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Att stärka handelns konkurrenskraft

Svensk Handels uppdrag



20%
av alla sysselsatta 

ungdomar

11%
av BNP

Handeln en viktig del av svensk ekonomi
- näringslivets största bransch räknat i antal sysselsatta

12%
av alla sysselsatta

12%
av skatteintäkterna



Corona



Konsekvenser för handeln

• Utebliven försäljning 

• Fortsatt höga kostnader för hyra och 
arbetskraft

• Likviditetskris och konkurser

• Gränshandeln och destinationshandeln i dvala

• Drastiskt minskade besökssiffror i stadskärnor

27 maj 
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• Försäljning kopplad till våra bostäder, 
hemmakontor och trädgårdar 

• Försäljning kopplad till hur vi själva ser ut

• Total tillväxt detaljhandel 3, 5 %

• E-handel tillväxt alla enheter 40 %

Tudelad detaljhandel 2020

Källa: SCB. Observera att e-handel i diagrammet ovan endast avser de renodlade e-handelsföretag som är 
registrerade i SNI-kod 47.91. Just denna tillväxtsiffra är alltså inte ett mått på hur den totala e-handeln har 
utvecklats. I SCB:s statistik ingår omnikanalföretagens e-handel i omsättningstalen för de övriga redovisade 
delbranscherna.
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5 trender



1. Konsolidering

• Corona tär

• Historiskt svag lönsamhet inom
sällanköpsvaruhandeln

• Tuff internationell konkurrens

• Storlek ger godtagbar volym och lönsamhet



2. Ytterligheterna stärks

• Lågpris och Lyx-/Premiumsegmentet växer

• Osäkerhet leder till prisfokus

• Klipp är coolt

• Tufft för mittsegmentet



3. Jättarnas tid
• Kapital, kunskap, resurser

• Skalfördelar

• God tillgång till data och analys

• Strategiska förvärv – konsolidering

• Samtidigt: D2C växer



4. E-handeln accelererar
• Förstärkt trend under Corona

– 10 års tillväxt på 3 månader

• Restriktioner drabbar fysisk handel

• Nya målgrupper

Icas pressbild. Foto: Björn Dalin



5. Värderingsstyrd handel
• Förväntningar på att handeln ska jobba

hållbart – miljömässigt och socialt

• Efter oro och kris – trygghetssökande och
identitetsuppbyggande

• Cirkulär ekonomi

• Second hand

• Hemmanära



Kompetensutmaningen framåt

130 000 personer får ett nytt jobb inom handeln varje
(normalt) år. 
130 000 personer får ett nytt jobb inom handeln varje
(normalt) år. 

Handeln konkurrerar framöver med andra branscher
om kompetens inom logistik, digitalisering och
programmering

Handeln konkurrerar framöver med andra branscher
om kompetens inom logistik, digitalisering och
programmering

Digital kompetens och förmåga att möta kunden där
kunden är
Digital kompetens och förmåga att möta kunden där
kunden är

Specialistkunskap tillsammans med säljkunskapSpecialistkunskap tillsammans med säljkunskap

Service blir aldrig omoderntService blir aldrig omodernt
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