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Avtagande försäljningsutveckling

■ Framtidsindikatorn minskar med 3 enheter sedan förra månaden och landar på 
-20. Det är framför allt förväntningarna på den framtida försäljningsutvecklingen 
som fortsätter att avta.  

■ Handelns kampanjdrivna försäljning väntas öka under året. En tredjedel av de 
tillfrågade handlarna bedömer att de kommer att initiera fler kampanjer under 
2016 jämfört med förra året. 

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. 



– Framtidsindikatorn fortsätter att minska. Till stor del beror detta på att 
handlarna spår en svag försäljningsutveckling jämfört med samma period 
förra året. Samtidigt tenderar handlarnas framtidstro att vara låg i januari 
varje år säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Jonas Arnberg, Svensk Handel
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Framtidsindikatorn Försäljningsutveckling Antal anställda Lönsamhet



Förväntningarna på försäljnings-

utvecklingen fortsatt avtagande 

Den förväntade försäljnings-
ökningen planar ut. 
Majoriteten av de tillfrågade 
handlarna tror att 
försäljningen kommer att vara 
oförändrad de kommande tre 
månaderna jämfört med 
samma period förra året. 

Utvecklingen av handlarnas 
förväntningar kan anses vara 
naturlig då branschen hade en   
stark försäljningsutveckling 
under 2015. Förväntningarna  
i dagsläge baseras således på 
höga jämförelsetal . 

37%
(50%)

7%
(9%)

56%
(41%)

39%
(43%)

16%
(17%)

45%
(40%)

38%
(46%)

12%
(14%)

50%
(41%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

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



Synen på lönsamhet fortsatt negativ

Under 2015 minskade 
lönsamhetsindikatorn kraftigt 
under första halvåret. Sedan 
oktober har dock förväntningarna 
legat förhållandevis konstant och är 
denna månad oförändrade. 
Handlarnas syn på sin egen och 
branschens lönsamhet är således 
fortsatt negativ. 

Lönsamhetsindikatorns konstanta 
utveckling är väntad då handlarna 
fortsätter att brottas med pressade 
marginaler, kampanjdriven 
försäljning och prispress på grund 
av digitaliseringen. 
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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



Oförändrad bedömning om antalet 

nyanställningar

Hälften av de tillfrågande 
handlarna bedömer att antalet 
medarbetare för branschen i stort 
kommer att minska de 
kommande tre månaderna.

För den egna butiken tror 
majoriteten att antalet kommer 
att vara oförändrat. 

Då respondenternas bedömning 
av försäljning och lönsamhets-
utveckling är fortsatt negativ så 
är de låga förväntningarna om 
antalet sysselsatta  en naturlig 
konsekvens. 
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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



–Vi ser att den kampanjdrivna försäljningen är här för att 
stanna. Handlarnas utmaning ligger i att anpassa 
affärsmodellerna för att kunna nå lönsamhet samtidigt som 
kundernas nya konsumtionsbeteende tillmötesgås, säger Jonas 
Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel

Jonas Arnberg, Svensk Handel

Kampanjdriven försäljning en 

REAlitet



Trenden med kampanjdriven 

försäljning fortsätter

En tredjedel av de tillfrågade 
handlarna bedömer att de 
kommer lansera något fler 
kampanjer under 2016 jämfört 
med 2015. 

Detta är en utmaning för handeln 
eftersom återkommande 
reabetonade kampanjer skapar ett 
beteende där kunden anpassar sig 
till reapriser. 

I förlängningen innebär det att 
handlarna måste ställa om sina 
affärsmodeller till att vara 
lönsamma trots den alltmer 
kampanjdrivna försäljningen. 
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Mycket flera Något fler Mycket färre Något färre Samma Vet ej

Kommer din butik att ha fler kampanjer under 2016 jämfört med 
vad ni hade under 2015?



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. 


