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Förhoppningar om en stark vår i handeln  

 Framtidstron är stark bland svenska handlare. Inte sedan våren 2011 har 

handlarnas framtidstro varit så hög som i denna månads 

Handelsbarometer. Framtidsindikatorn landar i mars på 18, vilket är en 

rejäl ökning från föregående månads notering på 2. Ökningen beror 

huvudsakligen på att många handlare tror på en försäljningsökning under 

vårmånaderna. Det är fortfarande få handlare som tror att antalet 

anställda kommer att öka i handeln.   

 Kaxighetsindikatorn minskar samtidigt i mars månad, från februari månads 

notering på 8 till nuvarande 6. 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. Att 

kaxighetsindikatorn minskar och nu ligger på den lägsta nivån sedan 

hösten 2010 tyder på att handlare upplever en hårdare konkurrens nu än 

tidigare.   
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Handlarnas framtids- och kaxighetsfaktor 

Karin Johansson, Svensk Handel  

– Med våren stiger även temperaturen i handeln. Ökad 

köpkraft på grund av låga räntor, sjunkande arbetslöshet 

och ett nytt jobbskatteavdrag ger handlarna framtidstro och 

handelsbarometern hamnar på sin högsta nivå på tre år, 

säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel. 

Yvonne Ingman, Svensk Handel  
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Försäljningen väntas öka i vår 

En majoritet av handlarna  

(54 procent) tror på en ökad 

försäljning i den egna butiken 

under de kommande tre 

månaderna. Detta är 10 procent 

fler än i föregående månads 

Handelsbarometer. Samtidigt 

fortsätter andelen handlare som 

väntar sig en negativ 

försäljningsutveckling minska. 

Endast 12 procent av handlarna 

tror att försäljningen i den egna 

butiken kommer att minska de 

kommande tre månaderna.  
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Öka Minska Vara oförändrad

Hur tror du att försäljningen i din butik kommer att utvecklas de kommande tre 
månaderna? 
(Föregående månads siffror inom parentes.)
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Fortfarande få handlare som nyanställer 

Trots en stark framtidstro 

gällande försäljningen i handeln 

är det få handlare (7 procent) 

som tror att antalet anställda i 

den egna butiken kommer att öka 

under den kommande 

tremånadersperioden. Detta är 

något fler än i februari månads 

barometer då andelen endast 

uppgick till 4 procent.  
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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? 
(Föregående månads siffror inom parentes.)

Förväntningar för den egna butiken Förväntningar för detaljhandeln i stort



Temafrågor 

Arbetsgivaravgifter  

för ungdomar 
I mars månads Handelsbarometer fick handlarna i panelen 

frågor om sin syn på förslaget om att höja arbetsgivar-

avgifterna för ungdomar under 25 år till samma nivå som  

för anställda över 25 år.  

– I handeln jobbar det fler ungdomar än i någon annan 

bransch. När de företag som anställer unga så entydigt 

svarar att höjda avgifter skulle göra det svårare för ungdomar 

att få jobb, borde politikerna lyssna, säger Svensk Handels 

vd Karin Johansson. 



Höjda arbetsgivaravgifter är dåligt för handeln 

6 av 10 handlare (63 procent) 

menar att en höjning av 

arbetsgivaravgifterna för ungdomar 

skulle påverka dem negativt. Bland 

dagligvaruhandlarna svarade så 

många som 8 av 10 (79 procent) att 

en sådan höjning skulle få en 

negativ inverkan.   
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Inför riksdagsvalet i höst vill oppositionspartierna i Sveriges Riksdag höja 
arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 25 år till samma nivå som för 
anställda över 25 år. Hur tror du att en sådan höjning skulle påverka din butik?
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Lägre arbetsgivaravgifter tros ha skapat jobb 
inom handeln 

8 av 10 handlare (79 procent) tror 

att de nuvarande lägre 

arbetsgivaravgifterna för ungdomar 

har hjälpt till att skapa nya jobb eller 

rädda jobb som annars skulle 

försvunnit i handeln. 
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Tror du att de nuvarande lägre arbetsgivaravgifterna för ungdomar har bidragit 
till att skapa nya jobb eller till att rädda jobb som annars skulle ha försvunnit i 
handeln?

Dagligvaruhandlare Sällanköpsvaruhandlare Totalt



Svårare för ungdomar att få jobb i handeln om 
arbetsgivaravgifterna höjs 
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Hela 85 procent av handlarna tror 

att en höjning av 

arbetsgivaravgifterna för personer 

under 25 år skulle göra det svårare 

för ungdomar att få jobb inom 

handeln.  



Kontakt 

För mer information ring gärna: Erik Boman, pressekreterare, 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 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. 


