
• Samlad svensk handelsstatistik  
(detaljhandel, partihandel och e-handel)

• Tillförlitlig
• Uppdaterad
• Avgiftsfri
• Lättanvänd

Handelsfakta.se  
– samlar handelns statistik

Det här är Handelsfakta.se
Handelsfakta.se samlar och sammanställer statistik 
om den svenska handeln från en mängd olika källor.

På sajten återfinns bland annat 
statistik om detaljhandelns 
månatliga försäljning, regional 
försäljningsdata från databasen 
Handeln i Sverige, data från 
Butiksdatabasen liksom från 
externa datakällor som SCB, 
Eurostat och Konjunkturinstitutet.

Statistiken uppdateras kontinuerligt 
och kompletteras med analyser 
efter sajtens olika temaområden.

Handelsfakta.se innehåller diagram, 
kartor och tabeller som kan mode- 
reras utifrån exempelvis bransch, 
region, antal butiker och antal an-
ställda. Användaren kan sedan ladda 
ner vald statistik i excelformat.

Sajten innehåller också mer 
resonerande avsnitt; texter om olika 
delar av handeln och artiklar om 
utvecklingen och framtidsutsikterna 
inom handeln.



För en bred målgrupp
Hemsidan riktar sig till användare på alla nivåer: verksamma i 
handelsföretag, fastighetsbolag, myndigheter, forskning,  
högskolor och gymnasier med fler.

Sajten är avgiftsfri och kräver ingen registrering av användaren. 
Nyhetsbrev finns tillgängligt för den som vill ha information om 
ny statistik och event direkt i inkorgen.

EXEMPEL 1:

Etableraren - hur ser det ut i min kommun?
Se försäljningsutveckling och andra nyckeltal för din kommun/region 
och jämför med andra kommuner/regioner i en interaktiv karta.

Gå till Regional Handel, välj bransch och nyckeltal, följt av vilka kom-
muner/län som ska jämföras. Vill du göra egna diagram finns all data 
tillgänglig för nedladdning.

Så kan du använda Handelsfakta.se
Tre typexempel steg för steg utifrån olika användarperspektiv  
(exempelvis skolelev, retailer som vill göra en marknads-
konkurrensanalys, fastighetsägare, regionplanerare).



EXEMPEL 2:

Skoluppgiften – tolka Sverige i ett europeiskt perspektiv

Jämför Sverige med Europa i en rad 
nyckeltal om handeln och ekonomi. 
För varje valt nyckeltal kommer en 
topplista upp där Sveriges placering 
är noterad. Skapa resonemang kring 
varför Sverige hamnar i topp respek-
tive längre ner i olika listor. (Se fliken 
Handeln i siffror för data och tidsserier 
med olika svenska nyckeltal).

Ex. Befolkningstillväxt under senaste tio 
åren och antal företag per 1 000 invånare.

Gå till Internationella jämförelser,  
välj bransch, filtrera på nyckeltal  
som är av intresse.

All data finns att ladda ner samman-
ställt i en excelfil.

För mer info finns även en insiktstext 
om Sveriges handel i ett internationellt 
perspektiv att läsa under fliken Insikter 
& spaningar.

EXEMPEL 3:

Hur går branschen?
Genom Detaljhandelns försäljning redovisas 
detaljhandeln och samtliga delbranschers storlek 
och utveckling. Få en överblick över hur det går i 
handeln, jämför branscher i det grafiska tids- 
diagrammet eller ladda ner sammanställda  
nyckeltal i en färdig rapport.

All data finns tillgänglig för nedladdning. 



Betrodd avsändare
Handelsfakta.se finansieras av Handelsrådet och 
drivs av HUI Research.

Handelsrådet är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationerna 
Fremia och Svensk Handel och arbetstagarorganisationerna 
Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Unionen för att 
öka kunskapen om handelns betydelse i samhället, stärka handelns 
konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare.

HUI har i 50 år undersökt, mätt och analyserat den svenska handeln. 
Idag består HUI av cirka 30 medarbetare och ägnar sig åt analys och 
rådgivning inom konsumtion, samhällsekonomi och stadsutveckling. 
HUI har en stor bredd av kompetenser och metoder och samlar 
ekonomer, ingenjörer, statistiker, antropologer och statsvetare  
under samma tak.


