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År 2009 kommer att bli ett mycket svagt år för 
världsekonomin. Trots omfattande penning- 
och finanspolitiska stimulansåtgärder, både i 
västvärlden och de större tillväxtekonomierna, 
beräknas tillväxten i världen som helhet bli 
negativ i år. Den svaga tillväxten beror främst 
på stora fall i export och investeringar, till följd 
av den kraftiga inbromsningen av världs-
handeln. I flertalet regioner har dock även den 
inhemska efterfrågan utvecklats mycket svagt. 
Under 2010 väntas en svag återhämtning till 
följd av att den globala efterfrågan successivt 
stärks. 
 
Den svenska ekonomin har drabbats hårt av 
den globala lågkonjunkturen. Det värsta fallet 
är sannolikt bakom oss, men återhämtningen 
tar tid. Prognosen för innevarande år är rejält 
neddragen, framförallt på grund av kraftiga 
försvagningar för investeringar, export och 
import, vilket medför att BNP i år väntas 
minska med 4,5 procent. Från flera håll kom-
mer signaler om att konjunkturen har bottnat 
och flertalet indikatorer för såväl hushåll som 
företag börjar peka uppåt. Detta är emellertid 
från mycket låga nivåer och dessvärre väntas 
arbetslösheten stiga under ytterligare ett par år 
och dagens nivå på 9 procent väntas närma sig 
12 procent. När denna utveckling tar fart under 
och efter sommaren finns en risk för att den 

under den senaste tiden stigande optimismen 
hos framförallt hushållen får ett bakslag. Åter-
hämtningen för svensk ekonomi tar därför tid. 
 
Den omfattande lågkonjunkturen ger tydliga 
avtryck i handeln, som sedan fjolårets sista 
kvartal har haft en svag utveckling. Inte sedan 
1996 har försäljningsutvecklingen varit så pass 
svag och konsekvenserna blir svåra, särskilt 
inom sällanköpsvaruhandeln där konsumen-
terna håller igen. Prognosen för detaljhandelns 
försäljningsutveckling för innevarande år be-
hålls oförändrad på 1,0 procent, mätt i löpande 
priser. Försäljningsutvecklingen ligger så här 
långt (januari-april) på 1,1 procents tillväxt och 
denna tillväxttakt bedöms kunna hålla året ut. 
Med tanke på att jämförelsetalen under hösten 
är betydligt svagare än hittills under våren och 
att hushållens och detaljhandelsföretagens 
optimism ökat kan en höjning av prognosen 
vara lockande. Bedömningen är emellertid att 
optimismen återigen dalar i takt med att 
arbetslösheten nu börjar öka. Prognosen för 
volymförändringen skrivs ner med 0,5 procent 
till följd av kraftigare prisökningar inom livs-
medel och mindre prisminskningar inom säl-
lanköpsvaruhandeln än väntat. 
 

 
 
Procentuell tillväxttakt i svensk ekonomi, fasta priser, utfall och prognoser. 

 2008 2009 2010 
BNP -0,2 -4,5 0,5 
Hushållens konsumtion -0,2 -1,5 1,5 
Total detaljhandel 1,1 0,0 2,0 
Dagligvaror -0,7 1,5 1,5 
Sällanköpsvaror 2,5 -1,0 2,0 

1. SAMMANFATTNING 



 

 
HUIs Konjunkturprognos 2009:2 6 

 
Internationellt  
År 2009 kommer att bli ett mycket svagt år för 
världsekonomin. Trots omfattande penning- och 
finanspolitiska stimulansåtgärder, både i väst-
världen och de större tillväxtekonomierna, 
beräknas tillväxten i världen som helhet bli 
negativ i år. Som jämförelse kan nämnas att 
världsekonomin ofta brukar sägas befinna sig i 
recession vid en positiv tillväxt på runt 3 pro-
cent. Den svaga tillväxten beror främst på stora 
fall i export och investeringar, till följd av den 
kraftiga inbromsningen av världshandeln. I fler-
talet regioner har dock även den inhemska efter-
frågan utvecklats mycket svagt. Under 2010 
väntas en svag återhämtning till följd av att den 
globala efterfrågan successivt stärks.  
 
USA:s BNP sjönk med 2,5 procent under första 
kvartalet i år jämfört med samma kvartal före-
gående år, främst till följd av kraftigt sjunkande 
export och investeringar. Ett flertal faktorer talar 
dock för att fallet i den amerikanska ekonomin 
håller på att dämpas. Förtroendeindikatorerna för 
företag och hushåll har vänt uppåt, om än från 
mycket låga nivåer. Bostadsbyggandet steg i 
maj, efter att ha fallit kraftigt i april, vilket skulle 
kunna tyda på en stabilisering av bostadsmark-
naden. Arbetslösheten fortsätter dock att öka, om 
än i svagare takt. I maj minskade antalet arbets-
tillfällen med 345 000, att jämföra med mot-
svarande siffra för april som uppgick till 741 
000. Den fortsatt stigande arbetslösheten dämpar 
konsumtionen, liksom osäkerheten om den 
framtida inkomsten till följd av eventuella löne-
sänkningar.  
 

Arbetslöshet i USA
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Källa: Bureau of Labor Statistics  

 
Den amerikanska detaljhandelsförsäljningen steg 
med 0,5 procent i maj, jämfört med föregående 
månad. Jämfört med samma månad föregående 

år sjönk dock försäljningen med 9,6 procent. De 
amerikanska konsumenterna håller betydligt 
hårdare i plånboken och det är framförallt nöd-
vändigheter som inhandlas, vilket visar sig i 
vikande lyxkonsumtion och minskad försäljning 
för detaljister som befinner sig i toppskiktet.  
 

Amerikansk detaljhandel faller
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Prognos för BNP, arbetslöshet och inflation i  
världsekonomins viktigaste industrinationer 
/områden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: 1 Konjunkturinstitutet, *=prognos 
 
Utvecklingen i euroområdet är synnerligen svag, 
inte minst för de stora ekonomierna. Under första 
kvartalet i år sjönk BNP i euroområdet med 4,8 
procent jämfört med samma kvartal föregående 
år. Den svaga utvecklingen berodde främst på 
stora fall i exporten och investeringarna, som föll 
med tvåsiffriga tal jämfört med samma kvartal 

 

2008 2009* 2010* 

BNP1    
USA 1,1 -3,1 0,8 
Euroområdet 0,6 -4,8 -0,1 

Japan -0,7 -7,5 0,9 

Kina 9,1 7,0 7,5 
    

Arbetslöshet1    

USA 5,8 9,4 10,3 

Euroområdet 7,6 10,7 11,9 
    

Inflation1    
USA 3,8 -0,8 1,0 

Euroområdet 3,3 0,3 0,9 
Japan 1,4 -0,8 -0,4 

Kina 5,9 0,3 1,0 

2. KONJUNKTURÖVERSIKT 
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föregående år. Även hushållens konsumtion 
bidrog negativt. Utvecklingen förväntas bli 
fortsatt svag både i år och nästa år. Baltikum 
uppvisade tvåsiffriga fall i BNP under första 
kvartalet. De lönesänkningar som genomförs 
utgör en intern devalvering och verkar starkt 
dämpande på konsumtionen, samtidigt som de 
bidrar till att öka landets konkurrenskraft på sikt. 
 
Även Japans ekonomi har drabbats mycket hårt 
av den globala konjunkturnedgången. Under 
första kvartalet i år föll japansk BNP med hela 
9,1 procent, till följd av kraftiga ras i exporten 
och att hushållens konsumtion sjunker. I Kina 
har tillväxten mattats av markant, men i 
jämförelse med övriga länder är tillväxten fort-
satt stark.  
 
Inflationen under våren har utvecklats mycket 
svagt i flertalet regioner till följd av vikande 
efterfrågan och låga råvarupriser. Exempelvis 
uppgick inflationen i euroområdet till 0,3 
respektive 0,0 procent i april och maj. Den blyg-
samma inflationsutvecklingen har skapat ut-
rymme för kraftigt expansiv penningpolitik. 
Styrräntorna i västvärlden ligger nu på historiskt 
låga nivåer (nära noll i såväl USA och euro-
området som i Storbritannien) och förväntas 
ligga kvar på låga nivåer under hela innevarande 
år, givet det svaga återhämtningsförloppet och 
fortsatt låg inflation. 
 
Norden 
Samtliga nordiska länder är inne i en kraftig 
konjunkturnedgång som ser ut att kunna bli den 
djupaste sedan andra världskriget. I Danmark 
och Finland kommer BNP-utvecklingen att bli 
mycket svag under innevarande år. I Norge 
bedöms nedgången bli något mildare jämfört 

med i övriga nordiska länder. Den grundare ned-
gången är i mångt och mycket ett resultat av den 
mest expansiva finanspolitiken på 30 år. Den 
försvagade konjunkturen resulterar i att arbets-
marknaden försämras och arbetslösheten stiger i 
hela Norden. Ungdomar är de som drabbas hår-
dast. Den samlade bedömningen är att hushållen 
ökar sitt sparande ytterligare istället för att spä på 
konsumtionen. I Norge faller dock konsumtionen 
endast marginellt, tack vare kraftigt stigande 
inkomster. Dessutom börjar räntesänkningarna få 
effekt i Norge, där bilförsäljningen samt bo-
stadsmarknaden  
 
återhämtat sig den senaste tiden. Inflationen har 
bromsat in från höga nivåer i samtliga nordiska 
länder till följd av lägre prisökningar på livs-
medel och energi. Högre arbetslöshet leder till 
lägre löneökningar, vilket dämpar inflationen. 
Därtill bör nämnas att momsen på livsmedel i 
Finland kommer att sänkas i höst. I Danmark har 
exporten stått emot nedgången relativt bra, tack 
vare inriktningen mot mindre konjunkturkänsliga 
sektorer. Under 2009 bedöms exporten dock 
minska i alla länder till följd av sjunkande efter-
frågan på viktiga exportmarknader. 

BNP-utveckling Norden
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Den nordiska försörjningsbalansen 2008-2010. Real utveckling, 2008 års referenspriser. Källa: SEB 
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08 1,5 3,7 3,3 0,8 0,9 4,2 2,0 3,8 2,6 
09* -0,2 4,9 -7,1 -0,5 -3,3 -4,9 -1,2 2,0 3,8 

 
Norge 
 10* 3,1 4,5 -1,3 0,0 0,3 2,8 1,3 1,8 4,7 

08 -0,1 1,6 -3,2 0,2 2,2 3,4 -1,0 3,6 1,8 
09* -2,8 1,8 -12,0 -1,0 -9,5 -9,7 -4,5 1,1 4,5 Danmark 
10* 0,1 1,3 -3,0 0,0 -1,5 -1,0 -0,5 1,5 7,0 
08 2,0 1,7 1,0 -0,6 -1,1 -1,3 0,9 3,9 6,4 

09* -1,6 2,5 -9,5 0,0 -19,0 -15,0 -5,7 1,6 8,9 Finland 
10* 0,5 2,0 -2,2 0,0 -4,7 -0,8 -1,5 1,7 12,7 
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Sverige 
Den svenska ekonomin har drabbats hårt av den 
globala lågkonjunkturen. Det värsta fallet är 
sannolikt bakom oss, men återhämtningen tar tid. 
Prognosen för innevarande år är rejält ned-
dragen, framförallt på grund av kraftiga försvag-
ningar för investeringar, export och import, vil-
ket medför att BNP i år väntas minska med 4,5 
procent. Investeringarna faller kraftigt och berör 
de allra flesta branscher. Förklaringen ligger i 
minskad efterfrågan som medför en defensiv 
hållning hos företagen. Sannolikt sker återhämt-
ningen också långsamt, dels på grund av att åter-
hämtningen för ekonomin i sin helhet tar tid, dels 
eftersom investeringarna stigit kraftigt under de 
senaste åren, vilket gör behovet av nyinvester-
ingar mindre. 
 
Även exportindustrin utvecklades svagt under 
årets första kvartal och väntas vara negativ året 
ut. Mest omfattande är nedgången inom varu-
exporten, med exempelvis en halvering av 
exportvolymerna för motor- och stålindustrin. 
Också för exportindustrin tar återhämtningen tid, 
och även här ligger förklaringen i en svag efter-
frågan. Ingen ljusning syns ännu hos beställarna 
av svenska exportprodukter. 
 
Från flera håll kommer signaler om att konjunk-
turen har bottnat och flertalet indikatorer för 
såväl hushåll som företag börjar peka uppåt (se 
exempelvis konfidensindikatorn för det totala 
näringslivet). Mycket talar för att de värsta fallen 
också är passerade och med detta har en vänd-
ning påbörjats. Detta är emellertid från mycket 
låga nivåer och dessvärre väntas arbetslösheten 
stiga under ytterligare ett par år och dagens nivå 
på 9 procent väntas närma sig 12 procent. När 
denna utveckling tar fart under och efter somma-
ren finns en risk att den senaste tidens stigande 
optimism hos framförallt hushållen får ett bak-
slag.  
 

Konfidensindikator, totala näringslivet

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009

Källa: Konjunkturinstitutet  

Olika scenarier för hur återhämtningen ska ske 
diskuteras för närvarande med olika bokstäver 
som liknelser. En V-formad återhämtning, det 
vill säga en relativt snabb, har uteslutits. Sanno-
likt handlar det om en U-formad, det vill säga en 
återhämtning där ekonomin befinner sig på bot-
ten under en längre tid innan ekonomin får fart. 
Alternativet är en W-formad comeback som 
innebär att vi den närmaste tiden får se en åter-
hämtning som riskerar att få ett kraftigt bakslag 
innan den verkliga vändningen kommer. Vilket 
fallet än blir underlättas återhämtningen av den 
historiskt låga räntan samt finanspolitiska lätt-
nader.  
Den svenska försörjningsbalansen 2008-2010. 
  Mdkr 2008 2008  2009* 2010*

Hushållens kons 1 466 921 -0,2 -1,5 1,5

Offentlig kons 834 361 1,5 1,0 1,0

Bruttoinvesteringar 615 499 -0,3 -12,0 -5,0

Lagerinvesteringar 5 432 -0,6 0,0 0,0

Export 1 711 467 1,8 -13,0 2,0

Import 1 476 799 3,0 -12,0 1,0

BNP 3 156 881 -0,2 -4,5 0,5

  

KPI- årstakt % 1  -0,3 1,3

Reporänta % 1  0,8 0,5

Arbetslöshet % 1   8,7 10,7

Disp inkomst % 2  2,7 1,4

Källa: 1= Riksbanken, 2= Konjunkturinstitutet, *=prognos 
 
Från näringslivet önskas ytterligare åtgärder, 
exempelvis förespråkas tidigareläggande av olika 
infrastrukturella projekt. Också från Konjunk-
turinstitutet flaggas för att en ytterligare expansiv 
finanspolitik är nödvändig. Signalen från Anders 
Borg är emellertid att återhållsamhet med statens 
finanser ännu så länge är att prioritera. Hur 
omfattande stödåtgärder vi får se inför nästa år är 
därför oklart.  
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Konsumtionen föll kraftigt under 2008 års sista 
kvartal och nedgången fortsatte under början på 
2009, då konsumtionen minskade med 3,0 pro-
cent jämfört med motsvarande kvartal ifjol. 
Fordonsbranschens svaga utveckling bidrog 
kraftigt till minskningen. Antalet nyregistrerade 
personbilar har hittills i år minskat med 30 pro-
cent. Hushållens konsumtion i utlandet föll med 
20 procent, vilket rimligen förklaras av att 
resorna till utlandet minskat till följd av den 
försvagade kronan och generellt försiktigare 
hushåll. Den svagare kronan gynnar sannolikt 
den inhemska turismen under året och möjligtvis 
även tillströmningen av utländska turister. 
 
HUI reviderar ner prognosen för hushållens kon-
sumtion 2009 från 0 procent till -1,5 procent. 
Osäkerheten är stor och det är tydligt att hus-
hållen håller hårdare i pengarna till följd av ökad 
pessimism om framtiden och oro för arbets-
löshet. Hushållens förtroendeindikator har stigit 
något sedan bottennoteringarna, men andelen 
pessimister är fortfarande fler än andelen opti-
mister, se diagram nedan. Andelen hushåll som 
bedömer den egna arbetslöshetsrisken som stor 
har också ökat avsevärt under året. Arbetslös-
heten utgör en viktig faktor för hushållens kon-
sumtion. Oron över att bli arbetslös eller det 
faktum att man blir arbetslös inverkar mycket 
negativt på konsumtionen. Under årets första 
kvartal uppgick sparkvoten till 16 procent. Den 
svaga konsumtionsutvecklingen bidrar till att 
sparkvoten bedöms nå rekordnivåer under det 
kommande året. 

Hushållens förtroendeindikator
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Egen arbetslöshetsrisk
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Det finns emellertid faktorer som i viss mån 
dämpar konsumtionen från att falla alltför 
mycket. Låga räntenivåer medför att konsumen-
terna får pengar över till sparande eller annan 
konsumtion. Hushållens reala disponibla in-
komster väntas öka något under 2009, vilket 
främst förklaras av skattelättnader. Ökningen 
kommer dock inte konsumtionen till del, utan 
hushållen väntas främst öka sparandet. Inflatio-
nen har avtagit avsevärt, bland annat till följd av 
det försämrade konjunkturläget och de kraftiga 
räntesänkningarna. För tillfället råder deflation, 
men den svaga kronan medför sannolikt att in-
flationen inte faller mer. 
 
Prognosen för hushållens konsumtion 2010 
skrivs upp med en halv procentenhet till 1,5 pro-
cent. Det ekonomiska läget bedöms då ha för-
bättrats, trots en högre arbetslöshetsnivå, vilket i 
kombination med fortsatt låga räntenivåer gyn-
nar konsumenterna. Det torde också finnas ett 
uppdämt konsumtionsbehov efter en tid av till-
bakahållen konsumtion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. HUSHÅLLENS KONSUMTION 
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Den omfattande lågkonjunkturen ger tydliga 
avtryck i handeln, som sedan fjolårets sista 
kvartal har haft en svag utveckling. Inte sedan 
1996 har försäljningsutvecklingen varit så pass 
svag och konsekvenserna blir svåra, särskilt 
inom sällanköpsvaruhandeln där konsumenterna 
håller igen. 
  
Hittills i år ligger utvecklingen på drygt 1 pro-
cents positiv tillväxt för detaljhandeln som 
helhet. Variationen mellan branscherna är emel-
lertid stor. Svagast utveckling uppvisar möbel- 
och byggvaruhandeln, som hittills backat med 
knappt 10 procent. Starkast utveckling återfinns 
inom dagligvaruhandeln samt sporthandeln. I 
den skuggade stapeln visas också respektive 
branschs utveckling år 1992, det hittills sämsta 
utvecklingsåret för detaljhandeln. För många 
branscher är utvecklingen i år i nivå med ut-
vecklingen 1992. De största skillnaderna åter-
finns bland de branscher som i år utvecklats 
starkast. Sporthandeln, som under 1992 backade 
med 8,5 procent, har hittills i år istället ökat med 
7,7 procent. Förklaringen ligger bland annat i ett 
annat fokus på hälsa och friluftsliv idag och san-
nolikt branschens förändrade inriktning, främst 
mot konfektion, sedan 1992. Systembolagets 
starka utveckling bedöms framförallt bero på 
förändrade inköpsmönster till följd av låg-
konjunkturen. En svag kronkurs har gjort inför-
sel av alkohol från exempelvis Danmark och 
Tyskland mindre intressant och ett minskat antal 
besök på restaurang medför en högre försäljning 
via systembolaget. Svenskens totala mängd kon-
sumerad alkohol är således relativt oförändrad. 
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Handeln i konkurstoppen 
I spåren av en minskad försäljning har konkur-
serna inom detaljhandeln stigit. Enligt UC:s maj-
statistik sticker detaljhandeln ut med flest antal 
konkurser. Justerat för antalet aktiva företag är 
detaljhanden emellertid inte i topp och granskas 
istället ökningen av antalet konkurser är det 
metallindustrin och transportföretagen som 
sticker ut. Likväl är konkurserna inom detalj-
handeln högre än vad vi sett tidigare. Hittills i år 
har 469 företag gått i konkurs, en ökning med 61 
procent sedan samma period 2008 (januari till 
maj). Konkurserna inom handeln har hittills 
främst berört mindre företag medan kedjorna, 
med något undantag, gått fria. Om utvecklingen 
under hösten fortsätter att minska kraftigt är det 
dock troligt att vi får se fler större aktörer med 
problem. Att mindre företag slås ut följer annars 
den strukturomvandling handeln gått igenom de 
senaste åren och behöver inte vara konjunktur-
relaterat. Exempelvis uppges mindre kedjelösa 
parfymeributiker ligga högt i konkursstatistiken. 
Ofta kan det också röra sig om äldre butiks-
format, som inte längre är konkurrenskraftiga, 
eller ägare som stänger sin butik i samband med 
pension. Detta är alltså inte enbart konjunktur-
relaterade konkurser, utan sannolikt skulle denna 
utslagning ändå ske i takt med de större kedjor-
nas framfart. De dåliga tiderna har dock ytter-
ligare ökat trycket på konkurs för dessa mindre 
butiker.  
 

 
 
 
 

 2008 
Prognos 

2009 
Prognos 

2010 

 Mdkr löp fast löp fast löp fast 

        

Dagligvaruhandel 258 5,6 -0,7 4,5 1,5 3,0 1,5 

        

Sällanköpshandel 323 1,6 2,5 -1,5 -1,0 1,5 2,0 

  Byggvaruhandel 35 2,2 0,2 -4,0    

  Elektronikhandel 35 -4,4 14,8 -4,0    

  Klädhandel 50 0,4 1,2 0,0    

  Möbelhandel 32 -1,8 -3,9 -5,0    

  Sport och fritid 18 3,3 4,8 5,0    

  Övrigt 154 3,9 0,4 -1,0    

Total detaljhandel 582 3,4 1,1 1,0 0,0 2,0 2,0 

4. DETALJHANDELN I SVERIGE 
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2009 landar på plus 
Prognosen för detaljhandelns försäljnings-
utveckling för innevarande år behålls oförändrad 
på 1,0 procent, mätt i löpande priser. Försälj-
ningsutvecklingen ligger så här långt (januari – 
april) på 1,1 procents tillväxt och denna tillväxt-
takt bedöms kunna hålla året ut. Med tanke på att 
jämförelsetalen under hösten är betydligt svagare 
än hittills under våren samt en ökad optimism 
hos hushållen och detaljhandelsföretagen kan en 
höjning av prognosen vara lockande. Bedöm-
ningen är emellertid att den minskande pessi-
mismen främst är ett resultat av att det värsta är 
bakom oss. Detta medför emellertid inte att hus-
hållen upplever tiderna som goda. Dessutom 
väntas pessimismen återigen öka i takt med att 
arbetslösheten nu börjar öka. Prognosen för fasta 
priser skrivs ner med 0,5 procent till följd av 
kraftigare prisökningar inom livsmedel och 
mindre prisminskningar inom sällanköpsvaru-
handeln än väntat. 
  
Mellan branscherna har dock utvecklingen vari-
erat mycket och HUI genomför en rad för-
ändringar av prognoserna. Dagligvaruhandeln 
har, understödd av fortsatt starka prisökningar, 
fortsatt att öka starkt och HUI skriver upp för-
säljningstillväxten mätt i löpande priser till 4,5 
procent (tidigare 3,0 procent) Samtidigt har 
sällanköpsvaruhandeln gått något sämre och 
prognosen skrivs ner från -1 till -1,5 procent. 
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De branscher som haft den svagaste utvecklingen 
hittills är de kapitaltunga branscherna. Utsikterna 
för den närmaste framtiden ser heller inte särskilt 
ljusa ut. Däremot blir jämförelsetalen annor-
lunda. Högkonjunkturen fortgick långt in på 
2008 års första halvår, vilka är de tal man hittills 
jämfört försäljningen med. Framöver kommer 
man emellertid att börja jämföra försäljningen 
med månader under fjolåret då lågkonjunkturen 
på allvar tagit sitt grepp om detaljhandeln. 
Exempelvis ökade byggvaruhandeln med knappt 
7 procent under januari till april 2008 för att 

därefter (maj till december) minska med drygt 7 
procent. Den närmaste tiden är det denna svaga 
utveckling som handelns omsättning kommer att 
jämföras med utvecklingstakten väntas därför bli 
mindre svag. Följaktligen blir prognoserna för 
helåret 2009 mindre pessimistiska för alla kapi-
taltunga branscher – möbler, byggvaror och 
elektronikhandeln – än utvecklingen hittills i år.  
De delar av handeln som håller den genomsnitt-
liga försäljningsökningen uppe är dagligvaru-
handeln, som väntas öka med 4,5 procent, och 
sporthandeln, vars försäljningstillväxt under 
2009 skrivs upp till 5 procent.  
 
Ökad optimism som sjunker tillbaka 
Optimismen har ökat hos konsumenten under de 
senaste månaderna, men alla de varsel som lagts 
börjar nu generera ökad arbetslöshet. 
Sannolikt kan en ökad arbetslöshet också få de 
senaste månadernas ökande optimism att falla 
tillbaka. Det allvarligaste för detaljhandeln som 
helhet är just att optimismen återigen faller till-
baka och inte det faktum att arbetslösheten ökar 
kraftigt. Dagens arbetslöshet på 9 procent väntas 
under 2010 nå 12 procent, en ökning med cirka 
150 000 människor. Dessa människor möter en 
vardag med betydligt svagare köpkraft än tidi-
gare, något som för detaljhandelns del sannolikt 
främst kommer att påverka sällanköpsvaru-
handeln. En enkel kalkyl visar att om samtliga 
dessa hushåll helt slutar handla motsvarar detta 
ett bortfall för detaljhandeln på cirka 10 miljar-
der. En stor summa, men relativt handelns totala 
omsättning på cirka 590 miljarder ändå liten.  
 
Mer bekymmersamt än den minskade köpkraften 
hos dem som faktiskt förlorar jobbet är alltså den 
återhållsamhet som drabbar alla konsumenter 
som eventuellt är rädda för att förlora jobbet. 
Köpkraften hos dessa är enorm och relativt lite 
återhållsamhet kan, liksom under 2008 års sista 
kvartal, få stora konsekvenser. I diagrammet 
nedan visas hushållens planerade inköp av olika 
varor. Konsumtionen av bilar tycks inte ha nått 
botten, men däremot den väntade konsumtionen 
av byggvaror och kapitaltunga varor. I diagram-
met därefter visas också detaljhandelns förvänt-
ningar på det närmaste halvåret. En typisk låg-
konjunktursignal är att optimismen är högre 
inom dagligvaruhandeln än inom sällanköps-
varuhandeln. 
 



 

 
HUIs Konjunkturprognos 2009:2 12 

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

2007 2008 2009

Köp av kapitalvaror om 12 mån

Köpa eller byta bil inom 12 mån

Förbättringar av bostaden/fritidshuset för stort belopp inom 12 mån

Källa. Konjunkturinstitutet

Hushållens planerade inköp/investeringar i kapitalvaror, bil eller renovering av 
bostad/fritidshus

 
 
 

-40

-20

0

20

40

60

80

100

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

Livsmedel Sällanköpsvaruhandel

Källa: Konjunkturinstitutet

Framtidstro bland detaljhandelns företag

 
 
Bekymmersamt är också vad som händer på 
arbetsmarknaden på sikt. Kommer denna låg-
konjunktur på samma sätt som den under tidigt 
1990-tal att höja arbetslösheten över tid, det vill 
säga kommer vi att efter dessa år att få vänja oss 
vid en ny högre lägstanivå för arbetslösheten. 
Detta styrs av hur långvarig lågkonjunkturen blir 
och hur länge människor behöver gå arbetslösa, 
men Konjunkturinstitutet räknar med att lägsta-
nivån i arbetslösheten kommer att höjas. Om så 
är fallet finns en allt större konsumentgrupp med 
svag köpkraft. Lågprishandeln, som idag besöks 
av alla konsumenter oavsett inkomst och syssel-

sättning, kan möjligtvis som en konsekvens av 
detta se en ökning av låginkomsttagare som 
kundgrupp. 
 
Priserna ökar 
Prisökningarna inom dagligvaruhandeln har fallit 
tillbaka från föregående års höga nivåer. HUI:s 
tidigare bedömning att det skulle landa på cirka 2 
procent tycks för optimistisk och justeras till 3 
procent under året. Inom sällanköpsvaruhandeln 
väntas prisminskningarna avta ytterligare. Pris-
fallet så här långt ligger på ca en procent, en 
prisminskningstakt som bedöms avta när kron-
försvagningen slår igenom i konsumentledet 
under hösten. Dollarkursen har visserligen gått 
tillbaka, men bedömningen är ändå att den stora 
skillnaden inte enbart kan tas av på handlarnas 
marginaler utan att priserna i många branscher 
måste höjas. Prognosen för prisutvecklingen 
inom sällanköpsvaruhandeln revideras därför 
upp till – 0,5 procents prisminskning. 
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Nordisk detaljhandel 
Diagrammet nedan visar detaljhandelns försälj-
ningsutveckling i Norden sedan 2003, mätt i 
volym (det vill säga fasta priser), index år 2000 
= 100. Generellt sett har detaljhandelsutveck-
lingen i Norden varit mycket god sedan år 2000 
och överträffar utvecklingen i de flesta euro-
peiska länder. Sverige har haft en starkare 
utveckling över tiden än övriga nordiska länder, 
vilket ytterligare förstärkts av de senaste måna-
dernas positiva utveckling. Sedan år 2000 har 
detaljhandelsförsäljningen i Sverige ökat med 
drygt 50 procent. Däremot kännetecknas detalj-
handelsutvecklingen i Danmark av en negativ 
trend ända sedan 2006, vilken fördjupats ytter-
ligare under inledningen av innevarande år. 
Mellan år 2000 och 2005 ökade detaljhandels-
försäljningen i Danmark med cirka 20 procent 
och den ökning som skedde därefter har helt 
utraderats av de senaste årens negativa utveck-
ling. Trenden är betydligt planare för Finland 
och Norge.  
 

Detaljhandelns utveckling i Norden
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På senare tid har detaljhandeln utvecklats svagt i 
alla nordiska länder, framförallt mot slutet av 
2008. I viss mån har denna utveckling bromsats 
upp under inledningen av innevarande år, men 
skillnaderna är stora länderna emellan. Dia-
grammet nedan visar omsättningsutvecklingen i 
detaljhandeln under januari-april 2009 jämfört 
med januari-april 2008, mätt i löpande priser. 
Utvecklingen har varit starkast i Sverige, där 
omsättningen ökat med 1,1 procent. I Norge har 
detaljhandelsomsättningen under årets fyra in-
ledande månader varit i stort sett densamma som 
under motsvarande period föregående år. Ut-
vecklingen i Danmark och Finland har dock 
försvagats ytterligare under innevarande år och i 
Danmark har detaljhandelsomsättningen sjunkit 

med hela 6,1 procent under januari-april 2009, 
jämfört med samma period föregående år.  
 

Detaljhandelns utveckling jan-apr 09
Löpande priser
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Det tycks ändå som om det skett en viss stabili-
sering av den nordiska detaljhandelns utveckling 
under senare tid, men det är för tidigt att tala om 
att botten är nådd. Utvecklingen förväntas bli 
fortsatt svag, särskilt under innevarande år. 
Arbetslösheten väntas stiga i alla nordiska länder 
under de kommande åren, samtidigt som bo-
stadspriserna antingen stabiliseras eller sjunker. 
Därutöver ligger konsumentförtroendet kvar på 
mycket låga nivåer, även om hushållen i vissa 
avseenden blivit mindre pessimistiska. Dessa 
faktorer talar för att både konsumtionen och 
detaljhandelsförsäljningen utvecklas svagt fram-
över, samtidigt som sparandet ökar.  
 
Utvecklingen förväntas dock skilja sig åt relativt 
mycket mellan olika branscher, vilket även visar 
sig i statistiken för inledningen av innevarande 
år. Livsmedelsförsäljning, liksom läkemedel och 
alkohol, är den försäljning som hittills utvecklats 
starkast och som även fortsättningsvis väntas 
utgöra draglok för detaljhandelsförsäljningen 
som helhet. I Finland ökade dagligvaruförsälj-
ningen med 2,9 procent under januari-april 2009, 
jämfört med samma period förra året. I Danmark 
har försäljningen av dagligvaror visserligen 
sjunkit under samma period, men jämfört med 
övrig detaljhandelsförsäljning har utvecklingen 
för dagligvaror varit mindre negativ. Även alko-
hol och läkemedel har relativt sett sålt bra under 
inledningen av året. I Norge steg vin- och bränn-
vinsförsäljningen med hela 20 procent i april i år, 
jämfört med samma månad förra året. En stor del 
av denna ökning förklaras dock av kalender-
effekten. De kapitaltunga branscherna (exempel-

5. DETALJHANDELN I NORDEN OCH EU 
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vis möbler, elektronik och byggvaror) har hittills 
drabbats hårdast av konjunkturnedgången och 
väntas även fortsättningsvis utvecklas mycket 
svagt.  
 
Europeisk detaljhandel 
Detaljhandeln utvecklades svagt i hela Europa 
under slutet av föregående år och inledningen av 
innevarande år. Mätt i volym sjönk detaljhandeln 
med 0,6 procent i april i år, jämfört med samma 
månad föregående år, medan euroområdets 
samlade detaljhandelsförsäljning sjönk med 1,6 
procent under motsvarande period. Sedan 2005 
har euroområdets detaljhandelsförsäljning ökat 
med blygsamma 1,6 procent.  
 
Det är framförallt utvecklingen i Tyskland och 
Italien som bidrar till den svaga utvecklingen i 
euroområdet som helhet. I april låg den tyska 
detaljhandelsförsäljningen på en nivå som mot-
svarar knappt 96 procent av försäljningen under 
år 2005 och den senaste statistiken visar på en 
fortsatt mycket svag utveckling. I april sjönk 
detaljhandelsförsäljningen med 0,1 procent, jäm-
fört med samma månad föregående år. Även i 
Italien ligger detaljhandelsförsäljningen under 
2005 års nivå och statistik för mars 2009 visar att  
detaljhandeln sjönk med ytterligare -2,7 procent 
den månaden, jämfört med mars 2008. 
 
Många av de nya medlemsländerna i EU har 
uppvisat en mycket god detaljhandelsutveckling 
sedan 2005, mätt i volym. Det är dock de länder 
med högst fallhöjd i detaljhandeln som också 
tappat mest under de senaste månaderna. I 
exempelvis Rumänien har detaljhandelsförsälj-
ningen ökat med 60 procent sedan år 2005, men i 
april i år föll detaljhandelsförsäljningen med 
nästan 7 procent, jämfört med samma månad 
föregående år. Även i Bulgarien och Slovakien 
har detaljhandelsförsäljningen utvecklats väl 
sedan 2005, medan försäljningen backade rejält i 
april i år.  
 
Under april månad utvecklades detaljhandeln 
starkast i Sverige, jämfört med i alla andra euro-
peiska länder (notera att försäljningsdata för 
Luxemburg bara är tillgängliga för mars). Även 
Storbritannien, Frankrike, Norge och Polen upp-
visade dock positiv volymtillväxt för detalj-
handeln. 
 
 
 
 

Detaljhandelns utveckling i EU. Fasta priser, år 
2005=100. *= index, mar 09, **= mar 09/mar 08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Eurostat 
 
För Storbritannien, som drabbats hårt av finans-
krisen och befinner sig längre in i lågkonjunk-
turen än Sverige och flertalet övriga europeiska 
länder, kan exempelvis nämnas att volym-
utvecklingen i maj emellertid var svag (-1,6 pro-
cent), men under inledningen av året som helhet 
uppvisar den brittiska detaljhandeln fortfarande 
en svagt positiv tillväxt. 
 
I krisdrabbade Baltikum har utvecklingen varit 
synnerligen svag. I Lettland sjönk detaljhandels-
försäljningen under april 2009, jämfört med 
samma månad föregående år, med hela 31 pro-
cent och hela ökningen av detaljhandelsförsälj-
ningen under de senaste åren är nu utraderad. 
Den lettiska detaljhandelsförsäljningen ligger nu 
på en nivå som är lägre än under 2005. Även 
Estland och Litauen uppvisade mycket svaga 
siffror för detaljhandeln i april 2009. I Estland 
sjönk detaljhandelsförsäljningen med nästan 17 
procent, jämfört med samma månad föregående 
år. Motsvarande siffra för Litauen var nästan -20 
procent. 

 Index, apr 09 apr 09/apr 08 
EU 27 105,6 -0,6 

Euro-zonen 101,6 -1,6 
Rumänien 160,1 -6,9 

Luxemburg 155,1* 14,5** 

Bulgarien 135,7 -8,4 
Polen 134,0 2,0 

Slovakien 118,0 -7,3 
Tjeckien 122,3 -0,9 

Norge 116,4 1,0 
Irland 110,2 -6,0 

Sverige 118,7 5,0 

Estland 107,2 -16,8 
Finland 113,3 -1,6 

Storbritannien 113,0 3,4 
Frankrike 110,2 0,9 

Slovenien 109,3 -3,9 

Holland 107,2* -4,0** 
Litauen 101,4 -19,8 

Lettland 98,0 -31,3 
Portugal 100,7 -1,9 

Belgien 105,8 -0,1 
Österrike 104,3 1,8 

Ungern 95,5* -4,8** 

Danmark 96,0 -5,8 
Tyskland 95,8 -0,1 

Italien 98,4* -2,7** 
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Europeisk detaljhandel väntas utvecklas fortsatt 
svagt under innevarande år och även under 2010. 
Detta mot bakgrund av att den europeiska kon-
junkturen väntas återhämta sig först under nästa 
år, och då i mycket blygsam takt. Kraftigt sti-
gande arbetslöshet, stora budgetunderskott (ofta 
tvåsiffriga) som kraftigt begränsar utrymmet för 
expansiv finanspolitik samt pessimistiska hushåll 
och företag är några faktorer som hämmar både 
konsumtionsutvecklingen och detaljhandels-
försäljningen framöver.  
 
I flertalet länder har prisökningarna på livsmedel 
varit påtagliga under det senaste året. Av dia-
grammet nedan framgår att även i april noterades 

relativt betydande prisökningar, jämfört med 
samma månad föregående år.  
 

Prisökningar livsmedel i april 2009
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Källa: Eurostat  
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