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Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag 
 

2010-07-15 

Sommarstiltje i handeln 

Sommaren och semestrarna är i full gång. Sverige upplever en rekordsommar och efter sommaren 
väntar ett val med oviss utgång. Detta bidrar till en något avvaktande inställning till 
handelsutvecklingen under den närmaste perioden. Andelen handlare som tror på oförändrat antal 
anställda och oförändrad försäljningsutveckling ökar denna månad, vilket kan förklaras med det soliga 
vädret och en avvaktande inställning till hur hösten ska utveckla sig. Detta bidrar till att 
Framtidsindikatorn i juli minskar med 8 enheter och landar på 19.   
 
Kaxighetsindikatorn, som mäter handlarnas tilltro till utvecklingen i den egna butiken jämfört med i 
detaljhandeln som helhet, stiger med 11 enheter och landar på 21. Kaxighetsindikatorn kan ses som 
ett mått på hur stor andel av handlarna som tror att de kommer att kunna öka sin marknadsandel 
under den kommande tremånadersperioden.  
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Små personalförändringar i sommar 
Handlarna är försiktiga vad gäller personalförändringar i sommar. Nära 9 av 10 handlare tror att 
antalet anställda i den egna verksamheten kommer att vara oförändrad de kommande tre månaderna. 
Endast 6 procent av de tillfrågade tror att den egna personalstyrkan kommer att öka, och 4 procent 
tror att den kommer att minska. Handlarna tror på något större personalförändringar i den samlade 
handeln. Drygt 1 av 10 tror att antalet anställda i handeln kommer att öka och 11 procent tror att det 
kommer att minska, nära 8 av 10 tror dock att antalet anställda kommer att vara oförändrat i handeln 
de kommande tre månaderna. 

 
 
Höga försäljningsförväntningar i sommar 
Fortfarande tror nära hälften av handlarna att försäljningen både i den egna butiken och i 
detaljhandeln i stort kommer att öka under det kommande kvartalet. Dagligvaruhandlarna är mest 
positiva, vilket är naturligt. Konsumenter spenderar gärna lite extra pengar på mat under semestern, 
särskilt när det är bra väder. Det är 49 procent av dagligvaruhandlarna som tror att försäljningen i den 
egna butiken kommer att öka under de kommande tre månaderna, medan motsvarande andel för 
sällanköpsvaruhandeln är 43 procent. Det är en mycket liten andel av handlarna, både inom 
sällanköps- och dagligvaruhandeln, som tror att försäljningen kommer att minska. 
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Mer information 
Mer information och analyser av handeln får du av Svensk Handel (www.svenskhandel.se).  
 

Du är välkommen att kontakta Hans Löwlund, chef företagarservice Svensk Handel eller 
pressansvarig Margareta Ternell för kommentarer, analyser och andra frågor rörande Svensk Handel. 
 

Hans Löwlund, chef företagarservice,  
tel. 010-471 86 11, mob. 070-521 82 00  
hans.lowlund@svenskhandel.se 
 

Margareta Ternell, pressansvarig,  
tel. 010-471 86 69, mob. 070-642 00 16, 
margareta.ternell@svenskhandel.se  
 
Om Handelsbarometern 
Handelsbarometern är Svensk Handels månatligen återkommande indikator för optimismen bland medlemsföretagen. 
Handelsbarometern ger en inblick i hur branschens företag tror att omsättning och sysselsättning kommer att utvecklas de 
kommande tre månaderna. Handelsbarometern baseras på en panel av butikschefer/butiksägare inom detaljhandeln. Du hittar 
rapporten och mer information om Handelsbarometern på www.svenskhandel.se. 
Handelsbarometerns Framtidsindikator beräknas som det genomsnittliga nettotalet för fyra frågor som rör butikschefernas 
framtida förväntningar på försäljning och antalet medarbetare i den egna butiken samt för detaljhandeln i stort under de 
kommande tre månaderna  
Handelsbarometerns Kaxighetsindikator beräknas som nettotalet för en fråga om butikschefernas framtida förväntan om sin 
egen försäljningsutveckling i förhållande till försäljningsutvecklingen för detaljhandeln i stort. 


