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KONJUNKTURLÄGET
Bra fart i svensk ekonomi
Det är bra fart i svensk ekonomi visar den snabberäkning 
av BNP för andra kvartalet som publicerades den 30 juli. 
Snabberäkningen görs enbart för andra kvartalet och 
eftersom underlaget är mer begränsat än till den beräk-
ning som kommer att publiceras 13 september så är också 
resultatet mer osäkert.

BNP steg med 1,0 procent i volym, säsongrensat och 
jämfört med första kvartalet. BNP-utfallet var något star-
kare än vad många analytiker hade räknat med. Hushål-
lens konsumtion ökade med 0,9 procent och bidrog med 
0,4 procentenheter till uppgången och var därmed den 
största drivkraften bakom tillväxten. I övrigt var det främst 
lagerinvesteringar, export och i någon mån offentlig kon-
sumtion som bidrog.

Varuexporten fortsatta att växa starkt medan tjänste-
exporten minskade. Tjänsteimporten föll med drygt två 
procent vilket också bidrog positivt till BNP-utveckling. 
Varuimporten fortsatte dock att stiga men inte mer än 
att importen totalt sett minskade något. Nettoexporten 
stärktes alltså och bidrog med 0,2 procentenheter till BNP-
uppgången det andra kvartalet. Fasta bruttoinvesteringar 
minskade något totalt sett och gav ett lika stort negativt 
bidrag till tillväxten. Det var nedgångar för tjänsteprodu-
center och offentliga myndigheter som delvis motverkades 
av att varuproducenterna ökade sina investeringar.

Priser .....................................................................................................................11

Arbetsmarknad .................................................................................................13

Finansmarknad ................................................................................................15

Internationell utblick .......................................................................................17

Svenska ekonomiska indikatorer ............................................................20

Bonus malus drog upp hushållskonsumtionen
Hushållskonsumtionen var den komponent i försörjnings-
balansen som bidrog klart mest till BNP-tillväxten andra 
kvartalet. Konsumtionen ökade bland annat av varor och 
tjänster kopplade till fritid och kultur, där exempelvis kon-
sertbiljetter, sportkläder och TV-apparater ingår. Hushållen 
lade också mer pengar på hotell- och restaurangbesök 
än kvartalet innan och konsumtionen av kläder och skor 
steg mer än på länge. Men det var framför allt en kraftig 
ökning av bilinköpen som bidrog till den ökade hushålls-
konsumtionen. Den stora ökningen beror naturligtvis på de 
ändrade reglerna för fordonsskatten, den s.k. bonus malus, 
som trädde i kraft den första juli. Det är också tydligt att 
det var en tillfällig uppgång eftersom bilregistreringarna 
sedan föll kraftigt i juli. Se vidare i avsnittet ”Personbilar 
och lastbilar”.

Fasta bruttoinvesteringar, hushållskonsumtion och
offentlig konsumtion
Säsongrensade kvartalsvärden, index 2010=100
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Svenskarna konsumerade däremot något mindre ut-
omlands, vilket inte är så förvånande med tanke på den 
svaga kronkursen som gjort det dyrare för svenskar att 
handla utomlands. Av samma anledning har Sverige bli-
vit ett billigare land att turista i och följaktligen steg den 
utländska konsumtionen i Sverige under andra kvartalet. 

För att få en uppfattning om hushållens stämningsläge 
kan man titta på Konjunkturinstitutets konfidensindika-
tor för hushållen. Den visar att hushållen var något mer 
dämpade än normalläget under andra kvartalet. Det var 
framför allt mikroindex, som visar synen på den egna 
ekonomin, som sjönk under vårmånaderna. Detta alltså 
trots att konsumtionen låg på en hög nivå. Optimismen 
har sedan tilltagit något under juli och augusti och kon-
fidensindikatorn har åter tagit sig över 100-strecket, som 
är det historiska genomsnittet.
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Investeringarna tappar mark
Under flera år har de fasta bruttoinvesteringarna bidragit 
starkt till tillväxten i svensk ekonomi, vilket i hög grad 
förklaras av det ökade bostadsbyggandet. Andra kvartalet 
var dock investeringstillväxten svag, till och med negativ, 
då investeringarna i säsongrensade tal var 0,2 procent lägre 
än kvartalet innan. Framför allt förklaras det av minskade 
investeringar i immateriella tillgångar efter starka siffror 
kvartalet innan. Det omfattande bostadsbyggandet har bör-
jat mattas och var andra kvartalet något lägre än kvartalet 
innan. På plussidan  låg transportmedelsinvesteringarna 
som liksom hushållens bilinköp drogs upp innan den nya 
fordonsskatten trädde i kraft. 

Ökad tjänsteproduktionen
Det vara framför att tjänsteproducenterna som ökade 
produktionen andra kvartalet. Av den totala uppgången på 
1,0 procent, säsongrensat och jämfört med första kvartalet, 
bidrog tjänstebranscherna med 0,7 procent. Inte minst 
ökade produktionen inom handeln. Även här har de nya 
fordonsskattereglerna säkert haft betydelse genom att 
höja aktiviteten i bilhandeln. Tillverkningsindustrin och 
offentliga myndigheter bidrog vardera med 0,1 procenten-
het till uppgången.

Årstakten oförändrad
Räknat i årstakt, dvs. BNP för aktuellt kvartal jämfört med 
motsvarande kvartal året innan, så var tillväxten för andra 
kvartalet på oförändrade 3,3 procent kalenderkorrigerat. Till 
och med första kvartalet hade årstakten stigit varje kvartal 
sedan fjärde kvartalet 2016 då den låg på 1,8 procent.

Försörjningsbalansen

Procentuella volymförändringar från föregående år
 2017 2018

 År kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2

BNP1) 2,3 1,9 2,6 2,7 2,9 3,3 3,3
Hushållens kons 2,2 2,5 2,0 2,2 2,2 2,2 3,0
Offentlig konsumtion 0,4 2,5 –2,0 0,8 0,4 0,0 1,3
Fast bruttoinvestering 5,9 6,8 3,2 8,4 5,7 6,8 5,2
Lagerinvesteringar2) 0,1 0,4 –0,3 –0,1 0,5 0,0 0,5
Export 3,6 3,9 3,5 3,1 3,8 4,2 3,2
Import 4,8 5,4 3,6 5,3 5,1 4,0 2,8

1) Dagkorrigerade kvartalsvärden

2) Förändring i procent av BNP för jämförelseperioden

Fortsatt stark arbetsmarknad
Såväl arbetskraften som sysselsättningen fortsatte öka i juli 
såväl i absoluta tal som i relativa tal, det vill säga i relation till 
befolkningen i arbetsför ålder respektive till arbetskraftens 
storlek. När det gäller arbetslösa visar dock säsongrensade 
och utjämnade data endast på små förändringar av såväl 
antal som andel jämfört med närliggande månader.

Gott stämningsläge i ekonomin
Konjunkturinstitutets barometerindikator steg för tredje 
månaden i rad och landade på 111,5 i augusti, vilket ty-
der på starkare stämningsläge än normalt i ekonomin. 
För tillverkningsindustrin steg konfidensindikatorn med 
3,3 enheter till höga 121,8. Bygg- och anläggning steg 

med 3,0 enheter till goda 108,5. Inom tjänstesektorn och 
inom detaljhandel ligger indikatorn strax över 100. För 
detaljhandel innebär det en viss återhämtning efter att 
ett större fall i juli.

Hushållens mikroindex, det vill säga hur man ser på 
den egna ekonomin, stärktes också markant och ligger nu 
på 102,1 medan makroindex ligger i stor sett oförändrad 
nära noll.

NÄRINGSLIV
Näringslivet produktionsutveckling stagnerade vid års-
skiftet men för maj noterades en uppgång på 1,4 procent 
och för juni blygsamma 0,3 procent räknat i säsongrensade 
tal och jämfört med månaden innan. Bakom uppgången 
ligger en ökad fart inom tillverkningsindustrin, att tjänste-
produktionen brutit nollutvecklingen och att byggindustrin 
vänt från nedgång till uppgång.

Orderingången inom industrin har en betydligt svagare 
utveckling än produktionen. De första fem månaderna låg 
orderingången säsongrensat i genomsnitt något under 
avslutningen av 2017 för att i juni minska med närmare 
sex procent. 

Produktion i näringslivet
Senaste uppgift: juni 2018

Källa: SCB:s produktionsvärdeindex

Milka Suomalainen

Näringslivets produktion ökade i juni och maj
Produktionen inom näringslivet ökade på både månads- 
och årsbasis i juni, efter att även ha uppvisat en ökning 
under maj månad. I juni ökade produktionen med 0,3 
procent jämfört med föregående månad i säsongresande 
tal, medan ökningen i maj var 1,4 procent i månadstakt. 
På årsbasis ökade produktionen med 4,1 procent i juni 
och 4,0 procent i maj jämfört med motsvarande månad 
föregående år, efter kalenderkorrigering. 

Produktion i näringslivet (PVI)
Säsongrensade månadsvärden. Index 2015=100

80

90

100

110

120

130

201820172016201520142013

Näringslivet
Industri (B+C)
Bygg
Tjänster

Anm. 2013–2014 modellskattad utifrån tidigare index.



SCB-Indikatorer augusti 2018

Statistiska centralbyrån4

Alla tre huvudbranscherna, industri-, tjänste- och bygg-
sektorn, uppvisade en positiv utveckling på månadsbasis i 
både juni och maj. Industrin ökade mest med 1,2 procent i 
juni och 2,9 procent i maj jämfört med föregående månad 
i säsongresande tal. Produktionen inom tjänstesektorn 
ökade med 0,2 procent i juni och 0,7 procent i maj, medan 
byggsektorn ökade med 0,3 procent i juni och 2,0 procent 
i maj. På årsbasis backade byggsektorns produktion i juni 
jämfört med motsvarande månad föregående år, efter att 
ha haft en positiv årsutveckling i maj månad. Inom indu-
stri- och tjänstesektorn, var årsutvecklingen också positiv.

Produktion i näringslivet
 Förändring i procent
 jun 18/ apr–jun 18/  jun 18/  jan–jun 18/
 maj 181) jan–mar 181) jun 172) jan–jun 172)

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

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat

Under andra kvartalet ökade produktionen inom nä-
ringslivet 3,6 procent i kalenderkorrigerade tal jämfört med 
motsvarande period föregående år. Industrin ökade mest 
med 4,4 procent, medan tjänster ökade med 4,0 procent 
och byggsektorn minskade med 1,9 procent. Under det 
första halvåret 2018 har produktionen inom näringslivet 
ökat med totalt 3,4 procent i kalenderkorrigerade tal jämfört 
med motsvarande period i fjol.

Industrisektorn ökade i juni och maj
Produktionen inom industrisektorn utvecklades positivt 
i juni och maj, efter en svagare april. I juni ökade pro-
duktionen med 1,2 procent och i maj med 2,9 procent 
i säsongrensande tal jämfört med föregående månad. 
Starkast månadsutvecklingen i juni, bland delbranscherna 
med störst vikt, noterades inom kemisk industri och läke-
medel med en stark uppgång på 28,4 procent. I maj ökade 
branschen också starkt med 9,0 procent, efter en nedgång 
i april jämfört med föregående månad. Metallvaruindu-
strins utveckling var svagast på månadsbasis i juni, med en 
nedgång på 2,3 procent jämfört med föregående månad. I 
maj utvecklades alla största industribranscher positivt eller 
stannade på föregående månads nivå.

Produktion inom industrin
 Förändring i procent
 jun 18/ apr–jun 18/  jun 18/  jan–jun 18/
 maj 181) jan–mar 181) jun 172) jan–jun 172)

Trävaruindustri, ej möbler –1,1 –2,3 –4,6 –1,4
Massa och papper 0,0 –2,2 –1,3 –1,8
Grafisk industri –0,4 7,5 8,8 8,6
Kemisk industri o läkem. 28,4 8,8 17,4 3,1
Stål- och metallverk –1,0 2,4 2,0 2,0
Metallvaruindustri –2,3 –4,3 –1,6 3,0
Elektronikindustri 1,9 –1,6 –4,6 –6,4
Maskinindustri 1,1 1,0 10,2 11,3
Industri för motorfordon –1,1 –1,7 10,4 14,6
Industrin totalt 1,2 0,4 5,7 4,8

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat

På årsbasis ökade produktionen inom industrisektorn 
i juni med 5,7 procent och i maj med 4,7 procent jämfört 
med motsvarande månad 2017 i kalenderkorrigerade tal, 
vilket är ungefär lika mycket som föregående månader. 
Kemisk industri och läkemedelsindustri redovisade även på 
årsbasis starkast ökning i juni, bland delbranscherna med 
störst vikt, med en uppgång på 17,4 procent. I maj ökade 
grafisk industri mest av delbranscherna med störst vikt: 
14,1 procent på årsbasis och 16,1 procent på månadsbasis. 

Produktion inom industrin (PVI)
Säsongrensade månadsvärden. Index 2015=100
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Under andra kvartalet har produktion inom industri-
sektorn ökat med 4,4 procent i kalenderkorrigerade tal 
jämfört med det andra kvartalet 2017. Under april–juni 
har motorfordonindustrin ökat kraftigast, 13,5 procent 
jämfört med motsvarande period i fjol. Elektronikindustrin 
har däremot haft den största minskningen under samma 
period med en nedgång på 8,7 procent.

Under årets första halvår har produktion inom industri-
sektorn ökat 4,8 procent i kalenderkorrigerade tal jämfört 
med motsvarande period föregående år.

Produktion ökade något i tjänstesektorn
Tjänstesektorns produktion ökade i säsongrensande tal 
i juni med 0,2 procent jämfört med maj, medan motsva-
rande siffra i maj var en ökning med 0,7 procent jämfört 
med april. Flera av de publicerade branscherna uppvisade 
svag utveckling i juni på månadsbasis, men motorhandeln 
ökade i säsongrensande tal med 5,2 procent jämfört med 
maj. I maj ökade produktion inom motorhandeln med 1,5 
procent jämfört med april. Den bransch som hade svagast 
utveckling i juni var detaljhandeln som backade med 2,4 
procent på månadsbasis. I maj ökade alla de största tjäns-
tebranscherna jämfört med april, utom företagstjänster 
som minskade med 0,4 procent.
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Produktion inom tjänstesektorn (PVI)
Säsongrensade månadsvärden. Index 2015=100
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Detaljhandel

Jämfört med föregående år var utvecklingen av tjäns-
tesektorns produktion mer positiv. Under första halvåret 
2018 ökade produktionen sammanlagt 3,5 procent i kalen-
derkorrigerade tal jämfört med motsvarande period året 
innan. I juni ökade tjänstesektorns produktion med 4,1 
procent och i maj med 4,3 procent jämfört med motsvarande 
månad 2017. I juni och maj ökade alla de största tjänste-
branscherna på årsbasis. Den delbransch som redovisade 
starkast utveckling i kalenderkorrigerade tal jämfört med 
motsvarande period föregående år var motorhandel, med 
en ökning på 17,8 procent i juni, 11,8 procent i maj och 
9,8 procent totalt under januari–juni. Den ovanligt starka 
utvecklingen i branschen under det första halvåret 2018 
beror förmodligen på nya fordonsskatteregler, som började 
gälla i juli (se vidare i avsnittet Personbilar och lastbilar). 

Produktion inom tjänstesektorn

 Förändring i procent
 jun 18/ apr–jun 18/  jun 18/  jan–jun 18/
 maj 181) jan–mar 181) jun 172) jan–jun 172)

Motorhandel 5,2 6,7 17,8 9,8
Partihandel 0,9 0,5 8,4 7,9
Detaljhandel –2,4 1,4 0,5 2,5
Transp. o magasinering –0,6 0,4 3,9 3,1
Hotell o restaurang –0,9 2,9 2,4 1,9
Informat. o kommunikat. –1,0 0,2 4,6 5,6
Fastighetsverksamhet –0,8 3,0 3,1 –0,5
Företagstjänster 0,7 –0,3 4,1 5,4
Tjänstebranscher totalt 0,2 0,3 4,1 3,5

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat

Under andra kvartalet har produktion inom tjänstesek-
torn ökat med 4,0 procent jämfört med det andra kvartalet 
2017 i kalenderkorrigerade tal. Motorhandel, partihandel 
samt information och kommunikation ökade mest, med 
13,5 procent, 7,5 procent respektive 5,5 procent jämfört 
med perioden april–juni 2017. Fastighetsverksamhet hade 
däremot svagast ökning under andra kvartalet med 2,9 
procent.

Byggproduktion ökade jämfört med första kvarta-
let
Produktionen inom byggsektorn ökade på månadsbasis i 
juni och maj efter fyra månader med svagare utveckling. 
I juni redovisade byggsektorn en uppgång på 0,3 pro-
cent och i maj ökade byggproduktionen med 2,0 procent 
i säsongrensande tal jämfört med föregående månad. 
Sammanlagt ökade byggsektorn 0,3 procent under andra 
kvartalet jämfört med första kvartalet. I jämförelse med 
samma månad föregående år var utvecklingen svagare i juni 
och maj. I juni minskade byggproduktionen 0,9 procent i 
kalenderkorrigerade tal och i maj ökade produktionen 0,2 
procent på årsbasis. Sammanlagt minskade byggsektorns 
produktion 1,9 procent under andra kvartalet jämfört med 
motsvarande kvartal under 2017. Ackumulerat under årets 
första halvår har byggindustrin ökat med 0,2 procent i 
kalenderkorrigerade tal jämfört med motsvarande period 
föregående år. 

Industrins orderingång
Senaste uppgift: juni 2018

Källa: SCB:s orderingång och omsättningsstatistik

Maja Bourelius

Industrins orderingång minskade i juni
Industrins totala orderingång minskade med 5,8 procent 
i juni 2018 jämfört med maj, i säsongrensade tal. Den 
negativa utvecklingen återfanns på både hemma- och 
exportmarknaden, där nedgångar på 2,9 respektive 7,1 
procent i säsongrensade tal noterades. Även i maj uppvisade 
industrins totala orderingång en negativ månadsutveckling 
som återfanns på både hemma- och exportmarknaden.

Jämfört med juni i fjol minskade industrins totala order-
ingång med 3,5 procent i juni 2018, i kalenderkorrigerade 
tal. Hemmamarknaden redovisade en nedgång på 1,0 
procent och exportmarknaden en nedgång på 5,4 procent, 
i kalenderkorrigerade tal. I maj ökade däremot orderin-
gången på årsbasis, både på hemma- och exportmarknaden.

Industrins orderingång
Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
glidande medelvärde. Index 2015=100, fasta priser
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Svag månadsutveckling inom industrin för petro-
leumprodukter
En majoritet av industrins delbranscher uppvisade en 
negativ utveckling i juni på månadsbasis. Svagast månads-
utveckling återfanns inom industrin för petroleumproduk-
ter, som redovisade en nedgång på totalt 19,2 procent i 
säsongrensade tal. Den negativa utvecklingen för petro-
leumprodukter skedde i synnerhet på exportmarknaden. 
Även motorfordonsindustrin uppvisade en stor nedgång 
jämfört med maj, på totalt 18,5 procent i säsongrensade 
tal. Starkast månadsutveckling uppvisades av aggregatet 
för kemisk- och läkemedelsindustri som ökade med totalt 
9,0 procent i säsongrensade tal.

Orderingång och omsättning
  Förändring i procent

 jun 18/ jun 18/ jan–jun 18/
  maj 181) jun 172)  jan–jun 172)

Orderingång
Hemmamarknad –3 –1 1
Exportmarknad –7 –5 1
Totalt –6 –4 1

Omsättning
Hemmamarknad –2 1 3
Exportmarknad –1 5 5
Totalt –2 3 4

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat

Uppgång för kemisk- och läkemedelsindustri även 
på årsbasis
Även på årsbasis uppvisade en majoritet av industrins 
delbranscher en negativ utveckling i juni. Den svagaste års-
utvecklingen noterades inom elektronikvaruindustrin med 
en nedgång på totalt 30,2 procent i kalenderkorrigerade tal. 
Motorfordonsindustrin, som utgör en desto större andel av 
industrin, redovisade också en stor nedgång jämfört med 
juni i fjol, på totalt 19,6 procent i kalenderkorrigerade tal. 
Aggregatet för kemisk- och läkemedelsindustri noterade 
störst uppgång på årsbasis, med en utveckling på totalt 
12,6 procent i kalenderkorrigerade tal. Det positiva totala 
utvecklingstalet på både års- och månadsbasis för aggre-
gatet kan härledas från en uppgång på exportmarknaden.

Ackumulerad årsutveckling fortsatt positiv 
Hittills i år, januari–juni 2018, har industrins totala or-
deringång varit 1,0 procent högre än motsvarande period 
föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Hemma- och 
exportmarknaden har noterat uppgångar på 1,3 respek-
tive 0,7 procent i kalenderkorrigerade tal. Grafisk industri 
har uppvisat starkast ackumulerad årsutveckling, medan 
elektronikvaruindustrin har uppvisat störst nedgång.

Industrins kapacitets-
utnyttjande
Senaste uppgift: andra kvartalet 2018

Källa: SCB:s kapacitetsutnyttjandestatistik

Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin
Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,6 procent-
enheter under det andra kvartalet 2018 jämfört med det 
första kvartalet 2018, i säsongrensade tal. 

Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar 
att utnyttjandegraden ökade till 90,9 procent, i säsongren-
sade tal.
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På årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 0,1 pro-
centenheter jämfört med det andra kvartalet 2017 och 
redovisade en utnyttjandegrad på 91,2 procent, i kalen-
derkorrigerade tal.

BYGGMARKNAD
Orderstockarna fortsätter att växa 
Enligt Konjunkturbarometern rapporterar både hus- och 
anläggningsbyggarna om ett ungefär oförändrat byggande 
de senaste månaderna. Samtidigt uppges orderstockarna 
ha ökat jämförelsevis mycket för andra månaden i rad och 
ligger nu på den högsta uppmätta nivån sedan november 
2017. Företagens syn på orderstockarnas storlek är också 
fortsatt betydligt mer positiv än normalt. 

Företagen rapporterar om förhållandevis stark sys-
selsättningstillväxt de senaste tre månaderna. Men trots 
omfattande nyanställningar uppger ungefär hälften av 
byggföretagen att brist på arbetskraft är det största hindret 
för ökat byggande, vilket är en ökning från föregående 
månad. Bristen uppges vara störst bland husbyggarna.

Efter ett antal månader med oförändrade priser uppges 
anbudspriserna sammantaget ha ökat något de senaste 
tre månaderna. 

Förväntningarna på de närmaste månadernas byggande 
justerades ned i augusti, till en nivå under det historiska 
genomsnittet. Förväntningarna på orderstockarna ökade 
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dock för tredje månaden i rad och är mer optimistiska än 
normalt. 

Byggföretagens anställningsplaner på tre månaders 
sikt steg betydligt i augusti. Det är anläggningsbyggarnas 
anställningsplaner som ökat kraftigt medan husbyggarna 
ligger kvar på en liknande nivå som i juli. 

Anbudspriserna väntas sammantaget vara oförändrade 
de kommande månaderna. Husbyggarna förväntar sig 
något sänkta anbudspriser medan anläggningsbyggarna 
tror på något ökade priser. 

Byggkostnader 
Senaste uppgift: juli 2018 

Källa: SCB:s faktorprisindex för flerbostadshus

Faktorprisindex ökade med 0,3 procent
Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,3 procent 
mellan juni och juli 2018. Under motsvarande period ett år 
tidigare sjönk faktorprisindex med 0,1 procent. Entrepre-
nörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av 
faktorprisindex, gick upp med 0,2 procent mellan juni och 
juli 2018. Byggmaterialkostnaderna ökade med 0,4 procent. 
Alla byggmaterialkostnader gick upp förutom kostnaderna 
för golvmaterial som sjönk samt kostnaderna för målning 
och armeringsstål som var oförändrade.

Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och 
elkraft höjdes sammantaget med 1,0 procent, därav steg 
kostnaderna för elkraft med 3,6 procent. Omkostnaderna 
ökade med 0,1 procent medan kostnaderna för löner och 
maskiner var oförändrade. Byggherrekostnaderna steg 
med 0,6 procent. Den främsta anledningen till det är ökade 
räntekostnader.

Faktorprisindex för flerbostadshus

Förändring i procent

  jul 18/jun 18 jul 18/jul 17

Entreprenadkostnader 0,2 3,6
 Byggmaterial 0,4 4,8
 Löner 0,0 1,6
 Maskiner 0,0 2,4
 Transporter, drivmedel, elkraft 1,0 6,4
 Omkostnader 0,1 3,2
Byggherrekostnader 0,6 3,9

Total byggkostnad 0,3 3,6

Byggkostnaderna ökade med 3,6 procent på års-
basis
Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 3,6 procent 
mellan juli 2017 och juli 2018. Entreprenörernas kostnader 
höjdes med 3,6 procent, vilket drog upp totalindex med 
2,9 procentenheter. Transporter, drivmedel och elkraft 
ökade mest, 6,4 procent, bland entreprenörernas kostna-
der. Inom den gruppen ökade dieselolja med 19,0 procent. 
Kostnaderna steg även inom grupperna byggmaterial, 
omkostnader, maskiner och löner.

Byggmaterialkostnaderna steg med 4,8 procent. De 
största ökningarna i byggmaterialgruppen hade fortfarande 

armeringsstål samt järn och stål. Kostnaderna inom alla 
övriga byggmaterialgrupper höjdes också. Byggherrekost-
naderna gick upp med 3,9 procent på årsbasis.

HANDEL OCH KONSUM-
TION
Den varma sommaren har gjort avtryck i detaljhandels 
försäljningsutveckling. Framför allt har sällanköpsvaru-
handeln haft minskade försäljningsvolymer. Sett i ett något 
längre perspektiv så har utvecklingen varit betydligt mer 
positiv. Det här syns också i den månatliga indikatorn för 
hushållskonsumtion som utvecklats svagare i maj och juni 
jämfört med månaderna innan.

Detaljhandel
Senaste uppgift: juli 2018

Källa: SCB:s detaljhandelsindex

Detaljhandeln minskade i juli
Försäljningsvolymen i detaljhandeln minskade med 1,0 pro-
cent i juli, säsongrensat och jämfört med månaden innan. 
Det var tredje månaden i rad med negativ utveckling och 
det är sällanköpshandeln som gått trögt. Under den varma 
tremånadersperioden maj–juli var sällanköpshandelns 
volymer i säsongrensade tal 1,6 procent lägre än under 
närmast föregående tremånadersperiod. För detaljhandeln 
totalt stannade nedgången på 0,6 procent eftersom dag-
ligvaruhandelns försäljning ökade med en halv procent. 

Total försäljningsvolym inom detaljhandeln
Index 2015=100
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Sammantaget för årets sju första månader så har ändå 
försäljningsvolymen ökat jämfört med motsvarande period 
i fjol. Det gäller såväl detaljhandeln totalt med en ökning 
på 1,3 procent som dagligvaru- och sällanköpshandeln 
där uppgången var 1,1 respektive 1,4 procent räknat i 
kalenderkorrigerade tal.

Trögt för sko, guldsmeds- och distanshandeln
Tittar man på juli enbart så föll den totala detaljhandeln 
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med 1,2 procent och sällanköpshandeln med 2,8 procent 
jämfört med motsvarande månad ifjol, medan dagligva-
ruhandeln ökade med 0,8 procent.

Försäljningsvolym inom detaljhandeln
Säsongrensade månadsdata. Index 2015=100
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Det var i stort sett alla delar av sällanköpshandeln som 
noterade minskade försäljningsvolymer för juli 2018 jäm-
fört med juli 2017. Det gällde inte minst sko-, möbel- och 
guldsmedshandeln, liksom handel med heminredning 
samt distanshandeln. Mot strömmen gick bok- och pap-
pershandeln som ökade sin försäljning med ungefär en 
fjärdedel samt leksakshandeln.

Detaljhandel

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

  jul jan–jul

  2018 2018

Dagligvaruhandel 0,8 1,1
därav:  
Detaljhandel, mest livsmedel 0,2 0,7
Specialiserad detaljhandel med
livsmedel, drycker o tobak 3,7 3,2

Sällanköpsvaruhandel –2,8 1,4
därav:  
Klädhandel –1,5 –1,2
Skohandel –13,2 –8,1
Möbelhandel –9,2 –0,5
Elektronikhandel –1,1 7,5
Järn- och bygghandel –1,1 2,6
Bokhandel 27,1 5,6
Guldsmedshandel –8,1 –6,1
Sport- o fritidshandel –0,1 4,4
Leksakshandel 11,5 5,6
Postorderhandel –15,1 –5,1

Totalt detaljhandel –1,2 1,3

Även för årets sju första månader som helhet är sko-, 
guldsmeds- och postorderhandeln branscher vars försälj-
ning krympt förhållandevis mycket sedan samma period 
förra året. Elektronikhandel, bok- och pappershandel, 
leksakshandel och sport- och fritidshandel är de främsta 
ljuspunkterna.

Hushållens konsumtion
Senaste uppgift: juni 2018

Källa: Hushållens konsumtionsindikator

Sara Kebrit

Ökad hushållskonsumtion i juni
Hushållens konsumtion ökade med 0,3 procent mellan 
maj och juni i säsongrensade tal. Under den senaste tre-
månadersperioden april–juni ökade konsumtionen med 
1,6 procent i säsongrensade tal, jämfört med närmast 
föregående tremånadersperiod januari–mars. Jämfört med 
juni föregående år ökade hushållskonsumtionen med 4,3 
procent, i kalenderkorrigerade tal. Ackumulerat januari–juni 
i år ökade hushållskonsumtionen med totalt 3,0 procent 
jämfört med motsvarande period föregående år, i kalen-
derkorrigerade tal. Priserna, enligt konsumtionsdeflatorn, 
ökade med 1,2 procent i juni jämfört med juni föregående år.

index 2010=100

Hushållens konsumtionsindikator
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Transporter och detaljhandel med och service av 
motorfordon fortsatt stark
Den grupp som bidrog mest till den totala utvecklingen 
i konsumtion var transporter och detaljhandel med och 
service av motorfordon, som ökade med cirka 19 procent i 
fasta priser jämfört med juni föregående år. I denna grupp 
återfinns bland annat detaljhandel med personbilar som 
bidrog mest till ökningen. En annan grupp som bidrog 
till den totala utvecklingssiffran var bostad, elektricitet, 
gas och uppvärmning, vilken är den grupp som har allra 
största vikt i hushållskonsumtionen. 

Nedgång för beklädnadshandeln
Störst nedgång i konsumtion visade gruppen beklädnads-
handel, som minskade med 9 procent jämfört med juni före-
gående år, i kalenderkorrigerade tal. Beklädnadshandeln är 
även den enda gruppen som visar en negativ årsutveckling 
ackumulerat, –3 procent för perioden januari–juni jämfört 
med samma period föregående år. I denna grupp återfinns 
klädhandel så väl som textiler samt skor och lädervaror.
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Hushållskonsumtion

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

  2018 2018

Detaljhandel, mest livsmedel 0,9 1,1
Beklädnadshandel –9,0 –2,8
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning 2,0 2,2
Möbler, inredning m.m. –3,1 0,7
Transporter och detaljhandel med och
service av motorfordon 20,7 10,1
Post- och telekommunikation 0,3 2,4
Rekreation och kultur 4,7 3,1
Hotell och restaurang 0,3 0,4
Övriga varor och tjänster –3,7 2,6

Hushållens konsumtionsutgifter
(exklusive utlandsposter) 4,3 3,1

Personbilar och lastbilar 
Senaste uppgift: juli 2018

Källa: Trafikanalys och SCB:s fordonsstatistik

Nya fordonsskatten fick bilregistreringarna att 
rusa i juni
Den första juli trädde nya regler för fordonsskatten i kraft. 
De nya reglerna som kallas bonus malus gäller för nya 
personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som registreras 
från och med detta datum. Syftet är att öka andelen miljö-
anpassade fordon. Miljöanpassade bilar premieras därmed 
med en bonus medan fordonsskatten höjs under de första 
tre åren för bensin-och dieseldrivna fordon.

Som en följd av regeländringen ökade registreringarna 
kraftigt inför halvårsskiftet för att i juli falla långt under den 
nivå som varit normal de senaste åren. Skälet till registre-
ringsboomen har naturligtvis varit att undvika den högre 
skatten för bensin- och dieseldrivna fordon. Ett rimligt 
antagande är att tidigarelagda registreringar i någon mån 
påverkar registreringar nedåt ytterligare en tid.

tusental per månad
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

Personbilsregistreringarna
I säsongrensade tal steg personbilsregistreringarna med 
drygt 70 procent i juni jämfört med maj för att sedan sjunka 

med ungefär 70 procent i juli jämfört med föregående 
månad. 

Antalet nyregistrerade bilar uppgick i juli till 13 798 
vilket var 47procent färre än motsvarande månad i fjol. I 
juni registrerades 67 553 bilar, vilket var 69 procent fler än 
motsvarande månad i fjol.  Hittills under året har 245 985 
personbilar registrerats, vilket är 8 procent fler än under 
samma period förra året. 

tusental per månad
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

Lastbilsregistreringarna
I säsongrensade tal steg lastbilsregistreringarna med drygt 
150 procent i juni jämfört med maj och sjönk sedan med 
87 procent i juli. Även för maj registrerades förhållandevis 
många lastbilar. Hittills i år har 47 351 lastbilar nyregistre-
rats vilket är 31 procent fler än motsvarande period i fjol.

Företagens lager
Senaste uppgift: andra kvartalet 2018

Källa: SCB:s lagerstatistik

Företagens lager ökade andra kvartalet
Svenska företags lager ökade med 3 miljarder kronor i fasta 
priser under andra kvartalet 2018. Ökningen motsvarar en 
uppgång med 0,6 procent i volym.

Varuhandelns lager ökade med 0,1 miljarder kronor 
under andra kvartalet, vilket motsvarar en oförändrad 
procentuell utveckling. Industrins totala lager ökade med 
2,9 miljarder kronor under andra kvartalet, vilket motsvarar 
en uppgång med 1,2 procent i volym.

Industrins lager ökade
Lager av färdiga varor och produkter i arbete ökade med 0,6 
miljarder kronor och lager av insatsprodukter i den totala 
industrin ökade med 2,4 miljarder kronor. Det innebar att 
industrins totala lager ökade med 2,9 miljarder under andra 
kvartalet. Inom tillverkningsindustrin var utvecklingen av 
totala lager positivt för en majoritet av delbranscherna. 
Stål- och metallverk var den delbransch där lagren ökade 
mest, med 1,5 miljarder kronor. Störst minskning hade 
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri med en nedgång 
på 0,9 miljarder kronor.
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Lagerförändringar
Andra kvartalet 2018 jämfört med första kvartalet 2018

  Miljoner kr Volymförändring
  (2010 års priser) i procent

Industri (B+C) 2 934 1,2
 Trävaruindustri –786 –6,7
 Massa och papper –864 –0,8
 Petroleumprodukter 1 139 7,7
 Stål- och metallverk 1 480 6,2
 Metallvaruindustri 661 3,2
 Maskinindustri 799 2,1
 Motorfordonsindustri 336 1,3

Parti- och detaljhandel (G) 71 0,0
 Motorhandel –1 135 –1,8
 Partihandel 640 0,5
 Detaljhandel 566 0,7

Totalt (B+C+G) 3 005 0,6

Varuhandelns lager ökade 
Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 0,1 mil-
jarder under andra kvartalet. Störst nedgång hade motor-
handeln där lagret minskade med 1,1 miljarder kronor. 
Inom partihandeln och detaljhandeln ökade lagret med 
0,6 miljarder kronor.

UTRIKESHANDEL
Varuexporten och –importen uppgick till samma belopp i 
juli. Även i juni var handelsnettot nära noll. Justerat för sä-
songsmässiga variationer ligger nettot omkring –3 miljarder, 
vilket är den nivå som handelsnettot rört sig omkring sedan 
i mars. Det går inte att säga att den negativa utvecklingen 
är bruten. Exportchefsindex som publicerades för drygt en 
vecka sedan överraskade negativt men ligger alltjämt på 
en hög nivå, vilket tyder på en fortsatt optimism vad gäller 
exportmöjligheterna.

Varuexport, landområden
 Värde mkr  Andel Förändr
Område 2018 2017 % 18/17
 jan–jun jan–jun  %

Europa 528 677 480 224 74,2 10

  EU-länder 423 443 386 250 59,4 10

  Övriga Europa 105 235 93 974 14,8 12

Afrika 13 456 13 769 1,9 –2

Amerika 66 347 64 862 9,3 2

  Nordamerika 53 089 51 138 7,4 4

  Central- och Sydamerika 13 258 13 724 1,9 –3

Asien 91 836 83 144 12,9 10

  Mellanöstern 14 597 14 006 2,0 4

  Övriga länder i Asien 77 239 69 138 10,8 12

Oceanien och övriga områden 12 355 10 817 1,7 14

Totalt 712 672 652 817 100,0 9

Varuimport, landområden
 Värde mkr  Andel Förändr
Område 2018 2017 % 18/17
 jan–jun jan–jun  %

Europa 616 921 551 504 84,6 12

  EU-länder 522 008 465 887 71,6 12

  Övriga Europa 94 914 85 617 13,0 11

Afrika 13 004 6 795 1,8 91

Amerika 26 323 25 030 3,6 5

  Nordamerika 18 909 18 299 2,6 3

  Central- och Sydamerika 7 414 6 730 1,0 10

Asien 71 800 65 065 9,8 10

  Mellanöstern 4 315 2 499 0,6 73

  Övriga länder i Asien 67 485 62 565 9,3 8

Oceanien och övriga områden 1 250 1 426 0,2 –12

Totalt 729 298 649 820 100,0 12

Handelsnetto
Senaste uppgift: juli 2018

Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik

Varuexporten och varuimporten var lika stora i juli
Utrikeshandeln med varor gav varken ett överskott eller 
underskott under juli 2018 enligt preliminära beräkningar. 
För juli 2017 var det ett underskott på 1,8 miljarder kronor.

mdr kr

Export och import av varor samt handelsnetto
Säsongrensade månadsvärden i löpande priser. Trend.
Miljarder kronor
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Både varuexportens och varuimportens värde under 
juli uppgick till 108,2 miljarder kronor. Varuexporten har 
därmed ökat i värde med 16 procent, medan varuimporten 
har ökat i värde med 13 procent jämfört med juli 2017. 
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 
7,5 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott 
på 7,5 miljarder.

Antalet vardagar i juli 2018 var en mer jämfört med 
juli 2017. Rensat för säsongspåverkan visar handelsnet-
tot ett underskott på 3,1 miljarder kronor för juli, och ett 
underskott på 3,3 miljarder kronor för juni. För maj var 
motsvarande värde ett underskott på 3,4 miljarder kronor.
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miljarder kronor

Sveriges handelsnetto
Ackumulerade månadsvärden från årets början.
Miljarder kronor. Löpande priser
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Hittills under året har värdet för varuexporten ökat 
med 10 procent, medan varuimporten har ökat med 12 
procent jämfört med motsvarande period för ett år sedan. 
Varuexportvärdet under denna period uppgick till 820,8 
miljarder kronor och varuimportvärdet till 837,5 miljarder. 
Handelsnettot för januari–juli 2018 gav därmed ett under-
skott på 16,7 miljarder kronor. För motsvarande period för 
ett år sedan noterades ett överskott på 1,1 miljarder kronor.

PRISER 
Konsumentpriser 
Senaste uppgift: juli 2018

Källa: SCB:s konsumentprisindex 

Inflationstakten oförändrad i juli
Inflationstakten enligt KPIF var 2,2 procent i juli 2018 (2,2 
procent i juni). KPIF steg med 0,5 procent från juni till juli. 
Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,1 procent i juli (2,1 
procent i juni).

procent

Inflationstakten
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
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El- och drivmedelspriser bidrar mest 
Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI 
under de senaste 12 månaderna, var 2,1 procent i juli 2018. 
Inflationstakten har varit oförändrad sedan juni. Högre bo-
endekostnader (4,1 procent) bidrog med 0,9 procentenheter 
till inflationstakten i juli, varav 0,6 procentenheter berodde 
på högre priser på el (14,9 procent) och 0,2 procentenheter 
berodde på högre priser för nyttjande av egnahem (2,4 pro-
cent). Högre priser för transport (3,5 procent) bidrog med 
0,5 procentenheter, varav 0,4 procentenheter berodde på 
högre priser på drivmedel (15,8 procent). Prisökningar på 
livsmedel (2,9 procent) och inom restauranger (2,6 procent) 
bidrog med ytterligare 0,3 respektive 0,2 procentenheter 
uppåt. Ingen enskild grupp av varor eller tjänster påverkade 
märkbart inflationstakten nedåt.

index

Konsumentprisernas utveckling
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Priserna på paket- och flygresor steg i juli
Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,5 procent från juni 
till juli 2018. Under motsvarande period 2017 var månads-
förändringen densamma. Till månadsförändringen bidrog 
högre priser på paketresor (17,5 procent) med 0,3 procent-
enheter. Högre priser på utrikes flygresor (26,4 procent), el 
(4,4 procent) samt livsmedel och alkoholfria drycker (1,3 
procent) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter vardera. 
Uppgången motverkades av lägre priser på kläder (–7,1 
procent) och logi (–6,5 procent) som påverkade KPI nedåt 
med 0,3 respektive 0,1 procentenheter i juli.

Kompletterande mått går åt olika håll
KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling 
som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad 
penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för in-
flationsmålet. Inflationstakten enligt KPIF var 2,2 procent 
i juli 2018, oförändrat jämfört med juni.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant 
skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas 
av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas 
energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de 
skatter och subventioner som är kopplade till produkterna 
i KPIF. Inflationstakten enligt dessa båda mått uppmättes 
till 1,3 respektive 2,2 procent i juli, vilket är en tiondel lägre 
respektive två tiondelar högre än månaden innan.
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Konsumentprisernas förändring

Juli 2018   Bidrag till
  Förändring från förändring
  Föregående jul sedan jul
  månad 2017 20171)

Livsmedel och alkoholfria drycker 1,3 2,6 0,3
Alkoholhaltiga drycker och tobak 0,1 1,3 0,1
Kläder och skor –6,6 –1,5 –0,1
Boende 0,9 4,1 0,9
Inventarier och hushållsvaror 0,0 0,5 0,0
Hälso- och sjukvård –0,7 –0,3 0,0
Transport 1,9 3,5 0,5
Post och telekommunikationer –0,5 –2,8 –0,1
Rekreation och kultur 2,6 0,7 0,1
Utbildning 0,2 3,9 0,0
Restauranger och logi –0,9 2,5 0,2
Div varor och tjänster –0,3 1,1 0,1

KPI totalt 0,5 2,1 2,1
1) Procentenheter

Liten ökning av inflationen i EU
SCB beräknar även HIKP (harmoniserat index för kon-
sumentpriser), vilket görs av samtliga EU-länder. Måttet 
har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, 
främst på grund av att delar av hushållens boendekostna-
der utelämnas. Sveriges inflationstakt enligt HIKP var 2,2 
procent i juli, vilket var en ökning från 2,1 procent i juni.

procent

Inflationstakten i olika länder
EU-länder och Norge enligt HIKP
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Inom EU som helhet steg inflationstakten enligt sam-
manvägda HIKP till 2,2 procent från 2,1 i juni, det vill säga  
samma tal som för Sverige. Inom euroområdet landade den 
på 2,1 procent – en uppgång med 0,1 procentenheter jäm-
fört med månaden innan. Bland de större ekonomierna var 
det framför allt i Italien och Frankrike som inflationen steg 
med 0,4 respektive 0,3 procentenheter till 1,9 respektive 2,6.

Priserna i producent-, export- 
och importleden 
Senaste uppgift: juli 2018

Källa: SCB:s producentprisindex 

Ellen Ellfolk Kenttä

Producent- och importpriserna steg under juli till 
följd av högre elpriser
Producentpriserna steg med 8,4 procent i juli jämfört med 
juli 2017. I juni var årstakten 8,0 procent. En ovanligt stor 
ökning av elpriserna bidrog med 1,4 procentenheter till 
uppgången de senaste tolv månaderna, men raffinerade 
petroleumprodukter bidrog ännu mer – med 2,2 procent-
enheter. 

För import- och exportmarknaderna var årstakten 
11,3 respektive 10,0 procent i juli. Framförallt är det högre 
energipriser som drivit upp importpriset. Elpriserna har 
stigit med 109,5 procent under det senaste året samtidigt 
som råoljepriset har ökat med 56,8 procent. Ökningen av 
råoljepriset bidrog med 3,6 procentenheter till importpris-
index. Uppgången på importmarknaden dämpades något 
av en prisnedgång på läkemedel, vilket bidrog nedåt med 
0,1 procentenheter.

På exportmarknaden bidrog prishöjningar på papper 
och pappersvaror med 1,8 procentenheter till uppgången. 
Även på exportmarknaden ökar priset på energirelaterade 
varor, vilka har stigit med 48,4 procent. Sänkta priser 
på farmaceutiska basprodukter och läkemedel dämpade 
uppgången något och bidrog med en nedgång på 0,2 
procentenheter. 

På hemmamarknaden steg priserna i årstakt med 6,8 
procent. Högre elpriser bidrog med 1,9 procentenheter av 
uppgången. Under det senaste året har elpriserna stigit 
med 24,9 procent. 

Export-, import- och producentprisindex
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
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Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga priserna på 
hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, har 
stigit med 9,1 procent under det senaste året. De största 
bidragen till ökningen kommer från högre priser på råolja 
och raffinerade petroleumprodukter som bidrog med 1,8 
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procentenheter vardera. Kemikalier och metaller bidrog 
med 0,6 procentenheter vardera till uppgången i årstakten.  

Utvecklingen den senaste månaden
De totala producentpriserna steg med 0,9 procent från juni 
till juli 2018. Under samma period steg priserna på import- 
och exportmarknaden med 0,8 respektive 0,6 procent. På 
hemmamarknaden steg priserna med 1,1 procentenheter. 
Priserna för inhemsk tillgång steg med 0,9 procent från 
juni till juli.

På exportmarknaden bidrog högre priser på papper och 
pappersvaror och på elektricitet med 0,2 procentenheter 
vardera till uppgången. Till de högre importpriserna bidrog 
höjda priser på råolja och på datorer, elektronikvaror och 
optik som bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

På hemmamarknaden var det framförallt högre priser 
på elektricitet som bidrog med 0,5 procentenheter till 
uppgången. Trä och varor av trä och kork samt metallvaror, 
utom maskiner och apparater bidrog med 0,1 procenten-
heter vardera. 

Uppgången motverkades något på samtliga marknader 
av lägre priser på andra metaller än järn.

Prisindex i producent- och importled
Index 2015=100

90

95

100

105

110

115

201820172016201520142013

Producentprisindex
Exportprisindex
Importprisindex
Hemmamarknadsprisindex

Växelkursförändringar från juni till juli
En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att 
sänka respektive höja producentpriserna i svenska kronor 
på både export- och importmarknaden. Enligt Tullverkets 
omräkningskurser för valutor försvagades den svenska 
kronan mot den amerikanska dollarn med 1,5 procent, 
mot den norska kronan med 0,7 procent,  mot euron med 
0,2 procent och mot den danska kronan med 0,1 procent. 
Däremot förstärktes den svenska kronan mot det brittiska 
pundet med 0,2 procent.

Tjänsteprisindex
Senaste uppgift: andra kvartalet 2018

Källa: SCB:s tjänsteprisindex

Fortsatt stigande tjänstepriser
Tjänsteprisindex steg med 0,4 procent från första till an-
dra kvartalet 2018. Föregående kvartal var motsvarande 
förändring också 0,4 procent. Sedan andra kvartalet 2017 

har tjänstepriserna stigit med 0,7 procent. Motsvarande 
årstakt föregående kvartal var en uppgång på 0,8 procent. 
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Utvecklingen under det senaste kvartalet
Det främsta bidraget till kvartalsförändringen var högre 
priser på hotelltjänster. Vidare bidrog tjänster avseende 
havs- och kustsjöfart, godstrafik, andra stödtjänster till 
transport, tjänster avseende landtransport samt tjänster 
avseende redovisning, bokföring och revision, skatteråd-
givning. Dessa tjänstegrupper bidrog var och en uppåt 
med 0,1 procentenhet. Kvartalsuppgången motverkades 
av en nedgång i priser på resetjänster, som bidrog nedåt 
med 0,3 procentenheter.

ARBETSMARKNAD
Sysselsättning och 
arbetslöshet 
Senaste uppgift: juli 2018

Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar 

Peter Beijron

Antalet personer i arbetskraften ökade
Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick 
till 5 620 000 i juli 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning 
med 95 000 jämfört med juli 2017. Antalet män i arbetskraf-
ten uppgick till 2 951 000, en ökning med 55 000. Antalet 
kvinnor ökade med 40 000 och uppgick till 2 670 000. Det 
relativa arbetskraftstalet uppgick till 75,3 procent, en ök-
ning med 0,6 procentenheter. För männen uppgick andelen 
till 77,8 procent och för kvinnorna var den 72,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en 
fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften som 
uppgick till 5 456 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal 
på 73,1 procent, vilket är en ökning jämfört med närlig-
gande månader.

Sysselsättningsgraden ökade
Icke säsongrensat var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 
5 281 000 i juli 2018. Det är en ökning med 117 000 jäm-
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fört med juli 2017. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 
42 000 till 2 503 000 medan antalet sysselsatta män ökade 
med 75 000 till 2 778 000. Sysselsättningsgraden uppgick 
till 70,8 procent, en ökning med 1,0 procentenheter. Bland 
männen uppgick den till 73,3 procent, en ökning med 1,4 
procentenheter. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 
68,2 procent.

procent

Sysselsättningsgrad
Ålder 15–74 år. Sysselsatta som andel av befolkningen.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden 
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Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt 
ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med 
närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i juli 
2018 till 5 116 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad 
på 68,6 procent.

Antalet fast anställda ökade
I juli 2018 uppgick antalet anställda till 4 777 000, en ök-
ning med 95 000 jämfört med juli 2017, enligt icke säson-
grensade data. Bland kvinnor uppgick antalet anställda 
till 2 363 000 och bland män ökade antalet med 63 000 
till 2 414 000. Antalet fast anställda ökade under samma 
period med 113 000 till 3 873 000. Bland kvinnor var an-
talet fast anställda 1 865 000. Bland män uppgick antalet 
till 2 008 000, vilket var en ökning med 86 000. Antalet 
tidsbegränsat anställda uppgick till 904 000. 

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade 
och utjämnade data på en ökning av antalet anställda. 
Antalet fast anställda ökade men det skedde en minskning 
av antalet tidsbegränsat anställda.

Antalet arbetade timmar ökade med 4,5 procent
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juli 2018 till i 
genomsnitt 102,3 miljoner per vecka enligt icke säsongren-
sade data, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en ökning 
med 4,5 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning 
av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande må-
nader och uppgick till i genomsnitt 155,7 miljoner timmar 
per vecka.

Arbetsmarknad

 Sysselsatta, Arbetade timmar/ Arbetslösa
 1 000-tal vecka, 10 000-tal 1 000-tal
  2017 2018 2017 2018 2017 2018

jan 4 880 4 969 14 810 15 020 385 376
feb 4 920 5 039 16 140 16 570 392 337
mar 4 963 5 038 16 430 16 020 362 352
apr 4 966 5 043 15 260 16 550 386 366
maj 4 983 5 101 15 700 15 980 387 352
jun 5 129 5 197 15 620 15 830 407 403
jul 5 164 5 281 9 800 10 230 362 339
aug 5 109  13 340  326
sep 5 052  17 120  332
okt 5 041  17 210  337
nov 5 035  16 960  308
dec 5 005  14 710  321

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

Arbetslösheten minskade enligt AKU
I juli 2018 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 
339 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshets-
tal på 6,0 procent, en minskning med 0,6 procentenheter 
jämfört med juli 2017. Antalet arbetslösa män uppgick till 
173 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 166 000. För 
män uppgick arbetslöshetstalet 5,9 procent, en minskning 
med 0,8 procentenheter. För kvinnor var arbetslöshetstalet 
6,2 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var antalet 
arbetslösa 103 000 och arbetslöshetstalet var 13,7 procent.

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 små förändringar av antalet och andelen 
arbetslösa jämfört med närliggande månader. I juli 2018 
uppgick antalet arbetslösa till 340 000, vilket motsvarar 
ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. För ungdomar i åldern 
15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små 
förändringar av antalet arbetslösa medan arbetslöshetsta-
let visar på en svag ökning. Antalet arbetslösa ungdomar 
uppgick till 102 000 och arbetslöshetstalet var 16,5 procent.

Arbetslösheten fortsätter sjunka enligt Arbetsför-
medlingen
Antalet inskrivna arbetslösa, som utgörs av de öppet ar-
betslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, i åldern 
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16–64 år, uppgick i juli 2018 till 339 000. Jämfört med samma 
månad föregående år är det en minskning med 17 000 
personer. Detta motsvarar en arbetslöshet på 6,9 procent, 
0,4 procentenheter lägre än i juli 2017. Sammanlagt 46 000 
ungdomar, 18–24 år, var inskrivna som arbetslösa. Det var 
6 000 färre än för ett år sedan.

I juli 2018 var antalet nya lediga platser som anmäldes till 
landets arbetsförmedlingar 70 000, vilket är en ökning med 
6 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet 
personer som fick ett arbete var 26 000. Antalet varslade 
uppgick till 2 000 i juli 2018, vilket är en minskning med 
1 000 jämfört med juli 2017.

Arbetskraftskostnader & löner
Senaste uppgift: juni 2018

Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik

Den preliminära genomsnittliga timlönen för arbetare var 
under juni 2018 170,80 kronor exklusive övertidstillägg och 
173,60 kronor inklusive övertids tillägg, vilket är en ökning 
med 2,3 repektive 2,5 procent, jämfört med juni 2017. Under 
juni 2018 var den preliminära genomsnittliga månads lönen 
för tjänstemän 39 730 kronor exklusive rörliga tillägg och 
40 580 kronor inklusive rörliga tillägg, vilket är en ökning 
med 2,6 respekive 2,5 procent jämfört med juni 2017.

Löneutveckling inom den privata sektorn
Procentuell förändring från motsvarande månad föregående år
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Arbetskostnaden för en arbetare inom utvinning av mi-
neral och tillverkningsindustrin har för juni 2018 beräknats 
till 311,01 kronor per timme, vilket ger ett arbetskostnads-
index på 131,6 en förändring med 3,5 procent jämfört med 
juni 2017. Arbetskostnaden för en arbetare inom den privata 
sektorn totalt har för juni 2018 beräknats till 287,43 kronor 
per timme och för tjänstemän inom den privata sektorn till 
62 298 kr per månad. Detta ger ett arbetskostnadsindex för 
arbetare på 128,8 en ökning med 3,0 procent jämfört med 
juni 2017. Motsvarande index för tjänstemän blir 131,2 en 
ökning med 3,5 procent jämfört med juni 2017. 

FINANSMARKNAD
Bra sommar på Stockholmsbörsen
Under sommaren har utvecklingen på aktiemarknaden till 
stor del präglats av två faktorer, handelsoro och rapport-
säsongen avseende årets andra kvartal. I juni påverkades 
marknaden av nyheter om utökade tullar och handelskrig 
vilket bidrog till sjunkande aktiekurser på flera håll. I juli 
och augusti dominerade i stället nyheter om bolagens 
kvartalsrapporter som trots volatila kursrörelser har haft en 
positiv utveckling på aktiemarknaden. I USA överträffade 
merparten av bolagen vinstförväntningarna vilket bidrog 
till en av de bästa rapportsäsongerna på lång tid. 

index 1995-12-29=100

Aktiekurserna
Stockholmsbörsens generalindex, månadsgenomsnitt
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Under perioden juli–augusti steg den svenska börsen 
enligt AFGX med 6,6 procent. I Europa levererade Frank-
furtbörsens DAX-index en svag uppgång på 0,5 procent 
under samma period. I USA har Nasdaq respektive Dow 
Jones stigit kraftigt med 8,0 respektive 7,0 procent. I Asien 
steg Nikkei-index med 2,5 procent under perioden juli–
augusti.

procent
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Sommarens räntebesked 
Under juli och augusti har räntebesked lämnats av Riks-
banken, ECB och Federal Reserve. Samtliga centralbanker 
lämnade såväl räntor som ränteprognoser oförändrade, 
vilket låg i linje med marknadens förväntningar. Under 
hösten finns förväntningar om mer expansiv penningpolitik 
från samtliga tre centralbanker. 

Oförändrade räntor i USA 
Under sommaren har såväl korta som långa amerikanska 
räntor handlats på oförändrade nivåer. I både juli och au-
gusti handlades tremånadersräntan i genomsnitt till 2,29 
procent, vilket är samma nivå som i juni. Samma trend kan 
vi se för den tioåriga statsobligationsräntan som i juli och 
augusti handlades till i genomsnitt 2,89 procent.

Svagt lägre svenska långräntor
I Sverige har vi under sommaren sett i princip oförändrade 
korträntor medan långräntorna har sjunkit marginellt. I Juli 
var räntan på en tremånaders statsskuldväxel i genom-
snitt –0,67 procent, vilket är två punkter högre än i juni. I 
augusti var räntan på en tremånadersränta i genomsnitt 
–0,68 procent.

För en tioårig statsobligation var genomsnittsräntan 
0,51 procent i juli, vilket är en minskning med 4 punkter 
jämfört med juni. I augusti var räntan på en tioårig ränta 
i genomsnitt 0,52 procent.

SEK

Valutakurser
Svenska kronor i förhållande till dollar och euro.
Månadsgenomsnitt
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Rekordsvag krona
Under sommaren har kronan fortsatt att försvagats mot 
både US dollarn och Euron. I augusti var det genomsnitt-
liga priset för en amerikansk dollar 9,06 kronor, alltså 24 
öre mer än i juli. Det genomsnittliga priset för en euro 
var 10,46 kronor, en ökning med 15 öre jämfört med juli.

Charlotte Langlet och Emelie Wernheim, finansmarknad

Utlåning till hushåll och
företag
Senaste uppgift: juli 2018

Källa: SCB:s finansmarknadsstatistik

Lägre tillväxttakt för hushållens lån i juli
I juli 2018 hade hushållens lån från monetära finansinstitut 
(MFI) en årlig tillväxttakt på 6,2 procent, vilket innebär 
att tillväxttakten minskade med 0,1 procentenhet jämfört 
med juni.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 927 miljarder 
kronor i juli. Det är en ökning med 11 miljarder jämfört 
med föregående månad och 226 miljarder jämfört med 
motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlå-
ning till hushållen och uppgick i juli till 3 216 miljarder. 
Det är en ökning med 10 miljarder jämfört med föregående 
månad och 190 miljarder jämfört med motsvarande må-
nad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt 
på 6,4 procent i juli, en minskning med 0,1 procentenhet 
jämfört med juni.

MFI:s utlåning
Årlig tillväxttakt, procent
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företag

Hushåll

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 6,4 
procent i juli, vilket är 0,3 procentenhet högre jämfört med 
juni då den var 6,1 procent. Tillväxttakten för lån med övriga 
säkerheter var 4,8 procent i juli, vilket innebär att den var 
oförändrad jämfört med juni. Totalt uppgick hushållens 
konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 
218 respektive 493 miljarder i juli.

Minskad tillväxttakt för företagens lån
I juli var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella 
företag 5,8 procent, en minskning med 1,7 procentenheter 
jämfört med juni. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-
finansiella företag till 2 283 miljarder kronor i juli.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlå-
ning till icke-finansiella företag och uppgick i juli till 750 
miljarder. Företagens blancolån uppgick till 414 miljarder 
och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-
finansiella företag, uppgick till 476 miljarder.
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INTERNATIONELL UTBLICK

Konjunkturindikatorer för några länder och -områden
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BNP 2010=100              Industriproduktion 2010=100             Leading indicator*

   * Indikatorn för EU avser Euroområdet.          Källa: OECD

Japans ekonomi växte oavbrutet från första kvartalet 2016 
till början av innevarande år. Under första kvartalet i år 
sjönk dock BNP i Japan något och ekonomin krympte 
med 0,2 procent. Tappet togs dock snabbt igen då BNP 
ökade med 0,5 procent under andra kvartalet, vilket var 
i linje med den genomsnittliga kvartalsvisa tillväxttakten 
förra året. Industriproduktionen i Japan visade en nedåt-
gående trend från början av 2014 till sensommaren 2016 
och har sedan dess visat en stigande trend. Den senaste 
månadsstatistiken visar dock en ryckig utveckling. Året 
började med att industriproduktionen sjönk med 4 procent. 
Industriproduktionen ökade sedan fram till maj då indu-
striproduktionen minskade något. Den ledande indikatorn 
i juni fortsätter ligga under 100-strecket, vilket tyder på att 
det råder viss pessimism i landet. 

Den sydkoreanska ekonomin har visat mer ihållande 
tillväxt än Japan sedan 2010. Under första kvartalet i år 
steg BNP i Sydkorea med 1 procent, vilket ligger en bra 
bit över den kvartalsvisa genomsnittstillväxten de senaste 
fem åren. Under årets andra kvartal dämpades tillväxt-
takten i Sydkorea något och ekonomin växte med 0,7 
procent. Industriproduktionen i Sydkorea har varit volatil 
det senaste året. Statistiken för juni visar en nedgång med 
0,6 procent. Stämningen i landet är något dämpad. Den 

ledande indikatorn låg i juni under 100-strecket för fjärde 
månaden i rad. 

Den turkiska ekonomin växlade upp under slutet av 
2016 och sedan dess har ekonomin uppvisat oavbruten 
tillväxt på kvartalsbasis. Första kvartalet i år uppvisade 
ekonomin en tillväxt på nästan 2 procent. Det går att 
jämföra med den genomsnittliga kvartalsvisa tillväxten på 
drygt 1 procent de senaste fyra åren. Industriproduktionen 
i Turkiet har uppvisat en uppåtgående trend de senaste 
åren. Den kan dock uppvisa betydande variationer på 
månadsbasis och statistiken för juni visar på en nedgång 
för andra månaden i rad. Den ledande indikatorn i landet 
ligger under 100-strecket för tredje månaden i rad. 

Den starka tillväxten i Indien fortsätter och ekonomin 
har vuxit oavbrutet sedan tredje kvartalet 2011. Den säson-
grensade tillväxten under första kvartalet i år låg på knappt 
2 procent, vilket var något högre än den genomsnittliga 
tillväxttakten sedan första kvartalet 2013. Även industri-
produktionen i Indien uppvisar variation på månadsbasis. 
Statistiken visar att industriproduktionen sjönk mellan mars 
och maj för att sedan vända uppåt med drygt 2 procent i 
juni. Den ledande indikatorn låg i juni över 100-strecket, 
vilket tyder på att det råder viss optimism i landet.
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Internationella ekonomiska indikatorer 

 Danmark Finland Storbr. Sverige Tyskland USA EU1) OECD

BNP2)  
Förändr. föreg. kv.  % 0,3 0,5 0,4 1,0 0,5 1,0 0,4 0,5
Förändr. 4 kv. % 0,8 2,8 1,3 3,3 1,9 2,8 2,2 2,6

Industriproduktion3)   
Förändr. föreg. mån. % 0,1 1,5 0,5 0,4 –0,8 0,1 –0,4 0,3
Förändr. 12 mån. % –2,0 5,2 1,2 5,7 3,2 4,2 2,5 3,0

KPI4)  

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

Arbetslöshet5) % 5,0 7,6 4,1 6,3 3,4 3,9 6,9 5,3
Förändr. föreg. mån. procentenheter –0,1 0,0 0,0 0,2 –0,1 –0,1 0,0 0,1
Förändr. 12 månad procentenheter –0,7 –1,0 –0,3 –0,2 –0,4 –0,4 –0,7 –0,4

Kort ränta6) % –0,30 –0,32 0,75 –0,35 –0,32 2,34 –0,32 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter 0,00 0,00 0,11 0,02 0,00 0,01 0,00 ..
Förändr. 12 månader procentenheter –0,06 0,01 0,46 0,12 0,01 1,03 0,01 ..

Lång ränta7) % 0,32 0,53 1,27 0,51 0,28 2,89 1,04 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter –0,09 –0,10 –0,05 –0,04 –0,05 –0,02 –0,08 ..
Förändr. 12 månader procentenheter –0,35 –0,23 0,02 –0,15 –0,18 0,58 –0,14 ..
1) EU28 men för kort och lång ränta avses euroområdet    2) OECD första kvartalet, övriga andra kvartalet     3) OECD maj, övriga juni    4) Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP) för EU-länderna. 
OECD juni, övriga juli     5) Storbritannien april, USA juli, övriga juni    6) Korta räntor avser 3-månaders interbankräntor enligt statistik från Eurostat. Juli    7) Juli
Källa: OECD, Eurostat

Detaljhandel

  Avser Index Förändr. från Förändr. från
  månad 2010=100 föregående motsv mån
    månad, % föreg år, %

EU 28 jun 110,7 0,0 1,9
Danmark jun 99,2 0,1 2,9
Finland jun 107,5 –2,1 0,3
Frankrike jun 123,4 –0,1 3,1
Spanien jun 91,3 0,7 0,1
Storbritannien jul 121,2 1,0 3,7
Sverige jun 121,3 –1,8 0,4
Tyskland jun 113,6 1,2 1,1
Norge jun 110,0 –2,9 –0,2
USA jun 121,3 –0,1 2,9
Japan jun 101,3 1,5 1,0
OECD maj 116,6 0,5 2,7

Källa: OECD

EU-barometern
Liksom varje månad hittills i år så försämrades stämnings-
läget inom euroområdet i augusti då EU-kommissionens 
konjunkturbarometer sjönk med 0,5 enheter och landade 
på 111,6. Det var främst konsumentförtroendet som sjönk 
men ett försämrat stämningsläge inom servicesektorn 
bidrog också till nedgången. För EU totalt landade indi-
katorn på oförändrade 112,3. I Storbritannien som är det 
största icke-eurolandet steg indikatorn med 1,5 enheter 
till 110,0. Därmed förefaller man ha tagit sig upp ur den 
svacka i stämningsläget som drabbade landet i våras. Det 
var det framför allt detaljhandeln som noterade ett rejält lyft 
den senaste månaden, vilket också ger ett tydligt avtryck i 
resultatet för sektorn totalt sett inom EU. Sveriges indikator 
steg 1,1 enheter till 112,0. Stämningsläget förbättrades 
inom samtliga sektorer utom servicesektorn för vilken en 
nedgång noterades. 

Detaljhandel
Detaljhandelsförsäljningen inom EU har uppvisat en po-
sitiv trend sedan mitten av 2013. Försäljningen hade en 
antydan till svacka omkring det senaste årsskiftet men  
fortsatte därefter att stiga. Den senaste statistiken för juni 
visar dock att försäljningen var oförändrad i säsongren-
sade tal. I årstakt ökade försäljningen ungefär 2 procent.  
Månadsutvecklingen i säsongrensade tal var spretig. Bland 
de större länderna ökade försäljningen i Tyskland och 
Spanien. I Storbritannien sjönk försäljningen i juni men 
steg igen i juli. I Frankrike och Italien var den nästan eller 
helt oförändrad. Inom norden har Sverige uppvisat den 
starkaste utvecklingen de senaste åren. Statistiken för juli 
visar dock att detaljhandeln minskade för tredje månaden i 
rad. Försäljningen inom detaljhandeln sjönk även i Finland 
och Norge i juni i säsongrensade tal medan försäljningen 
i Danmark ökade marginellt. Detaljhandelsförsäljningen i 
Japan minskade rejält när momsen höjdes 2014. Statistiken 
visar att försäljningstappet inte ännu har tagits igen och den 

trevande utvecklingen 
fortsätter. I likhet med 
förra året var försälj-
ningen inom detalj-
handeln svag i början 
av året. I år minskade 
den säsongrensade 
försäljningen i januari 
och februari och vände 
sedan uppåt i mars. 
Därefter ökade försälj-
ningen fram till maj för 
att sedan sjunka i juni.
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Portugal tillbaka efter finanskrisen

På 1900-talet var Portugal under 40 år en diktatur, detta 
tillstånd upphörde 1974 i och med den så kallade Nejlike-
revolutionen. Efter ett turbulent 1970-tal blev det politiska 
läget stabilare under 1980-talet och landet blev medlem 
i EU 1986. Efter EU-inträdet upplevde Portugal en stabil 
ekonomisk tillväxt fram till början av 2000-talet då en 
budgetkris uppstod.

Portugals BNP
Tusental USD, fasta priser, referensår 2010
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Finanskrisen slog hårt mot Portugal
Finanskrisen som slog till hösten 2008 drabbade Portugal 
hårt. Arbetslösheten steg kraftigt och levnadsstandarden 
sjönk för den portugisiska befolkningen. Landets stats-
skuld steg till oroväckande nivåer och Portugal tog 2011 
ett nödlån från EU och IMF för att slippa bli statsbankrutt. 
Villkoret för att bli beviljad lånet var en hård åtstramnings-
politik, vilket drabbade stora delar av befolkningen. Real-
lönerna sjönk, socialförsäkringssystemet urholkades och 
arbetslösheten steg. En hel del unga utbildade portugiser 
flyttade utomlands då framtidsutsikterna i Portugal var 
begränsade. Detta ledde till att landets befolkning, efter 
att ha ökat under lång tid, faktiskt minskade under 2013. 

Arbetsmarknaden har återhämtat sig
Portugal hade en låg arbetslöshet kring millenieskiftet, då 
den låg runt 4 procent av arbetskraften. Under följande år 
steg den, men inte i några dramatiska nivåer utan uppgick 
till 7–8 procent innan finanskriser bröt ut. Efter krisens 
utbrott dröjde det dock inte länge innan arbetslösheten 
sköt i höjden. Som högst var arbetslösheten 2013, då den 
var uppe i drygt 16 procent. Sedan dess har arbetslöshe-
ten sjunkit kraftigt och 2017 uppgick den till strax under 
9 procent. 

Budgetunderskottet bantat, men fortfarande stort
Budgetunderskottet har bantats ned betydligt och det är 
nu på den lägsta nivån sedan Portugal blev en demokrati 
1974. För första gången lever Portugal upp till eurozonens 

budgetregler. Även om ekonomin förbättrats avsevärt de 
senaste åren så är budgetunderskottet fortfarande ett av 
Europas största och landet har svårt att få lån till rimlig 
ränta internationellt. Den offentliga sektorns bruttoskuld 
har sjunkit något de senaste två åren och uppgår nu till 
cirka 120 procent av BNP, vilket är bland det högsta i EU. 
Som jämförelse kan nämnas att motsvarande siffra för 
Sverige är strax under 40 procent av BNP. 

Portugals BNP växer i samma takt som EU28
Under och efter finanskrisen sjönk Portugals BNP kraftigt. 
Störst procentuell nedgång redovisades under 2011 och 
2012, innan BNP åter började växa så smått 2013. De se-
naste åren, från 2016, har tillväxttakten tilltagit något och 
i genomsnitt uppgått till 0,6 procent per kvartal i säson-
grensade termer, vilket tangerar tillväxten för EU28. Under 
1400- och 1500-talet var Portugal en av världens stormakter, 
men idag är landet ett av Europas fattigaste sett till BNP 
per capita och hamnar en bra bit under genomsnittet för 
EU28-länderna. Det finns dock några europeiska länder 
som har lägre BNP per capita exempelvis Grekland och 
Turkiet.

BNP per capita 2017
Tusental USD, löpande priser
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Underskott i bytesbalansen
Portugal är ett land som traditionellt har underskott i bytes-
balansen, importen överstiger alltså exporten. Den största 
delen av handeln sker med övriga Europa och Spanien är 
som mottagare av ungefär en fjärdedel av Portugals export 
den klart största handelspartnern. Exempel på viktiga 
exportprodukter är maskiner, fordonskomponenter samt 
kläder och skor. Handeln mellan Sverige och Portugal har 
minskat något efter krisen. Svensk import från Portugal 
består främst av livsmedel, koppar och andra metaller samt 
maskiner och tillbehör. Sverige exporterar till exempel 
tunga maskiner och komponenter, pappersmassa och 
farmaceutiska produkter till Portugal.
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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 2010=100 2 kv 121,2 1) 1,0 1) 3,8
Fast bruttoinvestering volym 2010=100 2 kv 139,6 1) –0,2 1) 5,2
Hushållens konsumtion volym 2010=100 2 kv 118,1 1) 0,9 1) 3,0
Lägenheter, påbörjade, nya 1 000-tal  2 kv 16,4    –8
   1–2 kv 31,0    –10

Näringslivet
Näringslivets produktion volym 2015=100 jun 110,6  0 1) 4
   jan–jun 108,2    3
Industriproduktion volym 2015=100 jun 109,7  1 1) 6
   jan–jun 110,7    5
Industrins orderingång volym 2015=100 jun 108,6  –6 1) –4
   jan–jun 108,7    1
Industrins kapacitetsutnyttjande %  2 kv 90,9 1) 0,6 1)2) 0,2 1)2)

Industrins investeringar mdr kr  2 kv 45,8    10
Tjänsteproduktion volym 2015=100 jun 109,7  0  4
   jan–jun 106,3    4

Utrikeshandel
Varuexport mdr kr  jul 108,2  0 1) 16
   jan–jul 820,8    10
Varuimport mdr kr  jul 108,2  1 1) 13
   jan–jul 837,2    12
Handelsnetto mdr kr  jul 0,0
   jan–jul –16,7
Bytesbalans mdr kr  1 kv 21,9
    

Konsumtion
Detaljhandelns försäljning volym 2015=100 jul 104,8 1) –1,0 1) –1,2
   jan–jul     1,3
Hushållens konsumtionsindikator volym 2010=100 jun 120,1 1) 0,3 1) 4,3
   jan–jun     3,1
Personbilsregistreringar, nya st  jul 13 798    –47
   jan–jul 245 985    8
Consumer Confidence Indicator 3)  medelv=100 aug 102,6 4) 100,7 4) 103,0 4)

Priser
Konsumentprisindex  1980=100 jul 330,3  0,5  2,1
Konsumentprisindex, fast ränta  1987=100 jul 216,2  0,5  2,2
Producentprisindex  2015=100 jul 112,5  0,9  8,4
Exportprisindex  2015=100 jul 113,8  0,6  10,0
Importprisindex  2015=100 jul 114,5  0,8  11,3
Prisindex för inhemsk tillgång  2015=100 jul 112,9  0,9  9,1
Hemmamarknadsprisindex  2015=100 jul 111,1  1,1  6,8

Arbetsmarknad, löner
Sysselsatta 15–74 år 1 000-tal  jul 5 281    2,3
Arbetslösa 15–74 år 1 000-tal  jul 339    –6,3
därav heltidsstuderande 1 000-tal  jul 50    –19,3
Arbetade timmar 10 000-tal  jul 10 230    4,5
Lediga platser, nyanmälda 1 000-tal  jul 70    8,5
Arbetskostnadsindex, industriarbetare  2008 jan=100 jun 131,6    3,5
Timlön, industriarbetare kr  jun 187,1    2,6

Finansmarknad
Utlåning till hushåll 5) mdr kr  jul 3 927    6,2
Utlåning till icke-finansiella företag 5) mdr kr  jul 2 283    5,8
Lång ränta, 10-åriga statsobligationer %  aug 0,52  0,01 2) –0,11 2)

Kort ränta, 3-mån statsskuldväxlar %  aug –0,68  0,01 2) 0,05 2)

Statsskuldens månadsförändring mdr kr  jul –35,5
Valutakurs, TCW-index 18 nov 1992=100 31 aug 143,5  3,6  12,4

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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