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Om Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv 

Det huvudsakliga målet med tidskriften är att ge en helhetsbild över ekonomin 
utifrån den ekonomiska statistiken. Detta kompletteras med fördjupningar inom 
olika områden samt en internationell utblick. 

Från och med januari 2021 har tidskriften SCB–Indikatorer slagits ihop med 
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv. 

Publicering sker månadsvis, med ett uppehåll i juli. 

Vi tar gärna emot synpunkter och kan hjälpa till med att ta fram data vid behov. 
Kontakta oss via e-post på ekstat@scb.se. 

Fler diagram med konjunkturindikatorer finns här. 

  

mailto:ekstat@scb.se
https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/sveriges-ekonomi/konjunkturindikatorer/
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Månadsöversikt augusti 2021 

Indikatorer 
 

Jämfört med 
föregående 

månad 
(procent)1)  

Jämfört med 
motsvarande 

månad föreg år 
(procent)2) 

Jämfört med 
föregående 

månad 

Jämfört med 
motsvarande 

månad föreg år 
 

BNP-indikator månad -3,8 2,4 
  

Näringsliv     

Näringslivets produktion -4,7 3,4 
  

Industrins produktion -3,7 0,8 
  

Industrins orderingång -2,4 2,3 
  

Tjänsteproduktion -3,4 5,3 
  

Handel och konsumtion     

Hushållens konsumtion -1,1 4,6 
  

Detaljhandelns försäljning 0,7 6,6 
  

Utrikeshandel     

Varuexport3) 0,0 10,7 
  

Varuimport3) 0,3 18,5 
  

Priser     

Konsumentpriser (KPIF) 0,5 2,4 
  

Producentpriser 2,0 15,8 
  

Arbetsmarknad4)     

Sysselsättningsgrad5) 0,1 .. 
 

.. 

Arbetslöshetstalet6) 0,0 .. 
 

.. 

Arbetade timmar7) 0,2 .. 
 

.. 

1) Kalenderkorrigerat och säsongrensat (ej för utrikeshandel, priser och arbetsmarknad) 

2) Kalenderkorrigerat (ej för utrikeshandel, priser och arbetsmarknad) 

3) Löpande priser, okorrigerat. Månadsförändring avser trend. 

4) Årsutvecklingen för arbetsmarknadsindikatorerna publiceras inte för tillfället på grund av definitionsförändringar som införts i 
Arbetskraftsundersökningen från och med januari 2021. Detta medför att siffrorna inte är jämförbara med tidigare år.  

5) Sysselsättning som andel av befolkningen 15–74 år. Förändring i procentenheter. Uppgifterna baserar sig på säsongrensade och utjämnade data. 

6) Arbetslöshet som andel av arbetskraften 15–74 år. Förändring i procentenheter. Uppgifterna baserar sig på säsongrensade och utjämnade data. 
Symboler anges med omvänt tecken. 

7) Arbetade timmar 15–74 år (inklusive sysselsatta utomlands). Månadsförändring baserar sig på säsongrensade och utjämnade data. 
Årsförändring baserar sig på kalenderkorrigerade data.  

 

Symbolerna betyder: 

 Ökning (Förändringstal högre än 0,2 procent) 

 Oförändrat (Förändringstal -0,2–0,2 procent) 

 Minskning (Förändringstal lägre än -0,2 procent) 
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Läget i ekonomin 

Bred nedgång i ekonomin i augusti 

Efter en period med stark återhämtning 
i den svenska ekonomin sjönk 
aktiviteten på bred front i augusti. Brist 
på insatsvaror är ett problem inom 
industrin, vilket lett till 
produktionsstörningar. Även 
tjänsteproduktionen föll tillbaka i 
augusti efter en stark uppgång tidigare 
under året.    

Bilden över den svenska ekonomin skiljer sig åt 

beroende på om man tittar på kort sikt eller ur ett 

lite längre perspektiv. Å ena sidan så har ekonomin 

återhämtats starkt efter det kraftiga raset förra 

våren. Men å andra sidan visar den senaste 

månadsstatistiken att augusti var en svag månad 

med markanta nedgångar för flertalet indikatorer.  

Den månadsvisa BNP-indikatorn sjönk med 3,8 

procent, säsongrensat och jämfört med i juli. Jämfört 

med i augusti i fjol var tillväxten 2,4 procent. Detta 

var klart lägre än de höga tillväxttal som noterats de 

närmast föregående månaderna. Under april-juli låg 

årstillväxten i ekonomin på 8-10 procent. 

-3,8 % 
BNP sjönk i augusti jämfört med 
månaden innan 

Nedgången i augusti rörde stora delar av ekonomin. 

Produktionen i näringslivet föll på bred front med 

nedgångar för såväl industrin, byggbranschen som 

tjänstesektorn. 

BNP-indikatorn föll rejält i augusti 
Index 2011=100, säsongrensade värden 

Källa: Nationalräkenskaperna (SCB) 

Problem med insatsvaror hämmar industrin 
Inom industrin föll produktionen inom flera av de 

stora delbranscherna. För maskinindustrin som gått 

mycket starkt tidigare under året var det en kraftig 

rekyl nedåt och produktionen var i och med det 

tillbaka på nivån som rådde kring årsskiftet. Inom 

fordonsindustrin sjönk produktionen i både juli och 

augusti och var återigen lägre än den var innan 

pandemin. 

”Inom fordonsindustrin sjönk 
produktionen i både juli och 
augusti” 

En bidragande faktor kan vara att det varit problem 

med leveranser av insatsvaror. Bakgrunden är den 

brist på halvledare som används i datachip och som 
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är en viktig komponent i den moderna 

biltillverkningen, men även för elektronikprodukter 

som mobiltelefoner och annan hemelektronik. 

Pandemin medförde initialt en neddragning hos 

halvledarfabrikanterna men den höga efterfrågan på 

framförallt hemelektronik gjorde att det uppstod en 

brist på komponenter. Och denna brist har särskilt 

drabbat fordonsindustrin där flera fabriker tvingades 

stänga produktionen i slutet av augusti. Även i 

början av september var produktionen nedstängd på 

flera håll. 

Minskad produktion av fordon och maskiner 
Produktionsvärdeindex 2015=100, säsongrensade värden 

Källa: Produktionsvärdeindex (SCB) 

Snabb uppgång för hotell och restaurang 

under sommaren 
Medan industrin återhämtade raset från våren 2020 

relativt snabbt har det tagit längre tid för 

tjänstebranscherna att återhämta sig. Det främsta 

skälet till det är att de restriktioner som införts för 

att hejda pandemin till stor del riktats mot just 

tjänstenäringar som hotell och restauranger samt 

kultur och nöjen. Efter uppgången i juli i år var dock 

hela nedgången för tjänstesektorn upphämtad. Men 

därefter föll alltså tjänsteproduktionen i augusti, då 

de flesta delbranscher noterade minskningar. Trots 

det ligger de flesta delbranscher över eller i linje 

med nivån innan pandemin. 

Något som sticker ut är den snabba återhämtningen 

som skett inom hotell- och restaurangbranschen 

under sommaren. Även om det var en nedgång i 

augusti låg aktiviteten något över förkrisnivån. Inom 

företagstjänster var nedgången betydligt mildare 

förra våren och även där ligger produktionsnivån 

högre än innan pandemin. Transportbranschen har 

dock fortfarande en bit kvar till full återhämtning.  

Hotell- och restaurangbranschen tillbaka på banan 
Produktionsvärdeindex 2015=100, säsongrensade värden 

Källa: Produktionsvärdeindex (SCB) 

 

Detaljhandeln gick däremot mot strömmen och efter 

en liten nedgång i juli vände det åter uppåt i augusti. 

Samtidigt har både partihandeln och 

fordonshandeln fallit något sedan årsskiftet.  

Detaljhandeln fortsatt stark 
Enligt SCB:s detaljhandelsindex var det en viss 

nedgång i början av pandemin men därefter har 

trenden varit starkt uppåtgående. Det gäller 

framförallt sällanköpsvaruhandeln. 

Särskilt elektronikhandeln och företag med 

huvudsaklig inriktning mot handel på internet har 

haft en mycket stark utveckling. Även bygghandeln 

har gått starkt under pandemin då många passat på 

att bygga ut och renovera hemma. För dessa tre 

delbranscher har dock uppgången avstannat något 

de senaste månaderna. 

”Under 2021 har 
klädförsäljningen successivt 
börjat återhämta sig” 

Klädbranschen har däremot drabbats hårt under 

pandemin. Folkhälsomyndighetens avrådan om att 

vistas i butiker och uppmaningar om hemarbete 

samt att undvika större sociala sammankomster har 

dämpat efterfrågan på kläder och skor. Där syntes 

också tydliga effekter i statistiken av både 
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pandemins första och andra våg. Under 2021 har 

dock klädförsäljningen successivt börjat återhämta 

sig i takt med att restriktionerna har lättats. I 

augusti var klädförsäljningen ungefär 20 procent 

högre än motsvarande månad i fjol. Trots det är den 

fortfarande klart lägre än innan pandemin. 

Klädförsäljningen på väg upp 
Detaljhandelsindex 2015=100, säsongrensade värden 

Källa: Omsättning inom tjänstesektorn (SCB) 

Mycket svagt handelsnetto i augusti 
I augusti var importen av varor högre än exporten av 

varor. Att handelsnettot är negativt just i augusti 

hör dock till vanligheterna. I fjol var handelsnettot 

positivt samtliga månader utom just i augusti, och 

detsamma gäller hittills under 2021. Man får backa 

till 2013 för att hitta en augustimånad med 

överskott för utrikeshandeln med varor.  

Både exporten och importen minskar i juli och 

augusti när det är semesterperiod. Tittar man 

historiskt så brukar nedgången för exporten vara 

ungefär lika stor i både juli och augusti, i förhållande 

till medelvärdet under året, medan nedgången för 

importen framförallt är koncentrerad till juli. Att 

exporten tenderar att minska mer än importen i 

augusti kan bero på att produktionen dras ner mer 

hos svenska producenter än hos de utländska. Men 

även om det är normalt med negativt handelsnetto i 

augusti så var det i augusti 2021 det största 

underskottet sedan 2016. 

Svagaste handelsnettot sedan augusti 2016 
Export minus import av varor. Miljarder kronor per månad, 
löpande priser 

Källa: Utrikeshandel med varor (SCB) 

 

Tittar man på den långsiktiga trenden ser man att 

den tidigare mycket starka återhämtningen för såväl 

exporten som importen visar tendenser till att plana 

ut. Nivån är dock klart högre än innan pandemin och 

mätt i årstakt är det fortsatt höga tillväxttal. 

Utrikeshandelns uppgång har mattats av 
Export och import av varor. Miljarder kronor per månad, löpande 
priser, trend 

Källa: Utrikeshandel med varor (SCB) 

 

Den varugruppsindelade statistiken finns tillgänglig 

till och med juli i år. Tittar man på de stora 

varugrupperna ser man en fortsatt stark trend för 

maskiner, där både exporten och importen pekar 

uppåt. När det gäller motorfordon har den 

uppåtgående trenden planat ut för exporten medan 

trenden har vänt ner något för importen.  
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Kraftigt stigande producentpriser  
En bidragande faktor till uppgången under det 

senaste året för utrikeshandeln (mätt i löpande 

priser) är samtidigt att både export- och 

importpriserna stigit väldigt mycket. 

Snabb prisuppgång för både export och import 
Export- och importprisindex 2015=100 

Källa: Prisindex i producent- och importled (SCB) 

 

Det är flera delar som bidragit till denna uppgång. 

Ökad efterfrågan på trävaror har inneburit en kraftig 

prisuppgång inom detta segment. Även 

metallpriserna på världsmarknaden har stigit 

kraftigt, vilket till stor del beror på att tillgången på 

metaller varit begränsad sedan pandemins utbrott. 

Utöver det har transportpriserna stigit i takt med att 

varutransporterna kommit igång efter tidigare 

nedstängningar samtidigt som det varit brist på 

fartyg och containrar. I månadens 

fördjupningsartikel på sidan 8 kan man läsa mer 

kring uppgången av producentpriserna.  

Lättade restriktioner i september 
Efter ett och halvt år med restriktioner kopplade till 

coronapandemin börjar mycket återgå till mer 

normala förhållanden. I slutet av september lyftes de 

kvarvarande restriktionerna för exempelvis publika 

evenemang och restauranger samt uppmaning om 

hemarbete. 

Detta talar för en fortsatt positiv utveckling inom 

restaurangbranschen, en ökad konsumtion av kultur 

och nöjen samt ett ökat tryck inom 

transportbranschen när resandet ökar. 

Samtidigt fortsätter bristen på halvledare att vara ett 

problem för industrin. Halvledarbristen riskerar 

dessutom att påverka handeln med elektronik och 

bilar då det kan uppstå leveransproblem som i 

förlängningen kan ge minskad försäljning. 

Kontaktperson: Johannes Holmberg 010-479 45 11 
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Fördjupning 

Vad ligger bakom de höga 

producentpriserna? 

De senaste månaderna har priserna som 
svenska företag möter ökat kraftigt. 
Samtidigt har inte inflationen i 
konsumentled ökat i samma omfattning. 
Vad är det då för priser som rusat i 
producentled och vad beror det på? 

12,9 % 
Årstakten för prisindex för 
inhemsk tillgång, augusti 2021 

Prishöjningar som svenska företag möter på sina 

insatsvaror vill de gärna föra vidare till sina kunder. 

Om de inte gör det naggas deras marginaler i kanten. 

Det är dock inte alltid möjligt, speciellt inte i det 

korta perspektivet, på grund av till exempel långa 

avtal eller den rådande konkurrenssituationen. 

Årstakten på prisutvecklingen för indexet för 

inhemsk tillgång (ITPI) var i augusti 2021 12,9 

procent samtidigt som inflationen i konsumentled 

enligt KPI höll sig på 2,1 procent. Vad är det som har 

drivit upp producentpriserna? Det ska vi närmare 

beskriva i denna artikel.  

Kort om prisindex för inhemsk tillgång  

Prisindex i producent- och importled är en SCB-
undersökning som främst grundar sig på insamlade 
uppgifter från svenska företag. Dessa företag är utvalda för 
att de i andra undersökningar har angett att de har 
produktion eller import i eftersökta produktgrupper. Vid 
sidan om direktinsamlade uppgifter används också en del 
andra datakällor som t.ex. World Scale Index för 
sjötransporter. Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI) består 
av svenska företags prisuppgifter för den svenska 
marknaden tillsammans med importpriser.  

2,1 %  
Inflationstakten enligt KPI, 
augusti 2021 

Hemmafix ökar efterfrågan på trä 
Hösten 2019 vände årstakten för prisutvecklingen på 

trä och varor av trä till negativ. Detta höll i sig ett år 

fram till hösten 2020 då priserna började stiga 

kraftigt, vilket i stor utsträckning kan förklaras av 

efterdyningarna från coronapandemin. 
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Rekordhöga priser på trä och varor av trä 
Prisutveckling i procent, årstakt 

Källa: Producentprisindex (SCB) 

Hemarbete och hemester under pandemin har lett 

till mer tid hemma och ett större intresse för att 

utföra renoveringar i hemmet. Samtidigt har många 

hushåll sparat in pengar på uteblivna resor, 

kulturevenemang och restaurangbesök. Detta har 

medfört att den inhemska efterfrågan på trävaror 

har ökat. Pandemin har påverkat på samma sätt i 

omvärlden vilket har lett till en hög global 

efterfrågan och en tuffare konkurrenssituation för 

importörer av trä. Inte minst har USA efterfrågat trä 

då det är mycket bostäder som byggs och 

infrastruktursatsningar som görs.  

En trend som var på gång redan innan pandemin och 

som talar för en bestående ökad efterfrågan på 

trävaror är en grön våg inom byggindustrin där mer 

trä används istället för till exempel betong.  

Priserna på skogsbruksprodukter har inte utvecklats 

i samma takt som trä och varor av trä, se följande 

diagram. 

Blygsammare prisutveckling för skogsbruksprodukter 
Prisutveckling i procent, årstakt 

Källa: Producentprisindex (SCB) 

Trots bränder och insektsangrepp på skogen, i 

Sverige och i omvärlden, har alltså inte priserna på 

skogsprodukter ökat på aggregerad nivå. Detta talar 

för att det finns andra prisdrivande faktorer i 

produktionen av trävaror, som till exempel 

pandemistängda sågverk i Europa. 

Blickar man istället framåt kan det vara en 

indikation att priserna på trä redan har fallit tillbaka 

från höga nivåer i USA. Den pandemistyrda 

efterfrågan har börjat vika när samhället öppnar upp 

igen.  

Begränsad tillgång på metaller driver upp 

världsmarknadspriserna 
Sedan september 2020 har priserna på metaller och 

metallvaror varit stigande, efter att under två år 

innan dess mestadels varit sjunkande. Under 2017 

och 2018 var prisutvecklingen positiv och uppgick 

till mellan fem och tio procent i årstakt, medan den i 

augusti 2021 var nästan 23 procent. Priset på 

metaller styrs i hög utsträckning av priset på 

världsmarknaden.  
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Högre priser på metaller 
Prisutveckling i procent, årstakt 

Källa: Producentprisindex (SCB) 

Tillgången på järnmalm och stålskrot är begränsad. 

När efterfrågan är högre än vad som kan levereras 

stiger priserna. Stängda fabriker i Asien under 

pandemin, högkonjunkturen på byggmarknaden, 

containerbristen i asiatiska hamnar och 

överbelastade hamnar i Rotterdam och Hamburg 

lyfts fram som orsaker till de ökade leveranstiderna. 

Efterfrågan och storpolitik bakom 

oljeprisets utveckling 
Under större delen av 2016 låg priset på råolja lågt 

för att sedan öka. Prisökningen var ett resultat av 

den produktionsminskning som OPEC drev igenom. 

De högre priserna höll i sig under både 2017 och 

2018, dock med något varierande nivåer. Under 2019 

påverkades oljepriset av handelskrisen mellan USA 

och Kina men även av en oro i den globala ekonomin 

samt pågående amerikanska sanktioner mot Iran. 

2020 inleddes med en prisuppgång på grund av en 

upptrappad konflikt mellan USA och Iran men 

ganska snart rasade råoljepriset.  

Volatila oljepriser 
Prisutveckling i procent, årstakt 

Källa: Producentprisindex (SCB) 

Coronapandemin innebar en kraftigt minskad 

efterfrågan och marknaden drunknade i stort sett i 

olja. Överutbudet berodde även på att Saudiarabien 

och Ryssland inte kunde komma överens om 

planerade produktionsminskningar vilket ledde till 

att Saudiarabien pumpade ut olja och samtidigt 

sänkte sina priser. I slutet av 2020 kom besked om 

vaccination vilket fick en viss positiv effekt på 

oljemarknaden. Under 2021 noterades återigen 

högre oljepriser vilket till stor del förklaras av att 

man följt det gemensamma 

produktionsminskningsavtalet inom OPEC samt att 

resandet och transporterna kommit igång igen.  

Oljeprisets utveckling på sikt kommer troligtvis att 

fortsätta påverkas av exempelvis följdverkningar 

från pandemin, geopolitiska förhållanden och 

marknadens efterfrågan. 

Brist på fartyg och containrar ger höga 

priser på sjötransporter 
Från början av 2018 och fram till det andra kvartalet 

2019 steg priserna för sjöfrakt. Priserna började sen 

falla under det tredje kvartalet 2019. Prisfallet tilltog 

under pandemins början och fram till slutet av 2020. 

Därefter har priserna på sjöfrakt stigit kraftigt.  
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Kraftig prisökning på sjötransport andra kvartalet 2021 
Prisutveckling i procent, årstakt 

Källa: Tjänsteprisindex (SCB) 

Nedgången under 2020 präglades framför allt av 

pandemin och delar av uppgången under höstens 

andra våg ser också ut att ha kopplingar till 

pandemin och olika nedstängningar av hamnar. Det 

verkar dessutom ha skett en anpassning av 

sjöflottan till ett mindre utbud av sjöfrakt d.v.s. 

fartyg har skrotats eller tagits ur trafik.  

Prisuppgången under 2021 hänger främst ihop med 

att efterfrågan på sjötransporter stigit i takt med att 

flera länder öppnat upp efter en lång tid av 

nedstängning. Priserna för containerfrakt har stigit 

kraftigt till följd av den ökade efterfrågan. Främst 

har priserna på containerfrakt från Asien och Kina 

stigit men det ser även ut som om detta börjat 

smitta av sig på containerfrakt från Europa till USA.  

I samband med att det råder brist på fartyg finns 

indikationer på att fartyg överlastar med följd att 

containers tappas överbord. Under ett normalt år 

tappas cirka 1 400 containers överbord, enligt World 

Shipping council. Denna siffra är nu uppe i 3 500 

tappningar på en tremånadersperiod. Det är tydligt 

att branschen utnyttjar samtliga tillgängliga resurser 

men att det ändå inte räcker till. Hur detta kommer 

att påverka varuförsörjningen i Sverige återstår att 

se. 

Prisuppgångar på olja och kött ger högre 

livsmedelspriser 
Livsmedel påverkas likt andra produkter av 

händelser i omvärlden och utvecklingen på den 

internationella råvarumarknaden. Stigande eller 

fallande efterfrågan, problem med skördar och 

naturkatastrofer är exempel på händelser som 

påverkar priserna.  

Livsmedelspriserna kryper uppåt 
Prisutveckling i procent, årstakt 

Källa: Producentprisindex (SCB) 

På aggregerad nivå har livsmedelspriserna inte alls 

ökat i samma omfattning som de övriga 

produktgrupperna som behandlas i artikeln. 

Livsmedel är dock en bred kategori som innefattar 

varor som stigit markant i pris. Ett sådant exempel 

är oljor och fetter, på vilka priserna i synnerhet 

ökade mot slutet av 2020 och under 2021. Detta är 

förmodligen en följd av ökade råvarupriser som kan 

kopplas till produktions- och leveranssvårigheterna 

under pandemin. Att även fordonsindustrin ökat 

efterfrågan av vegetabiliska oljor i större 

utsträckning kan vara en annan förklaring. 

Kraftiga prisuppgångar på oljor och fetter 
Prisutveckling i procent, årstakt 

Källa: Producentprisindex (SCB) 
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Kött har också uppvisat betydande prisuppgångar 

under större delen av 2020 och 2021. En ökad 

efterfrågan på flertalet köttprodukter under denna 

period bedöms vara en förklaring. 

Världsmarknadspriserna steg också för griskött till 

följd av bristen som uppstod i samband med ett 

utbrott av afrikansk svinpest i Kina. En annan 

förklaring följer av ökade jordbrukspriser, vilket 

påverkat foderpriserna som i sin tur dragit upp 

köttpriserna. I Sverige har inhemskt kött fått ett 

uppsving under pandemin, då svenska 

konsumenters benägenhet att prioritera kvalitet och 

närproducerat kött ökat.  

Hög efterfråga och lågt utbud ger dyrare kött 
Prisutveckling i procent, årstakt 

Källa: Producentprisindex (SCB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk att konsumentpriserna påverkas 
I många fall beror den höga inflationstakten i 

producentled på låga jämförelsetal då priserna var 

låga för ett år sen. Vi ser också många förklaringar 

som är kopplade till pandemin. Dessa är 

efterfrågestyrda såväl som utbudsstyrda. En 

essentiell fråga nu är hur bestående dessa höga 

priser är. Visar det sig att prisuppgången i 

producentled blir stadigvarande är sannolikheten 

hög att den så småningom slår igenom i 

konsumentled. I vilken omfattning det blir är en 

komplex fråga och det är svårt att hitta några tydliga 

samband i en analys. Det beror till exempel på hur 

hård konkurrensen är i respektive bransch och vilka 

marginaler de olika aktörerna initialt hade. Även 

innovationsförmåga och vilka möjligheter det finns 

att åtgärda flaskhalsar, råvarubrist och högre 

inputpriser påverkar liksom hur elastisk efterfrågan 

är.  

Kontaktpersoner: Jörgen Fagerlund 010-479 43 91, 
Erik Hillström 010-479 45 04, Chatrine Lundbeck 010-479 41 23, 
Christian Schoultz 010-479 46 23, Beatrice Ljung 
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Internationell 
utblick 

Ökat sparande under pandemin 

Coronapandemin och restriktionerna 
har lett till ett ändrat beteende hos 
hushållen. Detta har resulterat i 
minskade konsumtionsutgifter och ett 
högre sparande i såväl Sverige som i 
euroområdet.  

När smittspridningen av coronaviruset tog fart i 

början av 2020 gjorde riktlinjer och restriktioner att 

folk stannade hemma istället för att besöka 

restauranger och butiker. Detta resulterade i att 

hushållens konsumtionsutgifter sjönk. Dessa började 

avta redan under första kvartalet förra året, men det 

stora fallet kom andra kvartalet, både i Sverige 

Pandemin har haft en stor påverkan på hushållens konsumtion  
Hushållens disponibla inkomst, brutto samt individuella 
konsumtionsutgifter i euroområdet, förändring i procent jämfört 
med föregående kvartal, säsongrensade värden 

Källa: Eurostat  

och i euroområdet. I flera europeiska länder var 

samhällena mer eller mindre nedstängda och 

utegångsförbud gjorde det omöjligt för hushållen att 

leva, och spendera pengar, som vanligt. 

Minskad konsumtion och lägre inkomster 
Restriktionerna och den minskade aktiviteten i 

samhället har slagit hårt mot vissa branscher. Många 

har förlorat sina arbeten och fått en minskad 

inkomst som följd. Den största nedgången i den 

disponibla inkomsten kom under andra kvartalet 

förra året. Bortsett från ett bakslag under den andra 

coronavågen förra hösten har en återhämtning skett 

efter det och inkomsterna i euroområdet har stigit. 

Sparandet på en högre nivå än innan krisen 
En minskad konsumtion leder, allt annat lika, till ett 

högre sparande medan lägre inkomster verkar i 

motsatt riktning. Under pandemin har 

konsumtionen sjunkit mer än inkomsterna och 

sparandet har följaktligen ökat. Andra kvartalet 2020 

uppmättes sparkvoten, d.v.s. sparandet i förhållande 

till den disponibla inkomsten, till 25,2 procent i 

euroområdet, vilket är den högsta noteringen sedan 

tidsseriens start 1999. Även efter det har sparandet 

legat på en högre nivå än innan krisen. 

Kraftig uppgång i hushållens sparande under pandemin  
Hushållens sparkvot i euroområdet, i procent, säsongrensat 

Källa: Eurostat 

Andra kvartalet i år var sparkvoten 19,0 procent, 

vilket kan jämföras med 12-13 procent åren innan 

pandemin. I Sverige har sparandet också varit högre 

sedan pandemins inträde, jämfört med åren innan. 

Kontaktperson: Maria Schoultz 010-479 40 74  -15
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Indikatorer för Sverige, EU och USA 
 
Kraftig BNP-tillväxt i årstakt efter raset förra våren 
BNP-tillväxt i procent jämfört med motsv. kvartal föregående år  

Källa: Eurostat och OECD 

• Det historiskt stora BNP-fallet andra kvartalet 

förra året gör att tillväxttalen i årstakt blir väldigt 

stora nu när ekonomin har återhämtat sig. 

• Det gäller för såväl EU27, USA och Sverige. 

• Nivåmässigt har EU27 en bit kvar till före krisen. 

Litet fall tillbaka för den svenska industriproduktionen 
Industriproduktionsindex 2015=100, säsongrensat  

Källa: OECD 

• Industriproduktionen i Sverige har haft en 

mycket stark återhämtning efter raset i april 

förra året, men sjönk tillbaka något i augusti. 

Nivån är dock fortsatt högre än före krisen. 

• I EU och USA har industriproduktionen också 

återhämtat sig snabbt efter fallet våren 2020 och 

är tillbaka på samma nivå som före pandemin. 

 

 

 
 
Högre inflationstakt i Sverige och EU-området i augusti 
HIKP, årsförändring i procent 

Källa: Eurostat 

• I Sverige har inflationen stigit i år och i augusti 

tog HIKP ett hopp upp till 2,5 procent efter att ha 

legat på 1,8 procent i juni och juli. Även i EU-

området steg inflationen rejält i augusti. 

• Inflationen i USA har stigit kraftigt i år. 

Den svenska detaljhandeln vände upp i augusti 
Detaljhandel, index 2015=100 

Källa: OECD 

• Sveriges detaljhandel hade en, relativt andra 

länder, liten nedgång förra våren och har 

utvecklats starkt efter det. I augusti steg handeln 

efter att ha backat i juli. 

• Detaljhandeln i EU27 återhämtade snabbt tappet 

från april förra året och steg svagt i augusti. 

• I USA har detaljhandeln haft en mycket stark 

utveckling efter raset, men haft en nedåtgående 

utveckling under sommaren. 
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