
   

 

 

 

 

Servicehandelns utveckling fjärde kvartalet 2012 
 

Försiktig vändning uppåt avslutar ett i övrigt tufft år för branschen.  
Fjärde kvartalet år 2012 ökade servicehandeln sin omsättning med försiktiga 0,3 procent 

jämfört med samma kvartal förra året. Servicehandeln uppvisade därmed en positiv siffra efter 

två kvartal i rad med negativa siffror. Under tredje kvartalet i år sjönk omsättningen med 2,1 

procent jämfört med samma kvartal 2011. Den positiva, om än måttliga, utvecklingen under 

fjärde kvartalet innebär således en vändning åt rätt håll efter ett svagt år. Jämförelsetalen för 

fjärde kvartalet 2011 är dock svaga, vilket till viss del förklarar de något bättre siffrorna. 

Framtidstron uppvisade en kraftig positiv vändning under fjärde kvartalet och ligger nu på 31 

procents övervikt för optimisterna.    

 

Fjärde kvartalet bjöd på något ljusare siffror för servicehandeln som helhet. Det skiljer sig 

dock som vanligt något åt mellan branscherna. Samtliga delbranscher förutom Minilivs 

uppvisade en vändning uppåt under det fjärde och sista kvartalet 2012. För Trafikbutikerna 

var utvecklingen dock, trots en vändning i rätt riktning, fortfarande på den negativa sidan då 

de minskade med 1,3 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Delbranscherna Fast 

Food, Café och Spel & Tobak uppvisade däremot samtliga positiva siffror. Fast Food ökade 

sin omsättning med 0,7 procent och Café ökade med 1,7 procent under fjärde kvartalet 2012 

jämfört med samma kvartal året dessförinnan. Spel & Tobak uppvisade en kraftig positiv 

ökning om hela 3,0 procent, vilket var den bästa utvecklingssiffran för detta segment sedan 

tredje kvartalet 2010. Till viss del förklaras denna siffra av något svagare jämförelsetal under 

fjärde kvartalet 2011, men trots detta är ökningen betydande. För Minilivs avslutades ett tufft 

år med en negativ utveckling även under årets sista kvartal. Omsättningen minskade med hela 

4,5 procent jämfört med samma kvartal 2011, trots att jämförelsetalen för fjärde kvartalet 

2011 var svaga. Det innebär att fjärde kvartalet också var årets sämsta för Minilivs.  

 

Servicehandlarnas framtidstro ökade kraftigt under fjärde kvartalet 2012 efter att ha sjunkit 

under både andra och tredje kvartalet. Framtidsindex hamnade på 31, vilket innebär en 

övervikt om 31 procent för optimisterna över pessimisterna. Detta var nästan i nivå med 

optimismen under första kvartalet 2012, då framtidsindex hamnade på 36. I motsats till tredje 

kvartalet var nu kedjorna istället optimistiska i högre utsträckning än de enskilda handlarna. 

 

 

 



   

 
 

 

– De något ljusare siffrorna innebär en välkommen vändning efter ett tufft år för 

Servicehandeln, men man bör inte dra allt för stora växlar då siffrorna till viss del beror 

på svaga jämförelsetal under slutet av 2011, säger Bengt Hedlund, VD för Svensk 

Servicehandel & Fast Food. 

 

 

– Antalet varsel är fortfarande högt och det återstår att se hur ekonomin i övrigt och 

konsumenternas förtroende utvecklas under den närmaste tiden, säger Bengt Hedlund. 
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Fast food-segmentet uppvisade en ökad omsättning under kvartal fyra 2012. Omsättningen 

ökade med 0,7 procent, jämfört med en minskning om 0,3 procent under det tredje kvartalet.  

 

Trafikbutikernas omsättning minskade också under det fjärde kvartalet, om än i något mindre 

utsträckning än under föregående kvartal. Omsättningen minskade med 1,3 procent, jämfört 

med en minskning om 2,8 procent under kvartalet dessförinnan.     

 

Spel & Tobak-segmentet uppvisade en kraftig vändning uppåt och ökade med hela 3,0 procent 

under fjärde kvartalet. Därmed vände segmentet över på den positiva sidan om nollstrecket 

efter att ha backat med 0,5 procent under tredje kvartalet. 

 

Minilivs-segmentet avslutade ett tufft år med ytterligare ett kvartal med negativ utveckling. 

Under fjärde kvartalet minskade omsättningen med hela 4,5 procent, vilket var en ännu 

kraftigare minskning än kvartalet dessförinnan då minskningen låg på 3,0 procent.  

 

Café-segmentet ökade även under fjärde kvartalet, likt samtliga kvartal under år 2012. 

Ökningen om 1,7 procent under fjärde kvartalet var något starkare än utvecklingen under 

tredje kvartalet, som låg på 0,9 procent.  

 

 
Totalt sett ökade omsättningen inom servicehandeln med 0,3 procent. Branschen ökade 

därmed försiktigt efter den negativa utvecklingen under andra och tredje kvartalet i år. 

Beräknat på helåret 2012 backade Servicehandeln med 0,4 procent. Utvecklingen vände uppåt 

inom samtliga branscher förutom Minilivs, som minskade ännu mer än tidigare kvartal. 

Trafikbutikerna verkar vara på väg uppåt, om än i måttlig takt och med fortsatt negativa 

siffror. Fast Food, Café och Spel & Tobak uppvisade däremot samtliga positiva 

utvecklingstal. Spel & Tobak uppvisade den största tillväxten jämfört med kvartalet 

dessförinnan.  
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Servicehandlarnas framtidstro 

I Framtidsbarometern mäts handlarnas tilltro till försäljningsutvecklingen i den egna butiken 

under de kommande sex månaderna. Under fjärde kvartalet år 2012 uppvisades en kraftigt 

ökad optimism jämfört med andra och tredje kvartalet samma år. Framtidstron landade på 31 

procents övervikt för optimisterna över pessimisterna, vilket nästan var i nivå med de positiva 

siffrorna under första kvartalet 2012. Framtidstron var därmed också mer optimistisk än under 

hela 2011, vilket kan vara ett tecken på att handlarna tröttnat på den utdragna lågkonjunkturen 

och väljer att tolka den försiktiga vändningen under fjärde kvartalet som att utvecklingen nu 

är på väg i rätt riktning. Framtidstron var starkare bland kedjorna än bland de enskilda 

handlarna, vilket står i motsats till förhållandet under tredje kvartalet, då de enskilda 

handlarna var mer positiva.    

 

 
 

 
 

Om undersökningen:  

I samarbete med Svensk Servicehandel & Fast Food mäter HUI Research utvecklingen inom 

servicehandeln. Informationen har samlats in under första kvartalet år 2013 och bygger på 

uppgifter från servicehandelskedjor samt ett urval av servicehandlare.  

 

För analys av Servicehandelsindex kontakta Bengt Hedlund, VD Svensk Servicehandel & Fast 

Food, 08-505 970 31. Vid funderingar gällande statistiken kontakta Sofia Angel, HUI 

Research, 031-75 95 006. 
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