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KONJUNKTURLÄGET
Ekonomisk kris i spåren av pandemin
Den senaste månaden har coronaviruset tagit världen i 
ett järngrepp. I början av mars utlyste Världshälsoorgani-
sationen (WHO) smittan till en pandemi och bara ett par 
dagar senare klassades Europa som epicentrum för utbrot-
tet. I mitten av mars hade fler avlidit i Europa till följd av 
coronaviruset än i Kina där smittan först upptäcktes. Värst 
drabbad är Italien där över 12 000 människor har mist 
livet, men även i Spanien har fler dött till följd av viruset 
än i Kina. I slutet av mars flyttade pandemins epicentrum 
från Europa till USA och landet har nu flest bekräftade fall 
i världen, särskilt hårt utsatt är delstaten New York med 
flera miljoner invånare. 

I skrivande stund finns fler än 850 000 bekräftade fall 
världen över och alla kontinenter är drabbade förutom Ant-
arktis som saknar en bofast befolkning. Över hela världen 
har åtgärder vidtagits för att begränsa smittspridningen, 
åtgärder som saknar motstycke i historien. Runt 40 procent 
av världens befolkning uppmanas att stanna hemma, och 
förutom en medicinsk kris, så står världens länder inför en 
ekonomisk kris när produktionen kraftigt bromsar in och 
hushållens konsumtion minskar.
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Pandemin hotar hälsan och svensk ekonomi
I Sverige rapporterades det första coronafallet i slutet 
av februari, men i slutet av mars hade den siffran stigit 
ordentligt. Nästan 5000 personer har bekräftats smittade, 
men mörkertalet är sannolikt stort då endast personer med 
symptom och i behov av sjukhusvård har testats, och enligt 
Folkhälsomyndigheten råder det nu allmän smittspridning 
i hela landet. Människor uppmanas att jobba hemifrån, 
undervisning på gymnasienivå och högre instanser ska helst 
bedrivas på distans, allmänna sammankomster med över 
50 deltagare är förbjudet och på restauranger och krogar 
tillåts endast sittande gäster. Samtidigt är Sverige som ett 
litet exportberoende land beroende av vad som sker utanför 
våra gränser och när land efter land stänger ned får det 
negativa konsekvenser för svenska företag. Det står helt 
klart att coronapandemin på bara några veckor har varit 
förödande för svensk ekonomi. Börsen har rasat, företag 
går omkull och varsel och permitteringar av tiotusentals 
anställda har slagit till med full kraft.

Ingen coronaeffekt i statistiken
Den SCB-statistik som publiceras i detta nummer visar 
utvecklingen för januari eller februari. Siffrorna har därmed 
ingen coronaeffekt och det dröjer ytterligare en eller ett 
par månader innan turbulensen de senaste veckorna kom-
mer att märkas i statistiken. Produktionen i näringslivet 
visade dock starka siffror i januari och pekade snarare på 
att tillväxten var på väg att stärkas något innan pandemin 
drog in över Sverige. 

Från användarsidan visade hushållskonsumtionen en 
förhållandevis oförändrad nivå från november till januari. 
Däremot var ökningen på årsbasis stark sedan augusti i 
fjol, till viss del påverkad av det nya skattesystemet för bilar 
som fick hushållens utgifter för transporter och fordon att 
minska under hösten 2018. Detaljhandeln utvecklades 
hyggligt fram till februari men det mesta tyder på att 
försäljningen kommer att rasa i mars, särskilt inom säl-
lanköpshandeln. 

Inte heller utrikeshandeln visade några större effekter 
av coronautbrottet och varuexporten visade fortsatt till-
växt i februari. Samtidigt stärktes den negativa trenden 
för varuimporten vilket gav ett positivt handelsnetto på 
drygt 13 miljarder.

Nybilsregistreringarna i mars minskade med drygt 
8 procent i årstakt. Att registreringarna skulle fortsätta 
nedåt var väntat till följd av den mycket kraftiga ökningen 
i december innan fordonsskattehöjningen vid årsskiftet. 
Coronakrisen verkar med andra ord inte ha slagit till med 
full kraft inom fordonshandeln, vilket sannolikt beror på att 
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Produktion
Näringslivets produktion jan
Industrins produktion jan
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Tjänsteproduktion jan

Användning
Handelsnetto1) feb
Hushållens konsumtion jan
Detaljhandelns försäljning feb
Nyregistrering av personbilar feb

Övriga indikatorer
Konsumentpriser2) feb
Producentpriser feb
Sysselsättning3) feb
Arbetslöshet3,4) feb

1) Varuexport minus varuimport under perioden
2) KPIF
3) Uppgifterna mer osäkra än vanligt pga minskat urval
4) Andel av arbetskraften
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de bilar som registrerades i mars var ett resultat av order 
som lagts innan coronautbrottet. 

I nedanstående tabell visas publiceringsdatum för kom-
mande statistik avseende mars eller första kvartalet där 
man kan vänta sig att se effekter av krisen. 

Kommande statistikpubliceringar

 Datum Avser period
Arbetskraftsundersökningen 21 april mar
Utrikeshandel med varor 28 april mar
Detaljhandelns försäljning 28 april mar
BNP-indikatorn 5 maj kv 1
Industrins orderingång 5 maj mar
Produktionsvärdeindex 5 maj mar
Hushållskonsumtion 8 maj mar
Investeringsenkäten 28 maj kv 1
BNP 29 maj kv 1

På scb.se finns nu en särskild sida med statistik kopplat 
till coronakrisen.1 Här finns artiklar om coronavirusets 
påverkan på samhället. Bland annat går det att läsa om 
att småföretagen är extra utsatta i dessa tider och att en 
stängning av landets förskolor och grundskolor skulle 
påverka 115 000 anställda inom vården. 

Dramatisk ökning av antalet varsel
Redan innan coronaviruset slog till med full kraft var 
arbetslösheten på uppgång i Sverige. I arbetskraftsun-
dersökningarna (AKU) började arbetslösheten att stiga 
under sommaren 2018 och har sedan dess fortsatt att 
öka. I februari uppgick den relativa arbetslösheten till 7,2 
procent, säsongrensat och utjämnat. 

Redan nu står det dock klart att pandemin har slagit 
hårt mot arbetsmarknaden, framförallt mot tjänstesektorn 
där bemanningsbranschen, handeln och besöksnäringarna 
som flyg, hotell och restauranger är särskilt drabbade. Från 
1–29 mars hade 36 800 personer varslats om uppsägning 
enligt Arbetsförmedlingen, varav hälften tillkom under den 
fjärde veckan. Det är den högsta noteringen för en enskild 
månad. Inte ens under 1990-talskrisen och finanskrisen 
registrerades så höga siffror på så kort tid. 
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Läget på arbetsmarknaden präglas av att efterfrågan 
tvärt har stannat av. Uppmaningar om social distansering 
för att begränsa smittspridningen har fått människor att 
stanna hemma och företag inom hotell, restauranger och 
sällanköpshandeln vittnar om rejäla försäljningstapp. Mis-
sade restaurangbesök eller hotellvistelser kan inte tas igen 
när krisen är över och många företag har tvingats stänga 
ner hela eller delar av sin verksamhet. Till följd av det har 
alltså antalet varsel stigit kraftigt. Erfarenhet från tidigare 
kriser visar att alla varsel inte leder till uppsägningar, men 
regeringen bedömer att arbetslösheten kommer att öka 
kraftigt, till 9 procent i år och nästa år. 

Krispaket för hundratals miljarder
För att rädda företag och arbetstillfällen har regeringen satt 
in en rad kraftfulla åtgärder. I mitten av mars presenterades 
ett krispaket med fokus på att minska företagens kostnader 
som bland annat innebär nedsatta arbetsgivaravgifter och 
möjligheter för företagen att få anstånd med skatteinbetal-
ningar. Därutöver tar staten tillfälligt över sjuklöneansvaret 
och en ny lag om korttidspermittering infördes som innebär 
att staten tar en del av lönekostnaderna vid arbetsbrist. 

I slutet av månaden kom ytterligare åtgärder som inne-
bär förändringar i arbetslöshetsförsäkringen under en be-
gränsad period. Reglerna ändras så att fler kan få a-kassa, 
till exempel kortas perioden för medlemskap i a-kassan från 
sex till tre månader. Samtidigt höjs de lägsta och högsta 
ersättningsnivåerna och karensdagarna slopas. I paketet 
ingår även utökade utbildningsplatser och riktade insatser 
för en mer aktiv arbetsmarknadspolitik.

Utöver regeringens krispaket har Riksbanken och 
Finansinspektionen vidtagit åtgärder för att underlätta 
kreditförsörjningen.  

Kraftigt försämrat stämningsläge
Att läget i svensk ekonomi är svagt just nu går att utläsa i 
Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Barometerin-
dikatorn föll tillbaka till den lägsta nivån sedan maj 2013 
och det var främst dystrare signaler från tjänstesektorn 
och mer pessimistiska hushåll som bidrog till nedgången. 
Mycket tyder dock på att stämningsläget i svensk ekonomi 
är betydligt sämre. En klar majoritet av företagen besvarade 
enkäten innan effekterna av coronaviruset var märkbara 
och enligt Konjunkturinstitutet hade resultaten sannolikt 
varit mer negativa om svaren istället inkommit i slutet av 
insamlingsperioden. Hushållens enkätsvar är däremot 
jämnt fördelade över hela insamlingsperioden som sträckte 
sig fram till mitten på mars.

1  https://www.scb.se/hitta-statistik/corona/corona-i-statistiken/
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Konfidensindikator
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Tjänstesektorn

Hushåll

I Konjunkturinstitutets senaste prognos för den svenska 
ekonomi, publicerad den 1 april, räknar myndigheten 
med att BNP kommer att falla med drygt 6 procent andra 
kvartalet i år. För helåret 2020 väntas BNP minska med 
drygt 3 procent, medan tillväxten åter blir positiv 2021. 
Bedömningarna bygger på ett antal antaganden kopplat 
till den pågående coronapandemin och enligt Konjunk-
turinstitutet omges siffrorna av en stor osäkerhet där ned-
åtriskerna dominerar.

Nattsvart för besöksnäringen
Även Riksbankens företagsundersökning som genomför-
des under andra halvan av februari, med kompletterande 
intervjuer i mars till följd av coronautbrottet, visar att pan-
demin på endast ett par veckor har ändrat situationen för 
storföretagen. Restriktioner som införts i andra europeiska 
länder har lett till att varuförsörjningen och transporter till 
den svenska industrin inte har fungerat och i mitten av 
mars började delar av industrin stänga ned.

I takt med att smittspridningen har ökat, i kombination 
med restriktioner för resor och samlingar, har efterfrågan 
samtidigt rasat och reseföretag, hotell och restauranger 
uppger att försäljningen har minskat drastiskt de senaste 
veckorna. Efterfrågetappet är dock inte begränsat till enbart 
dessa branscher. Inom stora delar av sällanköpshandeln 
har omsättningen minskat, medan försäljningen inom 
dagligvaruhandeln istället har ökat när hushållen bunkrat 
förbrukningsvaror med lång hållbarhet. 

Mycket dystra konjunkturindikatorer i Europa
Inte förvånande är det ekonomiska läget i många andra 
länder lika nattsvart som i Sverige. EU-kommissionens 
konjunkturbarometer sjönk rejält i mars och såväl euro- 
som EU-området noterade rekordstora nedgångar för en 
enskild månad. För Italien, där karantän råder för landets 
60 miljoner invånare sedan andra veckan i mars, störtdök 
konfidensindikatorn. Även i Tyskland var nedgången mar-
kant medan det inte var fullt lika dramatiskt för Frankrike 
och Spanien. Det verkar dock som att det på många håll är 
betydligt sämre lägen än vad indikatorerna visar. Det beror 
på att i flera länder inkom en majoritet av svaren innan 
strikta åtgärder infördes för att förhindra smittspridningen.

EU-kommissionens konjunkturbarometer
Index medelvärde=100, säsongrensat
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I väntan på statistik över hur den reala ekonomin har 
påverkats syns effekterna av coronapandemin mer direkt 
på finansmarknaderna. Under mars har världens börser 
fortsatt att rasa och på flera håll noterades rekordstora ras. 
Stockholmsbörsen fick en ny ”svart torsdag” när det breda 
indexet föll med drygt 11 procent under en och samma 
dag. På New York-börsen noterades det största fallet sedan 
1987. Under den sista veckan i mars har kurserna vänt upp 
något även om svängningarna har varit stora på vissa håll. 
Stora stimulanser från Fed och ett historisk stort krispaket i 
USA på 2000 miljarder dollar verkar ha lugnat marknaderna 
något. Även i övriga världen har stora stimulanspaket satts 
in vilket lett till en viss återhämtning.

Global börsutveckling
MSCI World index

1 500

1 700

1 900

2 100

2 300

2 500

marfebjandecnovoktsepaugjuljunmajaprmarfebjan

Källa: Macrobond
2019 2020

Positiva signaler från Kina
På den ljusa sidan har aktiviteten i Kina börjat komma 
igång. Fabriker har startat upp produktionen och i takt med 
att karantänsåtgärderna har upphävts har även konsum-
tionen ökat. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin 
steg från 35,7 i februari till 52 i mars, enligt den nationella 
statistikbyrån. Det var över analytikernas förväntningar 
som inte räknade med att index skulle kliva över 50 som 
indikerar tillväxt. 
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Återhämtningen kan ses i ljuset av att industriproduk-
tionen kraftigt bromsade in under februari och minskade 
med 13,5 procent i årstakt.

NÄRINGSLIV
Spridningen av det nya coronaviruset har inneburit ett 
hårt slag för det svenska näringslivet, precis som i övriga 
världen. Särskilt tufft har det varit för tjänstebranscher som 
hotell och restaurang, handel och transporter. 

Regeringen har satt in kraftfulla åtgärder för att stötta 
företag och rädda så många jobb som möjligt men ingen 
kan i dagsläget svara på vart krisen tar vägen och hur det 
kommer att påverka ekonomin i stort.

Många företag har tvingats stänga ner helt eller delvis 
och trots att den nya lagen om korttidspermitteringar har 
gjort att man i ett första skede inte behövt avskeda folk så 
har ändå varslen stigit kraftigt. Antalet varsel i mars lig-
ger långt över vad som tidigare noterats under en enskild 
månad. Inte ens under 1990-talskrisen eller under finans-
krisen varslades lika många så snabbt. Och när kurvan av 
smittade stiger allt brantare så lär det fortsätta att förvärra 
läget för större delen av de svenska företagen.

Ännu syns inte någon coronaeffekt i statistiken som än 
så länge finns till och med januari eller februari. Exempelvis 
var det rejäla produktionsuppgångar i många branscher i 
januari. Även industrins orderingång steg. Februarisiffrorna 
kommer några dagar efter denna publicering men troligtvis 
behöver man vänta till början av maj när det finns statistik 
även för mars för att kunna få en bild av krisens omfattning.

Produktion i näringslivet
Senaste uppgift: januari 2020
Källa: SCB:s produktionsvärdeindex

Kim Jeongwon

Näringslivets produktion ökade i januari
Produktionen inom näringslivet ökade i januari med 1,7 
procent jämfört med december 2019 i säsongrensade tal. 
Alla sektorer uppvisade positiva utvecklingstal. Industrisek-
torn och byggsektorn ökade vardera med 2,5 procent. För 
byggsektorn var det femte månaden i rad som produktionen 
ökade. Tjänsteproduktionen uppvisade också en uppgång 
och steg med 2,4 procent jämfört med föregående månad.

Produktion i näringslivet
 Förändring i procent
 jan 20/ nov 19–jan 20/  jan 20/ 
 dec 191) aug–okt 191) jan 192)

Industri 2,5 0,5 0,9 
Bygg 2,5 5,3 7,6 
Tjänster 2,4 0,9 4,0 
Näringslivet totalt 1,7 1,1 3,8 

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat

Jämfört med januari 2019 ökade produktionen inom 
näringslivet med 3,8 procent, i kalenderkorrigerade tal. Även 
på årsbasis uppvisade alla sektor positiva utvecklingstal. 

Det var byggsektorn och tjänstesektorn som bidrog mest 
till näringslivets uppgång, där byggsektorn ökade starkt 
med 7,6 procent och tjänstesektorn ökade med 4,0 procent. 
Industrisektorn ökade svagt med 0,9 procent jämfört med 
januari 2019.

Produktion i näringslivet (PVI)
Säsongrensade månadsvärden. Index 2015=100
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Den senaste tremånadersperioden (november 2019–
januari 2020) jämfört med föregående tremånadersperiod 
(augusti 2019–oktober 2019) ökade produktionen inom 
näringslivet med 1,1 procent, i säsongrensade tal. Samtliga 
ingående delsektorer uppvisade en positiv tremånaders-
utveckling där byggsektorn återigen stod för den största 
ökningen med en uppgång på 5,3 procent. Industri- och 
tjänstesektorn ökade svagt med 0,5 respektive 0,9 procent 
jämför med föregående tremånadersperiod.

Uppåt för industrisektorn
På månadsbasis uppvisade de flesta delbranscherna inom 
industrin positiva utvecklingstal. Största ökningen återfanns 
inom industrin för petroleumprodukter, vilken ökade med 
64,9 procent jämfört med december 2019, i säsongren-
sade tal. Massa- och pappersindustrin stod för den näst 
största ökningen och steg med 9,0 procent. Det var bara 
tre delbranscher som backade jämfört med föregående 
månad, nämligen gummi- och plastvaruindustrin, an-
nan transportmedelsindustri samt livsmedelsindustrin. 
Gummi- och plastvaruindustrin backade mest med en 
nedgång på 3,8 procent.

Produktion inom industrin
 Förändring i procent
 jan 20/ nov 19–jan 20/  jan 20/ 
 dec 191) aug–okt 191) jan 192)

Trävaruindustri, ej möbler 4,7 1,0 2,5
Massa och papper 9,0 2,5 8,3
Grafisk industri 3,9 5,2 5,9
Kemisk industri o läkem. 0,5 8,8 13,4
Stål- och metallverk 7,0 –3,7 –3,6
Metallvaruindustri 0,8 –2,3 –6,8
Elektronikindustri 1,2 –3,5 –8,8
Maskinindustri 0,8 –1,2 –4,7
Industri för motorfordon 1,0 –4,2 –9,1
Industrin totalt 2,5 0,5 0,9

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat
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På årsbasis uppvisade delbranscherna inom industrin 
en blandad utveckling. I motsats till månadsutvecklingen 
uppvisade annan transportmedelsindustri en stark positiv 
årsutveckling och stod för den största ökningen med en 
uppgång på 25,9 procent efter kalenderkorrigering. Näst 
största ökningen återfanns inom gruv- och mineralutvin-
ningsindustrin med en uppgång på 19,2 procent. I likhet 
med månadsutvecklingen var det gummi-och plastvaru-
industrin som backade mest jämfört med januari 2019. 
Den branschen har backat de senaste sex månaderna. Näst 
största minskningen återfanns inom motorfordonsindustrin 
som sjönk med 9,1 procent. Det var fjärde månaden i rad 
som motorfordonsindustrin backade på årsbasis.

Produktion inom industrin (PVI)
Säsongrensade månadsvärden. Index 2015=100
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Bred uppgång inom tjänstesektorn
De flesta delbranscherna inom tjänstesektorn utvecklades 
positivt i januari jämfört med december 2019. Informa-
tions- och kommunikationsbranschen stod för den största 
uppgången och ökade med 5,4 procent i säsongrensade 
tal. Näst största uppgången återfanns inom partihandeln, 
vilken ökade med 4,9 procent. Det var bara två delbranscher 
som uppvisade negativa utvecklingstal i januari, nämligen 
motorhandeln och branschen för företagstjänster. Motor-
handeln minskade kraftigt med 14,9 procent efter en stark 
uppgång på 17,5 procent i december 2019. Företagstjänster 
minskade med 2,4 procent jämfört med föregående månad 
i säsongrensade tal.

Produktion inom tjänstesektorn

 Förändring i procent
 jan 20/  nov19–jan 20/   jan 20/
 dec 191)  aug–okt 191)  jan 192)

Motorhandel –14,9 6,6 3,0
Partihandel 4,9 1,5 4,6
Detaljhandel 1,4 0,5 3,6
Transp. o magasinering 0,9 –0,5 –0,2
Hotell o restaurang 2,4 0,2 2,7
Informat. o kommunikat. 5,4 1,2 5,7
Fastighetsverksamhet 2,8 1,8 9,1
Företagstjänster –2,4 0,2 –2,9
Tjänstebranscher totalt 2,4 0,9 4,0

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat

Jämfört med januari 2019 ökade tjänsteproduktionen 
med 4,0 procent i kalenderkorrigerade tal. Även på årsbasis 
uppvisade de flesta delbranscherna en positiv utveckling. 
Utbildningsväsendet utvecklades starkast och ökade med 
10,2 procent. Det var femte månaden i rad med en posi-
tiv årsutveckling. Näst största ökningen återfanns inom 
fastighetsverksamhet som ökade med 9,1 procent efter 
kalenderkorrigering. Under 2019 uppvisade fastighets-
verksamheten en positiv tillväxt i årstakt under samtliga 
månader, en utveckling som alltså fortsatte in på det nya 
året. 

Produktion inom tjänstesektorn (PVI)
Säsongrensade månadsvärden. Index 2015=100

90

100

110

120

130

202020192018201720162015

Total tjänste-
produktion

Partihandel

Företagstjänster uppvisade en negativ utveckling även 
på årsbasis och minskade med 2,9 procent. Även transport 
och magasinering, som på årsbasis minskade samtliga 
månader under andra halvåret 2019, backade i januari och 
minskade svagt med 0,2 procent.

Stark positiv utveckling inom byggsektorn
Byggproduktionen ökade med 2,5 procent jämfört med 
december 2019, i säsongrensade tal. Även på årsbasis 
uppvisade byggsektorn positiva utvecklingstal och steg 
med 7,6 procent jämfört med januari 2019, i kalenderkor-
rigerade tal. Under 2019 uppvisade byggsektorn en positiv 
årsutveckling under samtliga månader förutom juli. 

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

Jonas Rutberg

Ökad orderingång i januari
Industrins totala orderingång ökade med 3,5 procent i 
januari jämfört med december, i säsongrensade tal. Hem-
mamarknaden minskade med 1,3 procent och exportmark-
naden ökade med 7,2 procent.

På årsbasis ökade orderingången för den totala mark-
naden med 2,2 procent, efter kalenderkorrigering. Hem-
mamarknaden minskade med 3,6 procent och exportmark-
naden ökade med 6,4 procent.
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Industrins orderingång
Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
glidande medelvärde. Index 2015=100, fasta priser
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Positiv månadsutveckling i de flesta delbranscherna
Utvecklingen var övervägande positiv bland industrins 
delbranscher på månadsbasis och i säsongrensade tal. Den 
största ökningen återfanns inom gruv- och mineralutvin-
ningsindustrin som ökade med 17,3 procent. Hemma-
marknaden ökade med 1,9 procent och exportmarknaden 
ökade med 26,5 procent. Även motorfordonsindustrin 
utvecklades starkt med en ökning om 14,7 procent på den 
totala marknaden. 

Störst negativ utveckling återfanns inom industrin för 
elapparatur som minskade med 3,3 procent i säsongrensade 
tal. Efterfrågan i kemi- och läkemedelsindustrin var också 
något svagare än i december, och branschen backade med 
1,6 procent. Nedgången följer dock efter en stark trend 
i branschen med stigande efterfrågan under hela 2019.

Orderingång och omsättning
  Förändring i procent
 jan 20/  jan 20/
  dec 191) jan 192)  

Orderingång
Hemmamarknad –1 –4 
Exportmarknad 7 6 
Totalt 4 2 
Omsättning
Hemmamarknad –1 –5 
Exportmarknad 5 3 
Totalt 3 0 

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat

Positiv årsutveckling för motorfordonsindustrin
En majoritet av industrins delbranscher uppvisade en posi-
tiv utveckling även på årsbasis, mätt i kalenderkorrigerade 
tal. Bland de största ökningarna återfanns motorfordons-
industrin och petroleumindustrin, vilka ökade med 14,5 
respektive 10,3 procent. Efterfrågan av motorfordon var 
större på både hemmamarknaden och exportmarknaden, 
och ökade med 20,1 respektive 56,2 procent. Januari är 
tredje månaden i rad som både hemmamarknaden och 
exportmarknaden uppvisar positiva utvecklingstal.

Bland de största minskningarna jämfört med januari 
i fjol återfanns industrin för stål- och metallverk samt 
gummi- och plastvaruindustrin. Industrin för stål- och 
metallverk minskade med 9,2 procent, vilket var sjunde 
månaden i rad som branschen uppvisade en nämnvärd 
nedgång på årsbasis. Hemmamarknaden minskade med 
18,2 procent och exportmarknaden minskade med 4,8 
procent. Gummi- och plastvaruindustrin minskade med 
10,1 procent, vilket i sin tur var elfte månaden i rad som 
branschen backade. Den negativa trenden har till och 
med december drivits av såväl hemmamarknaden som 
exportmarknaden, men i januari gick hemmamarknaden 
emot mönstret och ökade med 2,0 procent.

BYGGMARKNAD
Pessimistiska förväntningar på orderstocken
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksam-
het föll marginellt i mars och visar på ett fortsatt normalt 
stämningsläge enligt Konjunkturinstitutets konjunktur-
barometer. Det är företagens förväntningar på antalet 
anställda som förklarar nedgången i indikatorn. Bland 
husbyggarna är omdömena om orderstockarnas storlek 
i nuläget oförändrade medan de har blivit mer negativa 
inom anläggningsverksamhet.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet 
rapporterar sammantaget om ett ökat byggande de se-
naste tre månaderna. Signalerna skiljer sig dock mellan 
anläggningsbyggarna som redovisar ett minskat byggande 
och husbyggarna som uppger att byggandet har ökat. När 
det gäller de kommande tre månaderna är företagen mer 
samstämda och tror att byggandet kommer att minska.

Antalet anställda uppges ha minskat i större utsträck-
ning än normalt de tre senaste månaderna och företagen 
förväntar sig även fortsättningsvis en minskad personal-
styrka. Brist på efterfrågan uppges sammantaget vara det 
främsta hindret för ökat byggande. Bland anläggningsbyg-
garna rapporterar dock en klar majoritet av företagen att 
det inte finns något hinder för ett ökat byggande.

Byggföretagens förväntningar på hur orderstockarna 
kommer att utvecklas de närmaste månaderna justerades 
ner rejält i mars. Anbudspriserna har den senaste tiden 
varit i nivå med det normala, företagen förväntar sig dock 
att de kommer att falla.

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

Faktorprisindex sjönk med 0,2 procent
Faktorprisindex för flerbostadshus sjönk med 0,2 procent 
mellan januari och februari 2020. Under motsvarande 
period förra året ökade faktorprisindex med 0,2 procent. 
Entreprenörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82 
procent av faktorprisindex, föll med 0,1 procent mellan 
januari och februari 2020.
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Byggmaterialkostnaderna var oförändrade. Inom bygg-
materialgruppen steg kostnaderna för golvmaterial mest. 
De ökade med 1,1 procent. Kostnaderna för VVS-material 
höjdes med 0,5 procent. Även kostnaderna för järn- och stål 
inklusive armeringsstål, vitvaror och övrigt byggmaterial 
steg något. Alla andra byggmaterialkostnader sjönk eller 
var oförändrade. Mest minskade kostnaderna för elmateriel 
som föll med 0,5 procent.

Entreprenörernas kostnader inom gruppen transporter, 
drivmedel och elkraft sjönk med 0,8 procent. Minskningen 
inom den gruppen berodde mestadels på att kostnaderna 
för dieselolja föll med 3,0 procent jämfört med i januari 
2020. Entreprenörernas övriga omkostnader sjönk med 0,6 
procent, medan löner var oförändrade. Maskinkostnaderna 
steg med 0,2 procent.

Under februari föll byggherrekostnaderna, som utgörs 
av ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering 
och centrala administrationskostnader, med 0,5 procent.

Faktorprisindex för flerbostadshus

Förändring i procent

  feb 20/jan 20 feb 20/feb 19

Entreprenadkostnader –0,1 2,0
 Byggmaterial 0,0 2,5
 Löner 0,0 2,0
 Maskiner 0,2 0,9
 Transporter, drivmedel, elkraft –0,8 –0,5
 Omkostnader –0,6 2,2
Byggherrekostnader –0,5 5,0

Total byggkostnad –0,2 2,5

Byggkostnaderna ökade med 2,5 procent på ett år
Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 2,5 procent 
mellan februari 2019 och februari 2020. Entreprenörernas 
kostnader höjdes med 2,0 procent, vilket påverkade fak-
torprisindex uppåt med 1,6 procentenheter.

Bland entreprenörernas kostnader ökade byggmateri-
alkostnaderna med 2,5 procent mellan februari 2019 och 
februari 2020. Den största ökningen i byggmaterialgrup-
pen var järn och stål inklusive armeringsstål, som ökade 
med 6,2 procent. Kostnaderna för vitvaror och elmateriel 
höjdes med 5,4 respektive 4,4 procent. Kostnaderna för 
golvmaterial steg med 3,5 procent. Kostnaderna inom 
övriga byggmaterialgrupper ökade också, förutom kost-
naderna för trävaror och armeringsstål som sjönk med 4,7 
respektive 0,4 procent.

Entreprenörernas omkostnader höjdes med 2,2 pro-
cent. Kostnaderna för löner och maskiner steg med 2,0 
respektive 0,9 procent. Kostnaderna för gruppen trans-
porter, drivmedel och elkraft sjönk med 0,5 procent. Inom 
den gruppen föll kostnaderna för elkraft med 9,6 procent, 
medan kostnaderna för lastbilstransporter och dieselolja 
steg med 2,1 respektive 1,6 procent.

Byggherrekostnaderna steg med 5,0 procent på årsbasis. 
Den främsta anledningen var att räntekostnaderna ökade 
med 14,4 procent.

HANDEL OCH
KONSUMTION
I februari var effekterna av coronapandemin fortfarande 
väldigt små och syns inte i handelsstatistiken. Årets två 
första månader inleddes hyggligt för detaljhandeln. I januari 
noterades en relativt snabb ökning som följdes upp av en 
uppgång även i februari, om än i långsammare takt än 
månaden innan. Det noterades ökad försäljning både inom 
livsmedelshandeln och den specialiserade butikshandeln. 
Även nyregistreringarna av personbilar ökade jämfört 
med januari. Jämfört med februari förra året var det dock 
en nedgång. Det skärpta skatteregelverket som började 
gälla vid årsskiftet har påverkat nyregistreringarna kraftigt 
de senaste månaderna. För hushållskonsumtionen finns 
endast statistik till och med januari tillgängligt i nuläget. 
Konsumtionen sjönk svagt jämfört med i december. 

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

Försäljningen ökade i februari
I detaljhandelsstatistiken för februari märks ännu inga 
effekter av coronapandemin. Försäljningsvolymen i den 
totala detaljhandeln ökade med 0,2 procent, säsongren-
sat och jämfört med i januari. Dagligvaruhandeln, som 
domineras av livsmedelshandeln, ökade med 0,2 procent 
och inom sällanköpshandeln, som utgörs av specialiserad 
butikshandel med försäljning av exempelvis kläder, möbler 
och elektronik, steg den sålda volymen med 0,5 procent. 
Statistiken för mars kommer förmodligen att visa en helt 
annan bild och sannolikt är det sällanköpshandeln som 
har drabbats hårdast. Under tremånadersperioden de-
cember till februari ökade försäljningen med 0,3 procent, 
i säsongrensade tal och jämfört med perioden innan, 
september–november.

Total försäljningsvolym inom detaljhandeln
Index 2015=100
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Ökad försäljning inom de flesta branscher i årstakt
Februari har de senaste åren varit den månad på året 
som har allra lägst försäljningsvolym. I februari i år var 
försäljningen 2,8 procent högre än motsvarande månad 
förra året, mätt i kalenderkorrigerade, fastprisberäknade 
tal. Sällanköpshandeln noterade en rejäl ökning på 4,7 
procent, medan dagligvaruhandeln steg med 2,2 procent 
jämfört med i februari förra året.

Försäljningsvolym inom detaljhandeln
Säsongrensade månadsdata. Index 2015=100
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Sällanköpsvaruhandel

Dagligvaruhandel

Försäljningen ökade för de flesta av sällanköpshandelns 
delbranscher. Klart mest ökade försäljningsvolymen inom 
elektronikhandeln. Efter en svag utveckling i januari re-
dovisades en rejäl uppgång även för sporthandeln. Flera 
andra branscher såsom optikerna, guldsmedshandeln, 
möbelhandeln samt handeln med inredning noterade också 
goda utvecklingstal jämfört med året innan. Februari var 
dock ingen vidare månad för klädhandeln som backade. 
Det gjorde även skohandeln som har haft det tufft i flera år. 

Detaljhandel

Försäljningsvolym inom detaljhandeln. Kalenderkorrigerad volym-
förändring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
  feb jan–feb
  2020 2020

Dagligvaruhandel exkl. systembolaget 2,2 2,3
därav:  
Detaljhandel, mest livsmedel 2,9 2,8
Specialiserad detaljhandel med livsmedel,
drycker o tobak exkl. systembolaget –4,6 –3,3

Sällanköpsvaruhandel 4,7 4,4
därav:  
Klädhandel –4,1 –0,5
Skohandel –3,8 –7,3
Möbelhandel 7,4 8,9
Elektronikhandel 14,6 17,7
Järn- och bygghandel –0,2 0,2
Bokhandel 5,2 5,2
Guldsmedshandel 7,7 4,2
Sport- o fritidshandel 9,7 0,1
Leksakshandel .. ..
Postorderhandel 6,4 4,1

Totalt detaljhandel 2,8 2,8

Uppgång hittills i år
Under de två inledande månaderna av 2020 har försälj-
ningen, i kalenderkorrigerade tal, varit 2,8 procent högre 
än motsvarande period 2019. Försäljningsvolymen har ökat 
mest, med 4,4 procent, inom sällanköpshandeln medan 
dagligvaruhandeln stigit med 2,3 procent hittills i år. 

I januari och februari har försäljningen ökat snabbast 
inom elektronikhandeln. Även möbelhandeln och inred-
ningshandeln har ökat relativt kraftigt jämfört med samma 
period förra året. Bokhandeln samt guldsmedshandeln är 
två andra branscher som haft en hygglig utveckling hittills 
i år. Desto tyngre har skohandeln haft det, vars försäljning 
har varit 7 procent lägre.

Hushållens konsumtion
Senaste uppgift: januari 2020
Källa: Hushållens konsumtionsindikator

Thorsten Holzer

Minskad konsumtion i januari
Hushållens konsumtion minskade med 0,2 procent i ja-
nuari jämfört med december, säsongrensat och mätt i fasta 
priser. På årsbasis ökade konsumtionen med 1,6 procent i 
kalenderkorrigerade tal. Under den senaste tremånaderspe-
rioden, november 2019-januari 2020, ökade konsumtionen 
med 2,2 procent, i kalenderkorrigerade tal, jämfört med 
samma period ett år tidigare.

index 2015=100

Hushållens konsumtionsindikator
Säsongrensade månadsdata
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Minskade utgifter för elektricitet och uppvärmning
Alla varu-och tjänstegrupper förutom Bostad, elektricitet, 
gas och uppvärmning bidrog positivt till årsutvecklingen. 
Det största bidraget stod Rekreation och kultur för som 
lämnade ett bidrag på 0,9 procentenheter till den totala 
konsumtionsutvecklingen. Jämfört med januari i fjol ökade 
konsumtionen  med 6,9 procent i fasta priser. Transporter 
och fordon, som stod för det största positiva bidraget 
under månaderna september till december 2019, ökade 
med 4,3 procent och bidrog med 0,7 procentenheter till 
årsutvecklingen.
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Hushållens största utgiftspost, Bostad, elektricitet, gas 
och uppvärmning, minskade med 2,6 procent mätt i fasta 
priser och drog ner årsutvecklingen med 0,7 procenten-
heter. Orsaken till nedgången var det milda klimatet som 
resulterade i minskad konsumtion för el och uppvärmning.

Hushållskonsumtion

Hushållens konsumtionsutgifter. Kalenderkorrigerad volymföränd-
ring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
   jan
   2020

Detaljhandel, mest livsmedel  0,2
Beklädnadshandel  1,1
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning  –2,6
Möbler, inredning m.m.  8,7
Transporter och detaljhandel med och
service av motorfordon  3,5
Post- och telekommunikation  19,8
Rekreation och kultur  5,7
Hotell och restaurang  3,1
Övriga varor och tjänster  8,1

Hushållens konsumtionsutgifter
(exklusive utlandsposter)  1,6

En positiv, men svag utveckling visade gruppen De-
taljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck. 
Mätt i fasta kalenderkorrigerade tal, ökade konsumtionen 
endast med 0,2 procent jämfört med januari 2019.

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

Nyregistreringarna vände upp i februari
Nyregistreringarna av personbilar ökade i februari med 7 
procent, säsongrensat och jämfört med januari. Det innebar 
en vändning uppåt efter en rejäl nedgång månaden innan. 
I faktiska tal nyregistrerades 22 489 personbilar, vilket var 
en minskning med drygt 5 procent i årstakt. Det var andra 
månaden i rad med nedgång. 

tusental per månad

Nyregistrerade personbilar
Säsongrensade månadsdata
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

Under december och januari svängde nyregistreringarna 
kraftigt till följd av en skärpning i fordonsskattesystemet vid 

årsskiftet. Nya metoder för att beräkna bilarnas utsläpp, som 
ger högre utsläppsvärden och därmed högre fordonsskatt, 
medförde framförallt att antalet nyregistrerade bensin- och 
dieselbilar ökade kraftigt i december för att efterföljande 
månad ligga på en betydligt lägre nivå. I februari fortsatte 
nyregistreringarna av bensin- och dieselbilar att minska 
och dessa bidrog ensamt till att nyregistreringarna totalt 
sett minskade, medan utvecklingen för främst el- och 
laddhybrider var fortsatt positiv. Ackumulerat hittills i år, 
januari–februari, har nyregistreringarna minskat med drygt 
10 procent jämfört med samma period förra året.

Även lastbilsregistreringarna påverkade av skärpt 
malus
De skärpta fordonsskattereglerna har inte bara påverkat 
nyregistreringarna av personbilar. Även lastbilsregistre-
ringarna visar stora svängningar i statistiken för december 
och januari. I säsongrensade tal stabiliserades utvecklingen 
något i februari när nyregistreringarna noterade en mindre 
nedgång på 0,6 procent, jämfört med januari. I årstakt 
fortsatte dock registreringarna att minska kraftigt för andra 
månaden i rad. I faktiska tal registrerades 2 587 lastbilar, 
vilket motsvarar en nedgång på drygt 33 procent jämfört 
med februari föregående år.

tusental per månad

Nyregistrerade lastbilar
Säsongrensade månadsdata

0

5

10

15

20

202020192018201720162015
Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

De skärpta fordonsskattereglerna har också påverkat 
utvecklingen hittills i år. För perioden januari–februari 
har lastbilsregistreringarna minskat med drygt 32 procent 
jämfört med samma period i fjol.

UTRIKESHANDEL

Utrikeshandeln har drabbats om möjligt ännu hårdare 
än den inhemska ekonomin av den senaste månadens 
utveckling av coronapandemin. Över hela världen stängs 
gränser och handeln med varor och tjänster har till stora 
delar stannat av.

Någon tydlig effekt av krisen syntes ännu inte i februari 
då varuexporten visade fortsatt tillväxt. Varuimporten mins-
kade däremot, och förstärkte den negativa trenden. Han-
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delsnettot var kraftigt positivt i både januari och februari. 
Om det kan kopplas till coronaviruset är för tidigt att svara 
på. I februari var det fortfarande relativt begränsat till Kina 
men spridningen hade börjat i andra delar av världen mot 
slutet av månaden. Varuexport och varuimport för mars 
publiceras i slutet av april så då finns det bättre underlag 
för att bedöma hur kraftigt utrikeshandeln har dämpats.

Varuexport, landområden
 Värde mkr  Andel Förändr
Område 2020 2019 % 20/19
 jan jan  %
Europa 94 225 92 045 71,8 2
  EU-länder 68 926 67 116 52,6 3
  Övriga Europa 25 298 24 929 19,3 1
Afrika 2 079 2 333 1,6 –11
Amerika 14 428 13 989 11,0 3
  Nordamerika 11 913 11 510 9,1 4
  Central- och Sydamerika 2 515 2 480 1,9 1
Asien 18 200 14 876 13,9 22
  Mellanöstern 3 235 1 869 2,5 73
  Övriga länder i Asien 14 965 13 007 11,4 15
Oceanien och övriga områden 2 226 2 525 1,7 –12
Totalt 131 158 125 768 100,0 4

Varuimport, landområden
 Värde mkr  Andel Förändr
Område 2020 2019 % 20/19
 jan jan  %
Europa 100 265 102 726 84,1 –2
  EU-länder 77 833 80 886 65,3 –4
  Övriga Europa 22 432 21 840 18,8 3
Afrika 1 587 1 575 1,3 1
Amerika 4 206 4 777 3,5 –12
  Nordamerika 3 368 3 111 2,8 8
  Central- och Sydamerika 837 1 666 0,7 –50
Asien 12 977 15 249 10,9 –15
  Mellanöstern 515 563 0,4 –9
  Övriga länder i Asien 12 462 14 686 10,4 –15
Oceanien och övriga områden 231 492 0,2 54
Totalt 119 266 124 719 100,0 –4

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

Handelsnettot 13,2 miljarder kronor i februari
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 13,2 mil-
jarder kronor under februari 2020 enligt preliminära be-
räkningar. För februari 2019 var det ett överskott på 4,7 
miljarder kronor.

Varuexportens värde under februari uppgick till 127,0 
miljarder kronor och varuimporten till 113,8 miljarder. Va-
ruexporten har därmed ökat i värde med 4 procent, medan 
varuimporten har minskat i värde med 3 procent jämfört 
med februari 2019. Varuhandeln med länder utanför EU gav 
ett överskott på 22,3 miljarder kronor medan EU-handeln 
gav ett underskott på 9,1 miljarder. Storbritannien är fr.o.m. 

februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår 
istället i gruppen Övriga länder.

miljarder kronor

Sveriges handelsnetto
Ackumulerade månadsvärden från årets början.
Miljarder kronor. Löpande priser
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Det var lika många vardagar i februari 2020 som i fe-
bruari 2019. Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot 
ett överskott på 9,4 miljarder kronor för februari, och ett 
överskott på 7,7 miljarder kronor för januari. För december 
var motsvarande värde ett överskott på 5,5 miljarder kronor.

mdr kr

Export och import av varor samt handelsnetto
Säsongrensade månadsvärden i löpande priser. Trend.
Miljarder kronor
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Under den senaste tremånadersperioden har värdet för 
varuexporten ökat med 5 procent, medan varuimporten 
minskade med 2 procent jämfört med motsvarande period 
ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period upp-
gick till 374,9 miljarder kronor och varuimportvärdet till 
352,5 miljarder. Handelsnettot för december 2019–februari 
2020 gav därmed ett överskott på 22,4 miljarder kronor. 
För motsvarande period för ett år sedan noterades ett 
underskott på 1,3 miljarder kronor.
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PRISER 
Konsumentpriser
Senaste uppgift: februari 2020
Källa: SCB:s konsumentprisindex 

Lägre inflationstakt
Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med 
fast ränta) var 1,0 procent i februari 2020. Det är en lägre 
inflationstakt jämfört med januari då inflationstakten var 
1,2 procent. Månadsförändringen från januari till februari 
var 0,5 procent.

Inflationstakten
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
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Livsmedel, el och drivmedel påverkade KPIF
KPIF steg med 0,5 procent från januari till februari. Un-
der motsvarande period 2019 steg KPIF med 0,7 procent.  
Högre priser för livsmedel och kläder bidrog främst till 
månadsförändringen. Uppgången motverkades främst av 
lägre priser för el och drivmedel.
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Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar
Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero 
på säsong eller vara tillfälliga. Klädpriserna steg i februari, 
vilket är säsongsnormalt efter vinterreor. Bidraget till KPIF 

var dock inte lika stort som tidigare år. Det beror dels på en 
något mindre prisuppgång, dels på ett lägre vägningstal för 
kläder under 2020. Liksom föregående år sjönk elpriserna 
i februari. Under 2019 steg drivmedelspriserna i februari 
till skillnad från i år då de sjönk.

Konsumentprisernas förändring

Februari 2020   Bidrag till
  Förändring från förändring
  Föregående feb sedan feb
  månad 2019 20191)

Livsmedel och alkoholfria drycker 1,3 2,5 0,3
Alkoholhaltiga drycker och tobak 0,1 1,8 0,1
Kläder och skor 2,7 –3,3 –0,1
Boende –0,4 –0,8 –0,2
Inventarier och hushållsvaror 2,0 2,3 0,2
Hälso- och sjukvård 0,7 1,7 0,1
Transport –0,1 3,7 0,5
Post och telekommunikationer –0,5 –6,3 –0,2
Rekreation och kultur 0,5 0,6 0,1
Utbildning 0,4 3,5 0,0
Restauranger och logi 0,5 2,8 0,2
Div varor och tjänster 0,4 2,0 0,1

KPIF totalt 0,5 1,0 1,0
1) Procentenheter

Bidrag till inflationstakten i februari
Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i 
KPIF under de senaste 12 månaderna, var 1,0 procent i 
februari 2020, en nedgång från januari då inflationstakten 
var 1,2 procent.

Främst påverkades inflationstakten i februari 2020 av 
högre priser för transport och livsmedel. Prissänkningar 
för el och teleutrustning motverkade uppgången.

procent

Inflationstakten i olika länder
EU-länder och Norge enligt HIKP
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Storbritannien

Tyskland

EU

Frankrike

Nederländerna

Sverige

Euroområdet

Finland

Norge

Danmark

jan 20/jan 19
feb 20/feb 19

ingen uppgift

Lägre inflationstakt i EU
HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas 
av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täck-
ning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar 
av hushållens boendekostnader utelämnas. Enligt HIKP 
sjönk inflationstakten i Sverige från 1,5 till 1,3 procent i 
februari. Även inom EU och euroområdet sjönk inflationen 
och låg i februari på 1,6 respektive 1,2 procent. I Frankrike 
sjönk inflationen från 1,7 till 1,6 procent, medan trenden 
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var den omvända i Tyskland där inflationen steg med 0,1 
procentenheter till 1,7 procent i februari. 

Priserna i producent-, export- 
och importleden 
Senaste uppgift: februari 2020
Källa: SCB:s producentprisindex 

Marcus Sundgren Rydlöv

Lägre priser för elektricitet
Årstakten för producentprisindex var –1,2 procent i februari 
(–0,4 procent i januari). För import- och exportmarknaden 
var årsförändringen 0,4 respektive –1,3 procent, för hem-
mamarknaden –1,1 procent och för prisindex för inhemsk 
tillgång –0,4 procent.

Högre livsmedelspriser på importmarknaden
Till nedgången på hemmamarknaden bidrog bland annat 
elektricitet samt massa, papper och papp. Årstakten var i 
februari –33,4 procent för elektricitet och –13,3 procent för 
massa, papper och papp. 

Några av de största bidragen till den totala årstakten 
på exportmarknaden kom från elektricitet, massa samt 
trä, sågat och hyvlat. I februari var årstakten för elektricitet 
–62,0 procent, för massa –22,7 procent och –11,0 procent 
för trä, sågat och hyvlat. Nedgången motverkades av bland 
annat mejeriprodukter och kommunikationsutrustning, där 
årstakten i februari var 22,7 procent respektive 17,8 procent.

Prisökningar på läkemedel och hållbarhetsbehandlat 
kött och köttprodukter var bland de främsta bidragen till 
uppgången på importmarknaden. Årstakten var i februari 
11,8 procent för läkemedel och 18,4 procent för  hållbarhets-
behandlat kött och köttprodukter. Elektricitet motverkade 
uppgången och hade i februari en årstakt på –69,7 procent.

Export-, import- och producentprisindex
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
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Prisnedgångar för elektricitet i februari
De främsta bidragen till nedgången på importmarkna-
den i februari var lägre priser på råolja och elektricitet. 
Nedgångarna på energivaror motverkades till viss del av 
prisuppgångar på bland annat motorfordon, släpfordon 
och påhängsvagnar, övriga maskiner och livsmedel.

På exportmarknaden bidrog bland annat lägre priser 
på elektricitet, metaller samt papper och pappersvaror till 
nedgången. Högre priser på motorfordon, släpfordon och 
påhängsvagnar samt övriga maskiner motverkade denna 
nedgång.

En försvagad krona motverkade samtidigt prisnedgång-
arna på både export- och importmarknaden.

Lägre priser på elektricitet bidrog nedåt även på hem-
mamarknaden. Högre priser på livsmedel och övriga ma-
skiner motverkade delvis denna nedgång.
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Försvagad krona i februari
En förstärkning eller försvagning av kronan sänker res-
pektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska 
kronor. Priserna i producent- och importled räknas om 
från utländska valutor till svenska kronor enligt Tullverkets 
omräkningskurser för valutor. Från januari till februari 
försvagades den svenska kronan mot den norska kronan 
med 1,7 procent, mot det brittiska pundet med 1,4 procent, 
mot den amerikanska dollarn med 1,2 procent och mot 
den danska kronan och euron med 0,8 procent.

Den svenska kronan har under det senaste året försva-
gats mot det brittiska pundet med 6,0 procent, mot den 
amerikanska dollarn med 5,5 procent, mot euron med 2,8 
procent, mot den danska kronan med 2,7 procent och mot 
den norska kronan med 0,6 procent.

ARBETSMARKNAD
Sysselsättning och 
arbetslöshet 
Senaste uppgift: februari 2020
Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar 

Daniel Samuelsson

Arbetskraften ökade med 104 000 personer
I februari 2020 uppgick antalet personer i arbetskraften i 
åldern 15–74 år till 5 531 000, icke säsongrensat. Det är en 
ökning med 104 000 personer jämfört med motsvarande 
månad föregående år. Antalet män i arbetskraften ökade 
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med 59 000 till 2 921 000 och antalet kvinnor uppgick till 
2 610 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,4 
procent, en ökning med 1,0 procentenheter. Bland män 
var arbetskraftstalet 76,2 procent och bland kvinnor 70,5 
procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en 
ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften 
jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften 
uppgick till 5 550 000 personer, vilket motsvarar ett arbets-
kraftstal på 73,7 procent.

Sysselsättningsgraden uppgick till 67,4 procent 
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 077 000 
i februari 2020, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män 
var 2 685 000 och antalet sysselsatta kvinnor var 2 392 000. 
Sysselsättningsgraden uppgick till 67,4 procent, bland 
män var den 70,0 procent och bland kvinnor 64,7 procent.

procent

Sysselsättningsgrad
Ålder 15–74 år. Sysselsatta som andel av befolkningen.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden 
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Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick 
antalet sysselsatta till 5 152 000, vilket är en ökning jämfört 
med närliggande månader. Däremot uppvisade sysselsätt-
ningsgraden endast på en liten förändring och uppgick 
till 68,4 procent.

Liten förändring av antalet anställda 
I februari 2020 uppgick antalet anställda till 4 610 000 enligt 
icke säsongrensade data. Bland män var antalet anställda 
2 344 000 och bland kvinnor var 2 266 000 anställda. Antalet 
fast anställda uppgick till 3 894 000 varav 2 020 000 män och 
1 874 000 kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick 
till 716 000 personer. Bland män var 325 000 tidsbegränsat 
anställda och bland kvinnor var det 392 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade 
och utjämnade data på små förändringar av antalet fast 
och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar 
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i februari 
2020 till i genomsnitt 168,4 miljoner per vecka enligt icke 
säsongrensade data. Säsongrensade och utjämnade data 
visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med 
närliggande månader och uppgick i genomsnitt till 154,5 
miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknad

 Sysselsatta, Arbetade timmar/ Arbetslösa
 1 000-tal vecka, 10 000-tal 1 000-tal
  2019 2020 2019 2020 2019 2020
jan 5 020 5 034 14 620 13 440 351 410
feb 5 030 5 077 16 500 16 840 397 454
mar 5 096  16 870  424
apr 5 105  15 790  370
maj 5 057  16 710  387
jun 5 249  15 080  407
jul 5 269  10 150  390
aug 5 166  13 040  380
sep 5 168  17 340  332
okt 5 138  17 510  330
nov 5 140  17 020  378
dec 5 115  14 570  329

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

Ökad arbetslöshet
I februari 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 
år till 454 000, icke säsongrensat, vilket är en ökning med 
57 000 personer. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 
8,2 procent, vilket är en ökning med 0,9 procentenheter. 
Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 218 000, en ökning 
med 40 000, och antalet arbetslösa män var 236 000. Ar-
betslöshetstalet var 8,3 procent bland kvinnor, en ökning 
med 1,4 procentenheter, och 8,1 procent bland män. Antalet 
arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 140 000 
vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 22,7 procent. Av 
de arbetslösa ungdomarna var 101 000 heltidsstuderande.

procent

Relativ arbetslöshet
Ålder 15–74 år. Inkl. heltidsstuderande som sökt arbete.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden 
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För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och 
utjämnade data på en ökning av antalet och andelen ar-
betslösa jämfört med närliggande månader. I februari 2020 
uppgick antalet arbetslösa till 399 000, vilket motsvarar ett 
arbetslöshetstal på 7,2 procent. Bland ungdomar i åldern 
15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en 
liten förändring av antalet arbetslösa och på en ökning 
av andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. 
Antalet uppgick till 128 000 personer, motsvarande ett 
arbetslöshetstal på 20,3 procent.
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Kompletterande information avseende AKU
Statistiken för AKU februari baseras på den insamling som 
har gjorts av SCB:s datainsamlingsavdelning för att ge en 
så tillförlitlig beskrivning av arbetsmarknaden som möjligt. 
Att SCB avbrutit samarbetet med den externa leverantör 
som sedan maj 2018 ansvarat för datainsamlingen för 
halva AKU:s urval innebär dock att statistiken baseras 
på ett mindre urval och därför är mer osäker. Detta gäller 
allmänt, men kan bli extra märkbart för skattningar på 
mer finfördelad nivå.

Att osäkerhetstalen för nivåskattningarna blir större 
innebär att osäkerhetsintervallen blir större. Det medför 
också att jämförelser på ett års sikt påverkas. Med större 
osäkerhetstal krävs större skillnader mellan perioderna 
än tidigare för att det ska vara en statistiskt säkerställd 
förändring. Det bör påpekas att den större osäkerheten 
som beskrivs här inte avser större skevheter (bias) i skatt-
ningarna utan endast större osäkerhetsintervall.

Även säsongrensade och utjämnade data påverkas men 
i absoluta termer blir effekten mindre än för nivå- och för-
ändringsskattningarna då serierna grundas på skattningar 
från flera tidpunkter.

Urvalet för undersökningen kommer att utökas under 
våren för att minska problematiken av ett mindre urval. 
Dessutom kommer SCB att arbeta med nya uppgifter från 
Skatteverket i syfte att förbättra skattningsförfarandet och 
därmed ytterligare minska osäkerheten i skattningarna.

Arbetsförmedlingen: Fler utrikes födda kvinnor på 
arbetsmarknaden
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 februari 
till 377 000 personer. Det är en ökning med 28 000 jämfört 
med motsvarande månad 2019. Under samma period 
ökade arbetslöshetsnivån ökade med 0,5 procentenheter 
och uppgick till 7,4 procent.

Antalet personer som fick ett arbete i februari var 26 600, 
vilket var 2 100 färre än föregående år. Antalet varslade 
personer uppgick till 3 200, vilket är en minskning med 
4 800 personer jämfört med motsvarande månad förra året.

FINANSMARKNAD
Nattsvart börsmånad avslutades med viss
återhämtning
Den snabba spridningen av coronaviruset skapade panik 
på finansmarknaden från mitten av februari. Hastigheten 
i nedgången saknar motstycke i historien. Inte ens under 
finanskrisen sjönk börserna så snabbt som de gjort under 
de senaste veckorna. Exempelvis tappade New York-börsens 
Dow Jones Index drygt 37 procent av värdet från toppen 
den 12 februari till och med den 23 mars. Nasdaqbörsen 
föll samtidigt ungefär 30 procent. På Stockholmsbörsen 
rasade kurserna med drygt 34 procent under perioden 20 
februari till 23 mars.
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Efter några veckor med närmast fritt fall på världens 
börser så vände kurserna upp något i slutet av mars. En 
bidragande orsak till det var kraftiga stimulanser från den 
amerikanska centralbanken, Federal Reserve (Fed). Som 
komplement till en räntesänkning på 1,50 procentenheter 
har Fed utökat sina obligationsköp i syfte att stimulera 
ekonomin. Därefter kom besked om att ett historiskt stort 
stimulanspaket beslutats i den amerikanska kongressen. 
Paketet innehåller utgifter på ofattbara 2 000 miljarder dol-
lar, ungefär 10 procent av USA:s BNP. Även i övriga världen 
har stora stimulanspaket sjösatts vilket fått börserna att 
vända uppåt även där.

Totalt sett hamnade börskurserna dock rejält på minus 
jämfört med utgången av februari. Dow Jones sjönk med 
14 procent i mars medan Nasdaq gick ner med 10 procent. 
Stockholm hade en nedgång på 13 procent medan börserna 
i London och Frankfurt tappade 14 respektive 16 procent. 
I Kina märks en viss återhämtning i ekonomin efter pe-
rioden med närmast total nedstängning. Shanghaibörsen 
sjönk i mars med i sammanhanget blygsamma 5 procent.

procent

Korta räntor
3 mån statsskuldväxlar (motsv), månadsgenomsnitt
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Korta räntorna föll i USA
Som en följd av Feds räntesänkning föll även de korta 
marknadsräntorna rejält. Den amerikanska tremånaders-
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räntan låg i genomsnitt på 0,95 procent i mars, vilket kan 
jämföras med 1,56 procent i februari. Den svenska räntan 
har däremot legat kvar på samma nivå som i februari. 
Precis som då låg månadsgenomsnittet på tremånaders 
statsskuldväxlar på –0,15 procent.

Även nedgång för långa räntor
De långa räntorna visar samma mönster som de korta. Det 
var en rejäl nedgång i USA där den amerikanska tioårsrän-
tan i genomsnitt var 65 punkter lägre i mars än i februari. 
Även de svenska och tyska tioårsräntorna föll något under 
månaden, trots att de redan innan var negativa. En svensk 
tioårig statsobligation handlades för i genomsnitt –0,17 
procent i mars, vilket var 12 punkter lägre än i februari.

procent

Långa räntor
10-åriga statsobligationer, månadsgenomsnitt
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Kronan svagare i krisens spår
En vanlig effekt vid ekonomiska kriser är att mindre va-
lutor som den svenska kronan tappar i värde. Så verkar 
ha skett även denna gång. I mars föll kronans värde mot 
såväl euron som dollarn. Genomsnittskurserna var 10,85 
respektive 9,80 kronor, vilket var 28 respektive 11 öre dyrare 
än genomsnittskurserna i februari.

SEK

Valutakurser
Svenska kronor i förhållande till dollar och euro.
Månadsgenomsnitt
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Utlåning till hushåll och företag
Senaste uppgift: februari 2020
Källa: SCB:s finansmarknadsstatistik

Ökad tillväxttakt för hushållens lån i februari
I februari 2020 hade hushållens lån från monetära finans-
institut en årlig tillväxttakt på 5,2 procent. Det innebär en 
ökning med 0,1 procentenhet jämfört med föregående 
månad.

Totalt uppgick hushållens lån hos monetära finans-
institut (MFI) till 4 237 miljarder kronor i februari. Det 
är en ökning med 13 miljarder jämfört med föregående 
månad och med 208 miljarder jämfört med motsvarande 
månad 2019.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlå-
ning till hushållen och uppgick i februari till 3 469 miljarder. 
Det är en ökning med 11 miljarder jämfört med föregående 
månad och en ökning med 167 miljarder jämfört med 
motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en 
årlig tillväxttakt på 5,1 procent i februari 2020.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 8,8 
procent i februari. Det är en ökning med 0,4 procentenhe-
ter jämfört med januari. Tillväxttakten för lån med övriga 
säkerheter var 4,0 procent i februari, vilket är en ökning 
med 0,1 procentenhet jämfört med januari. Totalt uppgick 
hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga sä-
kerheter till 252 respektive 515 miljarder i februari 2020.

MFI:s utlåning
Årlig tillväxttakt, procent
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Icke-finansiella
företag

Hushåll

Minskad tillväxttakt för företagens lån
I februari 2020 var den årliga tillväxttakten för lån till 
icke-finansiella företag 3,9 procent, vilket är en minsk-
ning med 0,7 procentenheter jämfört med januari. Totalt 
uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 
438 miljarder kronor i februari.

Utlåning till icke-finansiella företag med säkerhet i 
flerbostadshus, som är den vanligaste säkerheten, uppgick 
i februari till 812 miljarder. Företagens blancolån uppgick 
till 433 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som 
räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 498 miljarder.
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Konjunkturindikatorer för några länder och områden
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ÖSTERRIKE

BNP 2015=100              Industriproduktion 2015=100             Leading indicator*

   * Indikatorn för EU avser Euroområdet.          Källa: OECD

Fjärde kvartalet ökade BNP inom EU med 0,1 procent, 
säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Det var 
den svagaste tillväxttakten under förra året. Flera av de 
stora medlemsländerna, däribland Tyskland, Frankrike och 
Italien, bidrog till den dämpade utvecklingen. 

Även i de centrala delarna av Europa mattades tillväxten 
under året. I Tjeckien avtog tillväxttakten gradvis för varje 
kvartal och fjärde kvartalet ökade BNP med svaga 0,3 pro-
cent. Även den tjeckiska industriproduktionen utvecklades 
svagt under förra året. Trots några månader med större 
ökningar pekade trenden nedåt under året. Särskilt svag 
var produktionen under det sista kvartalet och i december 
var produktionen nästan 2 procent lägre än tolv månader 
tidigare. Landets ledande indikator har minskat varje må-
nad sedan november 2018 och noteringen i december låg 
klart under det historiska genomsnittet normerat till 100.

Även i Österrike var den ekonomiska utvecklingen 
dämpad under året. Första kvartalet ökade BNP med 0,5 
procent, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal. 
Det var den snabbaste ökningstakten under 2019. Fjärde 
kvartalet var BNP-tillväxten 0,2 procent. Den österrikiska 
industriproduktionen hade en positiv trend från mitten 
av 2016 och fram till februari i fjol. Därefter utvecklades 
produktionen betydligt svagare. I november var produk-
tionsnivån drygt 6 procent lägre än nio månader tidigare. 

Den ledande indikatorn har legat under 100 sedan april i 
fjol och fortsatte nedåt i december. 

BNP-tillväxten i Polen tappade momentum under sista 
kvartalet i fjol. Efter att ekonomin i snitt växt med drygt 1 
procent under de tre första kvartalen mattades öknings-
takten fjärde kvartalet då BNP steg med 0,3 procent, sä-
songrensat och jämfört med kvartalet innan. Den polska 
industriproduktionen visar en annorlunda utveckling. 
Visserligen minskade produktionen kraftigt i december 
men sett till perioden augusti 2019 och fram till januari i år 
är tendensen ändå uppåtgående. Den ledande indikatorn 
låg i december klart under 100. 

Den ungerska ekonomin fortsatte att växa i stabil takt 
under förra året. Tillväxten låg på mellan 1,0–1,4 pro-
cent respektive kvartal, vilket var betydligt högre än EU-
genomsnittet. Den ungerska industriproduktionen visar 
däremot inte samma styrka och produktionen låg på en 
närmast oförändrad nivå under första halvåret 2019. Se-
dan september har svängningarna varit desto större och i 
december var produktionen nere på samma nivå som ett 
år tidigare. I januari ökade dock produktionen rejält. Den 
ledande indikatorn har sjunkit oavbrutet sedan augusti 
2018 och fortsatte nedåt i december. Noteringen var sjunde 
månaden i rad under det historiska genomsnittet.
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Internationella ekonomiska indikatorer 

 Danmark Finland Storbr. Sverige Tyskland USA EU1) OECD

BNP2)

Förändr. föreg. kv.  % 0,2 –0,6 0,0 0,2 0,0 0,5 0,1 0,2
Förändr. 4 kv. % 1,8 0,6 1,1 0,8 0,5 2,3 1,2 1,6
Industriproduktion3)

Förändr. föreg. mån. % –2,1 –0,9 –0,1 1,5 2,9 0,6 1,8 –0,3
Förändr. 12 mån. % –0,7 –1,4 –2,9 0,3 –2,5 0,0 –1,6 –1,2
KPI4)

Förändr. föreg. mån. % 0,5 0,5 –0,3 0,4 0,6 0,3 0,2 0,1
Förändr. 12 mån. % 0,7 1,1 1,8 1,3 1,7 2,0 1,6 2,3
Arbetslöshet5) % 4,9 6,6 3,7 7,1 3,2 3,5 6,2 5,1
Förändr. föreg. mån. procentenheter 0,0 0,0 –0,1 0,5 0,0 –0,1 0,0 0,1
Förändr. 12 månad procentenheter –0,4 –0,1 –0,2 1,0 0,0 –0,3 –0,3 –0,3
Kort ränta6) % –0,41 –0,39 0,74 0,20 –0,39 1,82 –0,39 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter –0,01 0,00 –0,05 0,14 0,00 –0,09 0,00 ..
Förändr. 12 månader procentenheter –0,11 –0,08 –0,18 0,29 –0,08 –0,95 –0,08 ..
Lång ränta7) % –0,26 –0,23 0,63 –0,05 –0,47 1,50 0,14 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter 0,00 –0,16 –0,09 –0,16 –0,16 –0,26 –0,18 ..
Förändr. 12 månader procentenheter –0,41 –0,61 –0,61 –0,41 –0,53 –1,18 –0,99 ..
1) EU28 men för kort och lång ränta avses euroområdet    2) Fjärde kvartalet     3) OECD december, USA februari, övriga januari    4) Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP) för EU-länderna. Storbritan-
nien och OECD januari, övriga februari     5) Storbritannien november, USA februari, övriga januari    6) Korta räntor avser 3-månaders interbankräntor enligt statistik från Eurostat. Januari    7) Danmark 
januari, övriga februari Källa: OECD, Eurostat

Konsumentprisutveckling

  Avser Index Förändr. från Inflations-
  månad 2010=100 föregående takt
    månad, % 

EU feb 114,2 0,2  1,6
Danmark feb 109,5 0,5  0,7
Finland feb 114,7 0,5  1,1
Italien feb 109,5 –0,5  0,2
Spanien feb 109,9 –0,1  0,9
Storbritannien jan 121,0 –0,3  1,8
Sverige feb 111,2 0,4  1,3
Tyskland feb 114,1 0,6  1,7
Norge feb 120,4 –0,1  0,7
USA feb 115,5 0,3  2,0
Japan feb 105,7 –0,2  0,5
OECD jan 119,4 0,1 2,3

Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP) för EU-länderna
Källa: Eurostat

EU-barometern
I spåren av coronavirusets spridning föll EU-kommissi-
onens konjunkturbarometer rejält i mars. I euroområdet 
sjönk indikatorn med 8,9 enheter till 94,5 och i EU med 
8,2 enheter till 94,8. Det var de största nedgångarna för en 
enskild månad sedan tidsseriens startpunkt i januari 1985. 
Stämningsläget försämrades inom samtliga sektorer, men 
särskilt kraftigt inom tjänstesektorn och handeln. Även 
konsumentförtroendet försvagades markant. Konfidens-
indikatorerna sjönk för samtliga stora medlemsländer 
men klart mest i Italien. Sveriges indikator sjönk med 5,5 
enheter till 93,5. Det bör noteras att uppgifterna för mars 
är mer osäkra än vanligt. I flera länder samlades svaren in 
innan de strikta åtgärderna för att förhindra smittsprid-
ningen började gälla.

Inflation
Inflationstakten inom EU har legat förhållandevis stabilt de 
senaste månaderna. I februari låg inflationstakten på 1,6 
procent, vilket var 0,1 procentenheter lägre än månaden 
innan. Även i december var inflationstakten 1,6 procent. 
Noteringarna dessa månader innebär en högre prisök-
ningstakt än under hösten i fjol då inflationen var närmare 
en procent, men fortsatt under ECB:s inflationsmål på strax 
under 2,0 procent. Även om inflationen sammantaget för 
hela unionen har närmat sig inflationsmålet så råder det 
stor skillnad mellan medlemsländerna. Italien brottas med 
långsamt stigande priser och i februari var inflationen 0,2 
procent. I Spanien låg inflationstakten på 0,9 procent. I 
Tyskland däremot ökar priserna i en snabbare takt och 
i januari respektive februari var inflationen 1,7 procent. 

Av de nordiska länderna hade Sverige och Finland 
den högsta inflationstakten i februari, 1,3 respektive 1,1 

procent. I Danmark 
låg inflationstakten 
på oförändrade 0,7 
procent, medan den i 
Norge sjönk från 1,7 
procent i januari till 
0,7 procent i februari. 

Inflationstakten i 
USA var i februari 2,0 
procent. Det var 0,2 
procentenheter lägre 
än månaden innan.100
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Oljeprisfall i en osäker värld
Coronaviruset har satt skräck i en hel värld. Spridningen 
av viruset är omfattande samtidigt som det står klart att 
det i sin tur kommer få betydande ekonomiska effekter. 
Efterfrågan på såväl varor som tjänster har bromsat in 
när samhällen stannar upp. Effekterna av detta ser vi inte 
ännu i den officiella statistiken, men virusutbrottet blir i 
andra delar av ekonomin direkt märkbara. Börserna har 
rasat världen över och i spåren av en minskad aktivitet är 
efterfrågan på olja inte lika stor som innan. Det har pres-
sat oljepriset. Vid årsskiftet låg priset på Brentolja runt 66 
dollar per fat, men i slutet av mars var priset nere på 26 
dollar. Det innebär ett prisfall på nästan 60 procent de tre 
senaste månaderna. 

Priset på olja började sjunka redan i början av januari 
och fortsatte nedåt i takt med spridningen av coronaviru-
set. Inledningsvis var virusutbrottet koncentrerat till Kina 
och extraordinära åtgärder för att förhindra spridningen 
minskade kraftigt efterfrågan på oljan. Efterfrågeminsk-
ningen har därefter fortsatt i takt med att virusutbrottet 
utvecklats till en pandemi. 

Pris på olja
Brent, USD per fat
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Största prisfallet på nästan tre decennier
En stor del av prisnedgången skedde under en och samma 
dag. Vid handelsöppningen den 9 mars rasade priserna på 
råolja med nästan 30 procent och prisfallet var det största 
sedan Gulfkriget 1991. Som lägst handlades nordsjöoljan 
Brent till 31 dollar per fat medan den nordamerikanska 
lättoljan WTI var nere på knappt 28 dollar. Priserna åter-
hämtade sig därefter något och vid dagens slut var ned-
gången runt 26 procent. Det kraftiga prisfallet kom efter att 
Opec+, alliansen mellan Opec och Ryssland, inte kunnat 
enas om produktionsminskningar för att hålla oljepriset 
uppe. Ryssland vägrade att dra ner på utbudet vilket fick 
Saudiarabien att kraftigt sänka sina priser. Priskriget har 
fortsatt under månaden och Saudiarabien har i ett försök 
att vinna marknadsandelar höjt sin produktion. Som lägst 
var priset på Brentolja nere på 23 dollar per fat och senast 
priset var nere på dessa nivåer var i januari 2016.

Oljeprisfallet denna gång påminner till viss del om 
situationen 2016. Även då var det ett överutbud av olja 
och en svag världskonjunktur som pressade priset. Lägg 
därtill att den amerikanska dollarn hade ökat mycket i värde 
vilket ytterligare dämpat efterfrågan och pressat oljepriset. 
Den stora skillnaden denna gång är förekomsten av ett 
nytt sjukdomsvirus som i en rasande fart fått såväl företag, 
resande och vardagsliv att stanna upp runt om i världen.

Världens största oljeproducenter

Miljoner fat per dag 2019

USA 12,2
Ryssland 10,8
Saudiarabien 9,8
Irak 4,7
Kanada 4,4
Kina 3,8
Förenade Arabemiraten 3,4
Iran 3,0
Kuwait 2,9
Brasilien 2,8
Nigeria 2,0
Kazakstan 1,9
Mexiko 1,7
Quatar 1,5
Angola 1,4
Norge 1,4

Källa: The U.S Energy Information Administration 

Hårt slag mot norsk ekonomi
Ett lågt oljepris drabbar de oljeproducerande länderna 
som får se en minskad vinst per fat. Den största smällen 
får länder med höga produktionskostnader ta, som exem-
pelvis USA, som är beroende av en högre prisnivå för att 
det ska vara lönsamt. Men även för oljeproducenter som 
Saudiarabien, där oljan inte är lika kostsam att utvinna, är 
det mycket låga oljepriset kännbart. Saudiarabiens eko-
nomi är centrerad runt oljan och landets exportinkomster 
kommer nästan uteslutande härifrån. Även Norge drabbas 
hårt av det låga oljepriset. Oljan står tillsammans med 
gasfyndigheterna för nästan hälften av landets exportin-
täkter och i spåren av priskraschen kommer sannolikt även 
investeringarna inom oljeindustrin att minska.

Med undantag för oljeexporterande länder så brukar ett 
lägre oljepris vanligtvis vara positivt för världsekonomin. 
I oljeimporterande länder, som exempelvis Sverige, ökar 
hushållens utrymme att konsumera när bränslekostnaderna 
sjunker. Samtidigt minskar företagens produktions- och 
transportkostnader vilket vanligtvis leder till ökade vin-
ster och investeringar. Framtiden får utvisa vilken effekt 
oljeprisfallet får denna gång. Coronapandemin har lam-
slagit ekonomier världen över och efterfrågan fortsätter 
att sjunka. På uppåtsidan återfinns Kina, en av världens 
största oljeimportörer, där vardagslivet långsamt återgår 
till det normala vilket på sikt ökar behovet av olja. 
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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 4 kv 109,1 1) 0,2 1) 0,8
Fast bruttoinvestering volym 2015=100 4 kv 113,3 1) –0,4 1) –1,3
Hushållens konsumtion volym 2015=100 4 kv 108,3 1) 0,4 1) 2,0
Lägenheter, påbörjade, nya 1 000-tal  4 kv 14,6    4
   1–4 kv 48,9    –7
Näringslivet
Näringslivets produktion volym 2015=100 jan 110,0  2 1) 4
        
Industriproduktion volym 2015=100 jan 107,2  3 1) 1
        
Industrins orderingång volym 2015=100 jan 104,6  4 1) 2
        
Industrins kapacitetsutnyttjande %  4 kv 89,2 1) –2,1 1)2) –1,3 2)

Tjänsteproduktion volym 2015=100 jan 109,2  2  4
        
        
Utrikeshandel
Varuexport mdr kr  feb 127,0  1 1) 4
   jan–feb 258,1    4
Varuimport mdr kr  feb 113,8  –1 1) –3
   jan–feb 233,1    –4
Handelsnetto mdr kr  feb 13,2
   jan–feb 25,0
Bytesbalans mdr kr  4 kv 38,8
   1–4 kv 196,2
Konsumtion
Detaljhandelns försäljning volym 2015=100 feb 110,7 1) 0,2 1) 2,8
   jan–feb     2,8
Hushållens konsumtionsindikator volym 2015=100 jan 108,9 1) –0,2 1) 1,6
        
Personbilsregistreringar, nya st  feb 22 489    –5
   jan–feb 40 279    –10
Consumer Confidence Indicator 3)  medelv=100 mar 89,6 4) 98,5 4) 96,1 4)

Priser
Konsumentprisindex  1980=100 feb 334,5  0,5  1,0
Konsumentprisindex, fast ränta  1987=100 feb 218,7  0,5  1,0
Producentprisindex  2015=100 feb 112,5  –0,6  –1,2
Exportprisindex  2015=100 feb 112,6  –0,4  –1,3
Importprisindex  2015=100 feb 112,9  –0,9  0,4
Prisindex för inhemsk tillgång  2015=100 feb 112,7  –0,8  –0,4
Hemmamarknadsprisindex  2015=100 feb 112,4  –0,6  –1,1

Arbetsmarknad, löner
Sysselsatta 15–74 år 1 000-tal  feb 5 077    0,9
Arbetslösa 15–74 år 1 000-tal  feb 454    14,4
därav heltidsstuderande 1 000-tal  feb 165    4,4
Arbetade timmar 10 000-tal  feb 16 840    1,6
Lediga platser, nyanmälda 1 000-tal  feb 111    –5,8
Arbetskostnadsindex, industriarbetare  2008 jan=100 dec 134,8    2,5
Timlön, industriarbetare kr  dec 191,5    2,3

Finansmarknad
Utlåning till hushåll 5) mdr kr  feb 4 237    5,2
Utlåning till icke-finansiella företag 5) mdr kr  feb 2 438    3,9
Lång ränta, 10-åriga statsobligationer %  mar –0,17  –0,12 2) –0,46 2)

Kort ränta, 3-mån statsskuldväxlar %  mar –0,15  0,00 2) 0,25 2)

Statsskuldens månadsförändring mdr kr  feb –36,5
Valutakurs, TCW-index 18 nov 1992=100 31 mar 150,1  2,6  5,6
1) Säsongrensade tal 2) Procentenheter 3) Hushållens syn på den egna och den svenska ekonomin 4) Index för resp period 5) Från monetära finansinstitut
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