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Svensk ekonomin är inne i en lågkonjunktur med stigande arbetslöshet som följd. För handeln har det
senaste halvåret varit utmanande då hushåll minskat viss konsumtion och ökat sitt sparande. Handeln
brottas sedan tidigare med strukturella förändringar – en ökad digitalisering – vilket varit påtagligt under
krisen. De företag som hamnat på efterkälken vad gäller e-handelsomställningen fick snabbt anpassa sig till
en ökad näthandel under pandemin. Krisen slog till med full kraft i våras men data pekar nu på en vändning.
Återhämtningen blir dock trög och först då oron kring pandemin avtar och ett vaccin finns allmänt
tillgängligt, sannolikt under 2021, ser vi att svensk ekonomi tar fart på allvar. En förutsättning för detta är
även att den ekonomiska politiken förblir expansiv och stöttar hushåll och företag framgent.

Swedbank Pays korttransaktionsdata, som täcker mer än hälften av transaktionerna i Sverige, visar att
omsättningen är kvar på en något lägre nivå än ifjol. Pandemin har även inneburit att konsumtionsmönster
ändrats. De sektorer som gynnas av hemarbete går starkt, de som kräver viss interaktion går hyfsat medan
reserelaterat går svagt. Vi menar att sammansättningen sannolikt förblir annorlunda, åtminstone i närtid.

Rapporten presenterar makroekonomiska förutsättningar som väntas påverka svensk detaljhandel. Det är
främst konjunkturutsikterna för kommande halvår (ibland upp till två år) som diskuteras men även
strukturella förändringar kan komma att belysas. Rapporten baseras på prognoserna i den senaste
Swedbank Economic Outlook och är en produkt från Swedbank Makroanalys.
Analytiker:
Cathrine Danin, cathrine.daning@swedbank.se, +46 (8) 700 92 97
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* Anm.: Med disponibelinkomst avses primärinkomstsaldo (netto) plus mottagna löpande transfereringar minus betalade löpande transfereringar (löpande

inkomst- & förmögenhetsskatter etc., sociala avgifter & förmåner samt andra löpande transfereringar). Kapitalförslitning ingår inte. Deflatering görs med
konsumtionsdeflatorn för disponibelinkomsten och BNP-deflatorn för BNP för att omvandla löpande data (nominellt) till volym (realt). Sparkvoten är ((hushållens
disponibla inkomster plus sparande i kollektiva avtalspensioner och PPM-medel) minus hushållens konsumtion) / (hushållens disponibla inkomster plus sparandet i
pensioner).
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I våras gick världsekonomin igenom ett stålbad som Sverige drogs med i. Coronakrisen slog till över en natt
och från och med mars infördes restriktioner, som sedan delvis lättat. När hösten inletts kan andra
kvartalet summeras. Det ekonomiska tappet blev dramatiskt och BNP krympte med 8,3 procent jämfört
med första kvartalet i år. Nedgången var bred och drevs främst av hushållens konsumtion (-7,7 procent)
och exportsektorn (-18,2 procent).
Sommaren har visat på en viss förbättring av såväl utfallsdata som sentimentsindikatorer. En
återhämtning har alltså påbörjats men någon snabb uppgång är inte att vänta. Världsekonomin är rejält
sargad, hotet från viruset är fortfarande överhängande och vissa restriktioner kvarstår. Dessutom möter
näringsliv och hushåll en ökad osäkerhet om framtida efterfrågan och utsikterna på arbetsmarknaden är
fortsatt relativt dystra. Andra halvåret i år väntas visa en splittrad utveckling där flera branscher fortsatt
kommer att ha det kämpigt, även om återhämtningen successivt stärks och breddas till fler sektorer.
En förutsättning för att återhämtningen ska fortgå är att en andra smittvåg undviks och att den
ekonomiska politiken fortsatt är mycket expansiv. Först 2021 väntas BNP-tillväxten ta fart på allvar då ett
vaccin, eller dylikt, finns tillgängligt för allmänheten. Efter ett kraftigt BNP-fall i år om ca 5 procent väntas
svensk ekonomi växa med ca 3 procent årligen 2021 och 2022. Tillväxten kommande år väntas bli god och
över det normala men det dröjer till inledningen 2022 innan aktiviteten är tillbaka på förkrisnivån. Först i
slutet av 2022 närmar sig ekonomin fullt resursutnyttjande, d.v.s. varken en hög- eller lågkonjunktur råder.

Redan innan krisen mötte detaljhandeln utmaningar: ökad e-handel och digitalisering samt ett större
hållbarhetsfokus. I och med corona har digitaliseringen påskyndats. Det finns nu tecken på att en del
svenskar köpt nya typer av produkter på nätet - detta syns bl.a. hos äldre (E-barometern i juli och för
kvartal två samt Centrum för konsumtionsforskning). Forskning visar att om man passerat tröskeln och
börjat näthandla så tenderar man fortsätta. Personer födda mellan 1930 och 1945 anses tillhöra en
plikttrogen generation, vilket talar för att de inte enkelt överger sina vanor enligt Centrum för
konsumtionsforskning. E-barometern antyder att andelen som numera handlar regelbundet på nätet kan
ha stabiliserats på en ny nivå om minst 75 procent. Under andra kvartalet växte e-handeln med 49 procent
(år/år) enligt E-barometern och SCB-data bekräftar att näthandeln nått nya höjder. Sedan januari 2020 har
postorderhandel och detaljhandel på nätet ökat med 30 procent fyra månader i rad. Vi tror att e-handeln
passerar 100 mdkr i omsättning i år och en ökad e-handel lär bestå. För handlare innebär det att man
behöver flexibla lösningar, har ett ökat hållbarhetsfokus och ser över sin positionering, sortiment och läge.
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Hushållens konsumtion minskade under slutet av första kvartalet för att sedan kollapsa fullständigt under
det andra. Skillnaden mot tidigare år är slående. Under de senaste tio åren har konsumtionen vanligtvis
ökat med i snitt 0,3 procent per kvartal, vilket kan jämföras mot nu då den fallit med drygt 10 procent från
fjärde kvartalet ifjol. Nedgången i våras var bred med ett dramatisk tapp i tjänstekonsumtionen medan det
gick relativt bättre för varukonsumtionen, som bl.a. uppvisat en god utveckling av möbler och
heminredning samt post- och telekommunikation – sannolikt gynnade av mer hemarbete. Även boendet,
som utgör den största konsumtionsposten, steg och troligtvis bidrog ökat hemarbete här med.
Restriktioner kring sociala sammankomster och resebegränsningar har slagit hårt mot kultur- och
nöjeslivet samt besöksnäringen. Följaktligen tvärnitade inköpen av hotell- och restaurangtjänster som föll
med 35 procent andra kvartalet enligt nationalräkenskaperna. Trots sektorns låga vikt i totala
konsumtionen (knappt 7 procent), bidrog den mest till konsumtionsnedgången. Även transporter minskade
kraftigt i spåren av bl.a. färre resor med allmänna transportmedel, färre bilinköp och lägre drivmedelsförbrukning. Personbilsregistreringarna har repat sig från botten i maj även om nivån är låg jämfört med ifjol.
Vi räknar med att en del av konsumtionsnedgången inom tjänstesektorn är permanent förlorad; ett
uteblivet bio- eller restaurangbesök väntas inte kompenseras. Däremot visar hushållens finansiella
sparande, som ökat och nått nya höjder, att konsumtionsutrymmet finns där när oro kring viruset avtar.
Enligt KI-barometern har hushållens stämningsläge förbättrats sedan i våras men det är fortfarande
svagare än normalt. Det är synen på den egna ekonomin och utvecklingen av svensk ekonomi som oroar där
främst inställningen till kapitalvaruköp nu samt nuläget av svenska ekonomin utgör sänken. Däremot är
förväntningarna på framtiden inte lika svaga, vilket talar för att konsumtionen successivt ska repa sig.
I höst räknar vi med att konsumtionen ökar främst på grund av ett uppdämt behov efter våren. Bostadsmarknaden har repat sig och nya kreditåtstramningar eller ändrade skatter, som kan påverka
bostadspriserna, verkar inte stå på agendan för stunden. Finanspolitiken väntas vara expansiv och på sikt
bidra till ökade disponibla inkomster. Samtidigt signalerar Riksbanken låga räntor länge och hushållen har,
trots stigande skuldkvot, historiskt låga ränteutgifter. Börserna har återhämtat sig och arbetsmarknaden,
som är svag, tycks undvika mardrömsscenariot. Framöver ser vi att konsumtionen återhämtar sig och stiger
med ca 3,5 procent 2021 och 2022, vilket är snabbare än normalt. År 2022 väntas konsumtionen nå
förkrisnivån men sammansättningen är annorlunda. En del av den nya sammansättningen lär kvarstå i
närtid (se sid. 4–6).
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Omsättningen från korttransaktioner har normaliserats på en ny något lägre nivå
Varukonsumtionen relativt motståndskraftig
Förändrat konsumtionsbeteende både i Sverige och omvärlden

Sedan krisen tilltog har vi följt högfrekvent data såsom Swedbank Pays omsättning från korttransaktioner.
Detta för att snabbt bilda oss en uppfattning om konsumtionsutvecklingen och för att följa hushållens
beteendeförändringar. Data baseras på kortköp via Swedbanks kortterminaler, oavsett utställare av
betalkortet, och ifjol omfattades uppskattningsvis mer än 50 procent av alla dagliga korttransaktioner i
Sverige. Andelen är dock betydligt lägre för näthandeln och andelen transaktioner som täcks varierar
mellan olika sektorer beroende på marknadsandel. (Se mer kring data och dess begränsningar här).
Såväl korttransaktionerna som hushållens konsumtionsindikator fångar köp av varor och tjänster, dock
ingår ex. inte boendekonsumtionen i korttransaktionernas data. Trots detta är Swedbank Pays data en bra
indikator på SCB:s konsumtionsindikator. Vi finner att samvariationen mellan dem är hög med en
korrelationskoefficient på 0,87 där 1,0 motsvarar fullständig samvariation. En del av denna skillnad beror
troligen på boendeposten, som är den största undergruppen i konsumtionsindikatorn. Även den sektorsvisa
samvariationen är överlag god men några undergrupper har svagare samband (ex. transporter samt postoch telekommunikation). Då sambanden studeras över en relativt kort tidsperiod bör resultaten tolkas
ödmjukt. Vi är ändå av uppfattningen att transaktionsdata är en bra och snabb indikator på hushållens
konsumtion och framför allt fångas köp av mat, kläder och skor, möbler och restaurangtjänster väl.
Konsumtionsgrupp

Korrelation
(m/m %)

Hushållens konsumtionsindikator

0,87

Främst mat & dryck

0,99

Kläder och skor
Bostad, elektricitet, gas & uppvärmning

0,88
-0,05

Möbler, inredning, hushållsutr. & förbrukn.varor

0,96

Transport & handel med & service av motorford.

0,54

Post- & telekommunikation

0,40

Rekreation & kultur, varor & tjänster

0,70

Restaurang, café, hotell m.m.

0,93

Övriga varor & tjänster

0,74

Källor: Swedbank Pay, Swedbank Analys & SCB

Korttransaktionerna visar att den totala omsättningen har återhämtat sig under sommaren och sedan en
tid tillbaka ligger den stabilt på en nivå några procent under fjolårets. Exkluderas livsmedelsbutikerna är
nivån 10 procent lägre än ifjol. Det tycks som att försäljningstillväxten nått ett nytt temporärt normalläge
givet rådande restriktioner. I takt med att restriktioner framöver ändras, med eventuella
beteendeförändringar som följd, kan nivån komma att justeras i endera riktning. Underliggande data visar
också att en normalisering påbörjats för flera konsumtionsgrupper där skillnaderna mot ifjol var uppemot
40–50 procent i våras, vilket kan jämföras med ca 10 procent nu. Dock har utsikterna för reserelaterade
tjänster inte ljusnat och konsumtionen av dessa är fortfarande i princip obefintlig.
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Under pandemin har vissa branscher haft vind i seglen medan efterfrågan helt uteblivit inom andra
områden. Det är framför allt fyra sektorer som sticker ut: dagligvaruhandeln, Do It Yourself (DYI),
hemelektronik och transporttjänster. De tre första har alla gått starkt under pandemin med stöd av ökat
distansarbete och hemestrande vilket bl.a. syns av årstakten för hemelektronik som inledningsvis steg med
30–50 procent. Transporttjänsterna (flyg, reserelaterade tjänster och taxi) har snarast sett en fullständig
kollaps då omsättningen varit mellan 80–98 procent lägre än ifjol. Oro att vistas bland mycket folk eller
nära andra personer, restriktioner och ökat distansarbete har dämpat transportbranschens utveckling.
Nu ett halvår in i krisen ser vi att beteendeförändringarna till viss del finns kvar med nya konsumtionsmönster som följd, åtminstone till dess att ett vaccin är allmänt tillgängligt. Sektorer tycks nu utvecklas
enligt tre olika grupperingar:
1) De som gynnas av distansarbete går starkt. Extra tydligt är det för möbler och
hushållsutrustning samt hemelektronik vars omsättning under stora delar av krisen varit högre än
ifjol. Även dagligvaruhandeln uppvisar styrka även om tillväxttakten dämpades efter hamstringen
i mars.
2) De som kräver viss fysisk kontakt utvecklas hyfsat under rådande situation. Årstakterna för
kläder och skor, rekreation och kultur samt hotell och restaurang har förbättrats betydligt sedan i
våras men deras tillväxt är fortsatt lägre än 2019. Så länge oro för pandemin och restriktioner
finns kvar är det svårt att se att tillväxttakterna för dessa sektorer blir positiva.
3) De reserelaterade tjänsterna går fortfarande mycket svagt. För flygbranschen talas det om att
det kan ta många år innan man är tillbaka och når samma volym av trafik som innan pandemin.
Lägg sedan till den ökade miljömedvetenheten och flygskammen så blir det utmanande för
branschen. Däremot tycks offentliga transportmedel såsom järnväg, buss och pendeltrafik m.m. ha
repat sig och börjat bete sig mer som ifjol. Det beror sannolikt på att fler har återgått till att jobba
från arbetsplatsen och att restriktioner för inrikesresor har lättats upp.
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Det som avgör hur konsumtionstillväxten blir framöver är hur smittspridningen utvecklas och hur restriktionerna ändras. Vi tror att delar av den förändrade sammansättningen kvarstår en tid framöver och att en
del av tjänstekonsumtionen är permanent förlorad, även om tjänstesektorn också inlett en återhämtning.

Enligt en Sifoundersökning gjord på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna har distansarbetet ökat
betydligt och fyra av tio tror att de kommer att arbeta mer hemifrån även i framtiden. Ökar distansarbete
kan det komma att påverka företags syn på kontorslokaler, var handel sker och vad hushåll köper. Även
sättet vi handlar, betalar och konsumerar på kan permanent förändras i spåren av mer distansarbete och
pandemin. Global analys, som visar nya beteendemönster under corona, är därför intressant att följa.
Den danska centralbanken har nyligen publicerat en analys på danskars konsumentbeteende innan, under
och efter nedstängningen i samhället. Där konstateras att kontantbetalningarna i livsmedelsbutiker
minskade under nedstängningen till förmån för kontaktfria betallösningar i butiker och mer betalningar
online. Då samhället öppnats är kontantanvändningen fortfarande lägre än innan även om en viss uppgång
syns. Betalningar online är tillbaka på förkrisnivån men konsumtionsmönstret har ändrats. För
reseaktiviteter har antalet onlinebetalningar minskat, medan hushållen efter nedstängningen har fortsatt
att köpa mer övriga varor, ex. hushållsartiklar och tjänster samt livsmedel, online.
En analys från Kepler Cheuvreux som har europeiskt fokus kommer fram till att pandemin kan ge långvariga
beteendeförändringar hos konsumenterna, även efter det att ett vaccin tagits fram. Enligt analytikerna
väntas distansarbete öka vilket innebär att mer förtäring, socialisering, underhållning och e-handel m.m.
kommer att ske i hemmet. Med färre personer på arbetsplatserna och färre som pendlar kan cityområden bli
mer tomma än innan pandemin, vilket kan påverka företags överlevnad. Därtill är risken att internationellt
resande minskar och att turismen strukturellt dämpas med följden att turistberoende branscher fortsatt får
det kämpigt. Pandemin har även ökat människors medvetenhet kring hälsa och miljö – något som talar för
branscher inom hälsokost, sport- och fritid m.m. Om dessa trender överförs till och permanentas i Sverige
återstår att se – kanske gör vår annorlunda coronastrategi att andra beteendemönster syns här.
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När Sverige gick in i krisen hade arbetsmarknaden redan börjat svalna. Under 2019 hade Sverige, som ett
av få EU-länder, en stigande arbetslöshet samtidigt som sysselsättningen utvecklades som för EU28.
Uppgången förklaras av att arbetskraften ökade då fler nyanlända trädde in på arbetsmarknaden. Under
2020 har utsikterna försämrats markant. Arbetslösheten steg kraftigt under det andra kvartalet till 9
procent från drygt 7 procent det första kvartalet. Uppgången har slagit brett där ungdomar och unga
vuxna drabbats extra hårt bl.a. då de ofta arbetar inom handeln och konsumentinriktade tjänstenäringar.
Uppskattningsvis jobbar närmare 600 000 personer inom handeln varav drygt 300 000 inom
detaljhandeln. För ungdomar är sektorn en viktig inkörsport på arbetsmarknaden och av de 16–24 åringar
som arbetar så återfinns 19 procent inom handeln, enligt Handelsrådet. Krisen har även försämrat
utsikterna för nyanlända att få jobb samtidigt som risken att bli långtidsarbetslös är stor, särskilt för de
med kort utbildning. Långtidsarbetslösheten har börjat öka i en snabbare takt och i augusti hade 16
procent fler varit utan jobb i tolv månader eller mer jämfört med ifjol. Bland de unga (18 till 24 år) var det
nästan 12 procent fler som var långtidsarbetslösa än ifjol.
Trots att ekonomin påbörjat en återhämtning dröjer det tills arbetsmarknaden, som brukar reagera med
eftersläpning, stärks. Indikatorer pekar på att botten är passerad men nyanställningsbehovet är
fortfarande lågt enligt PMI och KI-barometern. Osäkerhet om konjunkturen, pandemin och ett lågt
kapacitetsutnyttjande kan vara bidragande faktorer till att företagen avvaktar med att nyanställa. Vi
räknar med att arbetslösheten fortsätter att öka något ytterligare i höst och når 10 procent i vinter. Det
betyder att nästan 170 000 fler personer är arbetslösa än i slutet av fjolåret. Samtidigt räknar vi med att
drygt 200 000 personer färre har anställning i vinter jämfört med innan krisen.
Utvecklingen hade varit ännu dystrare om det inte vore för vidtagna åtgärder som ex. införandet av
generösa korttidspermitteringar. Dessutom har regeringen genomfört åtgärder för att utöka utbildningsplatserna, vilket möjliggör att fler kan studera. Detta tillsammans med att färre nu sannolikt söker jobb och
att en del äldre lämnar arbetsmarknaden innebär att arbetskraften ökar i långsammare takt kommande år.
Samtidigt väntas nyanställningarna gradvis ta fart. Det får arbetslösheten att successivt sjunka men
nedgången går trögt och i slutet av 2022 ser vi en arbetslöshet på 8,5 procent, vilket är över förkrisnivån.
Krisen medförde att avtalsförhandlingarna sköts på till i höst. Vi tror att framtida avtal landar i ungefär
samma härad som tidigare. Det betyder att de nominella timlöneökningarna 2020–2022 i snitt blir 2,2
procent. För hushållen har korttidspermitteringarna inneburit att lönerna kunnat hållas uppe under krisen
och för 2021 och 2022 väntas den reala disponibelinkomsten i snitt stiga med 1,3 procent årligen.
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Svenska kronan drabbades hårt under krisens inledning men har sedan dess återhämtat sig, främst mot
dollarn. Vår vy är att kronan fortsätter att stärkas med stöd av en fortsatt återhämtning i global ekonomi.
Sveriges relativt sett bättre utgångspunkt där en andra smittvåg tycks undvikas samtidigt som det finns
förhoppningar om ett framtida vaccin kan också bidra till kronstyrka. För det kommande året ser vi en
fortsatt kronförstärkning ned mot 10 kronor per euro och ca 8,10 mot dollarn.
I ett stiliserat exempel undersöker vi hur en kronförstärkning kan påverka ett genomsnittligt exportrespektive importföretag. För enkelhetens skull antar vi att exportföretaget inte importerar, och vise versa,
och att kursförändringen får fullt genomslag, d.v.s. att inga valutasäkringsåtgärder vidtagits eller att priset
mot kund förändrats.
År 2018 var det genomsnittliga exportvärdet för ett svenskt exportföretag ca 35 miljoner kronor.
Motsvarande för importören var ett genomsnittligt importvärde på drygt 12 miljoner kronor. Från i dag
(25 september 2020) till sommaren 2021 väntas kronan stärkas med knappt 6 procent mot euron och med
knappt 11 procent mot dollarn. Antar vi en oförändrad försäljning innebär kronförstärkningen att den som
importerar från euroområdet ser en vinst på ca 7 miljoner kronor medan exportören ser en förlust på ca 21
miljoner kronor. För den som handlar med USA är motsvarande vinst för importören ca 12 miljoner kronor
medan exportören ser en förlust på knappt 35 miljoner kronor.
De senaste årtiondena har värdekedjor blivit mer globala vilket påverkar växelkursens genomslag på
utrikeshandeln. I dag har svensk export ett allt större importinnehåll, varför nettoflödet avgör om ett
företag i slutändan gagnas eller missgynnas av en starkare krona. En studie från Riksbanken finner att ett
stort deltagande i globala värdekedjor minskar växelkursens effekt på exporten. Det betyder dock inte att
kronan är betydelselös för exporten utan snarast att en större rörelse än tidigare kan behövas för att ge
samma utslag på volymen. Även andra faktorer påverkar vilken effekt växelkursen får på exporten, ex. hur
företag justerar priser vid kursförändringar och vilken valuta som exporten prissätts i.
Styrkan på det direkta sambandet mellan kronan och importpriser kan bl.a. bero på om importföretaget har
ett kontrakterat pris i svensk eller utländsk valuta, enligt Riksbanken. Om priset sätts i utländsk valuta
medför en kronförändring en direkt förändring av importpriset uttryckt i kronor. Mycket pekar på att stora
länders och valutaområdens export till stor del prissätts i deras valuta. Då Sverige handlar mycket med USA
och euroområdet innebär det att en stor del av svensk import prissätts i dollar eller euro. Vi finner ett bra
samband mellan förändringar i kronan och importpriserna på svenska konsumtionsvaror i producentledet.
Således dämpas konsumtionsvarornas importpriser med nästan samma årstakt som kronan stärks (se graf).
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Budskapet från flera centralbanker, liksom från Riksbanken, är att styrräntorna kommer att vara låga under
lång tid. Vår bedömning är att Riksbanken kommer att lämna reporäntan på 0 procent i vart fall fram till och
med slutet av 2022, i linje med den kommunicerade räntebanan. Direktionsmedlemmarna har uttryckt en
osäkerhet om den långsiktiga påverkan på ekonomin av negativa räntor och de har understrukit att även
om en räntesänkning kan komma senare för att stödja återhämtningen är det inte självklart att fördelarna
överväger nackdelarna. Sommarens makro- och inflationsdata ger Riksbanken andrum att avvakta med fler
åtgärder och vi bedömer således att sannolikheten för en räntesänkning har minskat ytterligare.
Marknadsräntorna väntas stiga svagt de kommande åren och den svenska tioåriga statsobligationsräntan
väntas ligga på 0,5 procent i slutet av 2022 vilket kan jämföras med 0 procent idag. För företag och hushåll
kan detta innebära att räntekostnaderna generellt fortsatt blir mycket låga. Dock påverkas hushållens och
företagens räntor av mer än bara reporäntan, ex. Riksbankens balansräkningsåtgärder, statens upplåning,
globala centralbankers agerande, riskaptiten på marknaden och marknadskonkurrensen m.m..

Finanspolitiken har under krisen fokuserat på att dämpa effekterna för företag och hushåll samt stötta de
som blivit arbetslösa. I år har regeringen baxat igenom flera ändringsbudgetar och enligt dem uppgår
åtgärderna för 2020 till ca 190 mdkr och satsningar om 105 mdkr respektive 85 mdkr föreslås för 2021–
2022. Vi väntar oss att finanspolitiken fortsätter att stimulera ekonomin och är mycket expansiv i närtid,
men utformningen av föreslagna reformer skiljer sig från åtgärderna under krisfasen. Då ekonomin ska
återstarta är utbildning, arbetsmarknadsreformer och skattesänkningar för hushåll i fokus.
För 2021 föreslås en sänkt skatt på 13,5 mdkr där 5 mdkr är ett temporärt jobbskatteavdrag medan de
återstående 8,5 mdkr är en permanent nedsättning av förvärvsinkomsten, som fram till 2023 ska utökas till
17 mdkr. Den sänkta skatten på förvärvsinkomster berör enligt Centerpartiet ca sju miljoner personer. För
den som arbetar heltid motsvarar den permanenta nedsättningen en skattereduktion på 1 500 kronor per
person nästa år, 1 880 kronor för 2022 och 3 000 kronor om året under 2023. För låg- och
medelinkomsttagaren ökar disponibelinkomsten, vilket kan få genomslag på konsumtionen. Däremot utgör
det temporära jobbskatteavdraget ett relativt litet belopp. Även pensionärer får sänkt skatt men också ett
tillägg som ökar pensionen nästa år. Skattesänkningarna och företagens omställningsstöd kan bl.a. stötta
ekonomins omstart. Även den sänkta arbetsgivaravgiften för unga fram till 2023 är bra för handeln då
många unga arbetar i branschen. Politikerna försöker i budgeten adressera långsiktiga utmaningar med
några gröna reformer, men det är många spridda skurar där satsningar på gröna transporter är av
betydelse för handeln och logistikbranschen. I spåren av ett ökat hållbarhetsfokus och med mer e-handel är
satsningarna på gröna godstransporter, elektrifiering av tunga fordon och en utökad bredbandsutbyggnad
rätt. För handeln blir det slutligen viktigt att följa om nya gröna skatter på sikt kommer att införas.
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Detta dokument har sammanställts av analytiker på Swedbank Large
Corporates & Institutions (LC&I) Makro Research. Makro Research består av
research-avdelningar i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen,
och är ansvariga för att förbereda rapportering om den ekonomiska
utvecklingen på den globala marknaden och hemmamarknader.

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till “relevanta
personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller lita på
detta dokument. Endast “relevanta personer” får ges tillgång till och delta i de
investeringar eller investerings-aktiviteter som nämns i detta dokument.
Med “relevanta personer”, avses personer som:
Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i
the Financial Promotions Order.
Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) i the Financial Promotion
Order (”high net worth companies, unicorporated associations etc”).
Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i
investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services
and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av
värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Swedbank Makroanalys grundar sin analys på mångsidig information och olika
aspekter. Till exempel: grundläggande analys av cyklisk och strukturell
ekonomisk utveckling, aktuellt eller förväntat marknadssentiment, förväntade
eller faktiska ändringar i kreditvärdighet, samt interna eller externa
förhållanden som påverkar priserna på utvalda valuta- och ränteinstrument.
Beroende på typen av investeringsrekommendation kan tidshorisonten variera
mellan kort sikt och upp till 12 månader.

Rekommendationer i valuta- och ränteinstrument görs både på spotmarknaden
och i derivatinstrument. Rekommendationer kan uttryckas i absoluta termer, till
exempel attraktiva pris-, ränte- eller volatilitetsnivåer. De kan också uttryckas i
relevanta termer, till exempel långa positioner kontra korta positioner.
När det gäller spotmarknaden, innehåller våra rekommendationer en
inträdenivå, medan rekommendationsuppdateringar inkluderar vinst samt
oftast, men inte alltid, en föreslagen utträdesnivå. När det gäller
rekommendationer i derivatinstrument, innehåller våra rekommendationer
föreslagen inträdeskostnad, lösenpris och löptid. I rekommendationer gällande
valutamarknaden använder vi optioner endast som för att ta ställning till
marknadsutvecklingens riktning och volatilitet, med begränsningen att vi inte
rekommenderar nettoförsäljning av optionalitet. Detta innebär att vi endast
rekommenderar strukturer som har en fastslagen maximal förlust.

Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta dokument intygar att
det reflekterar deras personliga åsikt/er om de företag och värdepapper som de
täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det
refereras till nedan.
Analyserna är självständiga och baseras endast på publik tillgänglig
information.

Detta dokument har sammanställts av Makro Research analytiker på LC&I och
ges ut av affärsområdet Swedbank LC&I inom Swedbank AB (publ)
(”Swedbank”). Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses
vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess
fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen
uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.
Observera att analysen kan vara subjektiv. Analytikern baserar sin analys på
den information som finns tillgänglig just nu och att analytikern kan ändra åsikt
om förutsättningarna förändras. Om analytikern ändrar åsikt eller om en ny
analytiker med en annan åsikt blir ansvarig för bevakning, strävar vi efter att
informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar,
lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.
Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till
behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Dokumentet utgör
inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.
Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada
av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

På Swedbank LC&I har interna riktlinjer implementerats för att säkerställa
integriteten och oberoendet av analytikerna på Swedbank Makroanalys.
Riktlinjerna innehåller regler för, men inte begränsat till: kontakter med de
företag som bevakas; personligt engagemang i de bolag som bevakas;
deltagande i investment banking verksamhet och tillsyn och granskning av
research produkter. Till exempel:
Research produkter baseras enbart på publik information.
Analytikerna tillåts i allmänhet inte ha några innehav eller positioner
(långa eller korta, direkt eller via derivat) avseende aktier eller
aktierelaterade instrument i företag de analyserar.
Ersättningen till personalen inom Makro Research kan innefatta
diskretionära utmärkelser baserade på företagets totala intäkter, inklusive
intäkter för investment banking. Dock ska ingen sådan personal få
ersättning baserat på specifika investment banking transaktioner.

Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i dokumentet innan
distribution.
I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står
under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under
tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av
Estlands finansiella tillsynsmyndighet (Finantsinspektsioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av
Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av
Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus
komisija).
I USA distribueras dokumentet av Swedbank och i vissa fall av Swedbank
Securities U.S. LLC (”Swedbank LLC”) som ikläder sig ansvar för innehållet.
Dokumentet får endast distribueras till institutionella investerare. Om du inte är
en institutionell investerare får du ej agera utifrån, reproducera eller lita på
detta dokument. Institutionella investerare i USA som får detta dokument, och
som önskar genomföra en transaktion i något av de värdepapper som nämns i
dokumentet, ska endast göra detta via Swedbank LLC. Swedbank LLC är en
USA-baserad broker-dealer, registrerad hos ”the Securities and Exchange
Commission”, och medlem i ”the Financial Industry Regulatory Authority” samt
”the Securities Investor Protection Corporation”. Swedbank LLC är en del av
Swedbank. För viktiga upplysningar i USA, hänvisas till:
http://www.swedbanksecuritiesus.com/disclaimer/index.htm

Färdigställd: 27 september 2020. 14:00

Investeringsrekommendationer uppdateras normalt sätt två gånger per månad.
Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande.
Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är
medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt
tillämplig lag eller annan bestämmelse.
Mångfaldigad av Swedbank Large Corporates & Institutions, Stockholm.

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm
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