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Butikernas optimism ökar 

inför sommaren
Butikernas framtidsförväntningar ökar i juni. Framförallt ökar optimismen 
bland sällanköpsvaruhandlarna som ser fram emot en ljus sommar. 
Framtidsutsikterna bland e-handlarna går i motsatt riktning, men 
minskningen sker från höga nivåer i maj.

– Det fina vädret gör att butikernas optimism ökar inför sommaren. Under 
sommarmånaderna ökar trafiken på gator, torg och i butikerna. Bland e-
handlarna är det fler som hoppas på en molnig sommar, säger Karin 
Johansson, vd på Svensk Handel.

– Näthandeln växer snabbt och optimismen hos e-handlarna är fortsatt 
högre än hos butiksägarna. Det stora detaljhandelsskiftet pågår med full 
kraft och en allt större del av försäljningen bedöms gå via e-handelskanalen 
framöver, säger Karin Johansson.

Fotnot: Handelsbarometern har utökat sitt innehåll och 
uppdaterat sin layout. Från och med mars månad redovisar 
Handelsbarometern även framtidsförväntningarna 
bland e-handelsföretag.
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Försäljning Antal anställda Lönsamhet

Butikernas förväntningar på den framtida 
försäljningen ökade med 8,1 enheter till 
index 104,9 i juni. E-handlarnas 
förväntningar gick åt motsatt håll och 
minskade med -21,4 till 116,7 under samma 
period.  

Butikernas förväntningar på antalet 
anställda ökade med 4,6 enheter till index 
97,3 i juni. E-handlarnas förväntningar 
minskade med -8,3 enheter till index 107,7 
under samma period.  

.  

Butikernas förväntningar om lönsamhet 
ökade med 5,9 enheter till index 97,4 i juni. 
E-handlarnas förväntningar på lönsamheten 
minskade med -2,2 enheter till index 105,3 
under samma period.  

.  
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Framtidsindikatorn för butikerna ökade i juni

Framtidsindikatorn är ett index baserat på förväntningar kring försäljning, antal anställda och lönsamhet med ett neutralt värde 100. Indextal över 100 innebär positiva framtidsförväntningar och under 100 innebär negativa framtidsförväntningar. Framtidsindikatorn avser vad 
handlarna anser om detaljhandeln i stort.  Ökning/minskning är ett mått på hur många enheter som nuvarande indexvärde avviker från indexvärdet under samma månad förra året. Alltså nuvarande indexvärde minus fjolårets indexvärde.

Framtidsindikatorn för butikerna 
ökade med 6,2 enheter i juni till index 
99,9. Detta innebär att 
framtidsindikatorn i juni ligger -0,3 
enheter under värdet motsvarande 
månad 2017.

Detta innebär att framtidsindikatorn 
för butikerna närmat sig nivån i fjol, 
men alltjämt ligger under densamma.

Framtidsindikatorn

Butik

Framtidsindikatorn

Minskning jämfört med samma månad förra året

Ökning jämfört med samma månad förra året
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Framtidsindikatorn för e-handeln minskade

Framtidsindikatorn är ett index baserat på förväntningar kring försäljning, antal anställda och lönsamhet med ett neutralt värde 100. Indextal över 100 innebär positiva framtidsförväntningar och under 100 innebär negativa framtidsförväntningar. Framtidsindikatorn för e-handeln 
avser vad e-handlarna anser om e-handeln i stort. 

Framtidsindikatorn för e-handeln 
minskade med -10,6 enheter i juni 
till index 109,9.

Detta berodde framförallt på en 
minskning av förväntningarna om 
försäljning som låg på en mycket 
hög nivå för e-handlarna i maj.

Framtidsindikatorn

E-handel

Framtidsindikatorn e-handel

E-handelsförsäljning

Antal anställda (e-handel)

Lönsamhet (e-handel)

Observera! Mätningarna av framtidsindikatorn 
för e-handeln startade i februari 2018. Därför 
finns det än så länge bara fem mätpunkter i 
diagrammet. 
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Uppåt för både dagligvaror och sällanköp

Framtidsförväntningarna i 
dagligvaruhandeln ökade i juni. Index 
ökade med 4,2 enheter under månaden 
till 102,8.

Dagligvaruhandel

Sällanköpsvaruhandel

Framtidsförväntningarna i 
sällanköpsvaruhandeln ökade också 
under månaden. Index ökade med 8,1 
enheter till 97,0 under månaden.

E-handel

För e-handeln minskade 
framtidsförväntningarna i juni. Index 
minskade med -10,6 enheter till 109,9 
under månaden.

Dagligvaruhandel

Sällanköpsvaruhandel

E-handel



80

85

90

95

100

105

110

maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun

2017 2018

Både egen butik och handeln i stort ökade i juni

Detaljhandel egen butik

Detaljhandeln i stort

Förväntningarna för den egna butiken 
ökade med 3,7 enheter till 106,3 i juni. 
Detta är den högsta nivån hittills i år 
för den egna butiken.

Butikshandel: förväntningar 

för egen butik

Butikshandel: förväntningar 

för handeln i stort

Förväntningarna för detaljhandeln i 
stort ökade med 6,2 enheter till 99,9 i 
juni. Detta innebär att skillnaden mellan 
egen butik och detaljhandeln i stort 
minskade under perioden. 



Metodbeskrivning

Handelsbarometern är Svensk Handels månatligen återkommande 
indikator över detaljhandelns utveckling.Handelsbarometern tas fram 
i samarbete med HUI Research och ger en inblick i hur branschens 
företag tror att omsättning, lönsamhet och sysselsättningkommer att 
utvecklas de kommande tre månaderna. Rapporten baseras på en 
telefonundersökning som varje månad distribueras till 300 slumpvis 
utvalda butikschefer,butiksägare och e-handlare där 100 är 
dagligvaruhandlare, 100 är sällanköpsvaruhandlare och 100 är e-
handlare. Den här undersökningen genomfördes mellan den 1:a juni 
och den 10:e juni 2018.

Handelsbarometerns Framtidsindikator beräknas  från och med 
augusti 2016 som det genomsnittliga nettotalet för tre 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. Svaren sker på en skala från 1-7 där fyratolkas 
som neutralt utan preferens åt endera hållet. Utifrån detta beräknas 
ett index med ett neutralt värde 100 där indextal över 100 innebär 
positiva framtidsförväntningar och under 100 innebärnegativa 
framtidsförväntningar.

Svaren i Handelsbarometern viktas inte med avseende på omsättning 
eller antal anställda. Mindre aktörer sorteras inte heller bort med en 
urvalsbegränsning. Anledningen är att urvalet är menat 
attrepresentera det genomsnittliga företaget inom detaljhandeln.

Så läser du Handelsbarometern

Handelsbarometern beskriver framtidsförväntningar inom 
handeln. På sidan 1 presenteras framtidsindikatorn och dess 
utveckling. Framtidsindikatorn utgörs av tre frågor: vad 
handlarna tror om försäljningsutveckling, utveckling för antal 
anställda och lönsamhetsutveckling de kommande tremånaderna 
för branschen som helhet. Sida 2 presenterar försäljning, 
anställda och lönsamhet för aktuell månad. Jämförelser görs mot 
föregående månad. På sidan 4 och framåt presenteras tidsserier i 
diagram samt en tabell med detaljerade resultat på slutet.

Avslutningsvis presenteras en tabell med den aktuella 
Handelsbarometerns resultat för den som snabbt vill få tillgång 
till alla siffror. 



Frågorna i Handelsbarometerns enkätundersökning 

Resultatet i Handelsbarometern baseras på följande frågor som ställs till ett slumpmässigt urval av 100 
dagligvaruhandlare, 100 sällanköpsvaruhandlare och 100 e-handlare. E-handelsföretagen svarar för sin egen 
e-handelsverksamhet och för e-handeln i stort. Utöver frågorna nedan tillkommer ibland även extrafrågor med olika 
teman som varierar mellan månaderna och presenteras separat i rapporten. 

Fråga 1. Hur tror du att försäljningen i butiken du arbetar i kommer att utvecklas de närmaste 3 månaderna? 
Jämför med samma period föregående år.

Fråga 2. Hur tror du att antalet medarbetare (personer anställda på hel- eller deltid, ej extrapersonal) i butiken du 
arbetar i kommer att förändras de närmaste 3 månaderna? Jämför med samma period föregående år.

Fråga 3. Hur tror du att din butiks vinstmarginal kommer att utvecklas de närmaste 3 månaderna? Jämför med 
samma period föregående år.

Fråga 4*. Hur tror du att försäljningen i detaljhandeln (hela branschen) kommer att utvecklas de närmaste 
3 månaderna? Jämför med samma period föregående år.

Fråga 5*. Hur tror du att antalet anställda (personer på hel- eller deltid, ej extrapersonal) i detaljhandeln (hela 
branschen) kommer att förändras de närmaste 3 månaderna? Jämför med samma period föregående år.

Fråga 6*. Hur tror du att vinstmarginalen i detaljhandeln (hela branschen) kommer att utvecklas de närmaste 
3 månaderna. Jämför med samma period föregående år.

* På fråga 4-6 svarar e-handelsföretagen istället för e-handelns utveckling i stort.



Handelsbarometern juni 2018

Framtidsindikatorn detaljhandel 99,9

 Försäljning 104,9

 Antal anställda 97,3

 Lönsamhet 97,4

Indikator egen butik 106,3

 Försäljning 111,3

 Antal anställda 100,9

 Lönsamhet 106,7

Framtidsindikatorn e-handel 109,9

 Försäljning 116,7

 Antal anställda 107,7

 Lönsamhet 105,3

Indikator e-handeln egen verksamhet 107,4

 Försäljning 117,7

 Antal anställda 100,8

 Lönsamhet 103,8

Indikator Dagligvaruhandeln (i stort) 102,8

Indikator Sällanköpsvaruhandeln (i stort) 97

Indikator Dagligvaruhandeln (egen butik) 109,8

Indikator Sällanköpsvaruhandeln (egen butik) 102,9

Försäljningsförväntningar

Minska Oförändrad Öka

Förväntningar detaljhandeln 28,1% 31,4% 40,5%

Förväntningar egen butik 17,8% 36,0% 46,2%

Förväntningar e-handel totalt 11,5% 33,3% 55,2%

Förväntningar e-handel egen verksamhet 8,1% 33,3% 58,6%

Förväntningar om anställda

Minska Oförändrad Öka

Förväntningar detaljhandeln 26,1% 56,4% 17,6%

Förväntningar egen butik 9,6% 76,3% 14,1%

Förväntningar e-handel 8,0% 52,3% 39,8%

Förväntningar e-handel egen verksamhet 9,1% 76,8% 14,1%

Lönsamhetsförväntningar

Minska Oförändrad Öka

Förväntningar detaljhandeln 32,8% 41,1% 26,1%

Förväntningar egen butik 18,7% 44,6% 36,8%

Förväntningar e-handel 20,0% 46,7% 33,3%

Förväntningar e-handel egen verksamhet 19,0% 52,0% 29,0%

Handelsbarometern juni 2018



För mer information ring gärna: 
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50 


