt. Nedgången beror till stor del på att staten
övertog sjuklöneansvaret i våras, samt på tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter.
Tjänstemännen har arbetat mer hemifrån, vilket kan vara en bidragande orsak till
att kostnaderna har minskat mindre för tjänstemän än för arbetare som i lägre
utsträckning kan utföra sitt jobb i hemmet.
• Den tillfälliga amorteringsfriheten gäller i nuvarande skrivelse som längst till och
med sista augusti 2021, men omprövas var tredje månad. Om åtgärden tas bort
kommer det att påverka hushållens konsumtionsutrymme.

• Regeringen planerar att ändra i sjukförsäkringen från och med mars 2021, med
syftet att göra sjukpenningen mer flexibel. Om ändringen går igenom ska en
arbetsbedömning göras inom maximalt 365 dagar istället för dagens 180.

ÅTGÄRDER ATT HÅLLA ÖGONEN PÅ

DIAGRAM 26. ARBETSKOSTNADSINDEX 2014-2020, 2014=100
Arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän inom privat sektor
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Källa: SCB
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•

Permitteringsstödet har förlängts till
sista juni 2021.
Hittills har över 30 miljarder kronor
betalats ut, fördelat på över 72 000
godkända ansökningar.
Källa: Tillväxtverket

•
•
•
•

Under slutet av november och
december präglas landet av
omfattande restriktioner.
Allmänna sammankomster med
maximalt 8 personer tillåts.
Avrådan från att vistas på allmänna
platser, inklusive butiker.
Avrådan från icke-nödvändiga resor.

•
•

Omsättningsstödet för
företag har förlängts till
årsskiftet.
För att ha rätt till stödet i
november och december
gäller ett omsättningstapp
på 30 procent eller mer.
Källa: Regeringskansliet
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Utvecklingen i omvärlden
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Vacciner inger framtidshopp
Flera vaccinstudier uppvisar bättre resultat än väntat
November månad innehöll flera positiva nyheter för en pandemidrabbad värld. Den 9
november aviserade Pfizer och BionTech att ett vaccin de arbetat med uppvisade en
effektivitet på mer än 90 procent i så kallade fas-3-studier. Den 16 november kom ett
liknande tillkännagivande från Moderna, följt av ytterligare ett från AstraZeneca och
Oxfords universitet den 23 november. Samtliga studier uppvisade bättre resultat än
väntat och nyheterna följdes av stigande börser. Den 14 november förkunnade
omslaget till tidningen The Economist: ”Plötsligt, hopp.”
Slingrig väg framåt för vaccinationsprogram
Forskarna kan vara stolta över att på mindre än ett år ha åstadkommit vad många bara
drömt om. Försöken att massvaccinera världen står dock fortfarande inför flera hinder:

•

•

•

För det första, produktionskapacitet. Smittan är global och mer än en dos lär
krävas för att en person ska uppnå immunitet. Flera miljarder doser kommer att
behöva produceras och flera leverantörskedjor är i behov av att skalas upp.
För det andra, lagringskapacitet. Samtliga vaccin behöver lagras kallt. I Pfizers fall
så pass kallt som -70 grader Celsius medan de resterande två vaccinen klarar
normal kylskåpstemperatur under en längre tid. På sina håll i världen kan dock
även det sistnämnda vara svårt att åstadkomma.
För det tredje, distribution. Bortsett från distributionsproblemen som följer
kravet på låga lagringstemperaturer finns flera hinder för en effektiv distribution
av vaccinen. Bedömare oroas särskilt av risken för ”vaccin-nationalism”, att länder
som har kontroll över vaccinproduktionen försöker skaffa sig fler doser än vad som
behövs för att landet ska uppnå immunitet.

Hopp om immunitet i befolkningen halvvägs in i 2021
Trots de hinder som kvarstår har resultaten från vaccinstudierna gjort framtiden
avsevärt mycket ljusare med avseende på när något som liknar flockimmunitet kan
väntas uppnås. Exempelvis bedömer konsultfirman McKinsey att USA troligtvis uppnår
flockimmunitet under andra halvan av 2021. Deutsche Bank är ännu mer optimistiska
och tror på första halvan av 2021 för USA, EU, Japan, Kanada och Storbritannien.

9 november
2020: Pfizer och
BionTech
presenterar sin
studie.

23 november 2020:
AstraZeneca och
Oxfords Universitet
presenterar sin
studie.

16 november
2020: Moderna
presenterar sin
studie.

Sommaren 2021:
bedömare hoppas
att delar av den
utvecklade
världen kan
uppnå
flockimmunitet.
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Osäkra utsikter runt om i
världen
Europa riskerar ytterligare ett svagt årtionde
I samband med att flera lovande vaccinstudier presenterades
vände företag, individer och politiker blickarna mot
framtiden. Vaccinstudierna inger hopp om att pandemin
kommer att vara över inom en inte alltför avlägsen framtid,
men de ekonomiska konsekvenserna lär dröja sig kvar långt
därefter.
I Europa ökar nu oron för en repris av 2010-talets utdragna
och långsamma återhämtning i spåren av finanskrisen. Hög
offentlig skuldsättning som hinder för stimulanser är ett
orosmoln. Permitteringsprogram som skyddar obsoleta jobb
är ett annat. I exempelvis USA har staten istället valt att
fokusera på en mer generös arbetslöshetsförsäkring.
Ekonomer såsom Megan Greene, senior fellow på Harvard
Kennedy School, har argumenterat för att detta är
anledningen till att USA hittills har sett en snabbare
återhämtning. OECD, IMF och Världsbanken förutspår en
snabbare återhämtning i USA än i jämförbara europeiska
länder.
Heterogen bild i utvecklingsländer
Världens mindre utvecklade ekonomier spås falla i ett brett
spektrum av scenarier vad gäller återhämtning. Å ena sidan
väntas länder som kontrollerade viruset väl, främst länder i
östra och sydöstra Asien, klara sig bra. Å andra sidan väntas
länder i Latinamerika med stor smittspridning klara sig sämre
och tvingas leva med konsekvenserna under lång tid.

DIAGRAM 27. ÅTERHÄMTNINGSTAKT - PROGNOSTISERAD REAL BNP 2021 SOM ANDEL AV 2019:s års BNP*
Snabb återhämtning. BNP 2021
prognostiserat till mer än 102
procent av BNP 2019.
Medelsnabb återhämtning. BNP
2021 prognostiserat till mellan 98
och 102 procent av BNP 2019.
Långsam återhämtning. BNP 2021
prognostiserat till mindre än 98
procent av BNP 2019.

Prenumerera för att låsa upp

Källa: IMF, egna beräkningar
*Beräknat som 1 multiplicerat med prognostiserad tillväxt 2020, multiplicerat med prognostiserad tillväxt 2021. Det bör observeras att prognoserna i allmänhet
är gjorda innan de nyligen publicerade vaccinstudierna blev offentliga.
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Splittrat valresultat i USA
Den 3 november var det val i USA och resultatet blev en seger för demokraten Joe
Biden och en kongress som sannolikt blir splittrad mellan en republikansk senat och
ett demokratiskt representanthus.
Tydlig förlust för Donald Trump i presidentvalet
Valet blev en tydlig seger för Joe Biden. Han väntas vinna 306 av de 538
elektorsrösterna med cirka 80 miljoner röster. Det är cirka sex miljoner fler än vad
Donald Trump fick och motsvarar 51 procent av det totala antalet. Samtidigt var
resultatet jämnare än väntat i flera vågmästarstater, något som Trumpkampanjen har
påtalat i sina försök att ogiltigförklara resultatet. Försöken har mötts av kalla handen
från landets domstolar och den 24 november påbörjades en formell överlämning av
makten. Om allt går som väntat kommer Biden att sväras in som USA:s 46:e president
den 20 januari 2021.

att mittenkandidaterna inte ansträngde sig nog för att entusiasmera väljarna.
Lokala val
Sammantaget var Demokraterna vinnare på nationell nivå men på lokal nivå är bilden
en annan. Republikanerna behöll sin redan dominerande ställning i de lagstiftande
församlingarna på lokal nivå. Detta innebär uppförsbacke för Demokraterna i den
kommande processen att rita om landets valdistrikt, något som bäddar för
republikanska framgångar i mitterminsvalen 2022.

DIAGRAM 28. DELSTATER VUNNA AV JOE BIDEN RESPEKTIVE DONALD TRUMP

Alla ögon på Georgias senatsval
Valet blev ett misslyckande för Donald Trump men i övriga val rönte Republikanerna
mer fördelaktiga resultat. Partiet är särskilt lättat över att det ser ut att behålla sin
majoritet i senaten. Resultatet hänger dock på två val i Georgia som gick vidare till en
andra omgång i januari som väntas få stor nationell uppmärksamhet. Att Demokraterna
skulle segra i båda valen får anses osannolikt men skulle innebära en balans om 50-50 i
kammaren. Vid lika röstetal i senaten avgör vicepresidenten utfallet – Demokraternas
Kamala Harris.
Fiasko för Demokraterna i representanthuset
Demokraterna underpresterade i valen till representanthuset och lyckades endast med
nöd och näppe behålla sin majoritet. En intensiv debatt pågår om anledningen till detta
resultat. På ena sidan står mittenfalangen som menar att partiets mer radikala
medlemmar avskräckte mittenväljarna. På andra sidan står vänsterfalangen som menar

Källa: The New York Times
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Nästa milstolpe i brexitsagan
Mer än fyra år av förhandlingar går mot sitt slut
Den 1 januari 2021 kommer Storbritannien slutligen att ha kapat det sista av sina gamla
band till EU, mer än fyra år efter det att landet röstade om utträde. Efter en elva
månader lång övergångsperiod till följd av landets utträde ur unionen den 31 januari
2020, ska slutligen alla kvarlevor av landets medlemskap i unionen upphävas.
Ett avtal behövs för att undvika ”hård exit”
I en episod av déjà vù handlar diskussionen i Storbritannien återigen om avvägningen
mellan suveränitet och ekonomiska överväganden. Förra gången avhandlades det så
kallade utträdesavtalet som avgjorde på vilka villkor Storbritannien lämnade EU. Denna
gång handlar det om vilka villkor som ska gälla för den framtida relationen. Även denna
gång hörs varningar om att ”no deal” kommer att leda till både handelskaos vid landets
gränser och ekonomisk härdsmälta. Hur korrekta dessa varningar är går omöjligt att
avgöra på förhand, men båda sidor vill helst undvika att få reda på det.
Tuffa diskussioner om subventioner och fiske
Bland de frågor som kvarstår att lösa står, något ironiskt, frågan om fiskerätter i brittiska
vatten och regler kring huruvida Storbritannien ska få subventionera inhemska företag.
Frågorna är ironiska i den bemärkelsen att fiske står för en mycket liten del av
Storbritanniens ekonomi och därför att EU:s regler mot subventioner traditionellt har
varit en av EU:s bättre egenskaper enligt Storbritannien.
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