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Här kommer Handelsfaktas nyhetsbrev till dig som är prenumerant. Nyhetsbrevet
innehåller uppdateringar och guidning till senast tillgängliga handelsstatistik,
insikter om handeln och tips på hur du kan använda handelsfakta.se för att dyka
djupare i aktuella frågor.

Insikt: Hushållen fortsatt pessimistiska på historiska nivåer
Hushållen är mer pessimistiska än någonsin när det gäller synen på sin privata ekonomi.
Konjunkturinstitutets mikroindex för hushållen tar varje månad tempen på hushållens
bedömning av sin egen ekonomi idag och deras förväntningar kring framtiden, och sedan
februari 2022 ligger indikatorn på en mycket låg nivå. När hushållen känner sig oroliga
börjar de dra in på konsumtionen, vilket i allt högre grad kommer avspegla sig i
utvecklingen för exempelvis detaljhandeln.
Läs mer under Konjunkturläget på Handeln i siffror.

Insikt: Regional handel visar skillnaderna mellan Sveriges län
Ett sätt att följa hur omvärldsfaktorer påverkar handeln på regional nivå är genom
verktygen på sidan Regional handel. Där finns flera sätt att visa och jämföra utvecklingen

mellan län. Till exempel syns att detaljhandeln i Kalmar län omsatte 17 miljarder år 2021.
Det ger länet ett försäljningsindex på 100, vilket betyder att omsättningen per invånare i
detaljhandeln är i linje med rikssnittet. Jämfört med 2020 ökade omsättningen med 3,1
procent, vilket motsvarar 508 miljoner kronor. Butiksbeståndet minskade under samma
period med 2 procent. Hur har handeln i ditt län påverkats under de senaste åren?
Övergripande information om försäljningsutvecklingen i samtliga 21 län finns längst ner på
sidan Regional handel.
Insikt: Prisutvecklingen brantare än någonsin
Under året har prisökningstakten i den svenska ekonomin accelererat och gjort sig
kännbar i konsumenternas plånböcker. Inflationstakten mätt i KPIF, konsumentprisindex
med fast ränta, uppgick till hela 9,7 procent i september. Detta var en uppgång från
augusti, då inflationstakten var 9,0 procent. Den kraftiga prisutvecklingen har till stor del
drivits på av stigande priser för energi, bränsle och livsmedel. Kaffe, mjölk, ost och ägg,
samt bröd och övriga spannmålsprodukter var några av de livsmedelsprodukter där
prisuppgången var som mest påtaglig i september. Totalt uppgår prisökningen på
livsmedel och alkoholfria drycker till 16,1 procent under det senaste året, vilket är en
historiskt hög siffra.
Se prisutvecklingen för flera varugrupper här.

Rapport och datasläpp: Butikernas nyckeltal för 2021 finns nu på Handelsfakta
HUI Research har på uppdrag av Handelsrådet tagit fram en genomlysning av Sveriges
butiker, där butikshandelns struktur och utveckling i Sverige kartläggs. Den senaste
butikskartläggningen visar att det totala butiksbeståndet i Sveriges kedjor minskade med
530 butiker under år 2021, vilket motsvarar ett tapp på 3 procent. Relativt många butiker
har stängt men det är framför allt få butiker som öppnat under pandemin.
•

Spana in siffrorna i kartverktyget och diagramverktyget under sidan Regional handel.

•

På samma sida finns även rapporten Sveriges butiker 2021, läs rapporten här.

•

Siffrorna lanserades på ett seminarium idag den 26 oktober, om du vill se detta i
efterhand kan du se det här.

Annat: Handelsfakta som utbildningsmaterial  utbildarkonferens 14 november
Är du handelslärare på gymnasiet och vill veta mer om hur du kan använda
Handelsfakta.se i din utbildning? Som ett moment på utbildarkonferensen i Stockholm den
14 november kommer representanter från Handelsfakta till Nalen och berättar om hur du
kan använda kunskapen och datan på handelsfakta för att stärka ditt utbildningsmaterial.
Läs mer om eventet och anmäl dig här på Handelsrådets hemsida.

Fördjupa dig i detaljhandelns utveckling!
•

Om du vill veta mer om handeln i stort finns den offentliga statistiken samlad
under Handeln i siffror.

•

Under Detaljhandelns försäljning kan du djupdyka i detaljhandeln och hur den
utvecklas.

•

Nyckeltal om handeln uppdelad på läns och kommunnivå finns i vårt interaktiva
kartverktyg.

•

Om du vill jämföra på en högre nivå finns även ett verktyg för Internationella

•

Om du vill jämföra på en högre nivå finns även ett verktyg för Internationella
jämförelser.

•

Under Insikter & spaningar beskrivs data från sidorna ovan på ett övergripande
och lättillgängligt sätt.

Handelsfakta.se finansieras av Handelsrådet och drivs av HUI Research. Handelsrådets
övergripande syfte är att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för
företagens medarbetare. Handelsrådet är ett samarbete mellan Svensk Handel,
Handelsanställdas förbund, Akademikerförbunden, Fremia och Unionen.
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