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Det är dock stora skillnader mellan branscherna, exempelvis
klädhandeln har gått tillbaka rejält.
Den nya konjunkturindikatorn1, som är en oviktad
sammanvägning av ett antal ekonomiska indikatorer,
indikerar att konjunkturen vände nedåt redan våren 2018.
Nedgången har dock eskalerat under de senaste månaderna och i maj fortsatte konjunkturindikatorn att sjunka
kraftigt. Den kortsiktiga trenden ligger allt längre ifrån
den långsiktiga trenden, vilket stärker bilden av att den
svenska ekonomin dras allt djupare ner i en lågkonjunktur.
Trenden i maj var nedåtgående för samtliga delindikatorer
som fanns tillgängliga vid publiceringstillfället.
Konjunkturindikator (oviktat medelvärde av
10 delindikatorer)

+
–

–

+

–
+

1) Varuexport minus varuimport under perioden
2) KPIF
3) Uppgifterna mer osäkra än vanligt pga minskat urval
4) Andel av arbetskraften

KONJUNKTURLÄGET
Förlorat halvår för världsekonomin
Första halvåret 2020 har det mesta handlat om coronaviruset. Kring årsskiftet rapporterades de första sjukdomsfallen
av ett tidigare okänt virus. Till en början var spridningen
begränsad till Kina men i februari och mars tog smittspridningen fart över världen. Förutom miljontals smittade och
hundratusentals avlidna i covid-19 så har denna pandemi
drabbat världsekonomin på ett mycket kraftfullt sätt.
Kraftig konjunkturförsvagning i den svenska ekonomin
Statistiken visade att effekten på den svenska ekonomin var
relativt liten under första kvartalet. Trots att den inhemska
konsumtionen sjönk markant hölls tillväxten uppe av en
stark export. I april var effekten desto större då produktionen i både industrin och tjänstebranscherna föll brant
och konsumtionen fortsatte att minska.
Även utrikeshandeln påverkades kraftigt då såväl exporten som importen sjönk kraftigt i april, och låg kvar på
ungefär samma nivå i maj. Handelsnettot har dock varit
positivt under hela året. Detaljhandeln har i sammanhanget
påverkats relativt lindrigt av krisen. Efter en stor nedgång
i mars har försäljningen återhämtats något i april och maj.
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Försäljningen i näringslivet fortsatt svag
SCB har under de tre senaste månaderna publicerat preliminär försäljningsstatistik för det svenska näringslivet
redan 20–25 dagar efter referensmånadens utgång. I mars
var det inte så stor effekt av coronapandemin om man ser
till näringslivet som helhet. Krisen slog ju till på allvar först
från mitten av månaden och stora delar av näringslivet var
opåverkad under i alla fall ett par veckor. Vissa branscher,
exempelvis hotell och restaurang samt transportbranschen
redovisade dock kraftiga fall redan i mars. I april syntes
däremot större effekter på försäljningen, som minskade
med 11 procent jämfört med april i fjol. Då blev det tydligt
att krisen spridit sig även till industrin.
Statistiken för maj visade en nedgång på 15 procent
jämfört med motsvarande månad föregående år. Verkstads1 I SCB-Indikatorer, nummer 4 2020, finns en utförligare beskrivning
av konjunkturindikatorn. Sammanvägningen baseras på tio
månadsindikatorer. För maj finns data för sju av dessa tillgängliga.
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industrin, där fordonsindustrin har stor tyngd, backade
kraftigt. Flera tjänstebranscher hade ännu större nedgångar. Det minskade resandet påverkar exempelvis taxi,
flygbranschen, hotell och resebyråer som samtliga tappade
försäljning på mellan 50 och 100 procent.

Arbetade timmar
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Aktivitetsindikatorn visade kraftigt fall i april
Vanligtvis publiceras BNP-statistik endast kvartals- och
årsvis. På grund av den stora efterfrågan på snabbare statistik har SCB börjat publicera en ny aktivitetsindikator,
som kan ses som en månads-BNP. Som tidigare nämnts
påverkades inte den svenska BNP-tillväxten i så stor utsträckning första kvartalet. Den nya aktivitetsindikatorn
som SCB publicerade för första gången i början av juni
visade däremot ett kraftigt fall i april. Jämfört med april i
fjol sjönk aktiviteten i ekonomin med 7,3 procent.
Statistiken baseras på ett mindre underlag än de ordinarie BNP-beräkningarna och har således större osäkerhet.
Därför publiceras inte något mer än totalsiffran. Aktivitetsindikatorn för maj publiceras den 9 juli. I månades
fokusartikel på sidan 12–13 kan man läsa mer om både
försäljningsindikatorn och aktivitetsindikatorn.
Försvagning på arbetsmarknaden
Läget på arbetsmarknaden har försvagats kraftigt de senaste månaderna. Först syntes det som extremt höga
varselsiffror, i framförallt mars och april. Alla varsel har
inte resulterat i uppsägningar men statistiken visar att
sysselsättningen har minskat och arbetslösheten har stigit
under de senaste månaderna. Åtgärder som exempelvis
korttidspermitteringar gör dock att dessa siffror inte visar
hela bilden. Tittar man på faktiskt antal arbetade timmar
så ser man en kraftig minskning i både april och maj enligt
SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU). Kalenderkorrigerat
var det en nedgång med ungefär 11 procent i april och 9
procent i maj jämfört med motsvarande månader i fjol.
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Krisen har även fått effekt på löneutvecklingen i den
privata sektorn. I april sjönk ökningstakten rejält för både
arbetare och tjänstemän. Det kan säkerligen till stor del
kopplas till de omfattande permitteringarna där arbetstidsförkortningar även inneburit en viss lönesänkning för
många anställda. En annan effekt av krisen är att företagens arbetskostnader sjönk kraftigt i april. Framförallt för
arbetare men även för tjänstemän. Arbetskostnaderna har
bland annat påverkats nedåt av den tillfälliga sänkningen av
arbetsgivaravgifterna och att staten ersätter arbetsgivarna
för sjuklönekostnader.
Viss återhämtning i konjunkturbarometern
Konjunkturinstitutets (KI:s) månadsbarometer sjönk som
en sten i april. Därefter har barometerindikatorn, som sammanfattar stämningsläget i näringslivet och bland hushållen, återhämtats något i både maj och juni. Fortfarande är
dock läget klart under det normala inom samtliga sektorer.
I juni berodde uppgången övervägande på mindre
negativa prognoser. Störst uppgång hade tillverkningsindustrin där produktionsplanerna på tre månaders sikt
justerades uppåt. Tjänstesektorn ligger fortfarande längst
ifrån sitt historiska genomsnitt och även där förklarades
uppgången av mindre negativa prognoser.
Barometerindikatorn
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Källa: Konjunkturinstitutet
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I KI:s senaste prognos från mitten av juni bedöms
BNP-fallet bli ungefär 10 procent under andra kvartalet i
år. Coronapandemin väntas tynga den svenska ekonomin
i minst ett år till men under nästa år beräknas ekonomin
återhämta sig något. Prognosen är dock påtagligt mer
osäker än normalt, enligt KI, på grund av den rådande
pandemin.

NÄRINGSLIV
När coronapandemin slog till mot det svenska näringslivet
var det först och främst tjänstesektorn som drabbades hårt.
Produktionen föll brant i mars för flera av tjänstebranscherna. Den negativa utvecklingen fortsatte i april men
fallet var inte lika stort, även om det var stora skillnader
mellan delbranscherna. Förutom hotell och restaurang
och transportbranschen som fortsatte att tappa så visade
motorfordonshandeln en kraftig nedgång. Statistik för maj
publiceras den 7 juli vilket gör att avsnitten Produktion i
näringslivet och Industrins orderingång ej är uppdaterade
sedan föregående nummer av SCB-Indikatorer.
Statistiken för april visade att krisen också dragit med
sig industrin på allvar. Både produktionen och orderingången minskade dramatiskt inom flera av branscherna
och allra kraftigast inom motorfordonsindustrin, som också
är en av de största delbranscherna. Kemi och läkemedel
fortsatte att gå emot strömmen och såväl produktionen
som orderingången ökade.
Det finns dock tendenser till en liten ljusning om man
tittar på barometerindikatorer. Efter ett kraftigt fall i april
och närmast oförändrat läge i maj steg konfidensindikatorerna för samtliga sektorer enligt Konjunkturinstitutets
barometer i juni. Fortfarande är läget mycket svagare än
normalt men uppgången berodde framförallt på mindre
pessimistiska prognoser på tre månaders sikt än var undersökningarna i april och maj visade.

Produktion i näringslivet
Senaste uppgift: april 2020
Källa: SCB:s produktionsvärdeindex
Sebastian Rask

Näringslivets produktion minskade i april
Jämfört med mars minskade produktionen inom det totala
näringslivet med 6,5 procent i säsongrensade tal. Industrisektorn minskade med 15,9 procent och tjänstesektorn
minskade med 3,1 procent, medan byggsektorn ökade
med 0,6 procent.
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Jämfört med april 2019 minskade produktionen inom
det totala näringslivet med 9,0 procent i kalenderkorrigerade tal. Samtliga sektorer uppvisade negativa utvecklingstal, där industrisektorn minskade med 16,6 procent,
tjänstesektorn minskade med 8,2 procent, och byggsektorn
minskade med 1,5 procent.
Produktion i näringslivet
Förändring i procent
apr 20/
feb–apr 20/
apr 20/
mar 201) nov 19–jan 201) apr 192)

Industri
Bygg
Tjänster
Näringslivet totalt

–15,9
0,6
–3,1
–6,5

–5,2
–2,0
–4,8
–4,2

–16,6
–1,5
–8,2
–9,0

jan–apr 20/
jan–apr 192)

–4,0
–3,1
–2,2
–2,4

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Ackumulerat hittills under året har näringslivets totala
produktion minskat 2,4 procent jämfört med motsvarande
period i fjol. Industrisektorn har minskat med 4,0 procent,
tjänstesektorn har minskat med 2,2 procent, och byggsektorn har minskat med 3,1 procent. Att de ackumulerade
utvecklingstalen är något mildare än tidigare nämnda
månads- och årsutvecklingar beror på att näringslivets
produktion var förhållandevis stark under årets två inledande månader, i ett skede då coronapandemin ännu inte
påverkat den svenska marknaden.
Negativ utveckling för industrisektorn i april
Produktionen inom industrisektorn minskade i april med
15,9 procent jämfört med mars, i säsongrensade tal. En
klar majoritet av industrins delbranscher uppvisade stora
nedgångar. De största nedgångarna återfanns inom verkstadsindustrin, vilket innefattar bland annat metallvaruindustrin, maskinindustrin och motorfordonsindustrin.
Verkstadsindustrin, som annars uppvisar en förhållandevis
låg volatilitet, minskade i april med 32,2 procent. Utöver
verkstadsindustrin uppvisade stål- och metallverk samt
grafisk industri nämnvärda nedgångar. I dessa delbranscher
sjönk produktionen med 7,3 respektive 24,6 procent. Bland
de få delbranscher som uppvisade positiv utveckling återfanns läkemedelsindustrin och industrin för petroleumprodukter, vilka ökade med 11,9 respektive 2,3 procent.
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Produktion inom tjänstesektorn (PVI)

Produktion inom industrin (PVI)
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Även på årsbasis uppvisade en majoritet av industrins
delbranscher negativa utvecklingstal. Störst minskningar
återfanns inom verkstadsindustrin som minskade med 35,9
procent i kalenderkorrigerade tal. Störst ökningar återfanns,
likt som på månadsbasis, inom läkemedelsindustrin och
industrin för petroleumprodukter, vilka ökade med 44,8
respektive 52,9 procent.

Även på årsbasis uppvisade motorfordonshandeln och
partihandeln stora nedgångar, och minskade med 25,4
respektive 11,9 procent. Hotell- och restaurangverksamhet minskade med 36,8 procent. Störst positiv utveckling
uppvisade fastighetsbranschen som ökade med 2,1 procent.
Fastighetsbranschen har uppvisat positiv årsutveckling
under samtliga månader 2019 och 2020.

Produktion inom industrin

Produktion inom tjänstesektorn

Förändring i procent
apr 20/ feb–apr 20/ apr 20/
mar 201) nov 19–jan 201) apr 192)

Trävaruindustri, ej möbler
Massa och papper
Grafisk industri
Kemisk industri o läkem.
Stål- och metallverk
Metallvaruindustri
Elektronikindustri
Maskinindustri
Industri för motorfordon
Industrin totalt

0,3
–7,3
–24,6
11,9
–7,3
–16,6
–4,5
–25,5
–73,4
–15,9

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

–0,4
–3,4
–23,7
44,8
–12,0
–19,4
–7,9
–28,9
–75,2
–16,6

jan–apr 20/
jan–apr 192)

1,2
1,9
–11,9
22,7
–4,8
–8,6
–5,4
–11,0
–23,0
–4,0

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Negativ utveckling för tjänstesektorn i april
Produktionen inom tjänstesektorn minskade i april med
3,1 procent jämfört med mars, i säsongrensade tal. Bland
de största minskningarna återfanns motorfordonshandeln,
vilken minskade med 22,2 procent. Därutöver minskade
även partihandeln och transportverksamheten kraftigt,
och backade med 10,2 respektive 7,6 procent. Värt att
nämna är att hotell- och restaurangverksamhet minskade
med ytterligare 5,1 procent, efter en månatlig nedgång på
reviderade 33,9 procent i mars. Bland de få delbranscher
som uppvisade positiv utveckling återfanns branschen för
informations- och kommunikationsföretag, vilken ökade
med 2,9 procent.

Förändring i procent
apr 20/ feb–apr 20/ apr 20/
mar 201) nov 19–jan 201) apr 192)

Motorhandel
–22,2
Partihandel
–10,2
Detaljhandel
0,4
Transp. o magasinering
–7,6
Hotell o restaurang
–5,1
Informat. o kommunikat.
2,9
Fastighetsverksamhet
–0,5
Företagstjänster
–5,5
Tjänstebranscher totalt –3,1

–15,3
–4,9
–1,7
–8,1
–21,8
–4,3
–0,2
–1,0
–4,8

–25,4
–11,9
–5,7
–17,0
–36,8
–3,9
2,1
–5,9
–8,2

jan–apr 20/
jan–apr 192)

–9,6
–2,1
0,6
–7,9
–16,6
–3,3
4,3
–2,5
–2,2

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Liten uppgång för byggbranschen i april
Byggproduktionen ökade i april med 0,6 procent jämfört
med mars, i säsongrenade tal. Jämfört med april 2019
minskade produktionen med 1,5 procent. Värt att nämna
är att byggproduktionen minskade kraftigt under januari,
och ackumulerat hittills under året har byggproduktionen minskat med 3,1 procent jämfört med motsvarande
period i fjol.

Industrins orderingång
Senaste uppgift: april 2020
Källa: SCB:s orderingång och omsättningsstatistik
Jeongwon Kim

Kraftigt minskad orderingång i april
Industrins totala orderingång minskade med 13,9 procent i
april jämfört med mars, i säsongrensade tal. Hemmamarknaden minskade med 9,9 procent och exportmarknaden
minskade med 16,9 procent. Utfallet innebar därmed en
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fortsättning av den negativa utveckling som inleddes i mars.
På årsbasis minskade orderingången för den totala
marknaden med 20,7 procent, i kalenderkorrigerade tal.
Hemmamarknaden minskade med 13,7 procent och exportmarknaden minskade med 25,9 procent jämfört med
april i fjol.
Hittills i år har industrins totala orderingång minskat
med 4,0 procent jämfört med samma period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med
4,7 procent medan exportmarknaden minskade med 3,5
procent. Eftersom den totala orderingången ökade under
årets två första månader kan nedgången under perioden
helt härledas till utvecklingen i mars och april.
Industrins orderingång

Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
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Nedgång i de flesta delbranscherna
En majoritet av industrins delbranscher uppvisade fortsatt
negativ månadsutveckling, och fler delbranscher än i mars
utvecklades negativt i april. Den största minskningen återfanns inom textilindustrin som minskade med 34,2 procent,
i säsongrensade tal. Det var framför allt exportmarknaden
som drev ned utvecklingen, med en minskning på 49,9
procent. Nedgången på exportmarknaden följde dock efter
en stark orderingång i mars. Hemmamarknaden minskade
med 3,3 procent i april.
Den näst största minskningen återfanns inom motorfordonsindustrin som hade 33,5 procent lägre orderingång i
april jämfört med mars. Efterfrågan i motorfordonsindustrin
på månadsbasis var väldigt svag på både hemmamarknaden
och exportmarknaden, med nedgångar på 53,7 respektive
29,7 procent, i säsongrensade tal. Det ska påpekas att efterfrågan i branschen redan minskat kraftigt under mars.
Industrin för elapparatur utvecklades starkast bland
de få delbranscher som uppvisade positiva utvecklingstal
i april och ökade med 19,2 procent, i säsongrensade tal.
Hemmamarknaden ökade med 1,7 procent och exportmarknaden ökade med 13,7 procent jämfört med mars.
Uppgången skedde dock efter nedgångar under årets tre
första månader. Kemi- och läkemedelsindustrin stod för den
näst största ökningen med 3,1 procent högre orderingång
än i mars. Branschen har uppvisat positiva utvecklingstal
fyra månader i rad.
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Orderingång och omsättning
Förändring i procent
apr 20/
mar 201)

apr 20/
apr 192)

jan–apr 20/
jan–apr 192)

Orderingång
Hemmamarknad
Exportmarknad
Totalt

–10
–17
–14

–14
–26
–21

–5
–4
–4

Omsättning
Hemmamarknad
Exportmarknad
Totalt

–11
–22
–17

–13
–22
–18

–6
–5
–5

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Kraftig nedgång för motorfordonsindustrin på årsbasis
Liksom månadsutvecklingen uppvisar de flesta delbranscher kraftiga nedgångar även på årsbasis. Efterfrågan inom motorfordonsindustrin rasade kraftigt och
orderingången föll med 65,6 procent jämfört med april
2019, i kalenderkorrigerade tal. En del av den stora nedgången kan troligen även förklaras med utbudsstörningar
i form av produktionsstopp och svårigheter att få fram
insatsvaror som innebär att företagen inte kan acceptera
beställningar. Nedgångarna var ungefär lika stora på både
hemmamarknaden och exportmarknaden. Hemmamarknaden minskade med 67,2 procent och exportmarknaden
minskade med 65,2 procent på årsbasis.
Den näst största minskningen återfanns inom annan
transportmedelsindustri som backade med 32,8 procent.
Efterfrågan var mycket svag på exportmarknaden, vilken
minskade med 58,7 procent. Hemmamarknaden ökade
med 8,4 procent.
Bland de branscher med störst ökningar jämfört med
april i fjol återfanns kemi- och läkemedelsindustrin samt
industrin för petroleumprodukter, vilka ökade med 41,3
respektive 16,9 procent. Kemi- och läkemedelsindustrin
var fortsatt stark, speciellt på exportmarknaden. Orderingången i branschen från utländska kunder ökade med
51,5 procent. Industrin för petroleumprodukter ökade
för femte månaden i rad efter en svag utveckling fram till
november 2019.
Negativ ackumulerad årsutveckling på samtliga
marknader
Ackumulerat hittills under året, januari–april, har den
totala orderingången totalt sett minskat med 4,0 procent,
i kalenderkorrigerade tal. Både hemmamarknaden och exportmarknaden uppvisade en minskning, med 4,7 procent
respektive 3,5 procent. Kemi- och läkemedelsindustrin
uppvisade starkast ackumulerad årsutveckling med en
ökning på 23,3 procent medan industrin för elapparatur
uppvisade svagast ackumulerad årsutveckling med en
minskning på 21,6 procent.
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BYGGMARKNAD
Rekordlåga förväntningar på byggandet
Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer steg
konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet marginellt i juni, från 89,0 till 89,9. Bakom uppgången
ligger företagens något mindre negativa anställningsplaner,
framför allt bland företagen inom anläggningsverksamhet.
Företagens omdömen om orderstockarnas storlek försämrades ytterligare bland husbyggarna och bidrar negativt till
konfidensindikatorn.
Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet
rapporterar om ett minskat byggande. Husbyggarna rapporterar om en minskning i samma utsträckning som förra
månaden medan det inom anläggningsbyggandet har
minskat i större utsträckning. När det gäller byggandet
de kommande tre månaderna är förväntningarna sammantaget rekordlåga.
De samlade förväntningarna på orderstockarnas utveckling är fortsatt mycket låga men blev något mindre
negativa i juni. Otillräcklig efterfrågan anges vara det
främsta hindret för ökat byggande även om förhållandevis
många företag fortsatt anger andra faktorer som främsta
bygghinder.
Byggföretagen rapporterar sammantaget att antalet
anställda har minskat de tre senaste månaderna. Det är
främst företagen inom husbyggande som dragit ned på
antalet anställda. Planerna för de kommande månaderna
tyder på fortsatta personalneddragningar. Liksom förra
månaden är det husbyggarna som är mest pessimistiska.
Anbudspriserna uppges ha minskat i stor omfattning
och företagen förväntar sig även att de kommer fortsätta
att falla.

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

Oförändrade byggkostnader mellan april och maj
Faktorprisindex för flerbostadshus var oförändrat mellan
april och maj 2020. Under motsvarande period förra året
ökade faktorprisindex med 0,6 procent. Även entreprenörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av
faktorprisindex, var oförändrade mellan april och maj 2020.
I maj liksom i april har hänsyn tagits till den tillfälligt
reducerade arbetsgivaravgiften som gäller under perioden
1 mars–30 juni 2020. I index för mars saknades underlag
för att beräkna effekten på faktorpriserna. Det var en viktig
anledning till lägre byggkostnader i april och maj.
Entreprenörernas kostnader inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft sjönk med 0,6 procent jämfört
med april 2020. Minskningen inom den gruppen berodde
mestadels på att kostnaderna för dieselolja föll med 2,9
procent. Dessutom sjönk entreprenörernas övriga omkostnader med 0,1 procent, medan löner och maskinkostnader
var oförändrade.
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Entreprenörernas byggmaterialkostnader ökade med
0,2 procent. Inom byggmaterialgruppen steg kostnaderna
för elmateriel mest. De ökade med 0,8 procent. Kostnaderna för VVS-material höjdes med 0,6 procent. Alla andra
byggmaterialkostnader steg eller var oförändrade, förutom
kostnaderna för övrigt byggmaterial och vitvaror som sjönk.
Mest minskade kostnaderna för övrigt byggmaterial som föll
med 1,2 procent. Under maj sjönk byggherrekostnaderna,
som utgörs av ränte- och kreditivkostnader, kostnader för
projektering och centrala administrationskostnader, med
0,1 procent.
Faktorprisindex för flerbostadshus
Förändring i procent
maj 20/apr 20

maj 20/maj 19

0,0
0,2
0,0
0,0
–0,6
–0,1
–0,1

–2,8
1,2
–8,5
0,5
–6,6
–3,1
–0,4

0,0

–2,4

Entreprenadkostnader
Byggmaterial
Löner
Maskiner
Transporter, drivmedel, elkraft
Omkostnader
Byggherrekostnader
Total byggkostnad

Byggkostnaderna har minskat 2,4 procent på ett år
Årstakten för faktorprisindex för flerbostadshus sjönk med
2,4 procent mellan maj 2019 och maj 2020. Årstakten för
grupperna som utgör entreprenörernas kostnader föll med
2,8 procent i maj, vilket påverkade faktorprisindex nedåt
med 2,3 procentenheter. Byggherrekostnaderna sjönk
med 0,4 procent på årsbasis. Entrepenörernas kostnader
och byggherrekostnaderna har båda i hög grad påverkats
av att arbetsgivaravgiften har reducerats tillfälligt, sammantaget utgör lönekostnader cirka 40 procent av de
totala faktorpriserna.
Entreprenörernas lönekostnader och kostnader inom
gruppen transporter, drivmedel och elkraft i faktorprisindex
sjönk med 8,5 respektive 6,6 procent. Även entreprenörernas övriga omkostnader minskade med 3,1 procent.
Nedgången bland entreprenörernas kostnader motverkades delvis av högre kostnader för byggmaterial och
maskiner som ökade med 1,2 respektive 0,5 procent mellan
maj 2019 och maj 2020. De största ökningarna i byggmaterialgruppen var vitvaror och elmaterial, som steg
med 5,3 respektive 5,2 procent. Kostnaderna inom övriga
byggmaterialgrupper ökade också, förutom kostnaderna
för trävaror, snickerier, övrigt byggmaterial och armeringsstål som sjönk.

HANDEL OCH
KONSUMTION
I maj ökade detaljhandelns försäljningsvolym i något
snabbare takt än i april. Både dagligvaruhandelns och
sällanköpsvaruhandelns försäljningsutveckling stabiliserades efter ett par månader med stora variationer som
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orsakats av coronapandemins utbrott. Det går extra bra
för järn- och bygghandeln medan kläd- och skohandeln
fortsätter att minska.
Hushållens konsumtion fortsatte att minska i april. Det
syntes större nedgångar i flera av varu- och tjänstegrupperna men det var framför allt konsumtionen av transporter
och motorfordon som bidrog till den totala minskningen.

Detaljhandel

Försäljningsvolym inom detaljhandeln

Säsongrensade månadsdata. Index 2015=100

Senaste uppgift: maj 2020
Källa: SCB:s detaljhandelsindex

120

Försäljningen ökade i maj
Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,5 procent i
maj jämfört med månaden innan, i säsongrensade, kalenderkorrigerade och fastprisberäknade tal. Detaljhandeln
kan delas upp i dagligvaruhandel, som till störst del består
av livsmedel, och sällanköpsvaruhandeln, som består av
specialiserad butikshandel. Under coronapandemin har
detaljhandeln haft ett par månader med stora variationer
inom både dagligvaruhandelns och sällanköpsvaruhandelns
försäljning. Den senaste månaden ser det däremot ut som
att utvecklingen för de båda stabiliserats något. I maj var
dagligvaruhandelns försäljningsvolym oförändrad medan
sällanköpsvaruhandeln ökade med 0,9 procent.
Total försäljningsvolym inom detaljhandeln
Index 2015=100
140
Ursprunglig
serie

130

det framförallt järn- och bygghandeln som ökade kraftigt
jämfört med i maj förra året. Sporthandeln, elektronikhandeln och heminredningshandeln noterade också rejäla
uppgångar. Under den pågående krisen har folk under sin
hemmavistelse ökat sina köp via internet. Detta har gynnat
postorderbranschen, som huvudsakligen består av företag
som är specialiserade på näthandel, där försäljningen ökade
med över 30 procent jämfört med samma månad förra året.

Sällanköpsvaruhandel
110
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Dagligvaruhandel
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2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kläd- och skohandeln fortsätter däremot att sjunka. De
båda backade med över 30 procent vardera jämfört med
maj 2019. Andra branscher som hade det tufft i maj var
optikerna och guldsmedshandlarna som noterade kraftiga
nedgångar på 28 respektive 25 procent. Även Bok- och
pappershandeln sjönk med nästan 25 procent.

120

Detaljhandel

110

Försäljningsvolym inom detaljhandeln. Kalenderkorrigerad volymförändring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
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Sett till den senaste tremånadersperioden, mars till
maj, minskade försäljningen för den totala detaljhandeln
med 0,3 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.
Stor variation mellan sällanköpsbranscherna
Jämfört med maj i fjol ökade försäljningen inom detaljhandeln med 2,4 procent i kalenderkorrigerade, fastprisberäknade tal. Försäljningen inom dagligvaruhandeln minskade
i årstakt med 1,2 procent medan sällanköpsvaruhandeln
ökade med 4,0 procent.
Liksom i april skiljer sig utvecklingen kraftigt åt mellan
olika branscher inom sällanköpshandeln. Flera branscher
har backat kraftigt under den rådande pandemin men
det är även en del branscher som har gynnats av läget.
Bland de branscher som haft en positiv årsutveckling var
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maj
2020

jan–maj
2020

Dagligvaruhandel exkl. systembolaget
–1,2
1,0
därav:		
Detaljhandel, mest livsmedel
0,6
2,3
Specialiserad detaljhandel med livsmedel,
drycker o tobak exkl. systembolaget
–24,5
–14,6

Sällanköpsvaruhandel
4,0
1,9
därav:		
Klädhandel
–31,6
–21,5
Skohandel
–35,9
–28,4
Möbelhandel
4,6
1,5
Elektronikhandel
13,0
14,3
Järn- och bygghandel
21,8
11,8
Bokhandel
–24,7
0,0
Guldsmedshandel
–25,1
–11,4
Sport- o fritidshandel
16,3
8,0
Leksakshandel
..
..
Postorderhandel
33,6
14,1
Totalt detaljhandel

2,4

1,9
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Uppgång hittills i år
Trots den pågående krisen var försäljningen för detaljhandeln under årets fem första månader, januari till maj, 1,9
procent högre i kalenderkorrigerade och fastprisberäknade
tal jämfört med samma period föregående år. Försäljningen
inom både dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln var
fram till maj i år högre än under samma period förra året.

Den största negativa årsutvecklingen, minus 37,8 procent, stod beklädnadshandeln för. Branschens bidrag till
konsumtionen var minus 1,2 procentenheter. Även livsmedelshandeln, som viktas med 19 procent i hushållskonsumtionsindikatorn, minskade i april och drog ner den totala
hushållskonsumtionen med ytterligare 0,4 procentenheter.

Hushållens konsumtion

Hushållens konsumtionsutgifter. Kalenderkorrigerad volymförändring i procent jämfört med motsvarande period föregående år

Senaste uppgift: april 2020
Källa: Hushållens konsumtionsindikator

		

Thorsten Holzer

Kraftig nedgång i april
Hushållens konsumtion minskade med 4,8 procent i april
jämfört med mars, säsongrensat och mätt i fasta priser.
På årsbasis minskade konsumtionen med 10,0 procent i
kalenderkorrigerade tal. Under den senaste tremånadersperioden, februari–april 2020, minskade konsumtionen
med 4,8 procent, i kalenderkorrigerade tal, jämfört med
samma period ett år tidigare.
Hushållens konsumtionsindikator
Säsongrensade månadsdata
110

Detaljhandel, mest livsmedel
Beklädnadshandel
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
Möbler, inredning m.m.
Transporter och detaljhandel med och
service av motorfordon
Post- och telekommunikation
Rekreation och kultur
Hotell och restaurang
Övriga varor och tjänster
Hushållens konsumtionsutgifter
(exklusive utlandsposter)

apr
2020

jan–apr
2020

–2,2
–36,6
2,5
–3,8

1,9
–19,2
0,5
–0,1

–29,3
7,6
–11,1
–30,3
–11,2

–11,4
–5,9
–4,0
–15,1
0,1

–10,0

–3,4

Personbilar och lastbilar

index 2015=100

Senaste uppgift: juni 2020
Källa: Trafikanalys och SCB:s fordonsstatistik

Nyregistreringarna vände upp i juni
Coronapandemin satte under april och maj stora avtryck på
nyregistreringarna av personbilar som minskade kraftigt. I
juni återhämtades en del av nedgången och registreringarna ökade med hela 26 procent, säsongrensat och jämfört
med månaden innan. Sett till hela andra kvartalet har dock
nyregistreringarna minskat med nästan 27 procent jämfört
med första kvartalet.
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Stora utgiftsminskningar på bred front
Coronapandemins inverkan på hushållskonsumtionen
syntes tydligt i april. Alla varu- och tjänstegrupper förutom
bostad, elektricitet, gas och uppvärmning samt post-och
telekommunikationer bidrog negativt till årsutvecklingen.
Det ska dock påpekas att nedgången i enskilda branscher
kan bero på andra faktorer än den pågående pandemin.
Transporter och motorfordon bidrog mest till nedgången
Det största negativa bidraget stod transporter och motorfordon för. Gruppen minskade med 29,3 procent på
årsbasis i fasta priser och lämnade ett negativt bidrag på
4,7 procentenheter. Även konsumtionen inom gruppen
restauranger, caféer och hotell minskade kraftigt, vilket
resulterade i ett negativt bidrag på 2,2 procentenheter.
Konsumtionen inom varu- och tjänstegruppen rekreation
och kultur minskade med 11,1 procent på årsbasis och drog
ner den totala årsutvecklingen med 1,4 procentenheter.
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Nyregistrerade personbilar
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Säsongrensade månadsdata
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

I faktiska tal nyregistrerades 26 058 personbilar, vilket
var 21 procent lägre än motsvarande månad i fjol. Nedgången bromsades av att det var tre fler registreringsdagar i
juni 2020 än juni 2019. Sedan årsskiftet har registreringarna
9
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minskat varje månad i jämförelse med samma månad i
fjol. Det är delvis en effekt av pandemin, men förklaras
även av att fordonsskatten för bensin- och dieseldrivna
bilar höjdes i januari vilket haft en dämpande effekt på
fordonsregistreringarna.
Under första halvåret i år har nyregistreringarna av
personbilar minskat med 24 procent jämfört med motsvarande period i fjol.
Lastbilsregistreringarna minskade i juni
Nyregistreringarna av lastbilar minskade i juni med knappt
7 procent, säsongrensat och jämfört med maj. Det var andra
månaden i rad som lastbilsregistreringarna föll tillbaka och
var sannolikt en effekt av coronakrisen.
Nyregistrerade lastbilar

Varuexport, landområden
Värde mkr		 Andel Förändr
2020
2019
% 20/19
apr
apr		%

Område

Europa
350 476
EU-länder
255 232
Övriga Europa
95 244
Afrika
9 845
Amerika
56 225
Nordamerika
46 555
Central- och Sydamerika
9 669
Asien
71 153
Mellanöstern
11 991
Övriga länder i Asien
59 163
Oceanien och övriga områden 8 961
Totalt
496 659

Säsongrensade månadsdata
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

I årstakt minskade registreringarna kraftigt för sjätte
månaden i följd. I faktiska tal registrerades 2 941 lastbilar,
vilket motsvarar en nedgång på 51 procent jämfört med
juni i fjol. Hittills under året har lastbilsregistreringarna
minskat med 40 procent.

UTRIKESHANDEL
Under årets tre första månader syntes ingen direkt effekt
av coronapandemin på den svenska utrikeshandeln. I april
sjönk både exporten och importen av varor kraftigt och i
maj fortsatte utrikeshandeln att försvagas. Varuexportens
värde minskade med 26 procent jämfört med maj i fjol,
vilket var en något större nedgång än för importen av varor.
Värdet för exporten var dock fortsatt större än värdet för
importen, vilket innebar att handelsnettot var positivt för
femte månaden i rad.
Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för juni
visar inte några tecken på att exporten ska vända upp.
Orderingången från exportmarknaden de senaste tre månaderna är rekordlåg och företagens omdömen om storleken
på exportorderstocken är betydligt svagare än normalt.

Värde mkr		 Andel Förändr
2020
2019
% 20/19
apr
apr		%

Europa
388 890
EU-länder
305 896
Övriga Europa
82 994
Afrika
3 699
Amerika
19 474
Nordamerika
16 759
Central- och Sydamerika
2 715
Asien
48 739
Mellanöstern
2 213
Övriga länder i Asien
46 526
Oceanien och övriga områden 1 066
Totalt
461 869

416 108 84,2
327 995 66,2
88 113 18,0
7 587
0,8
18 814
4,2
13 506
3,6
5 308
0,6
54 580 10,6
2 334
0,5
52 246 10,1
1 467
0,2
498 557 100,0

–7
–7
–6
–51
4
24
–49
–11
–5
–11
–27
–7

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

Handelsnettot 2,4 miljarder kronor i maj
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 2,4 miljarder
kronor under maj 2020, enligt preliminära beräkningar.
För maj 2019 var det ett överskott på 6,1 miljarder kronor.
Export och import av varor samt handelsnetto

Säsongrensade månadsvärden i löpande priser. Trend.
Miljarder kronor
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Varuexportens värde under maj uppgick till 101,5 miljarder kronor, och varuimporten till 99,1 miljarder. Motsvarande värden för maj 2019 var 136,7 miljarder kronor
för varuexporten och 130,6 miljarder för varuimporten.
Varuexporten har därmed minskat i värde med 26 procent,
och varuimporten har minskat med 24 procent jämfört
med maj 2019. Det var två vardagar färre i maj 2020 än
i maj 2019. Varuhandeln med länder utanför EU gav ett
överskott på 16,7 miljarder kronor, medan EU-handeln
gav ett underskott på 14,3 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 4,4 miljarder kronor för maj, och ett överskott
på 4,7 miljarder kronor för april. För mars var motsvarande
värde ett överskott på 5,4 miljarder kronor.
Sveriges handelsnetto

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
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Främst prisåtergångar påverkade KPIF i maj
KPIF steg med 0,6 procent från april till maj. Det är den
största månadsförändringen i maj sedan 2001. Under
motsvarande period 2019 steg KPIF med 0,3 procent.
Det var framförallt prisåtergångar från april som påverkade KPIF i maj. Priserna på rekreation och kultur, kläder,
restauranger och logi, elektricitet samt drift av fordon
steg efter nedgångar i april. Priserna fortsatte att stiga för
livsmedel och alkoholfria drycker.

Ackumulerade månadsvärden från årets början.
Miljarder kronor. Löpande priser
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Hittills under året har värdet för varuexporten minskat med 7 procent, och varuimporten minskade med 11
procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare.
Varuexportvärdet under denna period uppgick till 598,1
miljarder kronor, och varuimportvärdet till 561,0 miljarder.
Handelsnettot för januari – maj 2020 gav därmed ett överskott på 37,1 miljarder kronor. För motsvarande period för
ett år sedan noterades ett överskott på 17,0 miljarder kronor.
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PRISER

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar
Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat
bero på säsong eller vara tillfälliga. Elpriserna ökade denna
månad, medan de gick ned vid samma period de två senaste åren. Priserna för rekreation och kultur, däribland
böcker och tidningar, TV- och dataspel samt TV-tjänster
ökade mer i maj i år jämfört med de senaste två åren. För
restaurang och logi ökade priserna i maj, men inte lika
mycket som föregående år.

Konsumentpriser
Senaste uppgift: maj 2020
Källa: SCB:s konsumentprisindex

Inflationstakten steg något i maj
Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med
fast ränta) var 0,0 procent i maj 2020. Det var en uppgång
från april då inflationstakten var –0,4 procent. Uppgången
förklaras främst av prisåtergångar inom ett flertal produktgrupper från aprils lägre nivåer. Månadsförändringen från
april till maj var 0,6 procent.
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Bidrag till inflationstakten i maj
Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i
KPIF under de senaste 12 månaderna, var 0,0 procent i
maj 2020, en uppgång från april då inflationstakten var
–0,4 procent.
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Ny statistik visar krisens effekter på svensk ekonomi
I spåren av coronautbrottet har efterfrågan ökat på statistik
som snabbt kan visa effekterna av den pågående krisen. Försäljningsindikatorn och aktivitetsindikatorn är två exempel på ny
statistik som SCB har tagit fram för att möta detta behov. De
visar på rejäla nedgångar inom flera delar av svensk ekonomi.
För att snabbare ge en bild av coronakrisens påverkan
på svensk ekonomi har SCB tagit fram ny preliminär
statistik som komplement till den ordinarie statistiken.
Försäljningsindikatorn ger en tidig indikation över försäljningen i näringslivet och publiceras 20–25 dagar efter
referensmånadens utgång. Aktivitetsindikatorn, som kan
beskrivas som en månads-BNP, ger en bild av aktiviteten
för hela ekonomin och publiceras ungefär 37 dagar efter
referensmånadens utgång.
Kraftigt minskad aktivitet i ekonomin
Aktivitetsindikatorn backade med 7,3 procent i april jämfört med samma månad föregående år. Om man tittar på
kvartalsdata för BNP-utvecklingen är det den största nedgången som uppmätts i nationalräkenskapernas tidsserie
som sträcker sig tillbaka till 1980. Det är dock för tidigt
att uttala sig om hela andra kvartalets utveckling, men
redan nu står det klart att effekterna av coronapandemin
är betydande.
BNP och aktivitetsindikatorn
Volymutveckling i årstakt, procent
10
8
6
4
2

-2

-6
-8

BNP
Aktivitetsindikatorn
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Anm: Det kvartalsvisa BNP-utfallet har fördelats ut på månad med hjälp av
aktivitetsindikatorns månadsmönster. BNP-utfallet är den första beräkningen
av BNP efter 60 dagar.

Alla delar i ekonomin utvecklades svagt i april. Det största
bidraget till nedgången kom från exporten och hushållskonsumtionen. Första kvartalet visade exporten inte någon
påverkan från pandemin och ökade starkt. I april sjönk både
varu- och tjänsteexporten kraftigt. Även bruttoinvesteringarna minskade i april. Hittills skiljer sig denna kris mot
tidigare kriser. I såväl 1990-talskrisen som i den senaste
finanskrisen 2008–2009 påverkades bruttoinvesteringarna
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Faktaruta
Metod och källor för aktivitetsindikatorn
Sammanställningen av aktivitetsindikatorn utgår från
huvudprincipen i de ordinarie kvartalsberäkningarna av
BNP, att ta fram ett mått på respektive huvudkomponent
för BNP:s användnings- respektive produktionssida. För
att göra det används ett stort antal primära statistikkällor
från SCB. Underlaget är dock inte lika omfattande
som vid de ordinarie kvartalsberäkningarna och
aktivitetsindikatorn har därför en lägre tillförlitlighet.
Beräkningar från produktionssidan
Vid beräkningarna från produktionssidan används
uppgifter från Produktionsvärdeindex (PVI) för
industribranscherna medan tjänstebranscherna skattas
med hjälp av försäljningsuppgifter från momsregistret.
Ingen lagerjustering görs för industrin då denna
information inte finns tillgänglig i tid.
Den offentliga förvaltningens förädlingsvärde
beräknas enligt likartade principer som vid en ordinarie
kvartalsberäkning av BNP. Produktionsutvecklingen
i fasta priser bygger på en kombination av underlag
på arbetsinsatsen i offentlig sektor från en preliminär
AKU (Arbetskraftsundersökningarna) och en samling
direkta mått på produktion av vissa typer av offentligt
tillhandahållna tjänster, så som antalet inskrivna elever
i kommunala skolor eller antalet utförda behandlingar
på regionernas sjukhus. Förädlingsvärdet, och
användningssidans offentliga konsumtion, kan sedan
modellskattas från produktionen.
Beräkningar från användningssidan
Användningssidan skattas med hjälp av en regressionsmodell
som bygger på fem indikatorer:

0

-4

kraftigt medan nedgången för hushållskonsumtionen inte
var lika stor.
Från produktionssidan utvecklades både varu- och
tjänstebranscher svagt med en tvåsiffrig nedgång för tjänstebranscherna.

• Hushållskonsumtionen baseras på den månatliga hushållskonsumtionsindikatorn (HUKO-indikatorn) samt uppgifter
från momsregistret. Ett genomsnitt av dessa skattningar
används för att skatta hushållskonsumtionen.
• Exporten av varor och tjänster och,
• Importen av varor och tjänster baseras på undersökningen
Utrikeshandeln med varor samt uppgifter från momsregistret
avseende utrikeshandeln med tjänster
• Offentlig konsumtion baseras på volymmått och arbetade
timmar för den offentliga sektorn
• Utgifter från momsregistret skattar lager- och fasta bruttoinvesteringar samt företagens förbrukning
Enligt 50/50-principen i de ordinarie kvartalsberäkningarna
av BNP sker slutligen en avstämning, där produktion och
användning justeras upp eller ned lika mycket för att visa
samma resultat.
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Näringslivets försäljning rasade för andra månaden i följd
Försäljningsindikatorn visar att försäljningen i näringslivet
fortsatte att minska kraftigt för andra månaden i följd. I
maj var nedgången 15 procent jämfört med samma månad
förra året. I april minskade försäljningen med 11 procent.
Varuindustrins försäljning, som står för knappt 40 procent
av näringslivets totala omsättning, minskade med 18 procent i maj medan nedgången för tjänstebranscherna inte
var fullt lika stor.

kraftigt. Även motorhandelns försäljning minskade kraftigt
i april och maj, vilket sannolikt både var en coronaeffekt
men även till följd av den skärpta fordonsskatten som
började gälla efter årsskiftet. Att den totala nedgången
för tjänstebranscherna inte var större förklaras av att de
branscher som utvecklades riktigt svagt inte står för så stor
del av tjänsteomsättningen.
Nästa publiceringstillfälle för aktivitetsindikatorn är
den 9 juli (referensmånad maj), försäljningsindikatorn
publiceras den 22 juli (referensmånad juni).

Försäljningsindikatorn

Näringslivets försäljning jämfört med samma månad
föregående år, procent

Löpande priser jämfört med samma period föregående år, procent
Bransch

5
0
-5
-10
Mars
April
Maj

-15
-20

Försäljning i näringslivet

Totalt

Varubranscher

Tjänstebranscher

Rejäl nedgång för verkstadsindustrin
Coronakrisens effekter på enskilda branscher varierar
stort där vissa har drabbats hårdare än andra. Maj var
dock en allmänt dyster läsning och det var endast inom
ett fåtal branscher som försäljningen ökade, som till exempel läkemedelsbranschen. Inom varuindustrin fortsatte
tillverkningsindustrin att utvecklas svagt och försäljningen
minskade med 22 procent i maj. Nedgången var särskilt
tydlig inom verkstadsindustrin, där fordonsindustrin väger
tungt, som backade med 32 procent.
Byggbranschen har hittills inte drabbats lika hårt av
krisen som andra delar av näringslivet. Visserligen minskade
försäljningen under både april och maj men nedgången
var jämförelsevis inte lika dramatisk.
Stora försäljningstapp för resebranschen och
transportnäringarna
Störst påverkan har coronapandemin haft på enskilda
tjänstebranscher. Rekommendationer om att inte resa har
slagit särskilt hårt mot transportbranscher och besöksnäringen. Under både april och maj störtdök resebyråernas
försäljning och minskade med runt 100 procent i årstakt,
men även flyg- samt hotellbranschen stod i princip still
under samma period. Även inom andra transportbranscher
såsom järnväg och taxi rasade försäljningen. Uppmaningar
om fysisk distansering påverkar restauranger som backade
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Varuproduktion
Tillverkningsindustri
Verkstadsindustri
varav fordonsindustri
Bygg
Tjänster
Motorhandel
Järnvägstransport
Kollektivtrafik
Taxi
Flygbranschen
Hotell
Restaurang
Resebyråer
Kultur
Näringslivet

Maj 2020

Vikt*

–18
–22
–32
–41
–7
–13
–31
–41
–16
–51
–83
–79
–29
–100
–27
–15

39,6
24,0
11,1
4,5
9,6
60,4
5,4
0,2
0,8
0,2
0,4
0,6
1,3
0,9
0,8
100,0

*Branschens omsättning som andel av näringslivet

Faktaruta
Metod och källor för försäljningsindikatorn
Målet för försäljningsindikatorn är att utgöra en så god
skattning som möjligt av månadens försäljning i näringslivet.
Det skall alltså vara en tidig indikation över produktionen i
näringslivet och skall utvärderas mot utfallet i produktionsvärdeindex (PVI).
Försäljningsindikatorn bygger i huvudsak på månatliga
uppgifter från momsregistret. För företag som inte kommit
in i momsregistret hämtas uppgifter om omsättning från
Produktionsvärdeindex (PVI). Detta görs för de 500 största
företagen.
Företag matchas mellan aktuell period i år och samma period föregående år. I denna matchning tar man med sig aktuell
periods försäljning och föregående års försäljning. Därefter
beräknas ett utvecklingstal mellan årets och föregående års
försäljningsuppgift branschvis (totalt 89 branschgrupper).
Detta används för att skriva fram föregående års nivå.
Mer information om beräkningsrutinerna för försäljningsindikatorn och aktivitetsindikatorn finns beskriven på SCBs
hemsida.1

1 Beräkningsrutiner för aktivitetsindikatorn och försäljningsindikatorn
(https://scb.se/contentassets/796e1b2d2a3b4e60868002a7a23a7d70/
berakningsrutiner_for_aktiktivetsindikatorn_och_forsaljningsindikatorn.
pdf)
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Inflationstakten i olika länder

Konsumentprisernas förändring
Maj 2020			 Bidrag till
		
Förändring från
förändring
		
Föregående
maj sedan maj
		
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
KPIF totalt

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

3,9
1,7
–3,3
–0,6
1,1
1,5
–2,0
–5,8
–1,0
3,6
0,0
2,7

0,5
0,1
–0,2
–0,1
0,1
0,0
–0,3
–0,2
–0,1
0,0
0,0
0,2

0,6

0,0

0,0

1) Procentenheter

Inflationstakten påverkades av högre priser på livsmedel, framförallt för kött och frukt. Även prishöjningar
inom restauranger, diverse varor och tjänster samt nyttjande av egnahem och avgifter för hyres- och bostadsrätt
påverkade inflationen uppåt. Prisuppgångarna motverkades
framförallt av lägre priser på el och drivmedel, samt prissänkningar på kläder och skor, teleutrustning och logi.
Coronapandemins effekter på konsumtionen påverkar beräkningarna
Coronapandemin påverkar samhället på många sätt. Det
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.
På grund av utebliven konsumtion har bland annat
prisutvecklingen för flygcharter, utrikes flygresor samt
biljetter för idrottstävlingar, bio och teater imputerats.
Lägre inflationstakt i Europa
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
KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens
boendekostnader utelämnas.
Enligt HIKP steg inflationstakten i Sverige från –0,2
procent i april till 0,1 procent i maj. I såväl Danmark som
Finland var dock inflationstakten fortsatt negativ i maj. I
euroländerna sjönk inflationstakten med 0,2 procentenheter
till 0,1 procent i maj, medan inflationen i EU27 sjönk från
0,7 till 0,6 procent. I Tyskland föll inflationstakten från 0,8
till 0,5 procent i maj medan den i Frankrike var oförändrad
på 0,4 procent.
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Priserna i producent-, exportoch importleden
Senaste uppgift: maj 2020
Källa: SCB:s producentprisindex
Chatrine Lundbeck

Fortsatt låga priser i producent- och importled
Prisutvecklingen var negativ för samtliga marknader jämfört med samma period föregående år. I maj var årstakten –3,8 procent för producentprisindex. För import- och
exportmarknaden var årsförändringen –5,7 respektive
–4,0 procent. För hemmamarknaden –3,7 procent och för
prisindex för inhemsk tillgång –4,7 procent.
Låga priser på energirelaterade varor
Låga priser på elektricitet fortsätter att bidra till nedgångarna på samtliga marknader. Det milda vädret med kraftiga vindar och riklig nederbörd har lett till låga elpriser.
Nedstängda industrier och en minskad efterfrågan till
följd av coronapandemin har pressat priserna ytterligare.
Jämfört med maj föregående år sjönk priserna på elektricitet med 34,5 procent på hemmamarknaden, med 65,6
procent på exportmarknaden och med 76,5 procent på
importmarknaden.
På importmarknaden fortsätter lägre priser för råolja
och naturgas att bidra till den negativa utvecklingen. Årsförändringarna var för dessa produktgrupper –58,5 procent
respektive –36,8 procent. Att oljepriset sjunkit kraftigt
förklaras till viss del av en minskad efterfrågan till följd av
coronapandemin och att det därmed finns ett överutbud
av olja på världsmarknaden.
Utöver energirelaterade varor har massaprodukter
bidragit nedåt på export- och hemmamarknaden med
en årstakt på –17,8 procent respektive –15,7 procent. På
importmarknaden bidrog plaster i oarbetad form till nedgången med en årstakt på –19,9 procent.
Nedgångarna på exportmarknaden har till viss del motverkats av prisuppgångar på kommunikationsutrustning
som ökar med 12,9 procent på årsbasis. På importmarkna-
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den bidrog övriga maskiner uppåt med en årsförändring
på 5,4 procent.
Vidare bidrog andra oorganiska baskemikalier uppåt på
exportmarknaden med en årsförändringen på 12,4 procent.
På importmarknaden stod även andra varor av papper eller
papp för prisuppgångar med en årstakt på 32,8 procent.
Export-, import- och producentprisindex

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
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Prisnedgångar mellan april och maj
Det var framförallt lägre priser på kemikalier och kemiska
produkter, övriga maskiner samt livsmedel som bidrog
till nedgången på importmarknaden. Tillsammans med
elapparatur bidrog bland annat även lägre priser på motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar samt metaller
ytterligare till nedgången. Prisnedgångarna motverkades
av högre priser på råolja.
På exportmarknaden bidrog främst prisnedgångar på
massa, papper och papp samt metaller. Livsmedel, kemikalier och kemiska produkter och övriga maskiner bidrog
ytterligare nedåt. Detta motverkades till viss del av högre
priser på elektricitet.

ARBETSMARKNAD
Sysselsättning och
arbetslöshet
Senaste uppgift: maj 2020
Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar
Eric Hellsing

Förändringsskattningen avseende antalet i arbetskraften
mellan maj 2019 och maj 2020 kan vara något överskattad. Utfallet kan delvis bero på att antalet sysselsatta, och
därmed arbetskraften, underskattades något i maj 2019.
Arbetskraften uppgick till 5 520 000 personer
I maj 2020 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 520 000, icke säsongrensat, en ökning
med 76 000 personer jämfört med motsvarande månad
föregående år.
Antalet män i arbetskraften uppgick till 2 909 000, en
ökning med 56 000. Antalet kvinnor uppgick till 2 611 000
personer. Det relativa arbetskraftstalet var 73,3 procent.
Bland män var det 75,9 procent och bland kvinnor 70,6.
Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick
antalet personer i arbetskraften till 5 493 000, en minskning med 58 000 personer jämfört med februari 2020,
då effekterna av covid-19 ännu inte var synliga på den
svenska arbetsmarknaden. Arbetskraftstalet uppgick till
72,9 procent, en minskning med 0,8 procentenheter jämfört
med februari 2020.
Sysselsättningsgraden uppgick till 66,7 procent
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 uppgick till 5 023 000
i maj 2020, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män
uppgick till 2 660 000 personer och antalet sysselsatta
kvinnor var 2 363 000.
Sysselsättningsgrad

Prisindex i producent- och importled

Ålder 15–74 år. Sysselsatta som andel av befolkningen.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden
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Prisnedgångar för fjärrvärme och kemikalier och kemiska produkter bidrog främst till nedgången på hemmamarknaden. Detta motverkades samtidigt av prisuppgångar
på elektricitet.
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Sysselsättningsgraden uppgick till 66,7 procent. Bland
män var sysselsättningsgraden 69,4 procent och bland
kvinnor uppgick den till 63,9.
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Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 052 000, vilket är en minskning med
104 000 jämfört med februari 2020. Sysselsättningsgraden
var 67,0 procent, en minskning med 1,4 procentenheter
jämfört med februari 2020.
Stor minskning av arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i maj 2020 till i
genomsnitt 145,1 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning
med 9,2 procent jämfört med motsvarande månad året
innan. Störst var minskningen i Hotell och restaurang, där
antalet arbetade timmar kalenderkorrigerat minskade med
50,0 procent jämfört med maj 2019. Inom Tillverkning av
verkstadsvaror var minskningen 20,0 procent och inom
Personliga och kulturella tjänster var minskningen 17,3
procent. Även inom Handel, Utbildning samt inom Vård
och omsorg skedde minskningar.
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		
5 269		
5 166		
5 168		
5 138		
5 140		
5 115		

14 620
13 440
16 500
16 840
16 870
15 940
15 790
14 360
16 710
14 510
15 080		
10 150		
13 040		
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

med 48 000 jämfört med föregående år.
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 ökade till 270 000. Motsvarande siffra för
personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 109 000, en ökning med 85 000.
Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i
arbete till 4 096 000, vilket var en minskning med 271 000
jämfört med februari 2020. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick till 957 000, en ökning med
167 000 jämfört med februari.
Arbetslösheten uppgick till 9,0 procent
I maj 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år
till 497 000, icke säsongrensat, en ökning med 110 000
personer jämfört med motsvarande månad föregående
år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,0 procent,
en ökning med 1,9 procentenheter. Antalet arbetslösa
män ökade med 49 000 till 249 000 och antalet arbetslösa
kvinnor ökade med 61 000 till 248 000. Bland män ökade
arbetslöshetstalet med 1,6 procentenheter till 8,6 procent
och bland kvinnor ökade det med 2,3 procentenheter till
9,5 procent.
Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick
till 177 000 personer. Arbetslöshetstalet bland ungdomar
uppgick till 29,8 procent, en ökning med 6,1 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Av
de arbetslösa ungdomarna var 140 000 heltidsstuderande,
en ökning med 33 000 personer.
Relativ arbetslöshet

Ålder 15–74 år. Inkl. heltidsstuderande som sökt arbete.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden

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

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en
kraftig minskning av antalet arbetade timmar jämfört med
närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 138,5
miljoner timmar per vecka, vilket var 16,6 miljoner färre
timmar än i februari 2020.
Kraftig ökning av antalet frånvarande
Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i
maj 2020 till 4 538 000, en minskning med 146 000 jämfört
med motsvarande månad föregående år. Minskningen av
antalet personer i arbete förklaras främst av att antalet
personer som var frånvarande hela veckan ökade.
I AKU skattas antalet personer som varit frånvarade hela
veckan eller del av veckan i sin huvudsyssla, efter huvudsakligt frånvaroskäl. Antalet personer som var frånvarande hela
veckan uppgick i maj 2020 till 491 000, vilket var en ökning
med 106 000 jämfört med motsvarande period föregående
år. Av dessa var 164 000 frånvarande på grund av sjukdom,
en ökning med 66 000. Antalet som var frånvarande hela
veckan på grund av arbetsbrist ökade till 40 000 och antalet som var frånvarande på grund av permittering ökade
till 37 000. Samtidigt minskade antalet personer som var
frånvarande på grund av semester till 34 000, en minskning
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För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade
och utjämnade data på en ökning av antalet arbetslösa
med 46 000 och på en ökning av andelen arbetslösa med
0,9 procentenheter jämfört med februari 2020. I maj 2020
uppgick antalet arbetslösa till 441 000, vilket motsvarar ett
arbetslöshetstal på 8,0 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
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ungdomar ökade med 25 000 till 150 000 personer och
arbetslöshetstalet ökade med 5,0 procentenheter till 24,9
procent.

för tjänstemän blir 132,6, en minskning med 0,8 procent
jämfört med april 2019.

Arbetsförmedlingen: Kraftig ökning av arbetslösheten
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 maj
till drygt 439 200 personer. Det är en ökning med 108 100
jämfört med motsvarande månad 2019. Under samma
period ökade arbetslöshetsnivån med 1,9 procentenheter
och uppgick till 8,5 procent.
Antalet personer som fick ett arbete i maj var 24 100,
vilket var 10 500 färre än föregående år. Antalet varslade
personer uppgick till 8 600, vilket är en ökning med 3 700
personer jämfört med motsvarande månad förra året.

FINANSMARKNAD
Börsen fortsatte uppåt
I juni fortsatte börserna att stiga på flera av världens marknader och en del av dem närmar sig åter toppnoteringarna
från februari.
I Sverige steg Stockholmsbörsen med drygt 2 procent i
juni. På den amerikanska börsmarknaden steg New Yorkbörsens Dow Jones-index med knappt 2 procent medan
Nasdaq steg med närmare 6 procent och nådde under juni
en ny toppnotering för året. I Europa steg även Frankfurtbörsens DAX-index med 6 procent medan Londonbörsens
FTSE-index steg med mindre än 2 procent.
Aktiekurserna

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

Stockholmsbörsens generalindex, månadsgenomsnitt
700

Den preliminära genomsnittliga timlönen för arbetare
var under april 2020 175,60 kronor exklusive övertidstillägg och 177,50 kronor inklusive övertidstillägg, vilket är
en ökning med 1,0 respektive 0,8 procent jämfört med
april 2019. Under april 2020 var den preliminära genomsnittliga månadslönen för tjänstemän 41 790 kronor exklusive rörliga tillägg och 42 560 kronor inklusive rörliga
tillägg, vilket är en ökning med 2,2 respektive 1,8 procent
jämfört med april 2019.
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Källa: Affärsvärlden

På de asiatiska aktiemarknaderna var det också uppgångar. Tokyobörsens Nikkei-index ökade med nästan 2
procent medan börskursen i Shanghai steg med närmare
5 procent under månaden. Hongkongbörsen steg med 6
procent i juni.
Korta räntor
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Arbetskostnaden för en arbetare inom utvinning av
mineral och tillverkningsindustrin har för april 2020 beräknats till 297,28 kronor per timme, vilket ger ett arbetskostnadsindex på 125,8, en förändring med –5,4 procent
jämfört med april 2019. Arbetskostnaden för en arbetare
inom den privata sektorn totalt har för april 2020 beräknats till 273,42 kronor per timme och för tjänstemän inom
den privata sektorn till 63 018 kr per månad. Detta ger ett
arbetskostnadsindex för arbetare på 122,5, en minskning
med 6,1 procent jämfört med april 2019. Motsvarande index
Statistiska centralbyrån
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Oförändrad styrränta i både USA och Sverige
Federal Reserve lämnade besked i juni om att den amerikanska styrräntan förblir oförändrad. Den 1 juli meddelade
även den svenska Riksbanken att reporäntan lämnas orörd
på 0 procent. De korta räntorna har således inte rört sig så
mycket under månaden och fortsätter att vara låga.
Den amerikanska tremånadersräntan minskade med 2
punkter, från 0,12 till 0,10 procent den senaste månaden.
Den svenska räntan på en tremånaders statsskuldväxel
var i genomsnitt –0,08 procent vilket var 5 punkter högre
än i maj.
Långa räntor

10-åriga statsobligationer, månadsgenomsnitt
4

procent

3

USA

13 öre billigare i juni jämfört med maj. Priset för en euro
var i genomsnitt 10,48 kronor. Genomsnittskursen för en
dollar var 9,30 kronor, vilket var 44 öre billigare än i maj.

Utlåning till hushåll och företag
Senaste uppgift: maj 2020
Källa: SCB:s finansmarknadsstatistik

Minskad tillväxttakt för företagens lån i maj
I maj 2020 hade de icke-finansiella företagens lån från
monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 5,6 procent.
Det är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med
föregående månad.
Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag
till 2 540 miljarder kronor i maj. Det är en ökning med 20
miljarder jämfört med föregående månad och med 135
miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.
MFI:s utlåning
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Källa: Riksbanken
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Uppgång för långa räntor
De långa räntorna steg något i juni. I USA steg den långa
räntan med 6 punkter, från 0,67 till 0,72 procent. Räntan
på en svensk statsobligation med tio års löptid låg på 0,01
procent och ökade därmed 7 punkter sen i maj. Den tyska
tioårsräntan ligger fortfarande lägre men ökade med 9
punkter den senaste månaden, från –0,49 till –0,40 procent.
Valutakurser

Svenska kronor i förhållande till dollar och euro.
Månadsgenomsnitt
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Källa: Riksbanken

Kronan stärktes i juni
Den svenska kronan har stärkts ytterligare gentemot euron
och dollarn den senaste månaden. Euron blev i genomsnitt
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Minskad tillväxttakt för hushållens lån
I maj 2020 hade hushållens lån från monetära finansinstitut
en årlig tillväxttakt på 5,1 procent. Det är en minskning
med 0,1 procentenhet jämfört med föregående månad.
Totalt uppgick hushållens lån hos monetära finansinstitut (MFI) till 4 293 miljarder kronor i maj. Det är en
ökning med 21 miljarder jämfört med föregående månad
och med 215 miljarder jämfört med motsvarande månad
föregående år.
Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i maj till 3 519 miljarder.
Det är en ökning med 16 miljarder jämfört med föregående
månad och en ökning med 179 miljarder jämfört med
motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade
en årlig tillväxttakt på 5,3 procent i maj 2020.
Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på
7,4 procent i maj. Den är oförändrad jämfört med april.
Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 3,3 procent
i maj, vilket är en ökning med 0,1 procentenhet jämfört
med april. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 254 respektive 520
miljarder i maj 2020.
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Konjunkturindikatorer för några länder och områden
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Coronaviruset drog in över Europa i slutet av första kvartalet. I vissa länder stängdes hela samhället ner för att
minska smittspridningen medan andra höll mer öppet.
I EU27 minskade BNP med 3,2 procent första kvartalet,
säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Tillväxten
var svag i många länder, däribland stora ekonomier som
Frankrike, Spanien och Italien, vilket sänkte den samlade
BNP-utvecklingen i unionen.
I Europas största ekonomi Tyskland minskade BNP
med 2,2 procent första kvartalet. Nedgången var inte lika
stor som i ovan nämnda ekonomier, men var den svagaste
tillväxten sedan första kvartalet 2009. Den svaga utvecklingen innebär att BNP har sjunkit två kvartal i rad och
att den tyska ekonomin befinner sig i recession. Även den
tyska industrin har drabbats hårt av pandemin och efter en
knapp ökning i februari rasade produktionen i mars och
april. Den tungt vägande fordonsindustrin har drabbats
särskilt hårt. I april minskade branschens produktion med
drygt 70 procent, säsongrensat och jämfört med föregående
månad, efter att flertalet fabriker stängde ner.
I Nederländerna sjönk BNP med 1,5 procent första
kvartalet. Det var främst en minskad hushållskonsumtion som tyngde BNP-utvecklingen, men även en minskad varuexport drog ner tillväxten. En sjunkande import
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70

USA

motverkade en del av nedgången. Industriproduktionen
visade ingen större påverkan av coronapandemin i mars,
men i april tilltog nedgången.
Den irländska ekonomin har, med några få undantag,
växt i snabb takt de senaste åren. BNP har ökat med knappt
26 procent sedan första kvartalet 2017. Första kvartalet i
år steg BNP med 1,2 procent vilket innebar en avtagande
tillväxttakt jämfört kvartalet innan men klart bättre än i
andra ekonomier. Första kvartalet minskade hushållskonsumtionen, medan utrikeshandeln främst till följd av
en sjunkande import höjde BNP-utvecklingen. De fasta
bruttoinvesteringarna, som varierar stort från ett kvartal
till ett annat, var oförändrade.
Även i den brittiska ekonomin minskade den ekonomiska aktiviteten under första kvartalet till följd av
coronapandemin. BNP sjönk med 2,0 procent, vilket var
den största nedgången sedan fjärde kvartalet 2008. Hushållskonsumtionen noterade den största nedgången sedan
finanskrisen, men även den offentliga konsumtionen och
utrikeshandeln sänkte BNP. Även industriproduktionen
visar en påverkan från virusutbrottet. I mars sjönk produktionen med drygt 4 procent, säsongrensat och jämfört med
månaden innan. I april var nedgången drygt 20 procent.
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Detaljhandel
Detaljhandeln har påverkats kraftigt av de åtgärder som
har vidtagits för att minska spridningen av det nya coronaviruset. Runt om i världen har människor uppmanats
till social distansering och på vissa håll har människor till
och med satts i karantän. Det har inneburit ett hårt slag för
den fysiska handeln i butik. I EU27 minskade försäljningen
inom detaljhandeln med 11 procent i april efter en nästan
lika stor nedgång månaden innan. I Italien, Frankrike och
Spanien där samhället i stort sett stängde ner under mars
och april var nedgångarna betydligt större. Den tyska
detaljhandeln minskade också, men inte alls lika mycket
som i de sydeuropeiska länderna. Även nedgången i den
brittiska detaljhandeln var relativt begränsad i mars. I slutet
av månaden stängdes dock samhället ner och i april rasade
försäljningen. I Sverige
sjönk försäljningen
Detaljhandel
115
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Sverige
medan den i stort sett
110
var oförändrad i april.
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89,9
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0,4
–0,6
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Källa: OECD

EU-barometern
EU-kommissionens konjunkturbarometer visade på en
fortsatt återhämtning i juni. Sentimentindikatorerna för
både EU och euroområdet steg med drygt 8 enheter vardera, till 74,8 respektive 75,7. Uppgångarna de senaste två
månaderna innebär att runt 30 procent av nedgångarna
under mars och april har återhämtats. Samtliga sektorer
och ett ökat konsumentförtroende bidrog positivt i juni.
Alla stora medlemsländer noterade kraftiga uppgångar,
men ligger fortfarande en bra bit under sina historiska
genomsnitt. Även Sveriges sentimentindikator steg kraftigt,
från 69,6 till 78,3.
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1) EU27 men för kort och lång ränta avses euroområdet 2) Första kvartalet 2020 3) USA maj, övriga april 4) Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP) för EU-länderna. Storbritannien och OECD
april, övriga maj 5) Storbritannien februari, USA maj, övriga april 6) Korta räntor avser 3-månaders interbankräntor enligt statistik från Eurostat. Maj 7) Danmark och Tyskland april, övriga maj
Källa: OECD, Eurostat
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Stor skillnad i arbetslöshetstal mellan Europa och USA
Coronapandemin har slagit hårt mot ekonomin, vilket inte
minst har drabbat arbetsmarknaden. I EU-området (EU27)
steg den harmoniserade arbetslösheten från 6,4 procent i
mars till 6,6 procent i april, i säsongrensade tal. Påverkan
från coronakrisen på EU-områdets arbetslöshet är än så
länge relativt begränsad, men kommer sannolikt att stiga
framöver. Arbetslösheten (som andel av arbetskraften)
inom EU har påverkats kraftigt vid tidigare kriser under
2000-talet.
Vid finanskrisen steg den från ungefär 7 procent i början
av 2008 till cirka 10 procent i början av 2010. Från mitten
av 2011 började den återigen stiga i samband med den
så kallade skuldkrisen då den offentliga sektorns skulder
skenade iväg i flera länder. Arbetslösheten var som högst
uppe i 11,5 procent under några månader 2013 och har
sedan juni samma år sjunkit undan för undan. Perioden
av nedgång bröts efter sju år i april i år när effekterna från
coronapandemin blev synliga även på arbetslösheten.
Arbetslöshet

Procent av arbetskraften, säsongrensat

Arbetslösheten ökar snabbare i Sverige än i EU
I Sverige steg arbetslösheten (säsongrensat och utjämnat)
från 7,3 procent i mars till 8,0 procent i både april och maj.
Uppgången är klart över EU-snittet och betydligt större
än i grannländerna. I Finland låg arbetslösheten på 6,6
procent i april medan den i Danmark var 4,6 procent och
visade inga tecken på uppgång enligt Eurostats senaste
sammanställning.

16
14
12

kar sannolikt under en sådan här kris då det kan kännas
väldigt svårt att få ett jobb i vissa branscher. I Italien, som
är ett av länderna som drabbats hårt av coronakrisen, sjönk
arbetslösheten relativt mycket, från 8 procent i mars till
6,3 procent i april. Detta förklaras främst av att färre aktivt
söker jobb då bland annat utegångsförbudet hindrat dem.
Svårigheter med datainsamling i många länder på grund
av pandemin gör samtidigt att siffrorna är ovanligt osäkra.
Dessutom påverkas arbetslösheten av permitteringar.
Korttidspermitterade i Sverige har kvar sin anställning och
räknas inte som arbetslösa, vilket håller tillbaka arbetslösheten. I Sverige har statligt stöd getts för korttidspermitteringar under coronakrisen, vilket har nyttjats av många.
Även andra länder har infört korttidspermitteringar men
det kan vara bra att ha i åtanke när man gör internationella
jämförelser att olika länder kan ha infört olika åtgärder.
Och dessa kan ha skilda effekter på arbetslösheten även om
syftet är detsamma; att mildra de negativa konsekvenserna
på arbetsmarknaden.

EU27
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Arbetslösheten i USA rusar iväg
I USA har arbetslöshetsmåttet påverkats betydligt mer
hittills än inom EU-området. Mellan mars och april ökade
arbetslösheten med drygt 10 procentenheter och var i april
uppe i 14,7 procent. I maj sjönk arbetslösheten tillbaka något, till 13,3 procent. Innan coronakrisen slog till hade den
amerikanska arbetslösheten sjunkit länge, sedan finanskrisen, och låg på den lägsta nivån på flera decennier. Före
krisen hade den länge legat på en lägre nivå än i Europa.
Det beror delvis på att arbetskraftsdeltagandet i USA är
lägre, vilket innebär att en större andel av befolkningen
befinner sig utanför arbetskraften.
Arbetslöshetsmåttet återspeglar inte allt
De totala effekterna på arbetsmarknaden av coronakrisen
återspeglas dock sannolikt inte i arbetslösheten. Den som
räknas som arbetslös har inget arbete, men ska kunna
arbeta och vara aktivt arbetssökande. Arbetssökandet mins-
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Källa: Eurostat
Anm: Sveriges och Finlands data är trendutjämnat och Danmarks är tre
månaders glidande medelvärde

I Sverige har coronakrisen slagit särskilt hårt mot de
unga på arbetsmarknaden, 15–24-åringarna, och arbetslösheten bland dessa ökade betydligt mer än för EU-snittet.
Ungdomsarbetslösheten i Sverige var i april bland de
högsta i EU. Värt att notera är att Sverige ligger i topp i EU
när det gäller arbetskraftsdeltagande, vilket bidrar till att
de svenska arbetslöshetstalen ligger förhållandevis högt.
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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
1 kv
108,4 1)
0,1 1)
Fast bruttoinvestering
volym
2015=100
1 kv
109,8 1)
–0,9 1)
Hushållens konsumtion
volym
2015=100
1 kv
107,0 1)
–1,7 1)
Lägenheter, påbörjade, nya
1 000-tal		
1 kv
11,9				
								

0,4
–0,4
–0,5
1

Näringslivet
Näringslivets produktion
volym
2015=100
apr
103,7		
–6 1)
			
jan–apr
109,6				
Industriproduktion
volym
2015=100
apr
95,2		
–16 1)
			
jan–apr
109,1				
Industrins orderingång
volym
2015=100
apr
89,0		
–14 1)
			
jan–apr
101,8				
Industrins kapacitetsutnyttjande
%		
1 kv
89,2 1)
–0,2 1)2)
Tjänsteproduktion
volym
2015=100
apr
104,0		
–3		
			
jan–apr
108,3				
								

–9
–2
–17
–4
–21
–4
–1,6
–8
–2

Utrikeshandel
Varuexport
mdr kr		
maj
101,5		
0 1)
			
jan–maj
598,1				
Varuimport
mdr kr		
maj
99,1		
0 1)
			
jan–maj
561,0				
Handelsnetto
mdr kr		
maj
2,4
			
jan–maj
37,1
Bytesbalans
mdr kr		
1 kv
80,6
				
Konsumtion
Detaljhandelns försäljning
volym
2015=100
			
Hushållens konsumtionsindikator
volym
2015=100
			
Personbilsregistreringar, nya
st		
			
Consumer Confidence Indicator 3)		
medelv=100

maj
110,7 1)
0,6 1)
jan–maj					
apr
96,3 1)
–4,8 1)
jan–apr					
jun
26 058				
jan–jun
131 602				
jun
84,0 4)
77,7 4)

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

maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj

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		

maj
maj
maj
maj
maj
apr
apr

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

maj
maj
jun
jun
maj
30 jun

1) Säsongrensade tal

2) Procentenheter

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

–26
–7
–24
–11

2,4
1,9
–10,0
–3,4
–21
–24
94,7

0,6		
0,6		
–0,9		
–1,3		
–0,8		
–0,6		
–0,5		

0,0
0,0
–3,8
–4,0
–5,7
–4,7
–3,7

5 023				
497				
211				
14 510				
58				
125,8				
189,6				

–0,7
28,3
20,0
–9,2
–46,9
–5,4
–0,5

3) Hushållens syn på den egna och den svenska ekonomin
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334,9		
218,9		
110,1		
111,7		
108,9		
108,8		
108,5		

4 293				
2 540				
0,01		
0,07 2)
–0,08		
0,05 2)
–18,8
141,9		
–0,3		
4) Index för resp period

2)

5,1
5,6
0,10
0,32

4)

2)
2)

–1,0

5) Från monetära finansinstitut
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