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Månadsindikatorn för näringslivets produktion visade
att produktionen fortsatte att stiga något i juli. I maj och
juni var det framför allt industriproduktionen som bidrog
till uppgången, men i juli märktes även en viss återhämtning för tjänsteproduktionen som ökade relativt kraftigt.
Det var en bred uppgång där flertalet branscher ökade sin
produktion. Särskilt stor var uppgången inom restaurangoch hotellbranschen och på två månader har drygt hälften
av nedgången tagits igen. Till viss del handlar det antagligen
om en förväntad rekyl till följd av det branta fallet i våras.
Även transportbranschen, som drabbades hårt i sviterna av
de vidtagna reserestriktionerna, och företagstjänster vände
tydligt uppåt i juli efter nedgångar de senaste månaderna.
Samtidigt fortsatte återhämtningen inom handeln.
Industrins produktion och orderingång
Index 2015=100, säsongrensat
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1) Varuexport minus varuimport under perioden
2) KPIF
3) Uppgifterna mer osäkra än vanligt pga minskat urval
4) Andel av arbetskraften
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KONJUNKTURLÄGET
Gradvis återhämtning i ekonomin
Det mesta tyder på att svensk ekonomi bottnade under
våren och den senaste månadens statistikskörd pekar mot
en fortsatt återhämtning. Aktivitetsindikatorn, som kan
liknas vid en månads-BNP, steg i juli för andra månaden
i rad och stärkte de positiva tongångar som övrig statistik
under månaden givit en vink om. Det är dock fortsatt en
bra bit kvar innan den ekonomiska aktiviteten är tillbaka
till förkrisnivåerna, men utvecklingen signalerar trots allt
att ekonomin växlat upp något under sommaren.
Aktivitetsindikatorn
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Utvecklingen för industrins orderingång under krisen
följer i stort sett samma mönster som produktionen. Orderingången föll kraftigare redan i mars men vände upp i
maj, precis som produktionen, och visade tecken på fortsatt
uppgång i både juni och juli. Det är dock långt kvar till
nivåerna som var innan pandemin. I juli låg orderingången
drygt 10 procent lägre än i februari. Industriproduktionen
har minskat med 7 procent.
Stigande efterfrågan från utlandet
Utbudsstörningar och fallande efterfrågan i omvärlden
har drabbat exportindustrin hårt. Exportorderingången
föll också kraftigare än efterfrågan från inhemska kunder
i början av krisen, men återhämtningen har samtidigt varit
snabbare i takt med att flera länder åter öppnat upp både
gränser och samhället i stort.
Att utrikeshandeln har påverkats kraftigt under pandemin märks i statistiken för utrikeshandeln med varor.
Det stora raset kom i april då både exporten och importen
Statistiska centralbyrån
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föll kraftigt. Sedan dess har trenden vänt upp men både
exporten och importen ligger på en lägre nivå än innan
krisen. Handelsnettot har dock varit positivt fram till juli,
men i augusti vände det till ett underskott då importen
var högre än exporten.
Ökad konsumtion de senaste månaderna
I likhet med andra delar av ekonomin har även hushållskonsumtionen återhämtat en del av nedgången i mars och
april. I juli ökade konsumtionen för tredje månaden i följd
och hushållens utgifter ökade för en varierande typ av varor
och tjänster. Klart mest ökade hotell- och restaurangbesöken, men det var också denna typ av konsumtion där de
negativa effekterna av pandemin var klart tydligast i våras.
Även i jämförelse med juli i fjol skymtar en förbättring för
den totala hushållskonsumtionen. Det är fortfarande en
negativ utveckling i årstakt men nedgången har dämpats
varje månad sedan raset i april.
Efter att ha ökat tre månader i följd stagnerade försäljningen inom detaljhandeln i augusti. Detaljhandeln har
dock klarat sig förhållandevis bra under krisen och efter
nedgångarna i mars och april vände försäljningen uppåt i
maj. I juni var försäljningen tillbaka på samma nivå som i
februari innan effekterna av pandemin var synliga.
Stabilt men osäkert läge på arbetsmarknad
Pandemin gav en kraftig effekt på arbetsmarknaden direkt
i början av krisen. De senaste månaderna skymtar dock
ett stabilare läge och arbetskraftsundersökningar (AKU)
visade på oförändrade nivåer för både sysselsättningen och
arbetslösheten under juni–augusti. Läget på arbetsmarknaden är dock fortsatt bekymmersamt och bland annat
arbetslösheten är på en hög nivå. Risken finns också att
arbetslösheten stiger ytterligare om de som nu är korttidspermitterade istället blir utan arbete längre fram i höst.
Arbetslöshet
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10
Säsongrensad
Säsongrensad och utjämnad

9
8
7
6
0

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

En grupp som drabbats särskilt hårt av krisen är unga
personer. Här har sysselsättningen minskat och arbetslösheten ökat de senaste månaderna. Det kan till viss
del förklaras av att krisen slagit hårt mot branscher som
sysselsätter många unga som exempelvis hotell och restauranger, men även av att tidsbegränsade anställningar
är vanliga i denna ålder, den anställningsform som oftast
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påverkas först när konjunkturen försvagas. I månadens
fokusartikel på sidan 12 går det att läsa mer om de ungas
situation på arbetsmarknaden.
Styrräntorna lämnades oförändrade
Riksbanken beslutade i början av september att lämna reporäntan oförändrad på 0,00 procent samt att tillgångsköpen
och de åtgärdsprogram som introducerats hittills under
året fortsätter. Riksbanken konstaterar att återhämtningen
i svensk ekonomi har inletts men att det fortfarande råder
stor osäkerhet om utvecklingen framöver. Inflationen bedöms dessutom vara låg. För att stödja återhämtningen och
bidra till att inflationen når inflationsmålet på 2 procent
väntas reporäntan ligga kvar på noll procent de närmaste
åren.
Även den europeiska centralbanken (ECB) och den
amerikanska centralbanken (Federal Reserves) lämnade
styrräntorna oförändrade under månaden.
Expansiv finanspolitik
Regeringens budgetproposition som presenterades den 21
september var mycket expansiv. För 2021 föreslogs reformer på drygt 105 miljarder medan motsvarande siffra för
2022 uppgick till drygt 85 miljarder. Lågkonjunkturen och
storleken på de finanspolitiska stimulanserna väntas leda
till att de offentliga finanserna försämras kraftigt i år och
nästa år. Sverige har dock en låg offentlig skuldsättning,
i ett internationellt perspektiv, och utgångsläget för att
hantera krisen är därmed bättre än i många andra länder.
2019 uppgick den offentliga förvaltningens konsoliderade
bruttoskuld till drygt 35 procent av BNP.
I samband med budgetpropositionen presenterades
även Finansdepartementets senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen. Den pekade mot en BNP-tillväxt på
–4,6 procent i år innan ekonomin återhämtar sig något och
BNP ökar med 4,1 procent 2021. Det var en upprevidering
från i juli som pekade mot en betydligt svagare utveckling
i år. Även för nästa år har prognosen skrivits upp. Bedömningen för 2020 är dock mer pessimistisk än exempelvis
Konjunkturinstitutets och Riksbankens prognoser som har
räknat med en BNP-tillväxt på –3,4 respektive –3,6 procent.
Fortsatt återhämtning i konjunkturbarometern
Konjunkturinstitutets (KI:s) barometerindikator fortsatte
att återhämtas i september. Det var femte månaden i följd
med uppgång och utvecklingen pekar mot ett allt bättre
stämningsläge i svensk ekonomi. Det är dock fortfarande
svagare än normalt.
Inom nästan samtliga sektorer märktes en förbättring. Uppgången för tillverkningsindustrin var relativt
stor där framför allt företagens produktionsplaner för de
kommande tre månaderna blev mer optimistiska. I och
med uppgången ligger konfidensindikatorn nu över det
historiska genomsnittet. Även inom detaljhandeln är läget
starkare än normalt där högre förväntningar på kommande
försäljningsvolymer bidrog uppåt i september. Tjänstesektorn visade också tecken på återhämtning men befinner
sig fortfarande i ett mycket svagt läge.
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NÄRINGSLIV
Coronapandemin har slagit hårt mot det svenska näringslivet. I det inledande skedet av krisen var det framförallt
flera tjänstebranscher som drabbades men i april drogs
även industrin med i fallet. Under sommaren har läget
förbättrats något och i juli steg produktionen för tredje
månaden i rad. Det är dock en bit kvar innan näringslivet
är tillbaka på samma nivå som innan krisen. Bilden är
dessutom splittrad och vissa branscher har det fortsatt tufft
medan andra visar tecken på återhämtning.
För motorfordonsindustrin föll produktionen som en
sten i april när flera företag tillfälligt tvingades pausa
produktionen. Sedan dess har det vänt uppåt och en betydande del av nedgången har återhämtats. För andra
industrier, som till exempel stål- och metallverken och
massa- och pappersindustrin, där en stor del går på export
var utvecklingen fortsatt svag i juli. Tjänsteproduktionen
vände upp i juli efter att ha legat relativt oförändrad i maj
och juni. Uppgången var bred och produktionen ökade
inom flera branscher. För hotell- och restaurangbranschen,
som sett stora negativa effekter av pandemin, fortsatte
utvecklingen uppåt för andra månaden i rad, och det rejält.
Transportbranschen vände uppåt i juli efter fyra månader
med nedgång.
En viss återhämtning skymtar även för industrins orderingång. Efter kraftiga nedgångar i mars och april vände
orderingången upp i maj och uppgången fortsatte i såväl
juni som juli. Det är dock långt kvar till ordernivåerna som
var innan pandemin.

Produktion i näringslivet
Senaste uppgift: juli 2020
Källa: SCB:s produktionsvärdeindex
Kristina Frändén

Näringslivets produktion ökade i juli
Under juli fortsatte produktionsvärdet att stiga jämfört
med juni. Näringslivets totala produktionsvärde ökade
med 3,2 procent i säsongrensade tal. Industrin ökade med
3,4 procent i juli jämfört med juni medan tjänstesektorn
ökade med 4,5 procent. Byggverksamhet minskade med
0,8 procent.
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Under den senaste tremånadersperioden (maj–juli)
2020 minskade det säsongrensade produktionsvärdet med
3,3 procent jämfört med föregående tremånadersperiod
(februari–april). Under de första sju månaderna 2020 minskade produktionsvärdet i kalenderkorrigerade tal med 4,4
procent jämfört med samma period föregående år.
Industrin fortsatte uppåt
Tendensen till ökad produktion som har synts inom industrisektorn sedan i maj fortsatte även i juli, med en uppgång
på 3,4 procent, säsongrensat och jämfört med föregående
månad. En majoritet av industrins delbranscher uppvisade
positiva utvecklingstal på månadsbasis. Framförallt annan
tillverkningsindustri och annan transportmedelsindustri
utvecklades starkt, med uppgångar på 54,1 respektive 23,4
procent jämfört med juni. I årstakt och kalenderkorrigerade
tal var bilden den motsatta, då en klar majoritet av alla
delbranscher uppvisade negativa utvecklingstal. Störst
minskning uppvisade möbelindustrin som minskade med
25,5 procent jämfört med juli 2019. Även i årstakt var det
annan tillverkningsindustri och annan transportmedelsindustri som utvecklades starkast med uppgångar på 52,6
respektive 21,3 procent.
Förändring i procent

Förändring i procent
jul 20/
jun 201)

maj–jul 20/
feb–apr 201)

jul 20/
jul 192)

jan–jul 20/
jan–jul 192)

3,4
–0,8
4,5
3,2

–5,0
1,7
–3,3
–3,3

–6,5
–1,2
–3,5
–4,1

–6,9
–0,3
–4,3
–4,4

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Näringslivets produktionsvärde ligger fortfarande på
en låg nivå sedan coronapandemins start, med fortsatta
nedgångar i årstakt. I kalenderkorrigerade tal jämfört med
juli 2019 minskade produktionsvärdet med 4,1 procent
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Produktion inom industrin

Produktion i näringslivet

Industri
Bygg
Tjänster
Näringslivet totalt

där den sektor som minskade mest var industrin med
en tillbakagång på 6,5 procent. Tjänstesektorn minskade
med 3,5 procent medan byggverksamhet minskade med
1,2 procent.

jul 20/
jun 201)

maj–jul 20/
feb–apr 201)

Trävaruindustri, ej möbler –18,0
Massa och papper
–0,4
Grafisk industri
13,3
Kemisk industri o läkem. –10,6
Stål- och metallverk
–9,1
Metallvaruindustri
–7,7
Elektronikindustri
11,8
Maskinindustri
4,1
Industri för motorfordon
15,7
Industrin totalt
3,4

–2,4
–7,3
–8,5
–7,4
–11,7
–11,4
–7,2
–6,9
–2,7
–5,0

jul 20/
jul 192)

jan–jul 20/
jan–jul 192)

–10,1
–7,5
7,1
1,2
–23,3
–20,2
–5,7
–11,6
–15,2
–6,5

2,3
–1,4
–11,1
16,7
–10,3
–12,3
–7,6
–14,0
–26,1
–6,9

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat
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Kemi- och läkemedelsindustrin minskade med 10,6
procent i juli jämfört med juni i säsongrensade tal, efter
en nästan lika stor ökning månaden innan. I årstakt ökade
branschen med 1,2 procent jämfört med juli 2019 i kalenderkorrigerade tal.
Produktion inom industrin (PVI)

Säsongrensade månadsvärden. Index 2015=100
170

remot uppvisade ökningar både i månadstakt och i årstakt.
Hotell- och restaurangbranschen fortsatte att stiga i
juli, med en ökning på 41,5 procent jämfört med juni i
säsongrensade tal. Årstakten var fortfarande negativ trots
de senaste månadernas uppgångar, där nedgången var
15,3 procent i kalenderkorrigerade siffror. Det var dock
en mildare nedgång än i juni då branschen backade med
38,5 procent i årstakt.
Produktion inom tjänstesektorn (PVI)
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För tredje månaden i rad ökade produktionen inom
motorfordonsindustrin, med en uppgång på 15,7 procent
i juli, säsongrensat och jämfört med juni. Branschen har
haft starka utvecklingstal i månadstakt efter en mycket
kraftig nedgång i april. I årstakt är branschen dock ännu
inte helt återhämtad och i juli var produktionen inom
motorfordonsindustrin 15,2 procent lägre jämfört med juli
2019, i kalenderkorrigerade tal.
Positiv utveckling för tjänstesektorn
Även inom tjänstesektorn har produktionen ökat de senaste
månaderna. En klar majoritet av delbranscherna uppvisade positiva utvecklingstal i juli jämfört med föregående
månad. Mätt i årstakt minskade dock produktionen för en
övervägande del av tjänstebranscherna.

Förändring i procent

Motorhandel
Partihandel
Detaljhandel
Transp. o magasinering
Hotell o restaurang
Informat. o kommunikat.
Fastighetsverksamhet
Företagstjänster
Tjänstebranscher totalt

maj–jul 20/
feb–apr 201)

8,7
2,3
2,4
6,5
41,5
3,6
0,0
8,8
4,5

–3,6
–3,5
0,0
–10,6
–17,2
0,1
–0,9
–4,6
–3,3

jul 20/
jul 192)

jan–jul 20/
jan–jul 192)

–3,1
–5,0
1,4
–18,5
–15,3
3,6
1,4
–1,1
–3,5

–11,1
–4,6
–0,5
–13,7
–26,3
0,9
2,8
–5,5
–4,3

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Inom handeln syntes fortsatta uppgångar i månadstakt,
där totala aggregatet för handeln steg med 3,4 procent
jämfört med juni, i säsongrensade tal. Jämfört med juli
föregående år var det dock en nedgång med 2,8 procent
efter kalenderkorrigering. Inom aggregatet uppvisade både
handeln med motorfordon samt partihandeln samma
mönster, med uppgångar på månadsbasis i juli men nedgångar jämfört med juli föregående år. Detaljhandeln däStatistiska centralbyrån
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Transport och magasinering är ett branschaggregat som
har drabbats hårt av coronakrisen, då den innehåller bland
annat passagerartransport som minskat kraftigt i spåren
av pandemin. Utvecklingen har varit negativ ända sedan
februari, men i juli vände utvecklingen och branschen
steg med 6,5 procent jämfört juni, i säsongrensade siffror.
I jämförelse med juli föregående år var utvecklingen dock
fortfarande negativ med en minskning på 18,5 procent, i
kalenderkorrigerade tal.

Industrins orderingång
Senaste uppgift: juli 2020
Källa: SCB:s orderingång och omsättningsstatistik

Produktion inom tjänstesektorn
jul 20/
jun 201)

Hotell och
restaurang

Total tjänsteproduktion

Linn Hedman

Ökad orderingång i juli
Industrins totala orderingång ökade 5,5 procent i juli
jämfört med juni, i säsongrensade tal. Hemmamarknaden
ökade med 2,7 procent och exportmarknaden ökade med
7,2 procent. Det är tredje månaden i rad med en positiv
utveckling.
På årsbasis minskade orderingången för den totala
marknaden med 6,4 procent, efter kalenderkorrigering.
Hemmamarknaden minskade med 4,8 procent och exportmarknaden minskade med 7,6 procent jämfört med
juli i fjol.
Hittills i år har industrins totala orderingång minskat
8,1 procent jämfört med samma period i fjol i kalenderkorrigerade tal. Exportmarknaden minskade med 9,0 procent
medan hemmamarknaden minskade med 6,5 procent.
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Industrins orderingång

Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
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Stor ökning för annan transportmedelsindustri
En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Den största
ökningen återfanns inom annan transportmedelsindustri
som ökade med 331,6 procent säsongrensat jämfört med
juni. Ökningen kommer efter en stor nedgång i maj. Det
ska påpekas att branschen karaktäriseras av slagiga utvecklingar. Även grafisk industri ökade, branschen hade
23,5 procent högre orderingång i juli jämfört med juni.
Den största minskningen återfanns inom trävaruindustrin som minskade med 14,4 procent jämfört med
juni. Även metallvaruindustrin minskade med 5,9 procent
jämfört med juni.
Orderingång och omsättning
Förändring i procent
jul 20/
jun 201)

jul 20/
jul 192)

jan–jul 20/
jan–jul 192)

Orderingång
Hemmamarknad
Exportmarknad
Totalt

3
7
6

–5
–8
–6

–7
–9
–8

Omsättning
Hemmamarknad
Exportmarknad
Totalt

–3
5
2

–11
–10
–10

–7
–9
–8

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Fortsatt breda nedgångar på årsbasis
En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling på årsbasis. Den största minskningen på årsbasis
återfanns inom textilindustrin som backade 26,6 procent
jämfört med juli 2019, kalenderkorrigerat. Hemmamarknaden backade med 24,2 procent och exportmarknaden
med 29,2 procent. Motorfordonsindustrin minskade med
19,4 procent jämfört med juli i fjol.
Ett fåtal branscher uppvisade en ökning jämfört med
juli i fjol, däribland industrin för elapparatur och kemioch läkemedelsindustrin. Branscherna ökade med 28,4
respektive 8,2 procent, kalenderkorrigerat. Ökningarna

6

återfanns både på hemma- och exportmarknaden i båda
delbranscherna.
Negativ ackumulerad årsutveckling
Ackumulerat hittills under året, januari–juli, har den totala orderingången totalt sett minskat med 8,1 procent, i
kalenderkorrigerade tal. Både hemmamarknaden och exportmarknaden uppvisade en minskning, med 6,5 procent
respektive 9,0 procent.
Svagast ackumulerad årsutveckling återfanns inom
motorfordonsindustrin med en minskning på 23,8 procent jämfört med samma period föregående år. Starkast
ackumulerad årsutveckling uppvisades i branschen för
kemi-och läkemedelsindustrin med en ökning på 18,4
procent jämfört med samma period förra året.

BYGGMARKNAD
Negativ syn på orderstockarnas storlek
Till skillnad från övriga sektorer föll konfidensindikatorn
för bygg- och anläggningsverksamhet i september, från
93,9 till 89,5 enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Nedgången förklaras av husbyggarnas mer
negativa omdömen om orderstockarnas storlek och mer
pessimistiska anställningsplaner. Anläggningsbyggarna
blev däremot något mindre negativt inställda jämfört med
föregående månad.
Företagen rapporterar sammantaget om ett minskat
byggande, men inte i lika stor omfattning som de gjorde i
augusti. Företagen har däremot blivit mer pessimistiska om
byggandet på tre månaders sikt. Orderstockarna uppges
ha minskat de senaste månaderna och förväntningarna på
utvecklingen av dessa är mycket pessimistiska.
Antalet anställda rapporteras ha minskat och det är
jämförelsevis många företag som uppger att de planerar
att ytterligare minska på personalen kommande månader.
Anställningsplanerna är betydligt mer pessimistiska bland
husbyggarna jämfört med företagen inom anläggningsverksamhet.
Det är i princip inga företag som anger brist på arbetskraft som det främsta hindret för ett ökat byggande.
Liksom tidigare är det otillräcklig efterfrågan som uppges
vara det främsta produktionshindret.
Anbudspriserna uppges ha minskat och även på tre
månaders sikt tror företagen på fallande priser.

Byggkostnader
Senaste uppgift: augusti 2020
Källa: SCB:s faktorprisindex för flerbostadshus

Ökade byggkostnader
De totala lönekostnaderna i faktorprisindex för flerbostadshus har sedan april påverkats relativt mycket av olika
Coronarelaterade åtgärder. Årsförändringen i faktorpriserna
totalt var 0,6 procent i augusti och har ökat snabbt sedan
i juni då motsvarande förändring var –3,0 procent (–0,1
procent i juli).
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Från augusti ersätter staten arbetsgivarna enbart för
högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt,
vilket påverkade faktorprisindex uppåt. Från april till juni
påverkade den tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften
faktorpriserna kraftigt nedåt vilket statens ersättningar
för hela sjuklönekostnaden från juni till juli också gjorde.
Lönekostnader utgör sammantaget cirka 40 procent av de
totala byggkostnaderna.
Faktorprisindex steg i augusti
Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,7 procent
mellan juli och augusti 2020. Under motsvarande period
förra året var faktorprisindex oförändrat. Entreprenörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av
faktorprisindex, ökade med 0,8 procent. Denna ökning
kan till stor del förklaras av att staten inte längre ersätter
arbetsgivarna för hela sjuklönekostnaden. Entreprenörernas
lönekostnader steg med 2,8 procent och omkostnaderna,
där lönekostnader också ingår, ökade med 0,7 procent.
Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och
elkraft sjönk sammantaget med 0,3 procent. Det berodde
mestadels på att kostnaderna för dieselolja minskade med
1,4 procent. Maskinkostnaderna var oförändrade.
Byggmaterialkostnaderna sjönk med 0,2 procent.
Minskningen berodde främst på att kostnaderna för järnoch stål inklusive armeringsstål samt betongvaror föll.
Under den senaste månaden ökade byggherrekostnaderna med 0,3 procent. Byggherrekostnaderna utgörs av
ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering
och centrala administrationskostnader.
Faktorprisindex för flerbostadshus
Förändring i procent
Entreprenadkostnader
Byggmaterial
Löner
Maskiner
Transporter, drivmedel, elkraft
Omkostnader
Byggherrekostnader
Total byggkostnad

aug 20/jul 20

aug 20/aug 19

0,8
–0,2
2,8
0,0
–0,3
0,7
0,3

–0,1
0,3
0,0
0,5
–4,7
0,1
3,8

0,7

0,6

Byggkostnaderna ökade med 0,6 procent på ett år
Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,6 procent
mellan augusti 2019 och augusti 2020, vilket framförallt
förklaras av högre byggherrekostnader. Byggherrekostnaderna steg med 3,8 procent, vilket påverkade faktorprisindex
uppåt med 0,7 procentenheter. Ökningen beror främst på
ökade räntekostnader. Entreprenörernas kostnader föll
med 0,1 procent i augusti, vilket påverkade faktorprisindex
nedåt med 0,1 procentenheter.
I augusti var entreprenörernas lönekostnader nästan
oförändrade på årsbasis. Under perioden april till juli har
årstakten för lönekostnader varit negativ till följd av Coronarelaterade åtgärder.
Mellan augusti 2019 och augusti 2020 sjönk entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel
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och elkraft medan omkostnaderna samt kostnaderna för
maskiner och byggmaterial ökade. Inom byggmaterialgruppen steg kostnaderna för vitvaror och material för
målning mest.

HANDEL OCH
KONSUMTION
I augusti sjönk försäljningen något jämfört med månaden
innan, men detaljhandeln har ändå återhämtat sig väl under
sommaren och omsättningen är i princip tillbaka på samma
nivå som innan coronapandemin fick fäste. I augusti ökade
livsmedelshandeln medan sällanköpshandeln minskade,
där tendensen var densamma som tidigare under pandemin med kraftigt minskad försäljning av kläder och skor
samtidigt som elektronik-, postorderhandeln och järn- och
bygghandeln fortsatte att visa stark tillväxt.
Hushållskonsumtionen fortsatte återhämtningen i juli
och ökade för tredje månaden i rad. Konsumtionen har
dock, till skillnad från detaljhandeln, en bit kvar till förra
årets nivå. Under sommaren har hushållen lagt betydligt
mer pengar på hotell- och restaurangbesök än under våren,
även om nivån fortfarande är lägre än förra året.
Även nyregistreringarna av personbilar ökade i augusti
för tredje månaden i följd. Jämfört med året innan var det
dock en minskning. Bilförsäljningen har visat stora rörelser under året, vilket inte bara beror på coronapandemin
utan även av skärpta fordonsskatteregler som infördes
vid årsskiftet.

Detaljhandel
Senaste uppgift: augusti 2020
Källa: SCB:s detaljhandelsindex

Liten nedgång för detaljhandeln i augusti
Efter att ha ökat tre månader i följd sjönk detaljhandelns
försäljning i augusti med 0,3 procent, i säsongrensade tal
och jämfört med i juli. Även om en nedgång registrerades
i augusti är det tydligt att det gått bättre för detaljhandeln
under sommaren än under våren. Försäljningsvolymen
var nämligen 2,2 procent högre under juni till augusti än
tremånadersperioden innan, från mars till maj.
Detaljhandeln delas upp i dagligvaruhandeln, som
främst består av livsmedelshandeln, samt i sällanköpshandeln som utgörs av den specialiserade butikshandeln.
I augusti ökade dagligvaruhandelns försäljning med 2,7
procent medan sällanköpshandeln sjönk med 1,5 procent.
De två delbranscherna har haft olika utvecklingsmönster
under pandemin. Inledningsvis ledde hushållens livsmedelsbunkrande till att dagligvaruhandeln ökade mycket
kraftigt i mars. Samtidigt rasade sällanköpshandeln när
folk på grund av smittorisken inte längre ville strosa runt
i butiker. Därefter har en viss stabilisering skett inom
både dagligvaru- och sällanköpshandeln och de två delbranscherna är nu i princip tillbaka på samma omsättning
som de hade i februari, innan pandemin tog fart.
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Detaljhandel

Total försäljningsvolym inom detaljhandeln
Index 2015=100

Försäljningsvolym inom detaljhandeln. Kalenderkorrigerad volymförändring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
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Ökad försäljning i årstakt
Jämfört med i augusti förra året ökade den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen med 3,0 procent. Sällanköpshandeln ökade med 3,1 procent och dagligvaruhandeln med 1,6
procent. Sett till olika branscher inom sällanköpshandeln
är tendensen densamma som tidigare i år. Försäljningen
av kläder och skor fortsätter, tillsammans med guldsmedhandeln, att utvecklas mycket svagt. Och branscherna som
gått bra tidigare månader under pandemin; elektronik-,
postorderhandeln (vars försäljning till största del sker via
internet) och järn- och bygghandeln visade återigen en stark
tillväxt i årstakt. Även heminredningshandeln noterade en
gynnsam utveckling i augusti.
Försäljningsvolym inom detaljhandeln

Säsongrensade månadsdata. Index 2015=100
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Hushållens konsumtion
Senaste uppgift: juli 2020
Källa: Hushållens konsumtionsindikator
Thorsten Holzer

Konsumtionen ökade för tredje månaden i rad
Hushållens konsumtion ökade med 3,0 procent i juli jämfört med juni, säsongrensat och mätt i fasta priser. Därmed ökade konsumtionen för tredje månaden i rad efter
uppgångar i både maj (1,9 procent) och juni (3,8 procent).
På årsbasis minskade konsumtionen med 3,7 procent i
kalenderkorrigerade tal. Under den senaste tremånadersperioden, maj-juli 2020, minskade konsumtionen med 6,7
procent, i kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma
period ett år tidigare.
Hushållens konsumtionsindikator
Säsongrensade månadsdata
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Kraftigt minskad klädförsäljning hittills i år
Hittills i år, januari–augusti, har detaljhandelns omsättning
varit 2,2 procent högre än motsvarande månader förra året.
Försäljningen inom sällanköpshandeln har ökat med 2,6
procent medan dagligvaruhandeln stigit med 0,3 procent.
De branscher som har missgynnats mest av coronapandemin är klädhandeln och skohandeln, som båda har backat
med över 20 procent hittills i år. Det har även gått trögt
för optikerna, leksakshandeln samt guldsmedshandeln.
Tvärtom har handeln med järn- och byggvaror, elektronik
samt postorderhandeln ökat kraftigt under pandemin.
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Restauranger och hotell återhämtar sig
En branschgrupp som har drabbats hårt i spåren av coStatistiska centralbyrån
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ronapandemin är restauranger, caféer, hotell och annan
övernattningsservice. Från mars till juni minskade denna
typ av konsumtion med mellan 30–45 procent jämfört med
motsvarande månad förra året, mätt i fastprisberäknade
och kalenderkorrigerade tal. I juli, när många hushåll hade
semester och bland annat resor inom Sverige åter var
tillåtet, var nedgången mildare och konsumtionen sjönk
med 12,2 procent.
Sett till den säsongrensade månadsutvecklingen märks
en återhämtning för hotell och restauranger under sommaren med kraftiga uppgångar både i juni och juli på 25,3
respektive 32,7 procent. Hela nedgången har dock inte
återhämtats och i juli var nivån drygt 14 procent lägre än
i februari i år.
En annan bransch som har haft det tufft under krisen
är rekreation och kultur. I juli noterades dock den minsta
nedgången på årsbasis sedan mars, vilket ändå pekar på
en viss förbättring. Jämfört med juli i fjol var nedgången 3,7
procent, fastprisberäknat och kalenderkorrigerat. I maj och
juni låg årsutvecklingen på –8,5 respektive –9,9 procent.
Den säsongrensade månadsutvecklingen var 2,0 procent.
Hushållskonsumtion
Hushållens konsumtionsutgifter. Kalenderkorrigerad volymförändring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
jul
2020

jan–jul
2020

Detaljhandel, mest livsmedel
0,5
Beklädnadshandel
–22,5
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
1,2
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7,0
Transporter och detaljhandel med och
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–13,2
Post- och telekommunikation
–2,1
Rekreation och kultur
–3,7
Hotell och restaurang
–12,2
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8,4

0,9
–22,3
1,0
1,4

		

Hushållens konsumtionsutgifter
(exklusive utlandsposter)

–3,7

–14,3
2,1
–5,8
–23,4
0,6
–4,9

Positivt bidrag från boendeposten
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning var den branschgrupp som lämnade det största positiva bidraget till den
totala konsumtionen i juli. Utgifterna ökade med 1,3 procent
i fasta priser (ej kalenderkorrigerat) vilket gav ett bidrag
på 0,4 procentenheter.
Det största negativa bidraget stod transporter och
motorfordon för. Gruppen minskade med 12,6 procent på
årsbasis och lämnade ett bidrag på –2,0 procentenheter.

Personbilar och lastbilar
Senaste uppgift: augusti 2020
Källa: Trafikanalys och SCB:s fordonsstatistik

Återhämtning för registreringarna av personbilar
I augusti steg nyregistreringarna av personbilar med drygt
3 procent, säsongrensat och jämfört med månaden innan.
Det var tredje månaden i rad med uppgång efter kraftiga
ökningar i både juni och juli. Nyregistreringarna av perStatistiska centralbyrån

sonbilar har visat stora rörelser under året, dels till följd
av de skärpta fordonsskattereglerna vid årsskiftet och de
senaste månaderna till följd av coronapandemin. Sett till
utvecklingen sedan mars och början på krisen så liknar
det ett tydligt V, med kraftiga fall de första månaderna
som följdes av en snabb återhämtning under sommaren.
I augusti var nyregistreringarna tillbaka på samma nivå
som innan coronakrisen.
Nyregistrerade personbilar
Säsongrensade månadsdata
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

I faktiska tal registrerades 26 545 personbilar i augusti.
Det var i jämförelse med samma månad i fjol en minskning
med nästan 13 procent. I juli var nedgången knappt 5 procent i årstakt. Sammantaget för perioden januari–augusti
har nyregistreringarna minskat med knappt 21 procent,
jämfört med samma period förra året. Det är framförallt
bensin- och dieselbilar som har minskat kraftigt.
Lastbilsregistreringarna ökade i augusti
Även lastbilsregistreringarna har ökat de senaste månaderna. Precis som för personbilarna var det en stor påverkan
vid årsskiftet på grund av ändrade skatteregler. Däremot
har effekten av coronakrisen inte varit lika tydlig som för
personbilsregistreringarna. Sedan juni har utvecklingen
varit positiv på månadsbasis och i augusti var uppgången
knappt 16 procent i säsongrensade tal.
Nyregistrerade lastbilar
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar
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På årsbasis är bilden annorlunda och lastbilsregistreringarna har minskat kraftigt varje månad hittills i år. Det
är framförallt en effekt av bonus-malus-systemet. I faktiska
tal registrerades 3 444 lastbilar i augusti. Det var en minskning med nästan 47 procent jämfört med augusti 2019.

UTRIKESHANDEL
Sedan coronapandemin bröt ut så har utrikeshandeln med
varor sjunkit till en lägre nivå. Det gäller såväl exporten som
importen. Trenden visar på en svag uppgång för både export
och import de senaste månaderna. Handelsnettot har varit
positivt under årets sju första månader men i augusti var
det för första gången i år högre import än export. Jämför
man mot fjolåret så var det även då en klart positiv trend
för handelsnettot under januari–juli men sedan kom en
nedgång i augusti. Under de avslutande månaderna 2019
var varuexporten ungefär lika stor som varuimporten.

fjolåret. Exporten till Kina, som är Sveriges sjätte största
exportmarknad, har ökat kraftigt under året trots pandemin.
Bilden är liknande vad gäller importen. Tyskland är
fortsatt den klart största importmarknaden men volymen
har minskat med ungefär 10 procent jämfört med fjolåret.
Ännu mer har importen från Finland minskat. Även importen av kinesiska produkter har minskat något. Av Sveriges
stora handelspartners är det endast från Norge och USA
som importen har ökat.

Handelsnetto
Senaste uppgift: augusti 2020
Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik

Handelsnettot –1,6 miljarder kronor i augusti
Utrikeshandeln med varor gav ett underskott på –1,6
miljarder kronor under augusti 2020, enligt preliminära
beräkningar. För augusti 2019 var det ett underskott på
5,4 miljarder kronor.

Sveriges största exportmarknader

Export och import av varor samt handelsnetto

		Värde mkr		 Andel Förändr
Land
2020		2019
% 20/19
jan–jul		jan–jul		
%
Tyskland
Norge
USA
Danmark
Finland
Kina
Nederländerna
Storbritannien
Frankrike
Belgien
Polen
Italien

87 462		 96 922
85 015		 91 657
72 097		 69 515
60 342		 59 828
56 702		 60 682
50 200		 41 375
41 135		 47 711
40 007		 50 230
33 157		 37 213
27 573		 36 179
26 400		 29 308
22 590		 25 373

10,6
10,3
8,8
7,3
6,9
6,1
5,0
4,9
4,0
3,4
3,2
2,7

–10
–7
4
1
–7
21
–14
–20
–11
–24
–10
–11

		Värde mkr		 Andel Förändr
Land
2020		 2019
% 20/19
jan–jul		jan–jul		
%
139 632		154 756
76 122		 75 426
74 225		 79 522
52 656		 57 125
41 770		 44 119
35 036		 42 113
34 975		 36 075
33 913		 39 591
33 846		 38 970
28 333		 33 673
26 804		 29 586
24 148		 22 144

18,0
9,8
9,6
6,8
5,4
4,5
4,5
4,4
4,4
3,6
3,5
3,1

–10
1
–7
–8
–5
–17
–3
–14
–13
–16
–9
9

Exportvolymen minskade med ungefär 8 procent under
perioden januari–juli jämfört med motsvarande period i
fjol. Under samma period minskade importvolymen med
10 procent. Tyskland är fortsatt den största exportmarknaden, tätt följt av Norge. I båda dessa länder har dock
exportvolymerna minskat markant. För trean på listan,
USA, har däremot exportvolymen ökat något jämfört med
10
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Varuexportens värde under augusti uppgick till 104,0
miljarder kronor, och varuimporten till 105,6 miljarder.
Motsvarande värden för augusti 2019 var 113,7 miljarder
kronor för varuexporten och 119,1 miljarder för varuimporten. Varuexporten har därmed minskat i värde med 9
procent, och varuimporten har minskat med 11 procent
jämfört med augusti 2019. Det var en vardag färre i augusti
2020 än i augusti 2019.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott
på 12,1 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 13,7 miljarder. Storbritannien är från och med
februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår
istället i gruppen Övriga länder.
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 3,6 miljarder kronor för augusti, och ett överskott
på 4,0 miljarder kronor för juli. För juni var motsvarande
värde ett överskott på 4,5 miljarder kronor.
Hittills under året har värdet för varuexporten minskat
med 8 procent, och varuimporten minskat med 10 procent
jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuex-
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portvärdet under denna period uppgick till 925,8 miljarder
kronor, och varuimportvärdet till 882,2 miljarder. Handelsnettot för januari–augusti 2020 gav därmed ett överskott
på 43,6 miljarder kronor. För motsvarande period för ett
år sedan noterades ett överskott på 19,6 miljarder kronor.
Sveriges handelsnetto

Ackumulerade månadsvärden från årets början.
Miljarder kronor. Löpande priser
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Priserna för biluthyrning vände nedåt
KPIF sjönk med 0,1 procent från juli till augusti. Under
motsvarande period 2019 sjönk KPIF med 0,4 procent.
Lägre priser för transport bidrog till den negativa månadsförändringen i augusti. Inom gruppen transport var
det framförallt prissänkningar på biluthyrning och transporttjänster. Priserna på biluthyrning vände nedåt efter
de senaste månadernas starka uppgångar. Lägre priser
på paketresor och livsmedel bidrog också till den negativa
månadsförändringen.
Prisnedgångarna motverkades främst av prisuppgångar
på el, kläder och skor samt diverse varor och tjänster. Priserna på kläder och skor ökade i augusti, men i mindre
omfattning än säsongsnormalt.
Konsumentprisernas utveckling
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Något högre inflationstakt i augusti
I spåren av coronakrisen föll inflationstakten kraftigt i april
och var då nere på minus. Därefter följde två månader med
uppgång innan inflationstakten sjönk tillbaka något i juli.
I augusti steg åter inflationstakten.
Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med
fast ränta) var 0,7 procent i augusti 2020. Det är en uppgång
från juli då inflationstakten var 0,5 procent. Månadsförändringen från juli till augusti var –0,1 procent.
Inflationstakten

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
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Senaste uppgift: augusti 2020
Källa: SCB:s konsumentprisindex
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Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar
Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero
på säsong eller vara tillfälliga. Transportpriserna sjönk mer
i augusti i år jämfört med de två senaste åren, vilket innebar en större negativ påverkan på KPIF. För biluthyrning
specifikt sjönk priserna betydligt mer än vanligt. I augusti
gick även priserna ned för livsmedel och paketresor, men
inte med lika mycket som de gjorde under samma period
förra året.
Elpriserna brukar öka något mellan juli och augusti,
men uppgången var betydligt större i år jämfört med
samma period 2018 och 2019. Även priserna för kläder
och skor brukar öka i augusti, vilket är säsongsnormalt
efter sommarreor. Bidraget till KPIF var dock inte lika stort
som tidigare år.
Högre livsmedelspriser drog upp inflationen
Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i
KPIF under de senaste 12 månaderna, var 0,7 procent i
augusti 2020. Detta är en uppgång från juli då inflationstakten var 0,5 procent.
Det var framförallt prishöjningar för livsmedel och alkoholfria drycker som påverkade KPIF-inflationen i augusti.
Högre priser för restauranger, diverse varor och tjänster
samt nyttjande av egnahem och avgifter för hyres- och
bostadsrätt påverkade också inflationen uppåt.
Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre pri-
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Vikande arbetsmarknad för unga
De senaste åren har arbetsmarknaden varit stabil för personer i
åldern 15–24 år, men i spåren av coronakrisen syns trendbrott
i statistiken med minskad sysselsättning och ökad arbetslöshet
bland unga. Det är framför allt de med tidsbegränsad anställning som drabbats, en anställningsform som är vanlig bland
just unga personer.
Stor minskning av ungas sysselsättning
Sedan 2015 och fram till och med februari i år låg sysselsättningsgraden på knappt 45 procent bland personer
i åldern 15–24 år1. I mars bröt pandemin ut i Sverige och
sysselsättningsgraden bland unga minskade till knappt
40 procent. I augusti hade den minskat ytterligare, till 37
procent. När gruppen unga delas upp i en yngre och en
äldre halva visar statistiken att det är de yngre, personer
i åldern 15–19 år, som påverkats relativt sett mest. Bland
dem uppgick sysselsättningsgraden under augusti till 19,0
procent, en minskning med 6,2 procentenheter jämfört
med februari månad då effekterna av covid-19 ännu inte
var synliga på den svenska arbetsmarknaden. I den äldre
gruppen, som har en betydligt högre sysselsättningsgrad,
minskade andelen sysselsatta under samma period med
6,7 procentenheter till 54,7 procent. En nedgång i sysselsättningsgraden noteras även för hela befolkningen i
åldern 15–74 år, från 68,5 procent i februari till 66,5 procent
i augusti.
Sysselsättningsgrad
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Många unga arbetslösa
Även i arbetslösheten syns tydliga effekter av coronakrisen.
Bland unga i åldern 15–24 år ökade arbetslösheten markant
från 19,9 procent i februari till 28,4 procent i augusti. Tonåringarna (15–19 år) drabbades av en uppgång med 11,8

procentenheter till 43,0 procent. I åldersgruppen 20–24
år ökade arbetslösheten med 7,2 procentenheter till 21,5
procent. Även den totala arbetslösheten för de i åldern
15–74 år ökade, från 7,1 till 9,3 procent.
Relativ arbetslöshet
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En viktig förklaring till varför en stor andel unga blivit
arbetslösa är att många av dem brukar arbeta i branscher
som har drabbats hårt av pandemin. Under våren minskade
antalet unga sysselsatta främst inom Hotell och restaurang,
Tillverkning av verkstadsvaror samt Personliga och kulturella tjänster. Ungdomarna har inte i samma utsträckning
som tidigare år kunnat få tag på extrajobb. Detsamma gäller
för sommarjobb, som en följd av de minskade behoven av
säsongsarbetare och semestervikarier.
Färre tidsbegränsat anställda
Tidsbegränsade anställningar avser anställningar som
gäller under en begränsad tid och innefattar flera olika
anställningsformer, till exempel vikariat, provanställning
och säsongsarbete. En anledning till att de unga drabbats
särskilt hårt i samband med coronakrisen är att de i större
utsträckning än i andra åldrar har tidsbegränsade anställningar. I samband med konjunkturnedgångar är det vanligt
att arbetsgivarna i första hand drar ned på tidsbegränsade
anställningar när behovet av att ta in extrapersonal minskar.
Detta innebär också att befintliga tidsbegränsade anställningar inte förlängs.
Av de 489 000 ungdomar i åldern 15–24 år som var
anställda under februari 2020 hade 263 000 personer, eller
54 procent, en tidsbegränsad anställning. För de i övriga
åldrar, dvs. de som är 25–74 år, uppgick andelen anställda
med en tidsbegränsad anställning till 12 procent under
samma månad.

1 I artikeln används genomgående säsongrensade och utjämnade värden
om inget annat anges.
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Det totala antalet tidsbegränsat anställda i åldern 15–74
år minskade med 101 000 personer till 663 000 personer
mellan februari och augusti 2020. I åldersgruppen 15–24
år minskade antalet tidsbegränsat anställda med 50 000
personer till 213 000 personer. Åldersgruppen 15–24 år
står därmed för hälften av den minskning i tidsbegränsat
anställda som skett under perioden.
Tidsbegränsat anställda

Tusental. Säsongrensade och utjämnade månadsvärden
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Definition av sysselsatta
Personer som arbetat (minst en timme) under referensveckan
som avlönade arbetstagare, egna företagare eller oavlönade
medhjälpare i företag tillhörande en medlem av samma
hushåll. Alternativt hade arbete enligt ovan men var frånvarande från det arbetet.
Definition av arbetslösa
Personer som var utan arbete under mätveckan men som
sökt arbete under de senaste fyra veckorna (mätveckan och
tre veckor bakåt) och kunde arbeta mätveckan eller börja
inom 14 dagar från mätveckans slut. Arbetslösa omfattar
även personer som har fått ett arbete som börjar inom tre
månader, förutsatt att de skulle ha kunnat arbeta mätveckan
eller börja inom 14 dagar från mätveckans slut.
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Faktaruta
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) beskriver utvecklingen
på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år.
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Ökning av antalet latent arbetssökande
Latent arbetssökande kallas personer som vill och kan
arbeta, men som inte sökt arbete de senaste fyra veckorna och därför inte räknas som arbetslösa. Antalet latent arbetssökande har enligt originaldata legat närmare
75 000–80 000 sedan augusti 2019 och fram till och med
april 2020. Jämfört med 2019 har antalet ökat markant
under sommarmånaderna. I juli i år var 132 000 unga
latent arbetssökande.

Säsongrensade och utjämnade data
De flesta tidsserier i AKU innehåller kraftig säsongsvariation.
För att kunna bedöma utvecklingen behöver sådana serier
säsongrensas. Vid säsongrensningen beräknas säsongrensade
och utjämnade värden som beskriver konjunkturmönstret.
Säsongrensade och utjämnade data tillåter även jämförelser
mellan två godtyckliga tidpunkter.

Torbjörn Aschan och Magda Tordenmalm, AKU

Latent arbetssökande i åldern 15–24 år
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ser på el, drivmedel och teleutrustning. Trots uppgången
mellan juli och augusti är elpriserna alltså fortsatt lägre
jämfört med samma period föregående år.
Konsumentprisernas förändring
Augusti 2020			 Bidrag till
		
Förändring från
förändring
		
Föregående
aug sedan aug
		
månad 2019
20191)
Livsmedel och alkoholfria drycker
Alkoholhaltiga drycker och tobak
Kläder och skor
Boende
Inventarier och hushållsvaror
Hälso- och sjukvård
Transport
Post och telekommunikationer
Rekreation och kultur
Utbildning
Restauranger och logi
Div varor och tjänster

–0,4
0,0
1,4
1,7
0,2
1,0
–2,9
–0,5
–2,2
0,0
0,3
1,1

2,0
1,8
0,8
0,4
2,0
2,1
0,7
–4,6
–1,2
3,3
0,6
3,1

0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
–0,2
–0,1
0,0
0,1
0,2

KPIF totalt

–0,1

0,7

0,7

Priserna i producent-, exportoch importleden
Senaste uppgift: augusti 2020
Källa: SCB:s producentprisindex
Jörgen Fagerlund

1) Procentenheter

Coronapandemins effekter på konsumtionen påverkar beräkningarna
Coronapandemin påverkar samhället på många sätt. Den
har bland annat lett till att svenska konsumenter ställt om
stora delar av sin konsumtion. I vissa fall har butiker och
tjänsteställen stängt och produkterna köpts på annat sätt.
I andra fall har konsumtionen helt upphört. Detta skapar
särskilda svårigheter i beräkningen av Konsumentprisindex
och relaterade mått.
Då vissa tjänster inte har kunnat erbjudas till försäljning
under pandemin, har indexutvecklingen fått beräknas med
hjälp av imputeringar. Index för teaterbiljetter, idrottsevenemang och utrikesresor är exempel som i olika grad
beräknats med imputeringar. Totalt var det 1,2 procent av
korgen som imputerades.
Inflationstakten i olika länder
HIKP

procent

Euroområdet
Tyskland
Frankrike

Export-, import- och producentprisindex

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
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Lägre inflationstakt i EU
HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas
av samtliga länder i EU, samt även av ett par länder utanför
unionen. Måttet har en något mindre täckning jämfört med
14

Fortsatt låga priser i producent- och importled
Prisutvecklingen var negativ för samtliga marknader på
årsbasis. Årstakten för producentprisindex var –4,6 procent
i augusti. Till den negativa årstakten bidrog framförallt lägre
priser på energirelaterade varor som sjönk med 17,3 procent
jämfört samma månad föregående år. Även priserna för
investeringsvaror gick ner på årsbasis, med –1,7 procent.
Detta motverkades samtidigt till viss del av högre priser
på konsumtionsvaror där årsförändringen var 0,2 procent.
Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång var –4,3
procent i augusti. Även månadsförändringen var negativ
och priserna sjönk med 0,1 procent från juli till augusti.
Årstakten för energirelaterade varor är fortsatt negativ, i
augusti var priserna 20 procent lägre än samma månad i
fjol. Detta motverkades till viss del av prisuppgångar för
konsumtionsvaror som ökade med 0,9 procent.
För exportmarknaden var årsförändringen –6,8 procent. Elektricitet och massa hade en prisnedgång på 19,4
respektive 17,1 procent jämfört med augusti 2019. På
importmarknaden var årsförändringen –6,2 procent, där
priset på elektricitet gick ned med 70,5 procent. För hemmamarknaden var årsförändringen –2,2 procent, där priserna
på massa och elektricitet var 15,8 respektive 15,3 procent
lägre jämfört med augusti 2019.
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Storbritannien
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KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens
boendekostnader utelämnas.
Enligt HIKP steg inflationstakten i Sverige från 0,7
procent i juli till 1,0 procent i augusti. För EU som helhet
sjönk inflationen istället, från 0,9 till 0,4 procent. I euroområdet var inflationen till och med negativ i augusti, vilket
även var fallet i Tyskland. I Finland sjönk inflationstakten
i augusti medan den var oförändrad i Danmark.
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Priserna steg på hemmamarknaden
På hemmamarknaden var månadsförändringen positiv
mellan juli och augusti till skillnad från import- och exportmarknaden där månadsförändringarna var negativa. En
del av förklaringen till de negativa månadsförändringarna
på export- och importmarknaden är lägre priser inom ett
flertal produktgrupper till följd av en starkare krona.
Uppgången på hemmamarknaden mellan juli och
augusti beror till största del på en uppgång i priset på
elektricitet och till viss del prisökningar på hållbarhetsbehandlat kött och köttprodukter.
På exportmarknaden var det främst motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar samt övriga maskiner som
bidrog till nedgången. Lägre priser för massa, papper och
papp, kemikalier och kemiska produkter samt järn och
stål samt ferrolegeringar bidrog också till nedgången.
Nedgången motverkades av högre priser på elektricitet.
Prisindex i producent- och importled
Index 2015=100
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talet män uppgick till 2 928 000 och antalet kvinnor till
2 682 000 personer. Det relativa arbetskraftstalet var 74,4
procent. Bland kvinnor var det 72,5 procent och bland
män 76,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var
antalet personer i arbetskraften 628 000, en minskning
med 47 000 jämfört med samma månad föregående år. Det
relativa arbetskraftstalet för ungdomar minskade med 4,0
procentenheter till 54,5 procent.
Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick
antalet personer i arbetskraften till 5 526 000 och arbetskraftstalet uppgick till 73,3 procent. Noterbart är att både
antal och andel i arbetskraften har stabiliserats sedan den
lägsta noteringen under 2020 uppmättes i mars.
Sysselsättningen stabiliserad sedan juni
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 116 000
i augusti 2020, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 422 000 personer och antalet sysselsatta
män uppgick till 2 695 000. Sysselsättningsgraden var 67,9
procent. Bland kvinnor var den 65,4 procent och bland
män var den 70,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24
år uppgick sysselsättningen till 486 000, en minskning
med 79 000 personer, och sysselsättningsgraden uppgick
till 42,2 procent, vilket motsvarar en minskning med 6,8
procentenheter.
Sysselsättningsgrad
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Ålder 15–74 år. Sysselsatta som andel av befolkningen.
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På importmarknaden sjönk priserna främst för datorer,
elektronikvaror och optik, övriga maskiner samt motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar. Lägre priser inom ett
flertal produktgrupper som exempelvis livsmedel, kemikalier och kemiska produkter samt gummi- och plastvaror
bidrog också nedåt. Nedgången motverkades dock av högre
priser på läkemedel och andra farmaceutiska produkter
samt naturgas.
Svarsfrekvensen under augusti månad bedöms inte ha
påverkats av den pågående coronapandemin.

ARBETSMARKNAD
Sysselsättning och
arbetslöshet
Senaste uppgift: augusti 2020
Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar
Simon Nissling

Arbetskraften uppgick till 5 610 000
I augusti 2020 uppgick antalet personer i arbetskraften
i åldern 15–74 år till 5 610 000, icke säsongrensat. An-

Statistiska centralbyrån

68

67

66

0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick
antalet sysselsatta till 5 015 000. Det är en minskning med
141 000, varav 76 000 ungdomar, jämfört med februari
2020, då effekterna av covid-19 ännu inte var synliga på
den svenska arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden var
66,5 procent, en minskning med 1,9 procentenheter jämfört
med februari 2020. Däremot har både sysselsättningen
och sysselsättningsgraden inte fortsatt att minska då det
uppmättes liknande nivåer under juni, juli och augusti.
Färre tidsbegränsat anställda
I augusti 2020 uppgick antalet anställda till 4 617 000
enligt icke säsongrensade data, en minskning med 88 000
jämfört med samma månad ett år tidigare. Antalet fast
anställda uppgick till 3 849 000 och antalet tidsbegrän-
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sat anställda var 768 000 personer. Antalet tidsbegränsat
anställda minskade med 106 000 personer jämfört med
samma månad föregående år. Bland ungdomar i åldern
15–24 år minskade antalet tidsbegränsat anställda med
52 000 personer till 289 000.
Jämfört med februari 2020 visar säsongrensade och
utjämnade data på en minskning av antalet anställda med
142 000 varav 42 000 var fast anställda medan 101 000 var
tidsbegränsat anställda. I likhet med sysselsättningen har
det inte skett några nämnvärda förändringar av antalet
anställda sedan juni.
Arbetade timmar uppmättes som lägst i april
Antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2020 till i genomsnitt 119,8 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade
data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med
3,1 procent jämfört med motsvarande månad året innan.
I Hotell och restaurang minskade antalet arbetade timmar kalenderkorrigerat med 21,8 procent jämfört med
augusti 2019.
Arbetsmarknad

		

Sysselsatta,
1 000-tal
2019
2020

Arbetade timmar/
vecka, 10 000-tal
2019
2020

jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

5 020
5 034
5 030
5 077
5 096
5 055
5 105
5 005
5 057
5 023
5 249
5 101
5 269
5 150
5 166
5 116
5 168		
5 138		
5 140		
5 115		

14 620
13 580
16 500
16 840
16 870
16 170
15 790
14 580
16 710
14 740
15 080
15 640
10 150
9 870
13 040
11 980
17 340		
17 510		
17 020		
14 570		

Arbetslösa
1 000-tal
2019
2020
351
397
424
370
387
407
390
380
332
330
378
329

410
454
389
449
497
557
502
494

Uppgifterna baserar sig på åldersindelningen i AKU, dvs. 15–74 år, och antal
arbetslösa inkluderar heltidsstuderande som sökt och kunnat ta arbete.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick
antalet arbetade timmar till i genomsnitt 146,1 miljoner
timmar per vecka. Jämfört med februari 2020 är det en
minskning med 9,7 miljoner timmar per vecka. Däremot
har minskningen planat ut de senaste månaderna då den
lägsta noteringen under 2020 uppmättes i april.
I samband med AKU för augusti har antalet arbetade
timmar korrigerats för perioden februari till juli 2020. Mer
information finns på SCB:s hemsida.
Personer i arbete uppgick till 3 401 000
Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i
augusti 2020 till 3 401 000, icke säsongrensat. I AKU skattas
antalet personer som varit frånvarade från sin huvudsyssla
hela eller del av veckan efter huvudsakligt frånvaroskäl.
Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick
i augusti 2020 till 1 743 000, icke säsongrensat. Av dessa var
84 000 frånvarande på grund av sjukdom, medan antalet
som var frånvarande hela veckan på grund av arbetsbrist
var 23 000. Antalet personer som var frånvarande på grund
av semester uppgick till 1 392 000.
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Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är det vanligt med frånvaro
under endast en del av veckan. Det totala antalet som var
frånvarande under hela eller del av veckan på grund av
permittering uppgick till 104 000. Uppgiften om antalet
permitterade under augusti månad bör tolkas med viss försiktighet då de personer som omfattas av permittering och
som haft semester under augusti kan ha angett semester
som främsta anledning till frånvaron. Antalet personer som
angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 67 000.
Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i
arbete till 4 212 000, vilket var en minskning med 155 000
jämfört med februari 2020. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick till 802 000. Under 2020
uppmättes den lägsta noteringen av antalet sysselsatta i
arbete under april och har sedan dess ökat med 113 000
personer.
Arbetslösheten var 8,8 procent
I augusti 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74
år till 494 000, icke säsongrensat, en ökning med 114 000
personer jämfört med motsvarande månad föregående år.
Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,8 procent, en ökning med 1,9 procentenheter. Antalet arbetslösa män ökade
med 48 000 till 233 000 och antalet arbetslösa kvinnor ökade
med 66 000 till 260 000. Bland män ökade arbetslöshetstalet
med 1,6 procentenheter till 8,0 procent och bland kvinnor
ökade det med 2,3 procentenheter till 9,7 procent. Antalet
arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 141 000
personer. Det motsvarar en ungdomsarbetslöshet på 22,5
procent, en ökning med 6,3 procentenheter.
Relativ arbetslöshet

Ålder 15–74 år. Inkl. heltidsstuderande som sökt arbete.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden
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För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och
utjämnade data på en ökning av antalet arbetslösa med
116 000 och på en ökning av andelen arbetslösa med 2,1
procentenheter jämfört med februari 2020. I augusti 2020
uppgick antalet arbetslösa till 511 000, vilket motsvarar ett
arbetslöshetstal på 9,3 procent. Bland ungdomar i åldern
15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en
ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med
februari 2020. Antalet arbetslösa ungdomar ökade med
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44 000 till 169 000 personer och arbetslöshetstalet ökade
med 8,5 procentenheter till 28,4 procent.
I likhet med sysselsättningen visar säsongrensade och
utjämnade data att arbetslösheten varit oförändrad sedan
juni 2020.

med juli 2019. Motsvarande index för tjänstemän blir 137,5,
en ökning med 2,5 procent jämfört med juli 2019.

Arbetsförmedlingen: Fler går till jobb eller studier
Antalet inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, som
utgörs av de öppet arbetslösa och sökande i program med
aktivitetsstöd, i åldern 16–64 år, uppgick i slutet av augusti
till 475 000 personer. Det är en ökning med 126 000 jämfört
med motsvarande månad 2019. Under samma period ökade
arbetslöshetsnivån med 2,1 procentenheter och uppgick
till 9,1 procent.
Antalet personer som fick ett arbete i augusti var 28
700, vilket var 8 900 fler än föregående år. Antalet varslade
personer uppgick till 3 800, vilket är en ökning med 2 000
personer jämfört med motsvarande månad förra året.

Nästan hela börsnedgången återhämtad
I september steg kurserna på Stockholmsbörsen med drygt
4 procent jämfört med utgången av augusti. Det var sjätte
månaden i rad med en uppgång vilket betyder att nästan
hela börsnedgången från februari och mars är återhämtad.

Arbetskraftskostnader & löner
Senaste uppgift: juli 2020
Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik

Löneutveckling inom den privata sektorn

Procentuell förändring från motsvarande månad föregående år
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Arbetskostnaden för en arbetare inom utvinning av mineral och tillverkningsindustrin har för juli 2020 beräknats
till 309,18 kronor per timme, vilket ger ett arbetskostnadsindex på 130,8, en förändring med –2,0 procent jämfört med
juli 2019. Arbetskostnaden för en arbetare inom den privata
sektorn totalt har för juli 2020 beräknats till 287,34 kronor
per timme och för tjänstemän inom den privata sektorn till
65 334 kr per månad. Detta ger ett arbetskostnadsindex för
arbetare på 128,8, en minskning med 0,1 procent jämfört
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Den preliminära genomsnittliga timlönen för arbetare var
under juli 2020 174,60 kronor exklusive övertidstillägg och
176,40 kronor inklusive övertidstillägg, vilket är en ökning
med 1,5 respektive 1,1 procent jämfört med juli 2019. Under
juli 2020 var den preliminära genomsnittliga månadslönen
för tjänstemän 41 930 kronor exklusive rörliga tillägg och
42 670 kronor inklusive rörliga tillägg, vilket är en ökning
med 2,2 respektive 1,9 procent jämfört med juli 2019.
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Källa: Affärsvärlden

I USA sjönk däremot börsindexen på månadsbasis för
första gången sedan i mars. New Yorkbörsens Dow Jonesindex backade med drygt 2 procent medan Nasdaqbörsen
sjönk med 5 procent jämfört med slutkurserna den sista
augusti. Dow Jones har ännu en bit kvar till toppnoteringen
i mitten av februari medan Nasdaq redan i början av juni
hade återhämtat fallet. Nasdaqbörsen innehåller många
teknikföretag som gynnats av pandemin i och med att den
digitala utvecklingen snabbats på. Trots att det var en liten
nedgång i september så låg indexet ungefär 63 procent
högre än när det var som lägst i mars.
Även på börserna i Frankfurt och London sjönk kurserna något i september. I Frankfurt har börsen haft en
positiv trend sedan i mars och en stor del av nedgången
har återhämtats, dock inte hela. I London har utvecklingen
varit svagare. Efter en återhämtningsperiod från slutet av
mars till början av juni pekar trenden åter nedåt. Indexet
FTSE100 låg vid utgången av september cirka 24 procent
lägre än årets toppnotering i mitten av januari.
Det låga ränteläget kvarstår
De låga räntorna ligger kvar och enligt centralbankerna
runt om i världen kommer de att göra det under lång tid
framöver. Riksbanken beslutade exempelvis att lämna
reporäntan oförändrad på noll procent vid sitt möte i
september och enligt räntebanan kommer den ligga kvar
där i flera år framåt.
Genomsnittsräntan på en tremånaders statsskuldväxel
var i september –0,13 procent, en räntepunkt lägre än i
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augusti. Den amerikanska tremånadersräntan var samtidigt
oförändrad på 0,09 procent.
Korta räntor
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Långa räntan svagt nedåt
Även de långa räntorna är för närvarande negativa i Sverige. Räntan på en tioårig statsobligation var i september i
genomsnitt –0,08 procent, fyra punkter lägre än i augusti.
Även den tyska tioårsräntan sjönk svagt i september då
den låg på –0,49 procent. Den amerikanska tioårsräntan
steg däremot några punkter till 0,68 procent.
Kronan försvagades i september
Den svenska kronan har stärkts en del sedan slutet på mars.
I september blev dock kronan något svagare både mot euron
och mot dollarn. En euro hade genomsnittskursen 10,42
kronor, 11 öre dyrare än i augusti. En dollar handlades för
8,84 kronor, vilket var en uppgång med 12 öre.
Valutakurser

Svenska kronor i förhållande till dollar och euro.
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Totalt sett uppgick utlåningen från MFI till hushåll och
icke-finansiella företag till 6 881 miljarder kronor. Av detta
utgjorde lån till hushåll 63 procent (4 350 miljarder kronor),
och lån till företag 37 procent (2 531 miljarder kronor).
Fortsatt stabila räntor
Ränteläget har varit stabilt de senaste fem åren och denna
trend har fortsatt även i år trots coronapandemin. Den
genomsnittliga räntan på hushållens nya bostadslån var
1,50 procent i augusti. Den rörliga räntan på nya bostadslån
var 1,56 procent. Den genomsnittliga räntan på nya lån
till icke-finansiella företag var 1,67 procent. Den rörliga
räntan för nya lån till icke-finansiella företag uppgick till
1,82 procent.

euro
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2020

Källa: Riksbanken

11

Senaste uppgift: augusti 2020
Källa: SCB:s finansmarknadsstatistik

Lägre tillväxttakt på företagsutlåningen
I augusti 2020 hade de icke-finansiella företagens lån från
monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,9
procent. Efter en ökning under mars och april har tillväxttakten för lån till företag sedan avtagit.
Den årliga tillväxttakten avseende utlåning till hushåll
var 5,2 procent. Tillväxttakten för utlåning till hushåll har
legat på ungefär samma nivå det senaste året. Bostadslånen,
som utgjorde 82 procent av utlåningen till hushållen, hade
en årlig tillväxttakt på 5,3 procent. Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 6,2 procent.

procent

2,5

Utlåning till hushåll och företag

2020

Källa: Riksbanken
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Konjunkturindikatorer för några länder och områden
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Coronapandemin har fått en enorm påverkan i hela världen
och en stor inverkan på människors liv såväl som på ekonomin i samhället. Brasilien är med upp emot fem miljoner
konstaterade covid 19-fall och över 140 000 dödsfall ett av
länderna som drabbats allra hårdast. Endast i USA har fler
dött i sjukdomen.
Brasilien är ett land med rika naturresurser såsom
järnmalm, mineraler och olja. Landets ekonomiska tillväxt
har dock hämmats av bland annat en utbredd korruption
och brist på utbildad arbetskraft, något som också skapat
omfattande klyftor i samhället. År 2014 hamnade Brasilien i en djup lågkonjunktur, vilken delvis hade sin grund
i sjunkande råvarupriser. Efter ett par år med sjunkande
BNP påbörjades en återhämtning och när coronapandemin
slog till hade landets ekonomi haft en uppåtgående trend
i drygt tre års tid. Redan första kvartalet i år noterades en
nedgång, men det stora fallet kom som för många andra
länder under andra kvartalet, då BNP sjönk med nästan
10 procent.
Den djupa svackan som inleddes 2014 slog hårt mot
Brasiliens industrisektor. Återhämtningen för industriproduktionen har gått trögt och betydligt långsammare än
för landets BNP. Läget för industrin förvärrades dessutom
radikalt under våren i samband med coronapandemin då
produktionen störtdök. Under juli och augusti har dock
stora delar av nedgången återhämtats.
Mexikos BNP har, till skillnad från Brasiliens, haft en
uppåtgående utveckling under hela 2010-talet, med en
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årlig tillväxttakt på drygt 2 procent per år. Coronapandemin har dock satt sina spår på ekonomin. Mexiko är, med
drygt 77 000 döda i sjukdomen, också ett av världens värst
drabbade länder mätt i antalet dödsfall. Andra kvartalet
rasade landets BNP och minskade med cirka 17 procent
jämfört med kvartalet innan. Inom industriproduktionen
noterades också ett mycket stort tapp under våren, men
en återhämtning har skett under juli och augusti.
I Sydamerika är Chile en av de bättre skötta ekonomierna med en låg statsskuld. Efter en lång tillväxtperiod
under 2010-talet kom en skarp BNP-nedgång fjärde kvartalet förra året som dock följdes av en snabb återhämtning
redan kvartalet efter. Därefter drabbades Chile, och resten
av världen, av coronapandemin och landets BNP sjönk med
cirka 13 procent under andra kvartalet. Chiles industrisektor
har hittills klarat sig relativt bra under krisen. Visserligen
sjönk produktionen något under våren men det har inte
varit tal om någon brant nergång. Gruvnäringen är viktig
för ekonomin och koppar är landets i särklass största exportvara. Chile exporterar även en hel del livsmedel såsom
frukt, vin och grönsaker, som generellt sett haft en hygglig
utveckling under pandemin.
Kanadas BNP växte i princip oavbrutet under hela
2010-talet, även om tillväxten skedde i en relativt långsam
takt. Efter en nedgång redan under första kvartalet, kom
det stora tappet andra kvartalet när landets BNP sjönk
med cirka 12 procent. Industriproduktionen i Kanada föll
kraftigt i april, men har därefter hämtat sig något.
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Arbetslöshet
I EU-området har arbetslösheten stigit undan för undan i
spåren av coronapandemin även om uppgången hittills inte
varit så stor som man kanske skulle kunna förvänta sig. I
juli låg den harmoniserade arbetslösheten på 7,2 procent,
vilket kan jämföras med 7,1 procent i juni. I februari, det
vill säga innan effekterna av pandemin märktes på allvar,
låg arbetslösheten på 6,5 procent. Arbetsmarknadsåtgärder
som har införts i olika länder, exempelvis permitteringsstöd,
kan ha hjälpt till att hålla nere arbetslösheten.
I Sverige har arbetslösheten stigit mer än för EU-snittet.
I juli uppgick den till 9,2 procent, vilket var samma siffra
som i juni. Den svenska arbetslösheten har fluktuerat
något mer än för EU-området, men låg innan pandemin
runt 7 procent.
I USA har arbetslösheten hittills påverkats betydligt
mer än inom EU-området. Mellan mars och april ökade
arbetslösheten med drygt 10 procentenheter, men efter det
har den fallit tillbaka en del och uppgick i augusti till 8,4
procent, en nedgång
Arbetslöshet
från 10,2 procent i juli.
16
Innan krisen låg den
14
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amerikanska arbets12
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än den europeiska. Det
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6
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0,1
0,0
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0,4
0,0
–0,1
0,0
0,1
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0,1
–0,3

0,5
1,3
0,9
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0,0
1,5
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1,6
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9,2
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Källa: OECD

EU-barometern
EU-kommissionens konjunkturbarometer fortsatte att
återhämta sig i september för femte månaden i rad. Sentimentindikatorerna för både EU och euroområdet steg med
drygt 3 enheter vardera, till 90,2 respektive 91,1. Uppgångarna de senaste fem månaderna innebär att runt 70 procent
av nedgångarna under mars och april har återhämtats.
Tjänstesektorn, industrin, detaljhandeln, byggbranschen
och till viss del ett förbättrat konsumentförtroende bidrog
positivt i september. Sentimentindikatorerna för alla stora
medlemsländer steg under månaden. Sveriges indikator
steg från 88,9 till 94,3.

Internationella ekonomiska indikatorer
Danmark

Finland

Storbr.

Sverige

Tyskland

USA

EU1)

OECD

BNP
Förändr. föreg. kv.
Förändr. 4 kv.

%
%

–6,9
–8,2

–4,5
–6,4

–20,4
–21,7

–8,3
–7,7

–9,7
–11,3

–9,1
–9,1

–11,4
–13,9

–10,6
–11,7

Industriproduktion3)
Förändr. föreg. mån.
Förändr. 12 mån.

%
%

–4,9
–12,4

0,9
–5,8

5,2
–7,8

3,0
–7,7

2,8
–11,8

0,4
–7,7

4,1
–7,4

4,2
–7,3

KPI4)
Förändr. föreg. mån.
Förändr. 12 mån.

%
%

–0,4
0,4

0,0
0,3

–0,4
0,2

–0,2
1,0

–0,2
–0,1

0,4
0,9

–0,4
0,4

0,2
1,2

Arbetslöshet5)
%
Förändr. föreg. mån. procentenheter
Förändr. 12 månad procentenheter

6,0
0,0
1,3

7,8
0,2
0,9

3,8
–0,1
0,0

9,2
0,0
2,1

4,4
0,1
1,4

8,4
–1,8
4,7

7,2
0,1
0,5

7,7
–0,3
2,3

Kort ränta6)
%
Förändr. föreg. mån. procentenheter
Förändr. 12 månader procentenheter

–0,21
–0,02
0,22

–0,48
–0,04
–0,07

0,07
–0,03
–0,69

0,01
–0,01
0,03

–0,48
–0,04
–0,07

0,25
–0,02
–1,91

–0,48
–0,04
–0,07

..
..
..

Lång ränta7)
%
Förändr. föreg. mån. procentenheter
Förändr. 12 månader procentenheter

–0,34
–0,08
–0,03

–0,25
–0,04
0,10

0,21
–0,07
–0,62

–0,04
0,03
0,25

–0,52
0,00
0,13

0,65
0,03
–0,98

0,16
–0,06
0,06

..
..
..

2)

1) EU27 men för kort och lång ränta avses euroområdet 2) Andra kvartalet 3) USA augusti, övriga juli 4) Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP) för EU-länderna. Augusti
USA augusti, övriga juli 6) Korta räntor avser 3-månaders interbankräntor enligt statistik från Eurostat. Augusti 7) Danmark, Storbritannien juli, övriga augusti

5) Storbritannien maj,

Källa: OECD, Eurostat
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Industrin i Europa på väg att återhämtas
Efter en kraftig tillbakagång i mars och april har industriproduktionen växlat upp i Europa under de senaste
månaderna. Trenden är liknande i de flesta länder även om
det finns en del skillnader när det gäller återhämtningens
styrka. Sverige hade inte lika stort produktionsbortfall under
våren som många andra länder, vilket hänger ihop med att
det inte varit samma hårda nedstängning av samhället som
i övriga Europa. Å andra sidan har inte återhämtningen
varit lika kraftfull som i EU som helhet.
Kraftig nedgång under våren i de flesta länder
Industriproduktionen i EU föll med närmare 27 procent
från februari till april, justerat för säsongsvariationer. Motsvarande siffra för Sverige var ett tapp på 16 procent. Av
de stora medlemsländerna hade Italien den djupaste nedgången under mars och april på 42 procent. Det berodde
till stor del på att restriktionerna sattes in tidigare än i de
övriga länderna, men även på att restriktionerna var mycket
kraftfulla. Exempelvis stoppades industriproduktionen helt
under en period, förutom inom speciellt samhällsviktiga
områden. En liknande åtgärd infördes i Spanien där all
icke-nödvändig produktion stoppades. Även de två största
ekonomierna Tyskland och Frankrike var bland de hårdast
drabbade, med nedgångar kring 30 procent i mars och april.
Industriproduktion (SNI B–D) under 2020
Index 2015=100, säsongrensat

varit något långsammare kan bero på att fordonsindustrin
där har stor tyngd.
Annan utveckling i övriga Norden
Våra nordiska grannländer har i sammanhanget klarat sig
relativt lindrigt under pandemin. Det har inte varit någon
tydlig V-formad utveckling som i många andra länder. Det
kan dels bero på att dessa länder inte stängt ner samhället
i samma utsträckning som de hårdast drabbade, men även
att de hårdast drabbade industribranscherna utgör en liten
del av den totala produktionen.
I Finland steg produktionen i mars och har därefter
haft en svagt negativ utveckling. I juli var industriproduktionen 3 procent lägre än i februari. Även i Norge vände
industriproduktionen svagt nedåt i april men har därefter
varit relativt stabil och var i juli på i stort sett samma nivå
som i februari. Danmark har den svagaste utvecklingen
av dessa tre. Produktionen sjönk i både april och maj och
var i juli 7 procent lägre än i februari, precis som i Sverige.
Stort tapp för fordonsbranschen
Motorfordonsindustrin i EU drabbades kraftigt av nedstängningarna i mars och april och tappade ungefär 80
procent av produktionsvolymen. Därefter har det vänt
uppåt men trots det var produktionsnivån i juli närmare
16 procent lägre än i februari.
Industriproduktion i EU27 under 2020
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I maj påbörjades återhämtningen
En lättnad av restriktionerna påbörjades i de flesta länderna
i maj. Det innebar ökade produktionsvolymer inom industrin. Återhämtningen fortsatte sedan i både juni och juli. I
juli var nivån 27 procent högre än i april för EU som helhet.
Det betyder dock inte att hela nedgången återhämtats, då
uppgången kommer från en mycket lägre nivå. Jämfört
med februari var produktionsvolymen 7 procent lägre i
både EU och Sverige. Tysklands produktionsnivå var 12
procent lägre. Att återhämtningen i den tyska industrin
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Läkemedelsindustrin påverkades i sin tur med en stor
uppgång i mars. Därefter har produktionen dämpats något
men legat relativt jämnt och var i juli endast 3 procent
lägre än i februari.
Inom elektronikindustrin var pandemins påverkan
ganska begränsad och produktionsnivån har varit stabil
under året. Efter markanta uppgångar i både juni och juli
var produktionsnivån 14 procent högre än i februari. Det
var den enda delbransch som hade högre produktion i juli
än innan krisen.
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SVENSKA EKONOMISKA INDIKATORER
		
Förändring i procent från
Enhet
Basår
Senaste		
föreg. månad/
samma månad/
			
uppgift		period
period föreg. år
Ekonomi, allmänt
BNP
volym
2015=100
Fast bruttoinvestering
volym
2015=100
Hushållens konsumtion
volym
2015=100
Lägenheter, påbörjade, nya
1 000-tal		
			

2 kv
2 kv
2 kv
2 kv
1–2 kv

99,7 1)
–8,3 1)
105,0 1)
–4,5 1)
98,2 1)
–7,7 1)
14,7				
27,3				

–7,7
–5,3
–8,8
8
6

Näringslivet
Näringslivets produktion
volym
2015=100
jul
92,0		
3 1)
			
jan–jul
106,5				
Industriproduktion
volym
2015=100
jul
83,5		
3 1)
			
jan–jul
104,7				
Industrins orderingång
volym
2015=100
jul
84,4		
6 1)
			
jan–jul
98,2				
Industrins kapacitetsutnyttjande
%		
2 kv
82,8 1)
–6,3 1)2)
Tjänsteproduktion
volym
2015=100
jul
95,0		
4		
			
jan–jul
106,0				
								

–4
–4
–6
–7
–6
–8
–8,1
–3
–4

Utrikeshandel
Varuexport
mdr kr		
			
Varuimport
mdr kr		
			
Handelsnetto
mdr kr		
			
Bytesbalans
mdr kr		
			

aug
jan–aug
aug
jan–aug
aug
jan–aug
2 kv
1–2 kv

104,0		
1 1)
925,8				
105,6		
2 1)
882,2				
–1,6
43,6
63,2
138,7

–9
–8
–11
–10

Konsumtion
Detaljhandelns försäljning
volym
2015=100
			
Hushållens konsumtionsindikator
volym
2015=100
			
Personbilsregistreringar, nya
st		
			
Consumer Confidence Indicator 3)		
medelv=100

aug
112,5 1)
–0,3 1)
jan–aug					
jul
103,3 1)
3,0 1)
jan–jul					
aug
26 545				
jan–aug 181 951				
sep
88,3 4)
85,1 4)

3,0
2,2
–3,7
–4,9
–13
–21
90,1

Priser
Konsumentprisindex		
Konsumentprisindex, fast ränta		
Producentprisindex		
Exportprisindex		
Importprisindex		
Prisindex för inhemsk tillgång		
Hemmamarknadsprisindex		

aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug

–0,1		
–0,1		
–0,2		
–1,5		
–1,4		
–0,1		
1,2		

0,8
0,7
–4,6
–6,8
–6,2
–4,3
–2,2

5 116				
494				
97				
11 980				
57				
130,8				
189,6				

–1,0
29,9
51,3
–3,1
–26,5
–2,0
–0,7

1980=100
1987=100
2015=100
2015=100
2015=100
2015=100
2015=100

Arbetsmarknad, löner
Sysselsatta 15–74 år
1 000-tal		
Arbetslösa 15–74 år
1 000-tal		
därav heltidsstuderande
1 000-tal		
Arbetade timmar
10 000-tal		
Lediga platser, nyanmälda
1 000-tal		
Arbetskostnadsindex, industriarbetare		
2008 jan=100
Timlön, industriarbetare
kr		

aug
aug
aug
aug
aug
jul
jul

Finansmarknad
Utlåning till hushåll 5)
Utlåning till icke-finansiella företag 5)
Lång ränta, 10-åriga statsobligationer
Kort ränta, 3-mån statsskuldväxlar
Statsskuldens månadsförändring
Valutakurs, TCW-index

aug
aug
sep
sep
aug
30 sep

1) Säsongrensade tal

2) Procentenheter

mdr kr		
mdr kr		
%		
%		
mdr kr		
18 nov 1992=100

3) Hushållens syn på den egna och den svenska ekonomin
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337,1		
220,3		
108,9		
107,6		
106,8		
108,5		
110,2		

4 350				
2 531				
–0,08		
–0,04 2)
–0,13		
–0,01 2)
–5,0
141,8		
2,5		
4) Index för resp period

5,2
4,9
0,15
0,28

2)

4)

2)
2)

–3,3

5) Från monetära finansinstitut
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