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Framtidstron fortsätter att dala

■ Handelns försäljning har utvecklats väl under årets inledning men framtidstron 
fortsätter att sjunka. Framtidsindikatorn för sjönk till årslägsta på -16 från -7 i maj. 

■ Den minskade optimismen beror på att färre handlare tror på att försäljningen 
kommer att öka samtidigt som fler planerar att dra ner på personal och att fler 
handlare samtidigt ser att marginalerna sjunker.

■ Trots en vikande optimism planerar handeln att ta in många sommarvikarier. I år 
uppskattas 75 000 personer arbeta extra under sommarmånaderna, tjänster som 
ofta är första steget in för en anställning.

Framtidsindikatorn väger samman handlarnas förväntningar på försäljningsutveckling, nyanställningar och 
lönsamhetsutveckling. Ett negativt värde indikerar att andelen handlare som har dyster framtidstro är större än 
andelen handlare som är optimistiska inför den kommande tremånadersperioden.

Observera att beräkningsmodellen för framtidsindikatorn uppdaterades i januari 2015, vilket gör att direkta 
jämförelser med värden för framtidsindikatorn från år 2014 och tidigare bör hanteras med viss försiktighet. 



Handelns framtidstro i botten

– Med en kylig sommarstart som sänkt försäljningsförväntningarna, stigande 
arbetsgivaravgifter som sänkt anställningsplanerna och den starka dollarn 
som sänkt lönsamheten är handelns framtidstro körd i botten, säger Jonas 
Arnberg, Chefsekonom på Svensk Handel.

Jonas Arnberg, Svensk Handel
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Framtidsindikatorn Försäljningsutveckling Antal anställda Lönsamhet



Vikande tro på 

försäljningsutvecklingen

Många handlare (41 procent) har 
fortsatt goda förhoppningar om en 
ökad försäljning. Andelen har dock 
minskat jämfört med i maj månad 
då omkring hälften av handlarna 
(49 procent) var optimistiska 
gällande försäljningsutvecklingen. 

Samtidigt ökar andelen handlare 
som tror på en minskad försäljning 
de kommande tre månaderna, från 
7 procent förra månaden till 13 
procent i juni.   
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Öka Minska Vara oförändrad

Hur tror du att försäljningen i din butik kommer att utvecklas de 
kommande tre månaderna? Jämför med samma period 
föregående år. (Föregående månads siffror inom parentes.)

Dagligvaruhandel Sällanköpsvaruhandel Totalt



1 av 4 tror på minskad 

personalstyrka i egna butiken

Närmare var fjärde handlare (23 
procent) tror att de kommer att 
behöva minska personalstyrkan i den 
egna butiken under de kommande tre 
månaderna (jämfört med samma 
period föregående år). Denna andel 
har ökat från 17 procent i maj till 23 
procent i juni. 

Den kommande höjningen av  
arbetsgivaravgifterna för unga den 1a 
augusti ligger sannolikt bakom den 
låga tron på  nyanställningar i 
handeln. 
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Öka Minska Vara oförändrad

Hur tror du att antalet medarbetare i din butik och i detaljhandeln 
i stort kommer att utvecklas under de kommande tre månaderna?  
Jämför med samma period föregående år.  (Föregående månads 
siffror inom parentes.)

Förväntningar för den egna butiken Förväntningar för detaljhandeln i stort



Allt svagare tro på 

lönsamhetsutvecklingen

Allt fler handlare förväntar sig sämre 
lönsamhet. 43 procent tror att butiken 
kommer att ha en lägre vinstmarginal 
de kommande tre månaderna jämfört 
med samma period föregående år. 
Endast 12 procent har goda 
förhoppningar om lönsamhets-
utvecklingen i den egna butiken. 

Fler än hälften av handlarna (54 
procent) tror att branschen som 
helhet kommer att uppleva minskade 
vinstmarginaler de kommande tre 
månaderna.  12%

(18%)

43%
(36%)

45%
(46%)

4%
(6%)

54%
(49%)

42%
(45%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Öka Minska Vara oförändrad

Hur tror du att vinstmarginalen kommer att utvecklas, för din 
butik och för detaljhandeln i stort, under de närmaste 3 
månaderna? Jämför med samma period föregående år. 
(Föregående månads siffror inom parentes.)

Förväntningar för den egna butiken Förväntningar för detaljhandeln i stort



I juni månad fick handlarna även svara på frågor om  
extrapersonal under sommarmånaderna.        

– Sommaren är en av våra viktigaste arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. Det ger många ungdomar chansen att ta det första 
viktiga steget in på arbetsmarknaden, säger Jonas Arnberg.

Jonas Arnberg, Svensk Handel

Sommarjobb viktig inkörsport till 

fortsatt arbete i handeln



8 av 10 dagligvaruhandlare tar in 

extrapersonal i sommar

Hela 73 procent av handlarna 
uppger att de kommer att erbjuda 
sommarjobb i år. Det är något 
vanligare att ta in extrapersonal i 
dagligvaruhandeln (82 procent) 
jämfört med i sällanköpsvaru-
handeln (67 procent).

82%

18%

0%

67%

31%

2%

73%

25%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja Nej Vet ej

Kommer din butik att erbjuda sommarjobb i sommar?

Dagligvaruhandlare Sällanköpsvaruhandlare Totalt



Sommarjobb i handeln leder ofta till 

fortsatt arbete

Omkring 3 av 4 handlare (74 
procent) menar att det är vanligt 
att sommarjobb fungerar som en 
inkörsport till fortsatt arbete i 
företaget. Inom dagligvaruhandeln 
är andelen hela 85 procent. 
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Hur vanligt är det att sommarjobb fungerar som en inkörsport till 
fortsatt arbete i företaget?



Handeln skapar 75 000 sommarjobb

De handlare som svarade att de tar in extrapersonal i sommar fick även 
svara på hur många personer de erbjuder sommarjobb. Summeras 
detta för handeln som helhet innebär det cirka 75 000 sommarjobb. 



Kontakt

För mer information ring gärna: 
Jonas Arnberg, chefsekonom Svensk Handel, 010-471 85 75
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50 

Om Handelsbarometern 
Handelsbarometern är Svensk Handels månatligen återkommande indikator för optimismen 
bland medlemsföretagen. Handelsbarometern tas fram i samarbete med HUI Research och ger 
en inblick i hur branschens företag tror att omsättning och sysselsättning kommer att utvecklas 
de kommande tre månaderna. Rapporten baseras på en undersökning som varje månad 
distribueras via webbenkät till en panel bestående av cirka 500 butikschefer och butiksägare. 
Dessa har blivit rekryterade specifikt för att medverka i panelen för Handelsbarometern och 
representerar detaljhandeln som helhet. Panelen förnyas löpande då HUI Research rekryterar 
nya panelmedlemmar varje månad. Svarsfrekvensen för Handelsbarometern uppgår varje 
månad till cirka 40 procent.

Handelsbarometerns Framtidsindikator beräknas från och med januari 2015 som det 
genomsnittliga nettotalet för sex frågor som rör butikschefernas framtida förväntningar på 
försäljning , antalet medarbetare och lönsamhetsutveckling de kommande tre månaderna. 
Frågorna ställs dels för den egna butiken, dels för detaljhandeln i stort. 


