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Vi hjälper dig!
Handeln är en bransch som genomgår stora förändringar. Den ökande e-handeln, introduktionen av q-commerce, och hållbarhetsfrågan är fenomen som påverkar befintliga
aktörer och som öppnat för helt nya möjligheter i och omkring handelssektorn. Med grund i HUI:s kunskap om branschutvecklingen och med ett helhetsperspektiv kring
konsumtionslandskapet stöttar vi företag i och omkring handeln i deras utveckling.
Strategi och rådgivning inom retailområdet
Vi hjälper er att förstå marknaden och
konsumenterna, klargöra målsättningar och
positionera er strategiskt inför framtiden. Vi
erbjuder bland annat stöd i strategiprocesser,
hållbarhetspositionering, omnikanalstrategi,
konceptutveckling, etableringsstrategi och
sortimentsanalys.

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.

Platsutveckling
Vi hjälper er att bedöma en plats läge, marknad
och konkurrens. Vi hjälper fastighetsägare och
detaljister att identifiera möjligheter, undvika
felinvesteringar och att hitta rätt position för att
skapa ett framgångsrikt område. Vi hjälper också
städer och kommuner med bland annat
handelsutredningar för att skapa en hållbar
handelsstruktur och en attraktiv plats.

Kontakt: Andreas Svensson
070 - 510 77 37
Andreas.svensson@hui.se

Kontakt: Felix Åberg
072-538 86 15
felix.aberg@hui.se

Kontakt: Michael Cronholm
072-735 72 81
michael.cronhom@hui.se

HUI vet hur konsumtionslandskapet ser ut just nu,
men också vad människor vill ha framöver

HUI hjälper företag och organisationer framåt

Vi kombinerar en grundläggande förståelse för handel och samhälle på makronivå med en
stabil bas i statistik och data.

Med utgångspunkt i omvärldens utveckling och våra kunders affär stöttar vi dem i att ta rätt beslut
här och nu såväl som att positionera sig inför framtiden.

Till det adderar vi konsumentförståelse; vi levererar skarpa insikter kring hur konsumenter
tänker och hur de beter sig.

Det kan röra sig om större studier som omfattar olika discipliner såväl som specifika insatser kring
kunskapsinhämtning, beslutsunderlag eller strategiutveckling
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4. Sammanfattning – Hushållen omfördelar när pengarna räcker till mindre
6. Handeln i Sverige – Stigande priser och en orolig ekonomi
14. Hushållens köpkraft – Oroliga tider återspeglas i hushållens syn på ekonomin –
riskerar orsaka svallvågor inom handeln
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Sammanfattning
Hushållen omfördelar när pengarna räcker till mindre
Effekterna av Rysslands krig i Ukraina syns i allt
större utsträckning i handeln. För produkter med
insatsvaror från regionen eller som är beroende av
drivmedel stiger priserna på bred front. Elpris och
elförsörjning på den marknad varorna produceras
blir en viktig indikator för prisutvecklingen framåt
hösten och vintern.
Kriget kan i ett utdraget scenario påverka den
globala marknaden för flera råvaror. I rapportens
temadel lyfts krigets konsekvenser för värdekedjor
och hur beroende omvärlden är av produktion i
just Ryssland och Ukraina.
Inflationen stiger på flera håll i omvärlden. På
flera viktiga marknader oroar också
arbetslösheten. I omvärldskapitlet lyfts riskerna
för stagflation och vad den urholkade köpkraften
innebär för investerarna.

Högre fasta utgifter ger hushållen mindre kvar till
annat. Prognosen för sällanköpsvaruhandeln 2023
justeras nedåt från 2,5 till 1,0 procent i löpande
priser. Det innebär en minskad konsumtion med 1
000 kronor per person under nästa år.
Den största prognosjusteringen görs för
dagligvaruhandeln 2022. Prognosen i löpande
priser justeras upp med den förväntade
prisutvecklingen. I volym påverkas prognosen
mindre då viss försäljning tillkommer från
restaurangbranschen. Samtidigt förväntas vissa
kunder byta prissegment för att hålla sig inom
samma matbudget.

Joakim Wirén
Analytiker, HUI

Tre saker att följa närmare under
kommande kvartal
Elförsörjningen i Europa
Hur Europa förses med el framåt hösten kommer att påverka
prisutvecklingen på varor och tjänster på längre sikt. Högre
priser på el även under kommande höst/vinter kommer att
ge effekt på varupriserna nästa år.
Ukrainas spannmålsexport
Möjligheten till att årets skördar lyckas exporteras ut ur
Ukraina kan påverka den geopolitiska stabiliteten i områden
som redan har det tufft med livsmedelsförsörjningen.
Bolånekostnaderna
Hushållens fasta utgifter kommer att öka när räntan och
lånekostnaderna ökar. Högre fasta utgifter kommer att höja
konsumentens tröskel för vissa typer av inköp och
investeringar.
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Sammanfattning
NYCKELINDIKATORER**
•

•

•

•

•

Detaljhandelns försäljning ökade svagt under det
första kvartalet. Klädhandeln och dagligvaruhandeln
var drivande för det positiva utfallet.
Prisutvecklingen fortsätter uppåt, vilket minskar
konsumtionsutrymmet för de flesta hushåll.
Prisutvecklingen gör att prognosen för detaljhandeln
höjs för innevarande år.
Reallönerna har fortsatt nedåt under de senaste
månaderna och förväntas fortsätta i samma riktning.
Inkomsterna räcker till mindre och konsumenterna
behöver justera bland sina utgifter.
Hushållen och näringslivet har olika syn på kommande
kvartal. Hushållen har en kraftigt negativ bild av
ekonomin framåt samtidigt som näringslivet andas
optimism.

TABELL 1. PROCENTUELL TILLVÄXTTAKT I SVENSK EKONOMI:
UTFALL OCH PROGNOSER
BNP och hushållens konsumtion anges i fasta priser.
Detaljhandelsprognoserna avser utveckling i löpande priser.
Tidigare prognos inom parentes.
Utfall
2021

Prognos Prognos
2022*
2023*

2,7 (3,3)
1,8 (2,4)
Prenumerera för5,1 att låsa
upp

BNP

Detaljhandelns försäljning
Konsumentförtroende
Exportchefsindex
Industrins inköpschefsindex
Nybilsregistreringar
Handelns finansieringsvillkor

Hushållens konsumtion

6,2

3,0 (3,9)

1,3 (2,5)

Total detaljhandel

6,1

5,0 (4,0)

2,0 (2,0)

Penningmängd

Dagligvaruhandel

1,2

8,5 (4,5)

3,5 (1,5)

Företagskonkurser

Sällanköpsvaruhandel

9,6

3,0 (3,5)

1,0 (2,5)

Arbetslöshet

*=HUI prognos, för samtliga detaljhandelsprognoser, se s.13.

Kriget i Ukraina fortlöper. De ekonomiska
konsekvenserna för Sverige har ännu inte visat sig fullt

Konsumentpriser
Högre aktivitet än normalt
Normal aktivitet

**Pilens färg indikerar konjunkturläget relativt normalläget medan pilens riktning
indikerar utvecklingen under de senaste tre månaderna. Pil upp innebär en
förstärkning/expansion och pil ner innebär en försvagning/kontraktion.

Lägre aktivitet än normalt
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Handeln i Sverige

STIGANDE PRISER OCH EN OROLIG EKONOMI
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Låg försäljningstillväxt i detaljhandeln
•

•

•

•

Detaljhandelns försäljning ökade med 1,2 procent under det första kvartalet 2022. Totalt
omsattes 201 miljarder kronor i detaljhandeln under kvartalet. Mars var den månad som
hade högst tillväxt, trots att denna månad mötte högst jämförelsetal. Detaljhandeln växte
med 10,2 procent i mars 2021.
E-handeln uppvisar negativa tillväxttal för första gången i E-barometerns historia.
E-barometerns kvartalsrapport visade att e-handeln backade med 8 procent under det första
kvartalet 2022. Detta är första gången i E-barometerns historia som negativa tillväxttal har
uppmätts. Dagligvaruhandeln, som var den delbransch som hade högst tillväxt på nätet
under 2021, uppmätte den mest negativa försäljningsutvecklingen under kvartalet.
Apotekshandeln, kläd- och skohandeln samt bygg-, järn- och färghandeln var de enda
delbranscher som uppmätte en positiv utveckling online.
Prognosen för detaljhandelns utveckling 2022 höjs från 4,0 till 5,0 procent i löpande priser
och sänks från 2,0 till 0,5 procent i fasta priser. Högre priser väntas inom de flesta
delbranscher i detaljhandeln under det kommande året. Detta kommer att slå mot
konsumtionen som förväntas minska till följd av det rådande ekonomiska läget.
Prognosen för 2023 lämnas oförändrad på 2,0 procent i löpande priser och sänks från 1,0
till -0,5 procent i fasta priser. Även 2023 väntas prisökningar och minskad konsumtion, där
det främst är sällanköpsvaruhandeln som kommer att prioriteras bort när svenskarna får
mindre pengar över i plånboken varje månad.

DIAGRAM 1. SVAG TILLVÄXT I DETALJHANDELN UNDER ÅRETS FÖRSTA
KVARTAL
Detaljhandelns försäljning, procentuell förändring jämfört
med samma månad föregående år, löpande priser
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Källa: Detaljhandelns försäljning, Handelsfakta.se, HUI prognoser
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Prisökningar driver utvecklingen i
dagligvaruhandeln 2022
•

•

Prisökningar driver utvecklingen i dagligvaruhandeln. Under årets första kvartal uppgick
tillväxten i dagligvaruhandeln till 3,2 procent. Under samma period ökade livsmedelspriserna med 3,9 procent enligt SCBs KPI. Prisökningarna började stiga i slutet av förra året
och har därefter trappats upp. I april uppgick prisökningarna på livsmedel till 6,6 procent.
Prognosen för dagligvaruhandeln 2022 justeras upp från 4,5 till 8,5 procent i löpande
priser och sänks från 1,5 till 1,0 procent i fasta priser. Höjningen grundar sig i de ökande
livsmedelspriserna, som under helåret 2022 prognostiseras till 7,5 procent. Det tidigare
uppdämda behovet av restaurangbesök minskar när konsumenterna behöver göra
omprioriteringar i sin budget. Konsumtion kommer förflyttas från restauranghandeln till
dagligvaruhandeln och driva försäljning av mer exklusiva dagligvaror. Konsumenter som
redan spenderar majoriteten av sin matbudget i dagligvarubutiken kan delvis byta ut vissa
av produkterna i varukorgen mot billigare alternativ.

DIAGRAM 2. PRISDRIVEN TILLVÄXT I DAGLIGVARUHANDELN UNDER DET
FÖRSTA KVARTALET 2022
Dagligvaruhandelns försäljning, procentuell förändring
jämfört med samma månad föregående år, löpande priser
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Prognosen för 2023 justeras upp från 1,5 till 3,5 procent i löpande
priser och står kvar på 0,5 procent i fasta. Vid bedömning av
nuläget kommer effekterna av kriget i Ukraina att påverka den
svenska marknaden bortom prognosperioden, även om kriget
tar slut. Priserna väntas fortsätta öka på grund av den
dyrare produktionen. Konsumtionsmönstret är däremot
detsamma som under slutet av 2022 och tillväxten i löpande
priser väntas främst drivas av en ökad befolkning.
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Källa: Detaljhandelns försäljning, Handelsfakta.se, SCB KPI, HUI prognos 2022 och 2023
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•

•

•

Svag inledning på 2022 för sällanköpsvaruhandeln. Efter rekordåret 2021 möter
sällanköpsvaruhandeln tuffare tider. Under det första kvartalet uppvisade sällanköpsvaruhandeln en svagt negativ tillväxt jämfört med samma period föregående år. Den
negativa tillväxten beror bland annat på att det är höga jämförelsetal som möts. Under
samma period i fjol växte sällanköpsvaruhandeln med 6,9 procent.
Prognosen för sällanköpsvaruhandeln 2022 sänks från 3,5 till 3,0 procent i löpande
priser och från 2,0 till 0,0 procent i fasta priser. Efter succéåret 2021 väntas prisökningar
stå för all tillväxt i sällanköpsvaruhandeln i år. Efterfrågan spås minska och volymmässigt
kommer försäljningen i sällanköpsvaruhandeln att ligga i linje med 2021 års nivå. Handel
med brett sortiment, där många lågprisaktörer ingår, väntas dock fortfarande stå för en
stor del av tillväxten som en följd av det ekonomiska läget.

DIAGRAM 3. SPLITTRAD UTVECKLING I SÄLLANKÖPSVARUHANDELN
UNDER DET FÖRSTA KVARTALET 2022
Sällanköpsvaruhandelns försäljning i mdkr samt procentuell
förändring i jämförelse med samma period föregående år,
löpande priser
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Prognosen för 2023 sänks från 2,5 till 1,0 procent i löpande priser och från 1,5 till -1,0
procent i fasta. Priserna kommer att fortsätta öka under 2023 och när konsumenterna får
mindre pengar kvar i plånboken kommer omfördelningar i den egna
ekonomin att leda till minskad försäljningsvolym i flera branscher.
Under det kommande året prognostiseras därför volymen i
sällanköpsvaruhandeln minska.

1 000 kronor

så mycket lägre blir försäljningen
per person i sällanköpsvaruhandeln 2023, med den nya
prognosen, mätt i löpande priser.
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Källa: Detaljhandelns försäljning, Handelsfakta.se
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Kläd- och skohandelns återkomst
•

•

•

•

Klädhandeln fortsätter återhämtningen medan skohandeln tappar. Klädhandeln fortsätter
att ligga i topp bland delbranscherna med den högsta försäljningstillväxten inom
sällanköpsvaruhandeln. Under årets första kvartal växte klädhandeln med 20 procent.
Skohandeln har det däremot tuffare och uppvisade en negativ tillväxt om 5 procent under
kvartalet. Totalt växte kläd- och skohandeln med 17 procent under perioden.
Prognosen för kläd- och skohandeln lämnas oförändrad på 11 procent för 2022 och 2
procent för 2023. Trots sämre ekonomiska tider är sommarsemestern redan bokad, bröllopen
på löpande band och återgången till kontorsarbete fortsätter. Dessa faktorer kommer att
fortsätta driva försäljningsutvecklingen i branschen under året. 2023 prognostiseras bli ett
stabilt år för klädhandeln då konsumenterna inte väntas prioritera ner klädhandeln i samma
utsträckning som andra branscher.

DIAGRAM 4. FORTSATT HÖG TILLVÄXT I KLÄDHANDELN
Procentuell förändring jämfört med samma period
föregående år, löpande priser
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Svag utveckling för sporthandeln under årets första kvartal. Under det första kvartalet 2022
hade sport- och fritidshandeln en negativ tillväxt på 13 procent. Sportindex, som tas fram av
HUI på uppdrag av Svenskt Sportforum, visade att det främst var outdoorsegmentet inom
kläder och skor samt vintersportutrustning som bidrog till den negativa tillväxten.

Prognosen för sport- och fritidshandeln justeras ner från 2,5 till 0,0 procent för 2022 och
från 2,0 till 0,0 procent för 2023. Under resterande del av 2022 kan vi vänta en något högre
tillväxt i sport- och fritidshandeln då det är lägre jämförelsetal som möts, men det nya
ekonomiska läget minskar aptiten på ny utrustning och på kompletterande produkter
kopplade till fritidsaktiviteter som påbörjades under pandemin. Detta kommer att avspeglas i
försäljningen av sport- och fritidsprodukter även under 2023. Trots låga utvecklingstal väntas
inget drastiskt tapp i sport- och fritidshandeln, då försäljningen väntas hamna på 2021 års
nivå.
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Skohandel
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Källa: Detaljhandelns försäljning, Handelsfakta.se
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Svenskarna mätta på att renovera och
uppdatera sina hem
•

•

•

•

Bygg-, järn- och färghandeln är mättad efter två år med hög tillväxt. Branschen växte med
3,4 procent under årets första kvartal, vilket är den lägsta tillväxten sedan före pandemin.
Samtidigt fortsätter prisökningarna att vara kraftiga, inte minst på träprodukter.

DIAGRAM 5. MINSKAD EFTERFRÅGAN I HEMBRANSCHERNA
Procentuell förändring jämfört med samma period
föregående år, löpande priser
50%

Prognosen för byggvaruhandeln ligger kvar på 2,0 procent för 2022, men sänks från 2,0 till
-5,0 procent för 2023. Under 2022 kommer tillväxten att vara prisdriven, vilket skapar en
positiv utveckling trots att konsumenterna handlar mindre. Sett till ränteläget kommer det
vara mer ekonomiskt fördelaktigt att renovera nu än under de kommande åren. Under 2023
väntas både en prisminskning och en minskad efterfrågan, vilket förväntas dra ner
försäljningen i bygg-, järn- och färghandeln till något under 2021 års rekordhöga nivå.

40%

Möbel- och heminredningshandeln hade en negativ tillväxt på 3,8 procent under det
första kvartalet 2022. Det var främst möbelhandeln som drev den negativa tillväxten med
ett försäljningstapp på 5,4 procent, medan heminredningshandeln hade en svagt negativ
tillväxt på 0,4 procent.

10%

Prognosen för möbel- och heminredningshandeln sänks från 3,0 till 2,0 procent för 2022
och står fast vid 1,0 procent för 2023. I takt med att samhället öppnat upp och svenskarna
dels spenderar mindre tid i hemmet och dels renoverar i mindre utsträckning minskar
behovet av att uppdatera möbler och heminredning. Branschglidningen mot bred
varuhushandel och begagnathandel kommer att fortsätta vara en av utmaningarna som
branschen möter. Under året kommer försäljningen dock att öka på grund av höjda priser,
även om prisutvecklingen inte väntas vara lika hög som i bygg-, järn- och färghandeln.
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Källa: Detaljhandelns försäljning, Handelsfakta.se
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Negativ tillväxt i hemelektronikhandeln under
årets första kvartal
•

•

•

Hemelektronikhandeln backar när höga jämförelsetal möts. Under det första kvartalet
upplevde branschen ett försäljningstapp på 15,8 procent jämfört med samma period
föregående år. För andra kvartalet i rad var hemelektronikhandeln den delbransch i
sällanköpsvaruhandeln som hade det största försäljningstappet. En stor anledning till de
negativa tillväxttalen var att delbranschen hade en hög försäljningstillväxt i fjol.
Logistikproblemen och halvledarbristen kvarstår, vilket påverkar hemelektronikhandeln.
Halvledarbristen som under en längre tid har påverkat tillgängligheten på produkter i
hemelektronikhandeln kan kvarstå flera år framöver visar en rapport från KTH. Enligt
Elektronikbranschen har logistikproblemen och halvledarbristen främst påverkat
väntetiderna på spelkonsoler och mobiltelefoner.

DIAGRAM 6. STORT FÖRSÄLJNINGSTAPP FÖR HEMELEKTRONIKHANDELN
UNDER FÖRSTA KVARTALET 2022
Procentuell förändring jämfört med samma period
föregående år, löpande priser
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Prognosen för hemelektronikhandeln 2022 sänks från 4,0 till -3,0 procent för 2022 och
prognosen för 2023 lämnas oförändrad på 2,0 procent. När det ekonomiska läget förvärras
kommer uppdateringar av hemmakontoret och annan hemelektronik att prioriteras bort.
Detta kommer, tillsammans med de kvarstående fraktproblemen och halvledarbristen, att
påverka branschen under en längre tid. En svag lättnad av halvledarbristen skymtar dock
när restriktionerna i Shanghai lättas. Färre konsumenter kommer uppdatera sin
hemelektronik till den senaste tekniken när de ekonomiska resurserna minskar, vilket
förväntas påverka försäljningen negativt.

Källa: KTH ”Halvledarbristen kommer fortsätta i åratal”, Elektronikbranschen

-5%
-10%
-15%
-20%

Källa: Detaljhandelns försäljning, Handelsfakta.se
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Prognoser för detaljhandeln
TABELL 2. PROGNOSER FÖR DETALJHANDELN
Bransch

Utfall 2021

Prognos 2022

Prognos 2023

Mdkr

Löpande priser

Fasta priser

Löpande priser

Fasta priser

Dagligvaruhandel (exklusive Systembolaget)

344

8,5 (4,5)

1,0 (1,5)

3,5 (1,5)

0,5

Sällanköpsvaruhandel

534

3,0 (3,5)

0,0 (2,0)

1,0 (2,5)

-1,0 (1,5)

Byggvaruhandel

63

2,0

-5,0 (2,0)

Elektronik och vitvaruhandel

79

-3,0 (4,0)

2,0

Kläd- och skohandel

66

11,0

2,0

Möbler och heminredningshandel

69

2,0 (3,0)

1,0

Sport- och fritidshandel

36

Total detaljhandel (exklusive Systembolaget)

883

Prenumerera
för att låsa upp
0,0 (2,5)
5,0 (4,0)

0,5 (2,0)

0,0 (2,0)
2,0

-0,5 (1,0)

Prognoserna avser tillväxt i procent gentemot föregående år för samtliga försäljningskanaler.
*Utfallen avser siffror enligt Detaljhandelns försäljning från Handelsfakta.se. Detta mått fångar till skillnad från SCB:s Detaljhandelsindex (DHI) inte bara försäljningen för fysiska aktörer utan även för ehandelsaktörer. HUI:s prognoser gäller för både butiksledet och e-handeln, med Detaljhandelns försäljning som jämförelseindex. Indexet publiceras med ett kvartals eftersläpning, varför DHI – vars
preliminära utfall publiceras med en månads eftersläpning – huvudsakligen refereras till i branschanalyserna, för att möjliggöra en övergripande analys av de senaste månadernas utveckling.
Källa: Detaljhandelns försäljning, Handelsfakta.se (utfall 2021), prognoser från HUI
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Hushållens köpkraft

Oroliga tider återspeglas i hushållens syn på ekonomin – riskerar att orsaka svallvågor inom handeln
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Fortsatt sjunkande reallöner –
hushållens köpkraft riskerar urholkas
•

•

Efter en period med positiv reallöneutveckling är läget nu förändrat.
Under 2020 började löneökningstakten mattas av och har sedan slutet av
2021 haft en negativ utveckling. Enligt Medlingsinstitutet uppgick
löneökningstakten till 2,1 procent i mars*. Under helåret 2021 ökade
lönerna med i genomsnitt 2,7 procent. På grund av ökade
konsumentpriser har reallöneutvecklingen därmed varit negativ, med en
minskning på 4 procent i mars 2022 jämfört med samma månad
föregående år.

6,4%

KPIF uppgick i april till 6,4 procent, vilket är den
högsta inflationstakten sedan 1991. Osäkerheten i
omvärlden har bland annat medfört prisuppgångar
KPIF april 2022
på bred front. Årets första månader har
karaktäriserats av stigande livsmedelspriser och
fortsatt höga drivmedels- och energipriser, vilket inneburit hårda smällar
för många konsumenter. Därtill kan de fortsatt ansträngda
leveranskedjorna vara ytterligare en orsak till den negativa
reallöneutvecklingen.

DIAGRAM 7. REALLÖNENS UTVECKLING FRÅN MARS 1998 TILL MARS 2022
Procentuell utveckling för KPIF, nominallön, samt reallön KPIF

Med reallön avses skillnaden
mellan nominell löneutveckling
och inflation. Således används
reallön för att beskriva hur stor
del av löneökningen som
tillfaller konsumenten när man
justerat för inflationen.

8
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0
Prenumerera
för att låsa upp
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-6
1998-12

Den höga inflationstakten gröper ur konsumenternas plånböcker och
riskerar att hämma hushållens köpkraft. Sjunkande reallöner innebär att
hushållen troligen kommer skära ned på konsumtionen, något som
tillsammans med breda prisökningar kan sätta tydliga spår i både handeln
och tjänstesektorn.

-4

1998-03

•

-2

Reallön KPIF

Källa: Medlingsinstitutet
*Löneökningstakten i mars 2022 förväntas uppgå till 2,0 procent när uppgifter om
retroaktiv lön är bekräftad och statistiken blir definitiv.

15

DETALJHANDELNS KONJUNKTURRAPPORT

•

•

•

Prisuppgångar på bred front i kombination med stigande räntor riskerar att slå hårt mot
hushållens konsumtionsvilja. För att upprätthålla ett trovärdigt inflationsmål beslutade
Riksbanken i slutet av april att höja styrräntan från 0 till 0,25 procent, med fler höjningar att
vänta. Under ekonomiskt osäkra tider finns det skäl att tro att hushållen kommer att dra ned på
sin konsumtion.
Minskad hushållskonsumtion i mars. Enligt SCB sjönk hushållens totala konsumtion med 0,1
procent mellan februari och mars*. Den bransch som främst bidrog till den negativa tillväxten
var möbel- och heminredningsbranschen, som mötte höga jämförelsetal från 2021.
Hur utvecklas hushållens sparande? Det finansiella hushållssparandet har påverkats av de
oroliga tiderna och en volatil börsmarknad. Enligt SCB och Finansinspektionen var sparkvoten
120 miljarder kronor under det första kvartalet, vilket är jämförbart med tidigare år. Hushållen
nettosålde däremot fonder och ökade sparandelen på bankkonton. Enligt SEB:s undersökning
Sparkollen ämnar ungefär vart fjärde hushåll öka sitt månatliga sparande under de kommande
sex månaderna för att bygga upp en buffert för fortsatt finansiellt turbulenta tider. I dagsläget
har hela 81 procent av Sveriges befolkning ett månadssparande. 28 procent av hushållen uppger
därtill att de planerar att minska sin konsumtion under det närmaste halvåret.

DIAGRAM 8. HUSHÅLLENS KONFIDENSINDIKATOR FRÅN JANUARI 2012 TILL
MAJ 2022
Konfidensindikator, index medelvärde = 100
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Pessimistiska hushåll – men konjunkturläget
är fortsatt starkt

TABELL 3. HUSHÅLLENS KONFIDENSINDIKATOR OCH SYN PÅ EKONOMIN FRÅN
MARS 2022 TILL MAJ 2022

Prenumerera för att låsa upp

•

Hushållens tro på både den egna och den svenska ekonomin sjunker. Enligt
Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer minskade hushållens konfidensindikator med 4,1
enheter i maj jämfört med föregående månad. Senast hushållen var så pessimistiska vad gäller
Sveriges ekonomiska framtid var i oktober 2008 i samband med den globala finanskrisen.
Samtidigt som hushållen signalerar dysterhet kring ekonomin är konjunkturläget fortsatt starkt,
vilket den stigande konfidensindikatorn för näringslivet vittnar om.

Mars 2022

April 2022

Maj 2022

Diff maj-mars

Konfidensindikator

74,1

74,5

70,4

-4,1

Egen ekonomi nu
jämfört med för 12
månader sedan

-1,9

-2,3

-2,9

-0,6

Egen ekonomi om
12 månader

-8

-7,6

-8,4

-0,8

Svensk ekonomi
nu jämfört med för
12 månader sedan

-3

-3,7

-4,5

-0,8

Svensk ekonomi
om 12 månader

-4,8

-4,8

-6

-1,2

Köp av
kapitalvaror nu

-8,2

-7,1

-7,8

-0,7

Källa: Konjunkturinstitutet
*Mätt i säsongsrensade tal, kalenderkorrigerat och fastprisberäknat.
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Räntehöjningar innebär en ny spelplan för
bostadsmarknaden
•

•

DIAGRAM 9. PROGNOS FÖR GENOMSNITTLIG RÖRLIG BORÄNTA I PROCENT
3,5

Riksbankens höjning av styrräntan har påverkat boräntorna – något som hushållen måste ta
höjd för. När styrräntan höjs ger det direkta effekter på den rörliga boräntan och flera banker
reagerade omedelbart på Riksbankens besked genom att höja listräntorna för bolån. Denna
utveckling tros fortsätta och SBAB prognostiserar rörliga boräntor om cirka 3 procent inom ett
år. Enligt Nordeas bolåneprognos spås listräntan för bolån med tre månaders bindningstid
uppgå till omkring 4 procent redan vid årsskiftet.
Under coronapandemin har antalet bostadsförsäljningar skjutit i höjden och priserna har
pressats kraftigt uppåt. I takt med denna utveckling har hushållens skuldsättningsgrad ökat. En
anledning till att hushållen ser dystert på den egna ekonomin framöver är att de högre
ränteutgifterna medför att hushåll med stora bolån förmodligen kommer att tvingas dra ned på
sin konsumtion. I de fall hushållen måste hålla hårdare i plånboken tenderar den icke
nödvändiga konsumtionen att bortprioriteras först.

3,7

3,6

2,7
1,8

Jun-22

Jan-23

Jan-24

Jan-25

Jan-26

Källa: SBAB

TABELL 4. PRISUTVECKLING PÅ VILLOR OCH BOSTÄDER I RIKET OCH
STORSTADSREGIONERNA

Prenumerera för att låsa upp

•

•

Bostadsmarknaden reagerar med sjunkande bostadspriser. Enligt Valueguard HOX* har
uppgången mattats av och prisutvecklingen på bostäder i hela riket backade med 0,5 procent i
april. Göteborg hade lägst utveckling av storstäderna; index på villor sjönk med 1,2 procent
under månaden. Bostadsrättspriserna i Stockholm har ökat med totalt 8,2 procent under de
senaste tolv månaderna, men i april uppvisades en tillbakagång med 0,9 procent.
Inflation som riskerar att bita sig fast, svag reallöneutveckling och fortsatta räntehöjningar
kan orsaka prisfall på bostadsmarknaden. Valueguard HOX* vittnar om att bostadspriserna föll
med drygt 10 procent under den globala finanskrisen 2008. Om priserna återigen skulle falla på
motsvarande sätt skulle bostadsmarknaden trots allt uppvisa en positiv utveckling i jämförelse
med före pandemin.

Villor

Bostadsrätter

Region

1 mån

12 mån

1 mån

12 mån

Riket

-0,5%

5,7%

-0,4%

6,7%

Stockholm

-0,2%

7,5%

-0,9%

8,2%

Göteborg

-1,2%

3,0%

0,1%

3,8%

Malmö

-0,8%

3,9%

1,5%

7,0%

Källa: Valueguard HOX
* Valueguard HOX prisindex tar hänsyn till vilken typ av bostäder som säljs och mäter den
underliggande prisutvecklingen.
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Faktorer som påverkar hushållens köpkraft
DIAGRAM 10. UTVECKLING I REAL DISPONIBEL INKOMST, 1978-2022

DIAGRAM 11. UTVECKLING FÖR OMX30 STOCKHOLM BÖRSINDEX, 2007-2022
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Källa: Nasdaq

Källa: SCB och HUI (*=prognos)

DIAGRAM 12. ANTALET PERSONER BERÖRDA AV VARSEL, ANTAL OCH TREND, 2019-2022

DIAGRAM 13. UTVECKLING BOSTADSPRISER (HOXSWE), INDEX OCH TREND, 2009-2022
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Källa: Arbetsförmedlingen

Källa: Valueguard HOX 18
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Tema: Krigets konsekvenser
Brutna värdekedjor och prishöjningar i stridernas spår

DETALJHANDELNS KONJUNKTURRAPPORT

Ukrainakrigets effekter i Sverige:
marknads- och politiska effekter
Sveriges direkta exponering mot Ryssland och Ukraina är relativt liten. Det rör sig om drygt 20
miljarder både för export och import, främst med Ryssland. Vi importerar mineraler och bränslen
från Ryssland, medan vi exporterar maskiner och transportmedel (såsom bilar) till såväl Ryssland
som Ukraina. Värdekedjor bryts dock på mer komplexa sätt genom att främst Ryssland levererar till
andra länder som i sin tur säljer förädlade varor till Sverige. I handelsavseende kan man dela upp
effekterna av kriget i marknadseffekter och politiska effekter, varav några marknadseffekter är:
• Störningar i energi- och varuförsörjning. När utbudet från Ryssland och Ukraina stryps eller
begränsas stiger såväl energipriserna som priserna på livsmedel (vete, korn, olja med mera) och
metaller (aluminium, palladium, nickel med mera).
• Minskad exportefterfrågan. Sveriges största avsättningsmarknad för exportvaror jämte Norge är
Tyskland, som är beroende av rysk energi. IMF har sedan krigsutbrottet kraftigt skrivit ner den
tyska BNP-prognosen för 2022, vilket till stor del kan tillskrivas stigande energikostnader.

DIAGRAM 14. SVERIGES IMPORT FRÅN RYSSLAND OCH UKRAINA
Avser varuimport och varuexport 2021, i miljoner kronor
Mineraler och bränslen
Kemiska produkter

Råvaror exkl. livsmedel och bränslen

Import från Ukraina
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0

5 000

10 000

15 000

DIAGRAM 15. SVERIGES EXPORT TILL RYSSLAND OCH UKRAINA
Avser varuimport och varuexport 2021, i miljoner kronor
Maskiner och transportmedel

Invasionen av Ukraina har dessutom triggat politiska konsekvenser med direkt eller indirekt
betydelse för handeln, exempelvis:

Kemiska produkter

Export till Ryssland

Bearbetade varor

• Sanktioner mot Ryssland som påverkar hur svenska företag kan bedriva affärer. Flera svenska
tillika internationella aktörer har tvingats stänga butiker eller avveckla sin verksamhet i Ryssland.
• Omprioriteringar i stadsbudgeten. Detta avser framförallt försvar och flyktingmottagande.
Ökningen av anslag till försvaret enligt vårändringsbudgeten är 3 miljarder. Om försvarsutgifterna
därtill ska öka till två procent av BNP 2028, som regeringen vill, kan det innebära ett tillskott sett
över hela perioden med 44 miljarder, givet att ekonomin i snitt växer med två procent per år.

Import från Ryssland

Bearbetade varor

Export till Ukraina

Livsmedel och tobak
Oljor och fetter
Källa: SCB
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Komplexa värdekedjor och beroendet av
insatsvaror från öst
• Värdekedjorna i ekonomin är alltjämt hårt pressade. Konsumtionsboomen efter pandemin och
politiska stimulanser på efterfrågesidan har, i kombination med utbudseffekter av kriget i Ukraina,
nedstängningar i Kina och fraktproblem gett upphov till en närmast perfekt storm.
• Ett antal strategiskt viktiga råvaror och insatsvaror påverkas i direkt mening av krigets härjningar.
Både Ryssland och Ukraina är råvarutunga ekonomier. Substitution till alternativa leverantörer är
inte alltid möjlig på kort sikt.
• Utöver Rysslands tunga exportprofil inom energiråvaror som kol, olja och gas står landet för
betydande delar av världsexporten av metaller som aluminium och palladium. Aluminium har en
mängd tillämpningar, bland annat i fordon, elektronik och förpackningar. Palladium är en
ädelmetall som bland annat används i kretskort, smycken och katalysatorer för bilar.
• Rysslands allierade Belarus är liksom Ryssland en stor leverantör av gödsel. Gödsel behövs för att
upprätthålla en hög avkastning på skördarna, vilket innebär att leveranser som uteblivit på grund
av sanktioner kan påverka priserna på jordbruksprodukter längre fram.
• Både Ryssland och Ukraina skeppar stora mängder spannmål som vete, korn och majs till andra
delar av världen, se fördjupning på nästa sida.
• Då ledtiderna på nästan alla importvaror är längre nu än före 2020 och osäkerheten större
tenderar importörerna att göra större beställningar och öka sina egna lager. Detta är logiskt men
kan kortsiktigt öka påfrestningen på varuförsörjningen ytterligare.

DIAGRAM 16. ANDEL AV GLOBAL EXPORT
Procentuell andel per råvara och produktionsland
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Källa: Världsbanken
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Svarta Havsblockad mot Europas kornbod
drabbar miljoner fattiga
• Ukraina har ofta kallats för ”Europas kornbod” till följd av sin omfattande
spannmålsexport. Större delen av denna export skeppas normalt ut via hamnstäder –
som Odessa och det ockuperade Mariupol – över Svarta havet, ett flöde som för
närvarande är stoppat av Ryssland.
• Vetepriset har i skrivande stund ökat med drygt 40 procent sedan årsskiftet. Delvis är
uppgången en ren utbudseffekt, men också följden av en ”geopolitisk riskpremie”.
• Livsmedelsverkets bedömning är att det inte finns någon risk för generell livsmedelsbrist i
Sverige. Däremot kan enskilda produktgrupper och råvaror bli svåra att få tag på i Sverige,
exempelvis solrosolja, och väldigt många matvaror kommer att bli dyrare.
• Mycket av den ukrainska spannmålsexporten går till fattiga länder, bland annat till
Libanon, Pakistan och länder på Afrikas horn. Hälften av FN:s World Food Programme
upprätthålls exempelvis med grödor från Ukraina, ett projekt som utfodrar 125 miljoner
människor.

DIAGRAM 17. VÄRLDSMARKNADSPRIS PÅ VETE
USD per skäppa under 2022
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Invasionen av
Ukraina inleds
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• 22 miljoner ton spannmål beräknas för närvarande vara fast i Ukraina och riskerar att
ruttna bort om inte exporten återupptas. I mitten av juni inleds vårskörden som kräver
nytt lagringsutrymme. Rysslands president kräver att väst ska häva sina sanktioner mot
landet för att spannmålsleveranserna ska släppas fram. I Storbritannien och USA
diskuteras möjligheterna att använda den egna flottan för att eskortera ukrainska
fraktfartyg ut ur hamn, vilket dock skulle innebära stora risker för en konfrontation med
Ryssland. Om kriget fortsätter riskeras även framtida skördar och därmed
livsmedelsförsörjningen för många länder.
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Källa: Macrotrends
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Priseffekter av kriget slår igenom med full kraft
under andra halvåret

DIAGRAM 18. PRISÖKNINGAR I PRODUCENTLED
Prisökning på ett antal för detaljhandeln viktiga insatsvaror 2022
Januari

• Överlag har priserna gått upp kraftigare i leverantörsled än mot konsument under 2022.
Konsumentpriserna släpar alltså efter, vilket medför att många av dem kommer att höjas först till
hösten.

40%

• Andelen detaljhandlare som förväntar sig prishöjningar på sex månaders sikt är historiskt hög.
Fyra av fem handlare inom dagligvaruhandeln och lika många inom sällanköpsvaruhandeln tror på
högre priser, vilket är ett symtom på att inflationen blir bredare och bredare. Inom e-handeln –
där kundtillväxt ofta är mer i fokus än lönsamhet – är andelen något lägre, men även där ser två
av tre handlare högre priser framför sig.

10%

• Inom byggbranschen har sanktionerna mot Ryssland lett till en ökad inhemsk efterfrågan på en
rad insatsvaror, bland annat svenskt trä. Priserna på virke har gått upp mycket kraftigt under
pandemin och tvåsiffriga prishöjningar mot konsument är att vänta under året. Även brist på
cement, lera och armeringsjärn påverkar byggbranschen. Ökningen av byggkostnaderna i april
månad var den högsta i årstakt sedan 1981.
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Källa: SCB
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DIAGRAM 19. PRISFÖRVÄNTNINGAR INOM SEX MÅNADER

• Komponentbristen i elektronikbranschen fortsätter och förvärras av fortsatta nedstängningar i
produktionslandet Kina. Samtidigt som branschen avmattas efter ett starkt fjolår råder väntetider
på en del populära produkter, exempelvis mobiltelefoner, spelkonsoler och datorer, vilket håller
priserna uppe.
• En annan viktig insatsvara för detaljhandeln är förpackningar. I producentled stiger priserna på
plastförpackningar för närvarande med 15 till 20 procent på årsbasis. Stora prisökningar gäller
även för andra förpackningsmaterial såsom kartong/papper, trä och glas.

Andel handlare som förväntar sig prishöjningar (mätning i maj)

Dagligvaror
82 procent

Sällanköpsvaror
81 procent

E-handel
66 procent

Källa: Konjunkturinstitutet
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Detaljhandeln i Norden och Europa
Energisituationen långt ifrån löst
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Restriktionernas slut gav
en temporär tillväxt i detaljhandeln
•

•

•

•

Norge är ett av länderna där pandemin har haft en positiv effekt på
detaljhandeln. När gränshandeln stängde var norrmännen tvungna att
handla inom landets gränser. Det har under inledningen av 2022 lett till
negativ försäljningsutveckling i Norge, jämfört med förra året, eftersom
gränsen återigen öppnades. Intressant är att den trenden sedan vände i
mars när försäljningsutvecklingen jämfört med 2021 hamnade på noll
trots den öppna gränshandeln.
Sverige och EU har liknande försäljningsmönster senaste månaderna.
Utvecklingen årets första två månader har varit starkt positiv i
jämförelse med 2021, medan mars uppvisade en svagare utveckling.
Danmarks försäljningsutveckling speglar landets pandemirestriktioner.
Försäljningsutvecklingen i Danmark var kraftig under inledningen på
året, vilket i stor utsträckning beror på de hårda restriktioner som rådde
under motsvarande månader 2021.
I Finland har försäljningsutvecklingen i detaljhandeln varit nära 0
procent under inledningen av 2022.

DIAGRAM 20. DETALJHANDELNS UTVECKLING I NORDEN OCH EU
Fasta priser, kalender- och säsongskorrigerat. Utveckling januari-mars jämfört med
motsvarande period föregående år.
EU
15%

10%

Danmark

Finland

Sverige

Norge

14%

9%
6%

4%
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6%
3%
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0%
-2%

0%

-2%

-3%

-5%

-10%
-11%
-15%

Januari 2022

Februari 2022

Mars 2022

Källa: Eurostat. Observera att siffrorna i denna graf är Eurostats detaljhandelsutveckling mätt i fasta
priser, varför dessa kan skilja sig från statistiken Detaljhandelns Försäljning.
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Orolig pris- och ränteutveckling

DIAGRAM 21. RÄNTAN, INFLATIONSTAKTEN OCH ARBETSLÖSHETEN I EUROPA

Siffrorna avser senast tillgängliga månad, april eller mars 2022, för respektive område och indikator

• Både Sverige och Euroområdet har just nu både hög inflation och
relativt hög arbetslöshet, två tydliga varningssignaler för ekonomin.
I Danmark och Storbritannien är inflationen hög men arbetslösheten
mycket lägre än i Sverige och Euroområdet. I Norge är både
arbetslösheten och inflationen låg i jämförelse. De höga
inflationstalen tyder på en ökad prisbild i hela Europa.
• I Norge har räntan successivt gått från 0 procent i september till
0,75 procent i april 2022. I Storbritannien gick den successivt från 0,1
i december till 1,0 procent i maj. Sveriges riksbank höjde styrräntan
med 0,25 enheter i slutet av april 2022. Det är första gången räntan
har överstigit 0 sedan i juli 2014. Europeiska centralbankens ränta har
i många år legat på 0 procent men ska enligt ECB höjas till 0,25 den
21 juli. Med höjda räntor kommer hushållens konsumtion att
omprioriteras och köpkraften kan komma att minska på flera håll i
Europa. Danmark går emot strömmen genom att fortsatt ha negativ
styrränta.

Ränta
10%
7,4%

8%

6,8%

6,4%

Inflationstakt
7,8%

7,6%

6%

0%

7,4%

-2%

Euroområdet
Källa: Riksbanken, Eurostat, ONS
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DIAGRAM 22. VALUTAKURSINDEX MÅNADSGENOMSNITT (JANUARI 2019 = 100)

Valutautvecklingen
gentemot
denupp
svenska kronan januari 2019 – april 2022
Prenumerera
för att
låsa

• Under det senaste halvåret har ett flertal utländska valutor, samt KIXindex (som består av en samlad mängd valutor), ökat i värde
gentemot den svenska kronan. Mellan mars och april har dock en
återhämtning gentemot samtliga valutor skett. En svag krona ger
ytterligare prispåslag på importen på en redan orolig marknad,
samtidigt som den inhemska exporten kan gynnas.
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DIAGRAM 23. EL- OCH GASPRISINDEX FÖR HUSHÅLLEN INOM EU
Månadsindex för el- och gaspriser i EU (index 100 = januari 2009)

• För andra länder är läget mer osäkert. I Europa är Italien, Tyskland,
Frankrike, Storbritannien, Belgien och Spanien alla stora importörer
av gas. Länder som Italien, som även importerar stora delar av sin
elektricitet, får det tufft med elförsörjningen. Nederländerna, en av
Sveriges största handelspartners, får nästan 50 procent av sin el
genom naturgas.

Elpriser EU
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• Det ekonomiska läget i Europa är osäkert på grund av inflation,
fraktproblematik och inte minst höga energipriser. Högre
energipriser påverkar inte bara konsumenternas köpvilja utan ökar
även produktionskostnaderna. Länderna i Europa påverkas i sin tur
på olika sätt. Sverige är, bland annat på grund av klimatet, en av
Europas främsta användare av el, vilket gör höga elpriser till en dyr
affär under vinterhalvåret. Samtidigt exporterar Sverige mycket el till
Europa, vilket är till vår vinning. Norge, som är en av världens största
exportörer av gas, tjänar på höga priser och att andra EU-länder inte
vill köpa rysk gas.

jan-20

Rusande el- och gaspriser

Gaspriser EU

DIAGRAM 24. EL- OCH GASPRIS MÅNADSUTVECKLING HUSHÅLLEN I EU
Prisutvecklingen jämfört med samma månad föregående år

Prenumerera för att låsa upp

• I både mars och april har priset på gas ökat med 184 procent
jämfört med föregående år. Under samma perioder ökade elpriserna
med 71 respektive 81 procent. Både gaspriset och elpriset har varit
väldigt stabilt men efter sommaren 2021 började priserna att stiga
och invasionen av Ukraina har förvärrat situationen ytterligare
eftersom Ryssland är en av världens främsta gasexportörer.
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Källa: Energypriceindex.com
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Utvecklingen i Sverige

Räntehöjningar – men optimistiskt näringsliv

DETALJHANDELNS KONJUNKTURRAPPORT

Stark industri men sänkt prognos
•

•

•

•

TABELL 5. DEN SVENSKA FÖRSÖRJNINGSBALANSEN 2021-2023

BNP-prognosen för helåret 2022 skrivs ner till 2,7 procent jämfört med
3,3 procent i föregående prognos. Revideringen beror till stor del på en
sänkt förväntan på hushållens konsumtion till följd av den genomförda och
de kommande räntehöjningarna. Hushållens konsumtion utvecklades starkt
under det första kvartalet, med en tillväxt om 6 procent jämfört med
samma kvartal 2021. Framåt förväntas en mer blygsam utveckling av
konsumtionen, i linje med nivåerna från föregående år.
Prognosen för hushållens konsumtion 2022 är en tillväxt om 3,0 procent,
vilket är en revidering jämfört med 3,9 procent vid föregående
prognostillfälle. 2023 väntas en svagare tillväxt på 1,3 procent.

Mdkr 2020

2021

2022*

2023*

Hushållens konsumtion %

2 258

6,2

3,0 (3,9)

1,3 (2,5)

Offentlig konsumtion %

1 375

2,9

1,8 (1,8)

1,8 (1,6)

Fasta bruttoinvesteringar %

1 314

6,2

3,3 (3,5)

2,1 (2,5)

Export %

2 299

7,9

4,3 (4,7)

3,3 (4,3)

Import %

2 050

9,6

4,6 (4,6)

3,2 (4,2)

BNP %

5 190

5,1

2,7 (3,3)

1,8 (2,4)

KPI- årstakt %

.....

2,2

5,5 (3,1)

3,0 (2,4)

KPIF- årstakt %

…..

2,4

5,2 (3,1)

2,0 (2,3)

Styrränta %

…..

0,0

1,25 (0,0)

1,5 (0,5)

Arbetslöshet %

…..

8,1

7,8 (7,8)

7,6 (7,3)

Real disponibel inkomst %

…..

3,2

-1,0 (2,5)

1,0 (2,8)

Prenumerera för att låsa upp

Investeringar i maskiner förväntas fortsätta i en positiv takt.
Investeringsviljan för byggnationsprojekt minskar däremot när räntan
höjs och investeringskostnaden ökar. Dessa faktorer leder till en liten
sänkning av de fasta bruttoinvesteringarna både 2022 och 2023.

Prognosen för den svenska exporten har sänkts för både 2022 och 2023,
men spås även fortsatt ha en stark tillväxt på 4,3 respektive 3,3 procent.
Den stigande inflationen och de pressade ekonomierna runt om i Europa
gör att den mer offensiva prognosen som sattes vid förra prognostillfället
dras ner något.

Källa: SCB, * = HUI prognos. Absoluta tal avser mdkr, fasta priser, referensår 2020. Tidigare prognoser inom parentes.
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•

Näringslivet ser efter två år av pandemi och komponentbrist på framtiden
med tillförsikt. Enligt Konjunkturinstitutets konfidensindikator är
näringslivets syn på den närmaste framtiden optimistisk. Indikatorn
noterade värdet 115 på en skala där 100 är normalt läge och 110 är ett
mycket starkt läge.
Den positiva andan återfinns delvis också i detaljhandelssektorn.
Försäljningsutsikterna är dock betydligt mer blygsamma i den senaste
mätningen än under inledningen av året. Risken att konsumenterna håller
hårdare i sina pengar har ökat, vilket för flera branscher kommer bidra
negativt till försäljningen.

•

Tillverkningsindustrin hör till de mest optimistiska i näringslivet.
Indikatorn når värdet 126 på skalan där 110 indikerar ett mycket starkt läge.
Branschen förväntar sig fler orderingångar, fler anställda och att kunna sälja
till högre priser på både exportmarknaden och den inhemska marknaden.

•

Signalerna i ekonomin är tudelade. Inflationen är utbudsdriven och
Riksbanken försöker stävja den med räntehöjningar. De ökade
lånekostnaderna minskar hushållens och företagens vilja att investera
framåt. Samtidigt ser näringslivet väldigt optimistiskt på den närmaste
framtiden, vilket är en bra signal på att ekonomin inte befinner sig i en brant
utförsbacke.

Månader påverkade av pandemin
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DIAGRAM 25. POSITIV FRAMTIDSSYN I NÄRINGSLIVET
Avser konfidensindikatorer för det totala näringslivet, tillverkningsindustrin och
detaljhandeln. 100 = neutralt läge

Totala näringslivet

Tillverkningsindustrin

Detaljhandeln

Källa: Konjunkturinstitutet

DIAGRAM 26. POSITIV MEN AVTAGANDE UTVECKLING FÖR INKÖPSCHEFSINDEX
Inköpschefsindex (PMI) 2016-2022, 50 indikerar ett neutralt läge
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Källa: Swedbank/Silf
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Konsumentpriserna började, liksom inflationen, stiga under
slutet av 2021. Initialt ökade el- och bränslepriserna mest,
10
vilket hittills resulterat i förslag om både el- och
8
drivmedelsbidrag från regeringen.
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Priserna på livsmedel har ökat fem månader i rad, vilket
förutom i dagligvaruhandeln även märks i hotell- och
restaurangbranschen. Eftersläpningen i prisutvecklingen är
som störst i de branscher där produktionskedjan är som
längst.

6,9

DIAGRAM 28. KPIF och KPIF-XE ÅRSTAKT 2017-2022
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Bland konsumtionsposterna är det främst transporter
som har blivit dyrare. Kostnaderna för dessa har ökat med
10 procent under perioden januari till april, jämfört med
samma period 2021. Boendekostnader och andra
hushållsvaror har ökat med strax under 7 procent.
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Källa: SCB
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Inflationen utan el- och drivmedelspriser (KPIF-XE) har varit
klart lägre under perioden, vilket betyder att andra
konsumentpriser inte har ökat lika kraftigt. Drivmedel och
el används dock som insatsvaror i flera led av produktionen
för de flesta varor och tjänster som konsumeras. Det blir
därmed en eftersläpning i prisutvecklingen på bland
annat mat, möbler och hotellövernattningar.

2021

2017M06

•

Avser förändring jämfört med samma period föregående år i %, 2022 avser januari – april

2017M04

•

DIAGRAM 27. KONSUMENTPRISINDEX FÖR OLIKA VARUGRUPPER, 2021 och 2022
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Inflationen sprider sig
bortom el och drivmedel

KPIF-XE

Källa: SCB
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Utvecklingen i omvärlden
Stagflation, vanlig recession eller ingetdera?

DETALJHANDELNS KONJUNKTURRAPPORT

Hög recessionsrisk och
skuldsättning innebär rävsax

DIAGRAM 29. OFFENTLIGA SKULDER I RELATION TILL BNP
Rött = högre skuldsättning, blått = lägre skuldsättning

• Ränteläget har stigit snabbt under våren och med det
även finansieringskostnaderna för ländernas
offentliga skulder. På vissa håll i världen är
statsskulden historiskt hög. Kartan till höger visar att
belåningen är hög i framförallt Japan, Nordamerika och
Västeuropa, vilket begränsar motståndskraften vid
kriser.
• Enligt en sammanställning har den amerikanska
ekonomin alltid trätt in i recession inom två år efter det
att inflationen har nått över fyra procent, om
arbetslösheten samtidigt har legat under fem procent*.
Detta skedde under det fjärde kvartalet 2021.
Dessutom är inflationen i USA just nu betydligt högre
än fyra procent – aprilsiffran låg på 8,5 procent.
• På så sätt befinner sig centralbankerna i en rävsax där
de snabbt måste höja räntan och krympa
balansräkningen för att bromsa inflationen. Detta
samtidigt som de då med stor sannolikhet för in
ekonomin i en recession under vilken rörelseutrymmet
för finanspolitiska åtgärder kommer att vara begränsat.

Offentlig
Prenumerera
föri att låsa upp
statsskuld

Land/region relation till BNP
Japan
263%
USA
133%
Storbritannien
95%
EU
90%
Kina
73%
Sydostasien
51%
Östeuropa
37%
Sverige
37%
Källa: IMF
*Domas & Summers.
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Stagflationsrisk och krympande marginaler
oroar investerare

DIAGRAM 30. URHOLKNING AV KÖPKRAFT UNDER VARAKTIG INFLATION
Värdet av 100 kronor om x antal år vid olika inflationstakter
100

• Ett fruktat ord på många ekonomers läppar under senare tid är stagflation, det vill säga
risken för att hög arbetslöshet eller ekonomisk stagnation uppenbarar sig samtidigt som
inflationen förblir hög.

90

• Normalt ska hög inflation under en konjunkturavmattning åtgärdas genom att pengar
försvinner ur systemet och försvagar efterfrågan, vilket leder till sjunkande priser. Det
sker när kredittillväxten i banksystemet minskar och skulder betalas tillbaka eller skrivs
ned. Ju längre kredittillväxten tillåts fortgå, desto mer ökar dock risken för att kontanter
vid någon tidpunkt inte längre upplevs som en trygg hamn. Om pengarnas köpkraft
minskar i snabb takt under lång tid kommer människor gradvis att börja fly till reala
tillgångar som bättre bevarar värde, vilket ytterligare urholkar köpkraften. Se i
diagrammet till höger hur snabbt pengars värde minskar vid olika inflationstakter.
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• Börsen skakade till under senvåren när detaljhandelsjättar som Walmart och Target
bommade förväntningarna med sina kvartalsrapporter. Bolagen jämförs med starka
siffror från fjolåret som bjöd på en successiv återöppning av samhället, stimulanscheckar
till miljoner amerikaner och ett inflationstryck som ännu inte hade manifesterat sig fullt
ut. Att de krympande marginalerna kan vara inledningen på en trendmässig nedgång
oroar investerarna, som därmed reviderar ner sina vinstförväntningar på bolagen.
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DIAGRAM 31. MARGINALPRESS FÖR DETALJHANDELSJÄTTAR
Rörelsemarginaler i den amerikanska detaljhandeln under första kvartalet 2022

Target
Prenumerera för att20%låsa upp

• För detaljhandeln – och i synnerhet sällanköpsvaruhandeln – är ovanstående tillstånd
problematiskt. Det innebär att det finns ett kraftigt kostnadstryck uppåt samtidigt som
efterfrågan från hushållen faller, vilket skapar besvärliga vägval. Konsumenter ogillar
prishöjningar, investerare ogillar krympande marginaler och nästan alla ogillar
nedskärningar för att kapa overheadkostnader.
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Antal år med den angivna inflationstakten
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Källa: Bolagens hemsidor
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Kina under lupp: fastighetskris
och ”zero-covid”
•

•

•

När blickarna under de senaste månaderna har varit vända mot Ukraina
har utvecklingen i Kina gått under radarn. I stort sett alla indikatorer
utom de mindre trovärdiga BNP-siffrorna visar att världens näst
största ekonomi svajar rejält. Exempelvis har det viktiga
inköpschefsindexet från Caixin legat under 50-strecket under hela
våren, vilket tyder på en krympande ekonomi. 50 indikerar ett neutralt
läge.
Ledningen i Kina verkar trots vissa lättnader inte vilja backa från sin
”zero covid-policy”, trots omikronvariantens mildare natur och tillgång
till vacciner. Shanghaiborna var instängda i sina hem i två månader fram
till den första juni, då en del restriktioner släpptes. De extrema
nedstängningarna har försvårat den tillverkande sektorns
leveransmöjligheter och världsekonomins svårknäckta logistiknöt.
Avmattningen i Kina handlar inte bara om nedstängningar. Kinas
fastighetssektor mår inte bra. Den enorma bostadsutvecklaren
Evergrande har varit i teknisk default sedan i december och många
mindre branschkollegor har följt i dess spår. Fastighetssektorn tros stå
för närmare en tredjedel av landets BNP. Räntepress uppåt, många års
osund bostadsspekulation och världens högst belånade företagssektor
är signaler om att partikamraterna i Peking får det hett om öronen
framöver.

DIAGRAM 32. KINESISKT INKÖPSCHEFSINDEX
China Caixin Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)
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