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Konjunkturläget
Lugnare tillväxt första kvartalet
Den svenska ekonomin fortsatte att växa första kvartalet
2017. Jämfört med föregående kvartal ökade BNP med
0,4 procent säsongrensat. Tillväxttakten var något lägre än
fjärde kvartalet i fjol men det var ändå femtonde kvartalet
i rad med en ökning.
Investeringarna fortsatte att ge ett starkt bidrag till
tillväxten, liksom varuexporten. Däremot sjönk tjänsteexporten rejält vilket höll tillbaka BNP-tillväxten. Även
ökningar av såväl varu- som tjänsteimport bidrog till att
dämpa tillväxten. Hushållskonsumtionen steg i ungefär
samma takt som tidigare medan den offentliga konsumtionen minskade svagt. Det var en nedgång av statens
konsumtion som låg bakom.
Bostadsinvesteringarna fortsatt starka
De fasta bruttoinvesteringarna ökade med 2,5 procent
jämfört med fjärde kvartalet och det var i synnerhet investeringar i bostäder som bidrog till uppgången. Bostadsbyggandet har haft en mycket stark utveckling under senare år
och trenden ser ut att fortsätta. Även maskininvesteringarna
ökade första kvartalet medan investeringarna i immateriella tillgångar, som exempelvis utgörs av investeringar i
forskning och utveckling, minskade något.
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Hushållens konsumtion ökade med 0,5 procent första kvartalet och drevs framförallt av ökade utgifter för
transporter, möbler samt hotell- och restaurangtjänster.
Konsumtionen av kläder och skor minskade däremot
liksom utgifter för boende som är hushållens i särklass
största konsumtionsutgift.
Den offentliga konsumtionen sjönk med 0,2 procent,
främst som en effekt av att statens migrationskostnader
avtagit jämfört med den kraftiga ökningen i slutet av 2015
och inledningen av 2016. Däremot fortsatte kommunernas
konsumtion att stiga där utgifter kopplade till integration
och utbildning utgör de största utgiftsposterna. Uppgången
inom kommunerna motverkades dock av en minskad
konsumtion inom landstingen.
Stor minskning av tjänsteexporten
Fjärde kvartalet gav utrikeshandeln ett positivt bidrag till
BNP-tillväxten men första kvartalet skedde ett omslag.
Den totala exporten minskade något men det var en stor
nedgång av tjänsteexporten på drygt 4 procent som orsakade detta. Varuexporten steg för tredje kvartalet i rad
vilket visar att den utländska efterfrågan på svenska varor
är på uppgång. Exporten av varor har under de senaste fem
åren inte utvecklats lika starkt som exporten av tjänster,
procentuellt sett, men är uttryckt i kronor fortfarande
ungefär dubbelt så stor som tjänsteexporten.
Första kvartalets minskning av tjänsteexporten är något
svårtolkad ur ett konjunkturperspektiv. Det som bidrog
mest var minskningar inom uthyrning och leasing samt
en stor nedgång av utländsk konsumtion i Sverige. Till viss
del kan det faktum att kronan stärktes något första kvartalet, vilket gör det dyrare för utlänningar att konsumera
i Sverige, lastas för en del av bortfallet.
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Utfallet i nationalräkenskaperna (NR) var något lägre
än vad de månatliga indikatorerna för produktionssidan
indikerat. Den främsta orsaken till detta är att information
från användningssidan i ekonomin läggs till vid BNPberäkningarna och denna gång visade användningssidan
en betydligt svagare utveckling än produktionssidan, innan
avstämning. Produktionssidan har därför justerats ner något
i BNP-beräkningarna vilket förklarar att bilden skiljer sig
en del från den månadsstatistik som presenteras som fasta
avsnitt i SCB-Indikatorer.

Export av varor och tjänster
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Att konjunkturen varit på uppgång under senare år
har medfört en generell uppgång för utrikeshandeln där
importen växt snabbare än exporten under vissa perioder,
vilket dämpar BNP-tillväxten. En betydande del av det
som importeras används dock som insatsvaror inom exportindustrin och utgör således en viktig del i den svenska
ekonomin. Första kvartalet i år fortsatte den positiva trenden
där varuimporten ökade för fjortonde kvartalet i rad. Även
importen av tjänster steg efter en nedgång kvartalet innan
och bidrog till att nettobidraget från utrikeshandeln höll
tillbaka BNP-tillväxten med 0,4 procentenheter.
Uppgång för näringslivets produktion
Produktionen inom näringslivet ökade med 0,8 procent
första kvartalet. Det var fortsatt inom tjänstesektorn som
den högsta tillväxten noterades. Tjänstebranscherna ökade
produktionen med 0,9 procent jämfört med föregående
kvartal. De flesta delbranscher noterade uppgångar men
de största ökningarna stod företagstjänster, fastighetsverksamhet samt informations- och kommunikationstjänster
för. Varuproduktionen steg med 0,5 procent första kvartalet, och byggbranschen var fortsatt en starkt bidragande
orsak till detta. Industrin ökade sin produktion för tredje
kvartalet i rad.
Näringslivets produktion
Säsongrensade kvartalsvärden, volymindex 2010=100
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Årstillväxten närmast oförändrad
Jämfört med första kvartalet 2016 var BNP-tillväxten 2,2
procent. Det var i stort sett samma årliga tillväxttakt som
noterades fjärde kvartalet men det är betydligt lägre än i
slutet av 2015 och början av 2016 då ekonomin växte med
cirka 4 procent i årstakt. Det visar att BNP-utvecklingen
kommit in i en lugnare tillväxtfas som ligger närmare genomsnittet under de senaste tio åren, där Sveriges ekonomi
vuxit med 1,7 procent i snitt per år.
Investeringarna ökade med drygt 8 procent på årsbasis
medan såväl hushållskonsumtionen som den offentliga
konsumtionen noterade en årstillväxt kring 2 procent.
Nettoexporten gav ett svagt positivt bidrag till den årliga
BNP-tillväxten då exporten växt i ungefär samma takt som
importen jämfört med första kvartalet i fjol.
Försörjningsbalansen
Procentuella volymförändringar från föregående år
2016
år
kv 1
kv 2
kv 3
BNP1)
Hushållens kons
Offentlig konsumtion
Fast bruttoinvestering
Lagerinvesteringar2)
Export
Import

3,2
2,4
2,9
5,3
0,0
3,5
3,8

3,9
3,5
2,2
4,6
0,3
3,9
4,6

3,2
2,4
5,2
7,7
0,5
4,3
6,9

2,6
2,0
2,4
5,3
–0,3
2,6
2,5

kv 4

2017
kv 1

2,1
1,7
1,7
3,6
–0,4
3,1
1,4

2,2
1,8
2,1
8,4
0,1
4,5
4,3

1) Dagkorrigerade kvartalsvärden
2) Förändring i % av BNP för jämförelseperioden (inkl. korrpost)

Nytt index ger bättre underlag till NR
SCB har tagit fram ett nytt index över produktionen i näringslivet, produktionsvärdeindex (PVI). Syftet är främst att
det ska utgöra ett bättre underlag till beräkningen av BNP.
I huvudsak innebär indexet att både produktion av varor
och tjänster samt handelsmarginaler mäts och därigenom
behövs färre korrigeringar göras vid BNP-beräkningarna.
I första hand ger det effekt på industribranscherna där
det månatliga industriproduktionsindexet (IPI) endast
fångar produktion av varor och industriella tjänster, exempelvis installation och montering. På sikt kommer PVI
att ersätta nuvarande produktionsindex över näringslivet
(PIN) som månatligt index över näringslivets produktion.
En utförligare beskrivning av PVI finns att läsa i månadens
fokusartikel på sidan 12.
Riksbanken avser att ändra målvariabel
Ända sedan 1993, kort efter att den fasta kronkursen
övergavs, har Riksbanken styrt sin penningpolitik utifrån
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ett inflationsmål. Det formulerades då som att den årliga
inflationen skulle hållas stabil kring 2 procent, enligt måttet
KPI. Tidigare fanns ett toleransintervall på +/– 1 procentenhet men detta slopades 2010. Efter noggrant övervägande
föreslår nu Riksbanken att målvariabeln ändras till det
underliggande inflationsmåttet KPIF, KPI med fast ränta,
samt att toleransintervallet återinförs. I praktiken används
redan KPIF som målvariabel då det rensar bort effekten
av ränteförändringar. Det bör således inte ge någon effekt
på framtida penningpolitik utan ska ses som ett medel för
Riksbanken att förtydliga sin kommunikation.
I dagsläget ligger KPI och KPIF nära varandra, som en
följd av att räntorna varit stabila under det senaste året. I
april steg inflationstakten åter efter en tillbakagång i mars.
Enligt KPI var inflationen 1,9 procent och enligt KPIF
var den 2,0 procent. Det var alltså precis som i februari
en tangering av Riksbankens föreslagna inflationsmål.
Många produktgrupper har bidragit till den allmänna
prisuppgången under det senaste året, men priserna på
transporter och drivmedel tillhör de som ökat allra mest.
Optimistiska exportföretag
De senaste tendensundersökningarna visar att det för
närvarande råder ett mycket starkt konjunkturläge. Exportchefsindex, som SCB tar fram kvartalsvis på uppdrag av
Business Sweden, steg andra kvartalet till den högsta nivån
sedan 2011. Mätningen som genomfördes i slutet av april
och början av maj visade att exportföretagen både blivit
mer tillfreds med nuvarande exportefterfrågan samt att
deras förväntningar på den närmaste framtiden förbättrats.
Uppgången märks på samtliga marknader, noterbart är att
synen på exporten till Nordamerika tog ett stort kliv uppåt.
Det indikerar att oron för en protektionistisk handelspolitik
från amerikanskt håll har dämpats.
Exportchefsindex
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Källa: SCB/Business Sweden

uppgångar i maj och även hushållen blev mer positiva,
framförallt synen på den svenska ekonomin förbättrades.
Positivt även internationellt
Det är inte bara i Sverige som konjunkturindikatorerna
pekar uppåt. En lång rad index ligger på den högsta nivån
på många år. I EU-kommissionens månatliga barometer
noterades i april de högsta indexen på tio år för såväl EU
som euroområdet. Trots en liten nedgång i maj är läget
fortsatt klart starkare än normalt.
I Frankrike har bedömningen länge legat något under
övriga euroländer. Men även där har trenden vänt uppåt
och gapet mot de andra länderna har minskat. I maj steg
indikatorn för andra månaden i rad.
EU-kommissionens förtroendeindikator
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Det franska presidentvalet tidigare under månaden
resulterade i en klar seger för Emmanuel Macron. Den nye
presidenten ses som EU-vänlig och på finansmarknaderna
drogs en suck av lättnad där en seger för Marine Le Pen
hade skapat rejäl turbulens. Överlag gav valresultatet inga
märkbara effekter på marknaden men euron stärktes något
under månaden mot dollarn.
BNP-tillväxten stabil i EU
I såväl EU som euroländerna växte BNP med 0,5 procent
första kvartalet, enligt Eurostats preliminära beräkningar.
Det var i stort sett samma tillväxttakt som noterades fjärde
kvartalet. Den tyska ekonomin växte med 0,6 procent
medan Frankrikes BNP ökade med 0,4 procent jämfört
med kvartalet innan. I årstakt kvarstår dock betydande
skillnader mellan de stora euroländerna. Tysklands BNPtillväxt var 1,7 procent jämfört med första kvartalet i fjol
medan årstillväxten i såväl Frankrike som Italien precis
nådde upp till 1 procent. I Spanien fortsatte ekonomin
växa med cirka 3 procent i årstakt.

Konjunkturinstitutets månatliga konjunkturbarometer
backade några enheter i maj men indikerar ett fortsatt
starkt läge. Nedgången kom främst genom en dämpning
inom tillverkningsindustrin, som i april låg på en historiskt
hög nivå, men konfidensindikatorn ligger fortfarande
kvar mycket över det normala. Övriga sektorer noterade
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Industri
Efter ett par starka år med en ökande industriproduktion
dämpades den uppåtgående utvecklingen under början
av 2016. Från april till augusti pekade trenden klart nedåt
innan utvecklingen vände upp igen i september och ökade
i snabb takt. Utvecklingen under de avslutande månaderna
var dock ganska omväxlande och i december låg industriproduktionen nästan på samma nivå som i början av året.
Hittills under 2017 pekar trenden uppåt och industriproduktionen har ökat tre månader i följd. Efter den kraftiga
ökningen i januari har dock ökningstakten på månadsbasis
dämpats och uppgången i mars var endast marginell.
Orderingången uppvisar också en uppåtgående trend
och ökningen i mars var andra månaden i följd som inflödet
av order steg. Bakom uppgången återfanns orderingången
från hemmamarknaden som ökade kraftigt medan inflödet
av order från exportmarknaden tvärtom minskade.
Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin pekar
samtidigt på ett fortsatt mycket starkare läge än normalt.
Indikatorn backade visserligen i maj, men från en historiskt
hög nivå, och industriföretagen är generellt optimistiska
både gällande nuläge och kommande planer. Den samlade
bedömningen av färdigvarulagrens storlek visar att industriföretagen i nuläget är nöjda samtidigt som de mycket
positiva produktionsplanerna för de kommande tre månaderna ligger kvar. Synen på orderstockarnas storlek i nuläget
återgick dock till tidigare nivåer efter förra månadens stora
uppgång. Det bidrog till konfidensindikatorns nedgång.

Industriproduktionsindex
Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
glidande medelvärde
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Senaste uppgift: mars 2017
Källa: SCB:s industriproduktionsindex

Förändring i procent

Sini Kilpeläinen
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2015

Fortsatt positiv tremånadersutveckling
Under det första kvartalet (januari–mars) ökade den totala industriproduktionen med 3,2 procent jämfört med
det sista kvartalet föregående år (oktober–december), i
säsongrensade tal. Industrin för investeringsvaror var den
huvudgrupp som ökade mest medan industrin för energirelaterade insatsvaror redovisade minskad produktion.
Bland industrins delbranscher redovisade industrin för
andra icke-metalliska mineraliska produkter den starkaste
tremånadersutvecklingen och utvecklingen har varit stark
sedan november förra året. Industrin för petroleumprodukter visade en annan riktning och backade med 6,3 procent
under första kvartalet.

Industrins produktionsvolym

Svagt ökad industriproduktion i mars
Den svenska industriproduktionen ökade med 0,3 procent i mars jämfört med februari, i kalenderkorrigerade
och säsongrensade tal. På årsbasis ökade produktionen
med 3,8 procent jämfört med mars föregående år, efter
kalenderkorrigering.
Bland industrins huvudgrupper redovisade industrin
för varaktiga konsumtionsvaror den största månadsuppgången, 6,6 procent i säsongrensade tal.
De delbranscher inom tillverkningsindustrin som bidrog
mest till den totala uppgången var stål- och metallverk,
övrig maskinindustri samt industri för elapparatur. Ståloch metallverk har under de senaste månaderna haft en
negativ utveckling på månadsbasis men steg nu med hela
7,4 procent jämfört med februari. Störst nedgång sågs
däremot inom grafisk industri som minskade kraftigt även
jämfört med samma månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.
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Stark början på året inom industrin
Den totala industrins årsutveckling låg på 3,8 procent i
mars och de flesta branscherna visade en uppgång jämfört
med motsvarande månad 2016. Även den ackumulerade
årsutvecklingen var stark jämfört med föregående år. Detta
utmärker sig mest inom industrin för icke-metalliska mineraliska produkter men även inom motorfordonsindustrin
som fick en spark uppåt redan vid slutet av förra året.
Årsutvecklingen var svagast inom elektronikvaruindustrin,
i kalenderkorrigerade tal.
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Industrins orderingång
Senaste uppgift: mars 2017
Källa: SCB:s orderingång och omsättningsstatistik
Anton Hammarstedt

Fortsatt ökning för industrins orderingång
Industrins orderingång ökade för andra månaden i rad,
både om man jämför mars med månaden innan (+2,3
procent i säsongrensade siffror) och om man jämför med
mars 2016 (+13,4 procent i kalenderkorrigerade siffror).
Senast orderingången var högre var i september 2015.
Ökade ordrar från hemmamarknaden
Det är främst kunder i Sverige som har stått för den högre
orderingången med en ökning på 11,1 procent jämfört
med februari. Från kunder i utlandet har orderingången
minskat med 1,8 procent under samma jämförelseperiod,
båda i säsongrensade siffror.

Orderingång och omsättning

Industrins orderingång
Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
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Många branscher uppvisade stora uppgångar. När man
ser till förändringen jämfört med februari har industrin för
metallvaror ökat mest med 39 procent, men även industrin
för petroleumprodukter, och annan transportmedelsindustri har uppvisat stora ökningar av orderingången på 19
respektive 31 procent.
Det är även i dessa branscher som den stora förändringen i ordrar från svenska kunder har uppvisats. Annan transportmedelsindustri ökade sin orderingång från
inhemska kunder med över 400 procent jämfört med
februari, och stod därmed för den största ökningen på
hemmamarknaden. Industrin för metallvaror ökade med 46
procent och industrin för petroleumprodukter ökade med
knappt 33 procent. Bland övriga branscher stod industrin
för elapparatur för den största ökningen bland inhemska
kunder, där orderingången steg med 55 procent. Hemmamarknaden i den branschen är dock liten jämfört med
exportmarknaden, så totalen ökade med jämförelsevis
blygsamma 4,4 procent.

6

Förändring i procent
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Starkt första kvartal
Jämfört med första kvartalet 2016 har orderingången stigit med totalt 8,6 procent, i kalenderkorrigerade siffror.
Hemmamarknaden har ökat med 7,2 procent och exportmarknaden med 9,7 procent. Ökningen kommer främst
från tillverkningsindustrin som har stigit med 8,8 procent.
Gruvindustrin har också ökat men bidrar endast marginellt
till den totala industrins uppgång.
Den största ökningen har synts i industrin för motorfordon, som har ökat med 27 procent jämfört med
första kvartalet 2016, främst på exportmarknaden. På
hemmamarknaden har annan transportmedelsindustri,
som annars främst brukar rapportera höga ordersiffror
på exportmarknaden, ökat med 68 procent. Siffrorna från
mars bidrar till detta, då man har uppvisat en ökning på
151 procent jämfört med mars 2016. Ordrar från kunder i
utlandet har minskat med 47 procent jämfört med första
kvartalet 2016.

På exportmarknaden har motorfordonsindustrin ökat
mest under kvartalet, med en uppgång på 41 procent. Hemmamarknaden har sjunkit med knappt 3 procent. Eftersom
exportmarknaden utgör en större del av branschens totala
orderingång innebär detta dock att orderingången för
motorfordonsindustrin har ökat med 27 procent jämfört
med kvartal 1 2016.

Industrins kapacitetsutnyttjande
Senaste uppgift: första kvartalet 2017
Källa: SCB:s kapacitetsutnyttjandestatistik

Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin
Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,4 procentenheter under det första kvartalet 2017 jämfört med det
fjärde kvartalet 2016, i säsongrensade tal.
Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar
att utnyttjandegraden steg till 90,0 procent, i säsongrensade tal.
På årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 0,7 procent jämfört med det första kvartalet 2016 och redovisade en
utnyttjandegrad på 89,9 procent, i kalenderkorrigerade tal.
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Utrikeshandel

Industrins kapacitetsutnyttjande
Säsongrensade kvartalsvärden
95

procent

Maskinindustri
90

Industri totalt
85

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Industrins lager
Senaste uppgift: första kvartalet 2017
Källa: SCB:s lagerstatistik

Industrins lager ökade
Industrins totala lager ökade med 8,6 miljarder kronor
under första kvartalet, vilket motsvarar en uppgång med
3,6 procent i volym. Lager av insatsprodukter i den totala
industrin minskade med 2,8 miljarder kronor, medan lager
av färdiga varor och produkter i arbete ökade med 11,4
miljarder kronor. Det innebar att industrins totala lager
ökade med 8,6 miljarder under första kvartalet.
Industrins lager
Kvartalsuppgifter. Volym
120

index 2010=100

Färdiga egna

Summa lager
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100

Handelsunderskott i april
Nationalräkenskaperna för första kvartalet visade en nedgång för den sammanlagda exporten av varor och tjänster
och en uppgång för importen jämfört med fjärde kvartalet i
fjol. Varuexporten fortsatte att uppvisa stark tillväxt och växte
i samma takt som under fjärde kvartalet 2016 samtidigt
som tjänsteexporten vände ner markant. Tjänsteimporten
tog ny fart och vände upp under första kvartalet samtidigt
som varuimporten fortsatte att öka måttligt.
Siffror från utrikeshandeln med varor vittnar om att
importen för närvarande växer snabbare än exporten. Ett
handelsunderskott på 2,6 miljarder redovisades i april.
Varuimporten har även överstigit varuexporten under
perioden januari till april i år.
Exportchefsindex för andra kvartalet ger en ljus bild och
visade en uppgång för exportefterfrågan. Både nulägesbedömning och prognos stärktes, men det var framförallt
förbättrade framtidsförväntningar som höjde totalindex.
Andelen exportföretag som förväntar sig högre marknadsefterfrågan kommande tre månader ökade för samtliga
regioner.
Sveriges största exportmarknader
		Värde mkr		 Andel Förändr
Land
2017		2016
% 17/16
jan–mar		jan–mar		
%
Tyskland
Norge
USA
Danmark
Finland
Storbritannien
Nederländerna
Frankrike
Belgien
Kina
Polen
Italien

34 601		 30 657
32 324		 27 608
22 707		 22 645
22 176		 20 361
21 636		 18 695
21 067		 17 959
18 050		 15 784
14 342		 13 168
14 081		 13 530
13 708		 10 346
9 782		 9 478
8 989		 7 868

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

13
17
0
9
16
17
14
9
4
32
3
14

Sveriges största importmarknader
90

Insatsvaror

		Värde mkr		 Andel Förändr
Land
2017		 2016
% 17/16
jan–mar		jan–mar		
%
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80

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Inom tillverkningsindustrin var utvecklingen av totala
lager positiv för en majoritet av delbranscherna. Motorfordonsindustrin var den delbransch där lagren ökade mest
med 3,2 miljarder kronor. Störst minskning hade elapparaturindustrin med en nedgång på 0,9 miljarder kronor.
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Tyskland
Nederländerna
Norge
Danmark
Storbritannien
Belgien
Finland
Kina
Polen
Frankrike
Ryssland
Italien

61 167		 53 248
27 307		 24 224
25 624		 22 122
24 407		 21 309
16 869		 15 174
16 263		 13 381
14 731		 12 356
14 582		 14 393
12 498		 10 074
11 833		 12 164
11 181		 5 972
10 260		 9 343

19,0
8,5
7,9
7,6
5,2
5,0
4,6
4,5
3,9
3,7
3,5
3,2

15
13
16
15
11
22
19
1
24
–3
87
10
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Handelsnetto
Senaste uppgift: april 2017
Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik

Handelsnettot –2,6 miljarder kronor i april
Utrikeshandeln med varor gav ett underskott på 2,6 miljarder kronor under april 2017 enligt preliminära beräkningar.
För april 2016 var det ett överskott på 2,5 miljarder kronor.
Varuexportens värde under april uppgick till 100,2
miljarder kronor och varuimporten till 102,8 miljarder.
Varuexporten har därmed ökat i värde med 1 procent,
medan varuimporten har ökat i värde med 6 procent jämfört med april 2016. Handeln med länder utanför EU gav
ett överskott på 11,3 miljarder kronor medan EU-handeln
gav ett underskott på 13,9 miljarder.
Export och import av varor samt handelsnetto
Säsongrensade månadsvärden i löpande priser. Trend.
Miljarder kronor
120

handel, konsumtion
och tjänster
Total detaljhandel
Senaste uppgift: april 2017
Källa: SCB:s o HUI:s detaljhandelsindex

Detaljhandeln vände upp i april
Efter en stark början på året backade försäljningen för detaljhandlarna marginellt i mars. I april ökade försäljningen
med 1,3 procent, säsongrensat och jämfört med månaden
innan. Tremånadersjämförelsen, det vill säga försäljningen
i februari, mars och april jämfört med närmast föregående
tremånadersperiod, låg på 0,9 procent. Det var ungefär
samma tremånaderstillväxt som noterades i mars.

mdr kr

Export

100
80
Import

60

cent jämfört med motsvarande period för ett år sedan.
Varuexportvärdet under denna period uppgick till 423,2
miljarder kronor och varuimportvärdet till 425,2 miljarder.
Handelsnettot för januari 2017–april 2017 gav därmed
ett underskott på 2,0 miljarder kronor. För motsvarande
månader ett år tidigare noterades ett överskott på 4,9
miljarder kronor.
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Total försäljningsvolym inom detaljhandeln
Handelsnetto
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Antalet vardagar i april 2017 var tre färre jämfört med
april 2016.Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot
ett underskott på 2,3 miljarder kronor för april 2017 och
ett underskott på 1,9 miljarder kronor för mars 2017. För
februari 2017 var motsvarande värde ett underskott på 1,5
miljarder kronor.
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Det är framförallt sällanköpshandeln, som efter ha ökat
under merparten av månaderna under 2015 och 2016, har
bidragit till uppgången under april. I april ökade försäljningen i sällanköpshandeln med 2,1 procent jämfört med i mars.
Efter två månaders nedgång ökade även dagligvaruhandeln
i april, dock i betydligt lägre takt än sällanköpshandeln. I
april steg försäljningen inom dagligvaruhandeln med 0,9
procent jämfört med föregående månad.

10

J

Säsongrensad
serie

90

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 ökat med 12 pro8
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140
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Högsta årstillväxten sedan maj förra året
Försäljningen i den totala detaljhandeln var 4,5 procent
högre i april än samma månad året innan, kalenderkorrigerat och mätt i fasta priser. Det är den högsta årsutvecklingen sedan maj förra året och är betydligt högre
än den genomsnittliga årliga tillväxttakten under 2016
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på knappt 3 procent. Sällanköpshandeln hade en mer
fördelaktig utveckling än dagligvaruhandeln och ökade
med 6,4 procent jämfört med samma månad förra året.
Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 3,2
procent. Det är ovanligt högt för att vara dagligvaror men
en del kan förklaras av påskeffekten. I år inföll påsken,
som är en av de större högtiderna för livsmedelskonsumtion, i referensmånaden april medan påsken inföll i slutet
av mars i fjol.
Försäljningsvolym inom detaljhandeln
index 2010=100

135

Sällanköpsvaruhandel
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Jämfört med i april förra året ökade försäljningen i
fler branscher än den minskade. April var framförallt en
bra månad för apoteken då försäljningen ökade med 21
procent. Inom möbelhandeln steg försäljningen med 9
procent och för optikerna steg den med 10 procent i fasta
priser. I löpande priser uppvisar dock optikerna vikande
försäljning vilket tyder på att priserna i branschen minskar.
Färghandeln hade däremot en kämpig månad då försäljningen minskade med 18 procent. Försäljningen minskade
även i leksakshandeln och heminredningshandeln med
7 respektive 3 procent. Efter att ha minskat under några
månader verkar intresset för kläd- och skohandel ha väckts
och under april ökade handeln inom dessa branscher
med 5 procent. Elektronikhandeln noterade en betydande
ökning av försäljningen i april, men i likhet med tidigare
månader var omsättningen i löpande priser negativ till
följd av prissänkningarna inom branschen.
Högre försäljning hittills i år
Hittills i år har försäljningen inom detaljhandeln varit 3,3
procent högre än motsvarande månader i fjol. Ökningen
inom dagligvaruhandeln var dock modest då försäljningen
ökade med 1,5 procent. Försäljningsökningen inom sällanköpshandeln var betydligt högre och hittills i år har försäljningen stigit med 4,8 procent jämfört med motsvarande
period i fjol. Bland de branscher som visat god tillväxt finns
bland annat sport- och fritidshandeln samt möbelhandeln.
Det har gått sämre för färghandeln, leksakshandeln och
guldsmedshandeln som samtliga minskat försäljningen
jämfört med motsvarande månader i fjol.
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jan–apr
2017

Dagligvaruhandel
3,2
1,5
därav:		
Detaljhandel, mest livsmedel
3,3
1,3
Specialiserad detaljhandel med
livsmedel, drycker o tobak
5,4
1,6

Totalt detaljhandel

105

95

Försäljningsvolym inom detaljhandeln. Kalenderkorrigerad volymförändring i procent jämfört med motsvarande period föregående år

Sällanköpsvaruhandel
6,4
4,8
därav:		
Klädhandel
5,1
–0,3
Skohandel
5,0
–1,4
Möbelhandel
9,3
5,8
Elektronikhandel
4,6
6,7
Järn- och bygghandel
–1,8
2,4
Färghandel
–17,6
–9,1
Bokhandel
–1,8
5,4
Guldsmedshandel
–1,3
–0,2
Sport- o fritidshandel
6,8
2,4
Postorderhandel
22,1
15,9

Säsongrensade månadsdata
140

Detaljhandel

4,5

3,3

Hushållens konsumtion
Senaste uppgift: mars 2017
Källa: SCB:s hushållskonsumtionsindikator
Kristina Frändén

Minskad hushållskonsumtion i mars
Även i mars gav våra förändringsmått blandade budskap
då konsumtionen minskade i säsongrensade siffror men
ökade i kalenderkorrigerad årsjämförelse. I säsongrensade
siffror minskade konsumtionen med 0,4 procent jämfört
med februari. Första kvartalet ökade däremot konsumtionen med 0,4 procent i jämförelse med föregående kvartal.
På årsbasis ökade dock konsumtionen med 1,9 procent i
mars jämfört med mars föregående år.
Hushållens konsumtionsindikator
Säsongrensade månadsdata
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Nedgång från hög nivå
I säsongrensade siffror syns en nedgång i mars, men det bör
dock tas i beaktande att februari hade det hittills högsta in9
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dextalet som uppmätts sedan undersökningen påbörjades.
Även mars uppvisar en stark siffra, dock något lägre än februari. I enbart fastprisberäknade och kalenderkorrigerade
tal syns en ökning mellan februari och mars 2017, men då
ökningen mellan motsvarande månader tidigare år brukar
vara större än den är i år, så trycker säsongrensningen ner
siffran vilket resulterar i en svag nedgång.
Enligt konjunkturinstitutets konjunkturbarometer har
hushållens syn på sin egen ekonomi dämpats i mars jämfört med februari, läget anses dock fortfarande vara starkt.
Detta ligger i linje med resultaten ovan, då den månatliga
hushållskonsumtionen har en nedgång jämfört med föregående månad, men fortfarande ett starkt indextal.
Hushållskonsumtion

gången av igen då den underliggande trenden låg kvar på
en oförändrad nivå.
Utvecklingen för nyregistreringarna sett ur ett tremånadersperspektiv ser däremot inte lika svag ut. Under perioden
februari till april ökade personbilsregistreringarna med 1,3
procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Det berodde främst på de relativt stora nedgångarna
i november och januari som drog ned jämförelseperioden.
Nyregistrerade personbilar
Säsongrensade månadsdata
35

tusental per månad

30

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

mar
2017

jan–mar
2017

0,7
–4,1
1,5
2,4

0,2
–3,9
1,0
8,0

2,9
11,4
3,8
1,6
2,1

4,2
11,9
6,2
2,6
0,8

1,9

2,5

Motorfordonshandeln bidrog starkt
Vad gäller de ingående branscherna står post- och telekommunikationer för den största uppgången på årsbasis,
med en ökning på 11,4 procent jämfört med mars i fjol i
fastprisberäknade och kalenderkorrigerade tal. Post- och
telekommunikationer är dock en av de branscher med
lägst vikt i den totala hushållskonsumtionen. Den största
viktade uppgången hade istället transporter och motorfordonshandel, med en uppgång på 2,9 procent efter
fastprisberäkning och kalenderkorrigering.
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Antalet nyregistrerade personbilar i april uppgick till
31 841 vilket var 9,7 procent färre än samma månad förra
året. Det var första gången sedan juli 2016 som utvecklingen mätt i årstakt var negativ. Det förklaras av att utvecklingen under inledningen av fjolåret var mycket stark
där nyregistreringarna steg kraftigt under första halvåret,
i synnerhet från april till juni. Hittills i år har 123 840 personbilar nyregistrerats, vilket är 1,8 procent fler än under
motsvarande period i fjol.
Nyregistrerade lastbilar
Säsongrensade månadsdata
6,5

tusental per månad

6,0
5,5

Personbilar och lastbilar

5,0

Senaste uppgift: april 2017
Källa: Trafikanalys och SCB:s fordonsstatistik

4,5

Personbilsregistreringarna minskade i april
För andra månaden i följd minskade personbilsregistreringarna i april. Nedgången var 2,2 procent, säsongrensat
och jämfört med månaden innan. Nyregistreringarna har
dämpats från en hög nivå under inledningen av 2017 och
nedgången i april innebär att utvecklingen i säsongrensade
tal hittills varit negativ under tre av fyra månader. Den
långsiktiga trendskattningen visar dock en någorlunda
annan bild. Efter en svag utveckling under fjolårets sista
månader bröts den negativa trenden i januari och har
sedan dess pekat svagt uppåt. I april stannade dock upp-
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

Nedåt för lastbilsregistreringarna
Nyregistreringarna av lastbilar föll tillbaka 7,5 procent
i april, säsongrensat och jämfört med månaden innan.
Trots nedgången ligger lastbilsregistreringarna på en nivå
jämförbar med slutet av förra året. Det beror dels på den
svaga utvecklingen som avslutade fjolåret men förklaras
Statistiska centralbyrån
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även av ökningarna i januari och mars i år. Den underliggande trenden pekar dock sedan november svagt uppåt,
men ökningstakten har dämpats de senaste tre månaderna
och låg i april kvar på en oförändrad nivå.
Sett ur ett tremånadersperspektiv har nyregistreringarna ökat i hyfsad takt. Under perioden februari till april
ökade lastbilsregistreringarna med 1,6 procent jämfört
med perioden november till januari.
Mätt i årstakt minskade dock lastbilsregistreringarna
med över 11 procent. Hittills i år har 20 455 lastbilar nyregistrerats. Det är 5,2 procent fler än samma period föregående år.

Produktionen inom
tjänstesektorn
Senaste uppgift: mars 2017
Källa: SCB:s tjänsteproduktionsindex

Svag uppgång för tjänsteproduktionen
Efter att ha minskat med nästan 1 procent under februari så
ökade tjänsteproduktionen svagt i mars. Den säsongrensade
uppgången i mars låg på 0,4 procent jämfört med februari.
2017 började med en oförändrad tjänsteproduktion i januari och utvecklingen hittills i år har därmed varit ryckig.
En tillbakablick på det senaste året visar att utvecklingen
under 2016 var relativt jämn då tjänsteproduktionen ökade
under merparten av årets månader och en tillväxtsvit på fem
månader skedde mellan februari och juni förra året. 2016
slutade dessutom starkt med två månader i rad av tillväxt.
Produktionsuppgången i mars var bred och produktionen ökade i merparten av branscherna. Efter att ha minskat
markant under februari vände motorhandeln upp och bjöd
på den högsta ökningen då branschen steg med nästan 3
procent i mars. Även partihandeln vände upp efter att ha
minskat i både januari och februari och ökade med drygt 2
procent. Våren började dock sämre för utbildningsväsendet
som sjönk med 1 procent under mars. Även branscherna
för fastighetsverksamhet och detaljhandeln minskade
något i mars.
Tjänsteproduktionsindex
Säsongrensade månadsvärden
150

index 2010=100

Stark årlig tillväxttakt
Trots den svaga tillväxten i mars uppvisade tjänsteproduktionen stark tillväxt på 12 månaders sikt. Kalenderkorrigerat
och jämfört med mars i fjol ökade produktionen med 4,1
procent. Uppgången var bred och omfattade samtliga
branscher. Det är dock något lägre än de mycket höga
årstillväxttakterna på över 6 procent i januari och 5 procent i februari. Uthyrnings- och resetjänster utmärkte sig
med en årstillväxttakt på nästan 12 procent i mars. Mars
var även en stark månad för motorhandeln och hälso-och
sjukvård som båda ökade med mer än 8 procent jämfört
med mars i fjol. Lägst tillväxt skedde inom branschen för
informations- och kommunikationsföretag som steg med
drygt 1 procent. Även partihandeln och detaljhandeln
ökade måttligt med mindre än 2 procent vardera jämfört
med mars i fjol.
Tjänsteproduktionsindex
Produktionen inom tjänstesektorn. Kalenderkorrigerad volymförändring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
mar
2017

jan–mar
2017

Motorhandel
Partihandel
Detaljhandel
Transport och magasinering
Hotell och restaurang
Information och kommunikation
Fastighetsverksamhet
Företagstjänster
Kultur, nöje och fritid

8,5
1,4
1,6
2,4
4,0
1,3
2,0
8,2
4,3

8,5
–0,3
1,4
1,8
3,9
4,3
5,9
8,9
7,0

Total tjänstesektor

4,1

5,2

		

Den ackumulerade uppgången för tjänsteproduktionen under årets första kvartal var 5,2 procent jämfört med
samma tidsperiod föregående år. Uppgången var bred
och samtliga branscher förutom partihandeln har ökat
produktionen. Branscherna som uppvisar den starkaste
utvecklingen är utbildningsväsendet samt uthyrningsoch resetjänster som båda ökade med knappt 10 procent.
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Under första kvartalet ökade tjänsteproduktionen i
säsongrensade tal med 1,4 procent jämfört med föregående
kvartal. Tremånadersutvecklingen är därmed betydligt lägre
än den höga tremånadersutvecklingen under januari och
februari i år.
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Mycket stark ordertillväxt
Enligt Konjunkturbarometern rapporterar byggföretagen
om mycket god ordertillväxt de senaste tre månaderna
och nettotalet för frågan har inte varit så högt sedan 2007.
Även synen på orderstockarnas storlek i nuläget har stärkts
ytterligare i maj och den uppmätta nivån på nettotalet är
den högsta sedan 2008. Byggandet uppges ha ökat de
senaste månaderna och nivån på nettotalet indikerar en
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I FOKUS

Nytt index för näringslivets produktionsvärde
Produktionsvärdeindex (PVI) är ett nytt index som beskriver
utvecklingen av näringslivets produktion av varor och tjänster på
månadsbasis. PVI är under utveckling och kommer att publiceras
i fasta och löpande priser, och på sikt även i kalenderkorrigerade
och säsongrensade tal.
Det är en vidareutveckling av det befintliga indexet Produktionsindex över näringslivet (PIN) och kommer så
småningom att ersätta PIN, vilket väntas ske under 2017.
Fördelarna med det nya indexet jämfört med tidigare
index är att det mäter produktionen av tjänster, industriverksamhet och handel inom både tjänste- och industrisektorn samt produktionen inom byggsektorn, och att en
gemensam publicering av dessa görs några dagar tidigare
än PIN.
PVI – en bättre indikator på förädlingsvärdet i BNP
Bakgrunden till att SCB har tagit fram det nya indexet är
för att ge avdelningen för nationalräkenskaperna ett bättre
underlag till beräkningarna av den kvartalsvisa bruttonationalprodukten (BNP) från produktionssidan. PVI speglar
utvecklingen av produktionsvärdet inom näringslivet.
Produktionsvärde är ett mått som används i beräkningarna
av BNP och kan förenklat beräknas som nettoomsättning
från industriverksamhet och tjänsteproduktion samt handelsmarginal. Handelsmarginal är intäkter från försäljning
av handelsvaror minus kostnader för inköp av dessa.
Fördelen är att nationalräkenskaperna kommer att
behöva göra färre justeringar i och med att PVI kommer
att fånga en större del av produktionsvärdet. Tidigare gjordes i beräkningen av BNP tillägg för handelsverksamhet
och produktion av tjänster inom industrin samt att man
dämpade effekten av intäkter från handel inom tjänstesektorn, vilken annars kan leda till felaktiga skattningar
av just produktion av tjänster.

I diagrammet visas produktionsvärdeindex i fasta priser
men ej kalenderkorrigerat eller säsongrensat. För att möjliggöra jämförelse mellan månader planerar SCB även att ta
fram och publicera produktionsvärdeindex i säsongs- och
kalenderkorrigerade tal.
Tjänsteproduktion allt viktigare
En fördel med PVI för externa användare av statistiken är
att PVI är ett bättre underlag än PIN för att göra prognoser
på BNP. PIN är en ren sammanvägning av andra index:
tjänsteproduktionsindex (TjPI), industriproduktionsindex
(IPI) och byggproduktionsindex (BPI) och det har framförts
kritik mot IPI som underlag till PIN.
IPI är en bra indikator på industriproduktionen men
en mindre bra indikator på BNP, vilket beror på att IPI inte
fångar all produktion inom industrin utan enbart produktion av varor och industriella tjänster, såsom installation
och montering. Detta enligt krav från EUs statistikorgan
Eurostat då man vill kunna följa just industriproduktionens
utveckling.
Glappet mellan användarnas behov och vad SCB publicerat har med tiden blivit allt större, vilket framförallt
beror på att den svenska tillverkningsindustrin i större
utsträckning producerar tjänster och handlar med varor
jämfört med tidigare.Ytterligare en fördel med det nya PVI
är att insamlingen av uppgifter förfinats så att produktion
av tjänster respektive varor och handelsverksamhet särredovisas av företagen. Detta ger möjlighet till en finare
fastprisberäkning.
Produktionsvärde- och industriproduktionsindex
Fasta priser, ej kalenderkorrigerat
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I diagrammet ovan visas produktionsvärdet samt industriproduktionen inom industribranscherna. De två serierna
har olika basår. Utvecklingen mellan månaderna skiljer sig
då PVI utöver produktion av egna varor och industriella
tjänster (industriverksamhet) även baseras på produktion
av tjänster och marginal av handel.
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Som nämnts tidigare är den stora skillnaden jämfört
med PIN att PVI även inkluderar industribranschernas
tjänsteproduktion och handelsverksamhet. Eftersom PVI
bara använder handelsmarginalen och inte hela handelsomsättningen dämpas effekterna av handelsverksamhetens
påverkan på produktionsvärdet. Handel innebär ofta stora
intäkter men även stora kostnader vilket ger en lägre grad
av förädling jämfört med till exempel tjänste- och varuproduktion. PVI kommer också att justeras för förändringar i
industriföretagens lager vilket inte görs i PIN.
Ändrad insamling från 2015
För att kunna sammanställa det nya indexet gick SCB från
och med januari 2015 över till att mäta företagens totala
nettoomsättning. De uppgifter som samlas in är nettoomsättning fördelad på intäkter av industriverksamhet,
tjänsteproduktion och handelsverksamhet. Uppgifterna
används sedan för att skatta produktionsvärdet. Tidigare
hade SCB för industriföretag bara mätt omsättning för
industriverksamhet. Företagen inom tjänstesektorn har
även tidigare lämnat uppgifter om nettoomsättning, men
denna fördelas nu enligt industriverksamhet, handel och
tjänster vilka kan fastprisberäknas var för sig.
Produktionsvärde- och tjänsteproduktionsindex
Fasta priser, ej kalenderkorrigerat
150

TjPI
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Diagrammet ovan visar både produktionsvärdet samt
tjänsteproduktionen inom svenska tjänstenäringar. De två
serierna har olika basår men utvecklingen mellan månaderna skiljer sig inte mycket åt för den totala tjänstesektorn,
då båda indexserierna baseras på företagens nettoomsättning. För enskilda branscher är skillnaden större då enbart
marginalen av handel inkluderas i PVI medan hela intäkten
för handelsverksamhet inkluderas i TjPI.
Beräkning av handelsmarginaler
Handelsmarginal beräknas som en andel av nettoomsättning från handelsverksamhet. Med hjälp av uppgifter från
undersökningen Företagens ekonomi (FEK) beräknas
nettoomsättning från handelsverksamhet och kostnader
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för handelsvaror. Utifrån dessa beräknas en andel av hur
stor del av nettoomsättning från handelsverksamhet som
är handelsmarginal. De slutliga handelsmarginalskvoterna
beräknas som ett glidande medelvärde över de senast tillgängliga fem åren. Fördelen är att fler år ligger till grund
för att beräkna marginalen och att brott i statistiken på
grund av att uppgifterna till kvotberäkningen skiljer sig
åt dämpas.
Vilka branscher täcker PVI?
I likhet med PIN täcker inte PVI hela näringslivet, utan i
dagsläget omfattas produktionen inom industri, tjänsteoch byggsektorn (B–S exkl. K och O enligt SNI 2007). Det
som saknas för att täcka hela det privata näringslivet är
jordbruk, skogsbruk och fiske samt finans- och försäkringsverksamhet. PVI täcker inte heller icke vinstdrivande
organisationer och offentliga myndigheter. Trots att flera
delar saknas täcker ändå PVI lite mer än 70 procent av totala
BNP, vilket gör den till en värdefull konjunkturindikator.
Statistiknyhet för PVI istället för IPI och TjPI
PVI publiceras idag i en enklare form, i fasta och löpande
priser, men kommer så småningom att ersätta Produktionsindex över näringslivet (PIN). SCB kommer även på
sikt att fasa ut dagens statistiknyheter för Industriproduktionsindex (IPI) och Tjänsteproduktionsindex (TjPI) och då
ersätta dessa med en gemensam statistiknyhet för PVI vid
den månatliga publiceringen. PVI redovisas också justerat
för lagerförändringar, kvartalsvis.
Det nya indexet kommer att publiceras cirka 35 dagar
efter respektive referensmånads slut och statistiken offentliggörs i Statistikdatabasen. Allt material om det nya
indexet såsom ingång till Statistikdatabasen, dokumentation om hur statistiken tas fram och dokumentation om
statistikens kvalitet kommer att finnas samlat under en
sida på SCB:s webbplats.
Komplettering av tidsserien
Eftersom den nya insamlingen med uppgifter om nettoomsättning fördelat efter industriverksamhet, tjänsteproduktion och handel påbörjades i januari 2015 är tidsserien av
mikrodata kort. Då det är avgörande för flera av statistikens
användare att ha tillgång till långa tidsserier för att skatta
modeller och analysera data i ett längre tidsperspektiv har
SCB valt att konstruera en tidsserie för åren 2010–2014. För
att skapa dessa tidsserier har SCB med hjälp av befintliga
index (Industriproduktionsindex, Tjänsteproduktionsindex
och PIN) och dess utveckling från januari 2010 till december
2014 skrivit tillbaka PVI till januari 2010. Det är viktigt att
tänka på vid användning av äldre perioder än januari 2015
att denna historik är modellskattad på detta sätt.
Jenny Strandell, ekonomisk statistik
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betydligt starkare utveckling än normalt.
Både hus- och anläggningsbyggarna rapporterar om en
starkare sysselsättningsutveckling än normalt de senaste
månaderna. Samtidigt fortsätter företagen att ange brist
på arbetskraft som det främsta hindret för ökat byggande.
Ungefär sex av tio företag bland husbyggarna anger att
arbetskraftsbrist är det främsta hindret vilket är en jämförelsevis hög siffra.
Byggföretagens förväntningar på orderstockarna de
närmaste månaderna är fortsatt mer optimistiska än normalt. Nettotalet för frågan sjönk dock i maj, speciellt för
anläggningsbyggarna. Förväntningarna på byggandet steg
något i maj och ligger nu i nivå med historiska genomsnittet.
Anställningsplanerna är fortsatt optimistiska och signalerar
om en starkare sysselsättningsutveckling än normalt på
tre månaders sikt. Anbudspriserna väntas sammantaget
stiga framöver.

pen Transport, drivmedel och elkraft steg med 4,7 procent.
Inom den gruppen ökade kostnaderna för dieselolja med
13,3 procent. Elkraft och lastbilstransporter gick upp med
7,4 respektive 3,0 procent. Byggmaterialpriser steg med 4,2
procent. Störst prisökning inom Byggmaterialgruppen hade
armeringsstål som ökade med 18,7 procent. Även övriga
Byggmaterial gick upp. Byggherrens kostnader ökade med
1,8 procent på årsbasis.

Byggkostnader

Svag uppgång i produktion inom näringslivet
Den totala produktionen inom näringslivet ökade marginellt från februari till mars. Uppgången var endast 0,1 procent i säsongrensade tal men det var trots allt en återhämtning efter den tillfälliga nedgången i februari. Näringslivets
produktion har ökat fyra av de fem senaste månaderna.
Uppgången i mars drevs av tjänste- och industrisektorn,
där båda ökade produktionen med 0,5 procent. Byggproduktionen minskade dock rejält på månadsbasis.

Senaste uppgift: april 2017
Källa: SCB:s faktorprisindex för flerbostadshus

Mars–april 2017 +0,6 procent
Faktorprisindex gick upp med 0,6 procent mellan mars
och april 2017. Entreprenörens kostnader ökade med 0,4
procent. Omkostnader steg med 1,5 procent. Byggmaterial
gick upp med 0,4 procent. Löner ökade med 0,1 procent.
Gruppen Transporter, drivmedel och elkraft gick ned med
0,1 procent.
Den största ökningen i Byggmaterialgruppen hade
trävaror som steg med 2,2 procent. Även betongvaror, järn
och stål, golvmaterial, snickerier, el-materiel och övrigt
byggmaterial gick upp.
Byggherrens kostnader gick upp med 1,5 procent. Projektering steg med 2,1 procent. Tjänstemannalöner höjdes
med 2,0 procent. Räntekostnader ökade med 0,9 procent.
Allmänna kostnader gick upp med 0,7 procent.

Förändring i procent

Total byggkostnad

Senaste uppgift: mars 2017
Källa: SCB:s produktionsindex över näringslivet
Sini Kilpeläinen

Näringslivets produktionsutveckling
Säsongrensade värden. Index 2010=100
140
Tjänster

130
120
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110
Bygg

90
apr 17/mar 17

apr 17/apr 16

0,4
0,4
0,1
0,0
–0,1
1,5
1,5

2,5
4,2
0,2
1,1
4,7
2,2
1,8

0,6

2,4

April 2016–april 2017 +2,4 procent
Faktorprisindex steg med 2,4 procent mellan april 2016
och april 2017. Entreprenörens kostnader steg med 2,5
procent, vilket bidrog till en ökning av Faktorprisindex
totalt med 2,1 procentenheter.
Omkostnader gick upp med 2,2 procent. Maskiner
ökade med 1,1 procent. Löner steg med 0,2 procent. Grup-
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Produktionen i näringslivet
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Ökning senaste tremånadersperioden
Under första kvartalet (januari till mars) 2017 ökade den
totala produktionen med 1,9 procent jämfört med fjärde
kvartalet (oktober till december) 2016, i säsongrensade tal.
Byggproduktionen utvecklades starkast medan tjänsteproduktionen visade svagast ökning under första kvartalet.
Positiv men bromsad årsutveckling
I kalenderkorrigerade tal ökade produktionen inom näringslivet med 4,2 procent i mars jämfört med motsvarande månad föregående år. Starkast utvecklades återigen
byggproduktionen, nu med en uppgång på 6,3 procent,
vilket dock är en inbromsning av årstakten. Även tjänstebranschernas årstakt avtog jämfört med de tidigare må-
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naderna. I ackumulerade tal, januari till mars jämfört med
samma period föregående år, visade trots allt både tjänste-,
industri-, och byggbranschen en stark positiv utveckling.
Produktionen i näringslivet
Förändring i procent

Industri inkl. energi
Bygg
Tjänster
Totalt

mar 17/
feb 171)

jan–mar 17/
okt–dec 161)

mar 17/
mar 162)

0,5
–4,5
0,5
0,1

3,0
4,0
1,3
1,9

3,8
6,3
4,1
4,2

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Sänkta priser på teleutrustning (–15,5 procent) påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter i april.
Priser på utrikes flygresor steg kraftigt i april
KPI steg med 0,6 procent från mars till april 2017. Under
motsvarande period 2016 var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.
Konsumentprisernas utveckling
December föregående år=100
102

index

2016
101
2017

Priser

100

Konsumentpriser

2015
99

Senaste uppgift: april 2017
Källa: SCB:s konsumentprisindex

Inflationstakten vände uppåt igen
Inflationstakten enligt KPI var 1,9 procent i april, vilket
var en uppgång från 1,3 procent i mars. KPI steg med 0,6
procent från mars till april. Inflationstakten enligt måttet
KPIF (KPI med fast ränta) var 2,0 procent i april, vilket var
en uppgång från 1,5 procent i mars.
Inflationstakten
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
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Till månadsförändringen bidrog högre priser på utrikes
flygresor (43,6 procent) med 0,3 procentenheter. Högre
priser på böcker (55,6 procent), banktjänster (5,3 procent),
drivmedel (2,7 procent), inventarier och hushållsvaror (1,1
procent) samt kläder och skor (1,0 procent) påverkade KPI
uppåt med 0,1 procentenhet vardera. Här påverkar bokrean
i mars prisjämförelsen när det gäller böcker.
Uppgången motverkades av lägre priser på el (–2,4
procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet.
Konsumentprisernas förändring
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Många produktgrupper bidrog till uppgången
Inflationstakten, det vill säga förändringen i konsumentprisindex (KPI) under de senaste 12 månaderna, var 1,9
procent i april. Det var en uppgång från mars då inflationstakten var 1,3 procent och samtidigt en tillbakagång
till ungefär den inflationstakt som noterades i februari.
Högre priser på drivmedel (10,7 procent) och transporttjänster (9,6 procent) bidrog med 0,3 procentenheter
vardera. Prisökningar på el (6,4 procent), restaurangbesök
(3,4 procent), nyttjande av bostaden (2,6 procent) och
livsmedel (1,2 procent) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter vardera i april.
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KPI totalt
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1) Procentenheter

Den underliggande inflationen steg
Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta)
steg till 2,0 procent i april från 1,5 procent i mars. Även i
februari tangerade KPIF-inflationen tvåprocentsgränsen.
Från mars till april 2017 steg KPIF med 0,6 procent, under
motsvarande period 2016 var KPIF oförändrat.
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Inflationstakten enligt måttet KPIF exklusive energi steg
till 1,6 procent i april från 1,0 procent i mars. Från mars
till april 2017 steg KPIF exklusive energi med 0,6 procent.
Under motsvarande period 2016 var KPIF exklusive energi
i genomsnitt oförändrat.
Inflationsrekyl även i övriga EU
HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas
av länderna i EU. I Sverige används samma prisunderlag
som i KPI och KPIF, men HIKP sammanställs delvis med
en annan beräkningsmetod. HIKP har en något mindre
täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av
att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

Prisindex i producent- och importled
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Inflationstakten enligt HIKP i Sverige steg till 2,0 procent i april från 1,4 procent i mars. HIKP steg med 0,6
procent från mars till april 2017. Under motsvarande period
2016 var HIKP oförändrat.
Inflationstakten enligt HIKP sjönk markant i mars men
studsade tillbaka i april även i övriga Europa. I euroländerna
gick inflationstakten upp från 1,5 till 1,9 procent och i EU
som helhet steg inflationstakten från 1,6 till 2,0 procent.
En uppgång i Tyskland drev utvecklingen och även i Storbritannien fortsatte inflationstakten att stiga medan den
var oförändrad i Frankrike.

Priserna i producent-, exportoch importleden
Senaste uppgift: april 2017
Källa: SCB:s producentprisindex
Ellen Khan

Nedgång för producentpriserna i april
Producentpriserna sjönk med 0,3 procent mellan mars
och april. Under samma period steg priserna med 0,4
procent på importmarknaden och med 0,3 procent på
exportmarknaden. På hemmamarknaden sjönk priserna
med 0,7 procent. Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga
producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med
importpriserna, sjönk med 0,2 procent från mars till april.
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Fortsatt uppgång i årstakt
Trots nedgångarna i månadstakt så är priserna på en fortsatt
hög nivå jämfört med de låga indexnivåerna i början av
2016. Jämfört med april förra året har producentpriserna
totalt stigit med 7,2 procent. Det är främst priserna på metaller som har bidragit till den stora ökningen av årstakten,
för samtliga marknader. Producentpriserna på metaller
har under det senaste året stigit med 19,6 procent. Även
högre priser på energirelaterade varor har bidragit till
ökningen i årstakt. Jämfört med förra året har priserna på
energirelaterade varor stigit med 20,5 procent.
Jämfört med föregående år har priserna på exportmarknaden ökat med 9,0 procent och priserna på importmarknaden har ökat med 8,4 procent. På hemmamarknaden
steg priserna med 5,6 procent. På hemmamarknaden
bidrog elnätstjänster till uppgången, där priserna under
det senaste året har ökat med 7,5 procent.
Export-, import- och producentprisindex
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
15

procent

10

Exportprisindex

Producentprisindex
5

0

-5

-10

Importprisindex
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sjunkande priser på elektricitet och fjärrvärme
Till nedgången på hemmamarknaden jämfört med mars
bidrog bland annat en säsongsnormal nedgång för priser
på elektricitet och fjärrvärme. Prisnedgångarna på hemmamarknaden motverkades något av prisuppgångar för
livsmedel vars priser har fortsatt att stiga under hela 2017.
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På exportmarknaden bidrog högre priser på järn och
stål samt ferrolegeringar till uppgången, men uppgången
motverkades av lägre priser på datorer, elektronikvaror
och optik samt lägre priser på motorfordon, släpfordon
och påhängsvagnar. På importmarknaden bidrog stigande
priser på järn och stål sam ferrolegeringar, gummi- och
plastvaror, övriga maskiner samt motorfordon, släpfordon
och påhängsvagnar till uppgången. Uppgången motverkades av andra organiska baskemikalier som hade lägre
priser jämfört med mars.
Starkare krona i april
En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att
sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska
kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor
stärktes den svenska kronan mot den norska kronan med
2,4 procent, mot den amerikanska dollarn med 1,4 procent
och mot det engelska pundet med 1,3 procent. Den svenska
kronan försvagades dock mot den danska kronan och mot
euron med 0,7 procent.

Tjänsteprisindex
Senaste uppgift: första kvartalet 2017
Källa: SCB:s tjänsteprisindex

Tjänstepriserna steg under första kvartalet
Tjänsteprisindex steg med 0,8 procent mellan fjärde kvartalet 2016 och första kvartalet 2017. Motsvarande förändring
under föregående kvartal var en uppgång på 0,5 procent.
Sedan första kvartalet 2016 har Tjänsteprisindex stigit med
1,3 procent. Motsvarande årstakt föregående kvartal var
en uppgång på 0,9 procent.
Tjänsteprisindex
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Under kvartalet bidrog främst högre priser på Fastighetstjänster samt på Andra stödtjänster till transport med
0,2 procentenheter vardera till uppgången. Arkitekt- och
tekniska konsulttjänster, Andra banktjänster samt Vägtransport av gods bidrog med 0,1 procentenhet vardera till
uppgången. Lägre priser inom Reklamtjänster motverkade
uppgången med 0,1 procentenhet nedåt.
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Arbetsmarknad
Sysselsättning och
arbetslöshet
Senaste uppgift: april 2017
Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar
Fredrik Öhrström

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 4 966 000 i april
2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 93 000
jämfört med april 2016. Antalet arbetslösa uppgick till
386 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 7,2 procent.
Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 152,6 miljoner
per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en
ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten vilken uppgick till 6,6 procent.
Arbetsförmedlingens statistik visar att antalet inskrivna
arbetslösa ökade något. 364 000 personer var inskrivna som
arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i april
2017, vilket är 4 000 fler än för ett år sedan. Medan antalet
inrikes födda som är inskrivna på Arbetsförmedlingen
fortsätter att minska, ökar antalet utrikes födda. Vidare
uppgick antalet nya lediga platser till 114 000, vilket var
en minskning med 13 000 jämfört med samma månad i
fjol. 38 000 personer fick arbete i april 2017.
Antalet personer i arbetskraften fortsatte öka
Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick
till 5 352 000 i april 2017, icke säsongrensat. Jämfört med
april 2016 var det en ökning med 98 000, varav 63 000
män och 35 000 kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet
uppgick till 72,4 procent. Bland män uppgick det relativa
arbetskraftstalet till 75,0 procent och bland kvinnor till
69,8 procent.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt
ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften
jämfört med närliggande månader. I april 2017 uppgick
antalet personer i arbetskraften till 5 365 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,6 procent.
Antalet sysselsatta ökade
I april 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 4 966 000,
icke säsongrensat. Det var en ökning med 93 000 jämfört
med april 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2
600 000, en ökning med 55 000. Antalet sysselsatta kvinnor
uppgick till 2 366 000, en ökning med 38 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,2 procent. Bland männen var
den 69,3 procent och bland kvinnor 65,1 procent.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt
ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört
med närliggande månader. I april 2017 uppgick antalet
sysselsatta till 5 010 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,8 procent.

17

SCB-Indikatorer maj 2017
april 2017 uppgick antalet arbetslösa till 356 000, vilket
motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,6 procent. Även för
ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen
arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 110 000 och
arbetslöshetstalet var 17,4 procent.

Sysselsättningsgrad
Ålder 15–74 år. Sysselsatta som andel av befolkningen.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden
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Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i april 2017 i
genomsnitt till 152,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnad i semesteruttag
och ledighet är det ingen signifikant skillnad i arbetade
timmar jämfört med april 2016.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt
ökning av antalet arbetade timmar. I april 2017 uppgick
antalet till i genomsnitt 152,7 miljoner per vecka.
Arbetsmarknad

		

Antal sysselsatta,
1 000-tal
2016
2017

Antal arbetade
timmar, 10 000-tal
2016
2017

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

4 791
4 880
4 806
4 920
4 833
4 963
4 873
4 966
4 892		
5 018		
5 059		
4 961		
4 916		
4 930		
4 947		
4 893		

14 610
14 810
15 800
16 140
14 940
16 430
16 670
15 260
16 210		
15 240		
9 530		
13 070		
16 870		
16 770		
16 450		
14 460		

Ant. arbetslösa
1 000-tal
2016
2017
388
396
406
381
400
414
341
350
317
338
328
337

385
392
362
386

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

Antalet arbetslösa uppgick till 386 000
I april 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 386 000,
icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,2
procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 214 000 och
antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 172 000. Bland män
uppgick arbetslöshetstalet till 7,6 procent och bland kvinnor uppgick det till 6,8 procent. Bland ungdomar i åldern
15–24 år var 124 000 arbetslösa och av dessa var 88 000
heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna
uppgick till 19,7 procent.
För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade
och utjämnade data på en minskning av både antalet och
andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I
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Ökning av antalet inskrivna arbetslösa
Antalet inskrivna arbetslösa, som utgörs av de öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, uppgick
i april 2017 till 364 000. Bland de inskrivna arbetslösa var
187 000 öppet arbetslösa och 178 000 deltog i program
med aktivitetsstöd. Antalet öppet arbetslösa ökade därmed
något medan det var små förändringar i antalet sökande i
program med aktivitetsstöd.
Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18–24 år) fortsätter att minska. I april var 54 000 ungdomar inskrivna
som arbetslösa, en minskning med 7 000 på ett år. Även
trenden med fler inskrivna arbetslösa som är utrikes födda
fortsätter.
Antalet nya lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar var i april 114 000, vilket var en minskning
med 13 000 jämfört med motsvarande månad föregående
år. Det var 38 000 som fick arbete i april 2017. Antalet varslade uppgick till 2 200, vilket var 1 300 färre än i april 2016.

Arbetskraftskostnader & löner
Senaste uppgift: mars 2017
Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik

Den preliminära genomsnittliga timlönen för arbetare
var under mars 2017 163,40 kronor exklusive övertidstillägg och 165,40 kronor inklusive övertidstillägg, vilket är
en ökning, i båda fallen, med 1,1 procent jämfört med
mars 2016. Under mars 2017 var den preliminära genomsnittliga månadslönen för tjänstemän 38 350 kronor
exklusive rörliga tillägg och 39 190 kronor inklusive rörliga
tillägg, vilket är en ökning med 2,3 respektive 2,2 procent
jämfört med mars 2016.
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Löneutveckling inom den privata sektorn

Korta räntor

Procentuell förändring från motsvarande månad föregående år
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Arbetskostnaden för en arbetare inom utvinning av
mineral och tillverkningsindustrin har för mars 2017 beräknats till 292,46 kronor per timme, vilket ger ett arbetskostnadsindex på 123,8 en förändring med 0,8 procent
jämfört med mars 2016. Arbetskostnaden för en arbetare
inom den privata sektorn totalt har för mars 2017 beräknats till 274,36 kronor per timme och för tjänstemän inom
den privata sektorn till 60 033 kr per månad. Detta ger ett
arbetskostnadsindex för arbetare på 123,0 en ökning med
2,2 procent jämfört med mars 2016. Motsvarande index för
tjänstemän blir 126,4 en ökning med 2,7 procent jämfört
med mars 2016.
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Källa: Riksbanken

Uppgång på Stockholmsbörsen
Utvecklingen på Stockholmsbörsen har varit blandad under
maj men när månaden summeras noteras en uppgång på
1,0 procent. Det innebär ytterligare en månad där indexet
AFGX når ny rekordnivå. Utöver en positiv kursutvecklingen har många svenska bolag delat ut pengar i form av
aktieutdelningar till sina ägare.
Aktiekurserna
Stockholmsbörsens generalindex, månadsgenomsnitt
600

index 1995-12-29=100

550

Finansmarknad
Finansinspektionen vill skärpa amorteringskravet
I slutet av maj föreslog Finansinspektionen (FI) en skärpning av amorteringskravet i samband med att myndighetens stabilitetsrapport publicerades. FI föreslår att alla nya
bolånetagare som lånar över 4,5 gånger bruttoinkomsten
ska amortera en procentenhet mer än vad de gör idag,
det vill säga 3 istället för 2 procent för belåningsgrader
över 70 procent. Förslaget ska först ut på remiss och FI
kan komma att skicka ett beslutsförslag till regeringen
under hösten och det skärpta amorteringskravet kommer
i sådant fall, givet att det godkänns av regeringen, träda i
kraft i början av 2018.
Riksbanken föreslår ny målvariabel
Riksbanken har under maj meddelat att de överväger att
byta målvariabel för inflationsmålet från KPI till KPIF. Det
innebär dock inte någon förändring i den förda penningpolitiken eftersom KPIF redan varit Riksbankens operativa
målvariabel sedan en tid tillbaka. Vidare övervägs även
införandet av en toleransnivå på +/– 1 procentenhet runt
inflationsmålet på 2 procent.
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Källa: Affärsvärlden

Både korta och långa svenska räntor var i det närmaste
oförändrade jämfört med april. Tremånadersräntan noterades i genomsnitt på –0,62 procent och tioårsräntan på
0,57 procent under maj.
Ny fransk president och ökad optimism i Europa
I enlighet med förväntningarna valdes Emmanuel Macron till Frankrikes nye president. Finansmarknaderna i
Frankrike och övriga Europa reagerade lugnt på resultatet.
ECB-chefen Mario Draghi har under maj kommunicerat
en fortsatt expansiv penningpolitik trots ökad optimism
från investerare om den ekonomiska utvecklingen i Europa. Investerares intresse för Europa fortsätter att öka och
under maj minskade europeiska fondförvaltare sina innehav i amerikanska aktier till förmån för europeiska aktier.
Frankfurtbörsen (DAX) och Londonbörsen (FTSE100) steg
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med 1,4 respektive 4,4 procent under maj.
Den svenska kronan försvagades med 11 öre gentemot
euron som i genomsnitt kostade 9,70 kronor under maj.
Valutakurser
Svenska kronor i förhållande till dollar och euro.
Månadsgenomsnitt
10,0

Utfallet för de amerikanska börserna Dow Jones och
Nasdaq blev under maj månad en uppgång på 0,3 respektive 2,5 procent. De amerikanska räntorna låg på samma
nivåer som under föregående månad. Amerikanska statspapper med tre månaders löptid gav en avkastning på 1,10
procent medan tioåriga papper gav räntan 2,30 procent.
Långa räntor
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Källa: Riksbanken

Ingen ränteförändring i USA
I början av maj lämnade den amerikanska centralbanken,
Federal Reserve (FED), styrräntan oförändrad i intervallet
0,75–1,00 procent. FED meddelade att ekonomin utvecklas
enligt förväntningarna och att gradvisa höjningar kommer
att ske framöver. Nästa räntebesked lämnas i juni och
marknaden ser en räntehöjning som mycket sannolik.
Hård data som också talar för en kommande räntehöjning är bland annat amerikansk sysselsättningsstatistik
som presenterades i början av maj. Statistiken visade att
211 000 nya jobb skapats under april och kommenterades
av FED-chefen i San Fransisco som menade att USA har
nått full sysselsättning och eventuellt mer än så.
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Källa: Riksbanken

Kronan stärktes mot den amerikanska dollarn under
månaden. En dollar kostade i maj 8,79 kronor i månadsgenomsnitt, jämfört med 8,94 kronor under april.
Emelie Ekström, Andreas Hörnqvist och Viktor Morell,
finansmarknadsstatistik

Valutakursindex för kronan
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INTERNATIONELL UTBLICK
Konjunkturindikatorer för några länder och -områden
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Preliminära uppgifter för första kvartalet 2017 visar att
BNP för EU växte med 0,5 procent, säsongrensat och
jämfört med kvartalet innan. Det var något snabbare än
den genomsnittliga ökningstakten sedan början av 2013 då
BNP-utvecklingen vände upp efter att ekonomin krympt
under flera kvartal tidigare.
I Spanien kom vändningen lite senare. BNP i säsongrensade tal ökade fjärde kvartalet 2013 efter elva kvartal i följd
med negativ kvartalstillväxt. Sedan dess har BNP-tillväxten
varit stabil och växt i en snabbare takt än genomsnittet för
EU. Första kvartalet 2017 växte den spanska ekonomin
med 0,8 procent, säsongrensat och jämfört med föregående
kvartal. Den spanska industriproduktionen visar också en
uppåtgående trend men i likhet med BNP-utvecklingen har
ökningen skett från en låg nivå. Landets ledande indikator
föll tillbaka i mars och noteringen var tredje månaden i
följd under den långsiktiga trenden.
I Frankrike steg tillväxten för tredje kvartalet i följd då
BNP växte med 0,4 procent från fjärde till första kvartalet,
säsongrensat. Återhämtningen för den franska ekonomin
är på rätt väg, men jämfört med andra europeiska länder
har tillväxten varit relativt svag och BNP har växt i en
långsammare takt än både euroområdet och EU. Även
den franska industriproduktionen har utvecklats svagt och
produktionen har på månadsbasis minskat från december
till februari. Trenden pekar dock fortfarande svagt uppåt
sedan slutet av 2014. Den ledande indikatorn minskade
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85

USA

något vid utgången av första kvartalet men ligger fortsatt
på ett värde över 100. Det indikerar trots allt en fortsatt
god ekonomisk utveckling.
Återhämtningen för den portugisiska ekonomin startade under hösten 2012 men i likhet med Frankrike har
tillväxten varit relativt svag. De senaste tre kvartalen har
dock tillväxttakten stigit och första kvartalet växte BNP med
1,0 procent, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan.
Utvecklingen för den portugisiska industriproduktionen ser
svagare ut och sedan april förra året pekar trenden nedåt.
För sjunde månaden i rad minskade också landets ledande
indikator och med ett värde under 100 ser den ekonomiska
utvecklingen mindre positiv ut framöver.
I Italien har den ekonomiska återhämtningen varit
svag sedan landets nästan tvååriga recession bröts andra
kvartalet 2013. BNP har växt med i genomsnitt 0,2 procent
per kvartal vilket är betydligt svagare än både euroområdet
och EU. Första kvartalet steg Italiens BNP med 0,4 procent.
Även industriproduktionen har utvecklats svagt sedan
bottennoteringen i oktober 2014. Den senaste månadsstatistiken visar heller inte tecken på någon tydlig förbättring.
Visserligen ökade produktionen i säsongrensade tal med 1,0
procent i mars, men det följde på en ännu större nedgång
månaden innan. Den ledande indikatorn ökade däremot i
mars och indikatorn har legat över den långsiktiga trenden
sedan november 2013.
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INTERNATIONELL UTBLICK
Bruttonationalprodukten
Preliminära uppgifter för första kvartalet visar att BNPtillväxten i EU steg något snabbare än snittet för de senaste
fyra åren med en ökning på 0,5 procent jämfört med kvartalet innan. I Spanien fortsatte den uppåtgående trenden
och BNP ökade för 16:e kvartalet i följd. Sedan vändningen
i slutet av 2013 har BNP ökat med i genomsnitt 0,7 procent
per kvartal. Det är klart snabbare än övriga stora medlemsländer men den spanska ekonomin växer från en låg nivå.
I Tyskland ökade BNP med 0,6 procent och tillväxttakten
var därmed högre än de föregående tre kvartalen. Storbritannien noterades för en måttligare BNP-tillväxt och med
en ökning på 0,2 procent, säsongrensat och jämfört med
fjärde kvartalet, hamnade kvartalstillväxten under snittet
sedan 2013 på 0,6 procent.
I Norge dämpades tillväxten första kvartalet efter en
stark avslutning 2016. Den danska ekonomin fortsatte dock
att växa i en stabil takt och BNP ökade i en snabbare takt än
EU. Likaså den finska
Bruttonationalprodukten
ekonomin som från
120
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115
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Avser första kvartalet 2017
Källa: OECD

EU-barometern
EU-kommissionens konjunkturbarometer dämpades i maj
efter den markanta uppgången månaden innan. Indikatorn
för EU minskade med 1,0 enheter till 109,7 medan euroområdets indikator vände ner med 0,5 enheter till 109,2.
Jämfört med april var stämningsläget i stort sett oförändrat
bland konsumenter och inom industrin, både i EU och i
euroområdet. Däremot försämrades läget betydligt mer
inom tjänstesektorn och detaljhandeln för EU samtidigt
som även byggsektorn uppvisade en försämring. Indikatorn
för Frankrike steg kraftigt medan både Storbritannien och
Tyskland redovisade tydliga nedgångar. Sveriges indikator
låg kvar på oförändrade 112,5. Försämrade stämningslägen
inom industrin och detaljhandeln vägdes upp av framförallt
ett kraftigt förbättrat stämningsläge inom byggsektorn.

Internationella ekonomiska indikatorer
Danmark

Finland

Storbr.

Sverige

Tyskland

USA

EU1)

OECD

BNP 		
Förändr. föreg. kv.
%
0,6
1,2
0,2
Förändr. 4 kv.
%
2,2
2,7
2,0

0,4
2,2

0,6
1,7

0,3
2,0

0,5
2,0

0,4
2,0

Industriproduktion3)		
Förändr. föreg. mån.
%
1,7
Förändr. 12 mån.
%
3,6

–0,7
2,9

0,5
3,6

0,9
1,3

0,5
1,6

–0,2
1,9

0,2
1,7

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

0,6
2,0

–0,1
2,0

0,3
1,8

0,4
2,0

0,2
2,3
6,0
–0,1
–0,4

2)

–0,4
0,1

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

6,2
0,0
0,2

8,8
0,1
–0,2

4,5
–0,1
–0,6

6,4
–0,4
–0,9

3,9
0,0
–0,4

4,4
–0,1
–0,6

8,0
–0,1
–0,7

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

–0,26
–0,01
–0,17

–0,33
0,00
–0,08

0,33
–0,02
–0,26

–0,46
0,03
–0,03

–0,33
0,00
–0,08

1,16
0,03
0,53

–0,33
0,00
–0,08

..
..
..

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

0,55
0,36
0,15

0,38
–0,13
–0,08

1,00
–0,13
–0,48

0,57
–0,12
–0,24

0,22
–0,13
0,09

2,29
–0,19
0,49

1,15
–0,12
0,23

..
..
..

1) EU28 men för kort och lång ränta avses euroområdet 2) Första kvartalet 3) Sverige och USA mars, övriga februari 4) Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP) för EU-länderna. OECD mars,
övriga april 5) Storbritannien januari, USA april, övriga mars 6) Korta räntor avser 3-månaders interbankräntor enligt statistik från Eurostat. April 7) April
Källa: OECD, Eurostat
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Tillväxten fortsätter vara stabil inom EU
I maj publicerade EU-kommissionen sin senaste prognos
för utvecklingen i euroområdet, EU och dess medlemsländer. EU-kommissionen räknar med att återhämtningen
inom EU fortsätter och att tillväxten blir stabil. För 2017
förutses BNP-tillväxten inom eurozonen uppgå till 1,7
procent, för att 2018 nå upp till 1,8 procent. För EU i stort
är motsvarande siffra 1,9 procent båda åren.
Jämfört med EU-kommissionens senaste prognos från
i vintras är bilden i stort sett densamma. På marginalen
har optimismen ökat vilket yttrar sig i form av att tillväxtprognosen för EU reviderats upp med 0,1 procentenhet.
EU-kommissionen har tagit fasta på att den globala ekonomin fick bättre fart runt årsskiftet, pådrivet av en motståndskraftig kinesisk ekonomi och stigande råvarupriser.
Inflationen har stigit markant under de senaste månaderna
framförallt beroende på ett högre oljepris. Det har dock
inte varit fråga om en bredare inflationsuppgång vilket
kan ses av att kärninflationen, där energi- och matpriser
är exkluderade, är fortsatt stabil och ligger klart under det
historiska, långsiktiga genomsnittet. En väntad effekt av
den stigande inflationen är att tillväxten i privat konsumtion dämpas något 2017 jämfört med 2016.
Spegelbilder av den förmodade stabila tillväxten är att
arbetslösheten väntas fortsätta sjunka och att de offentliga
finanserna beräknas fortsätta förstärkas. Optimismen på
nämnda områden balanseras dock av att arbetslösheten
väntas förbli hög i många länder liksom att riskbilden runt
tillväxtprognosen är fortsatt skevad åt det negativa hållet.
Som grund för det senare anför EU-kommissionen risker
runt den framtida amerikanska ekonomiska politiken och
handelspolitiken, de stundande Brexit-förhandlingarna
samt geopolitiska risker.
Prognos för BNP-utvecklingen

Prognos för Sverige
Procent jämfört med föregående år (BNP, HIKP*)
Procent av arbetskraften (Arbetslöshet)
8
7
6

2016
2017
2018

5

3

2017

2018

1,4
0,9
2,8
1,8
2,6
1,6
1,7
1,9

1,7
1,1
2,4
1,3
2,2
1,9
1,8
1,9

Källa: EU-kommissionen

Brexit-effekt redan i prognoserna
Det faktum att Storbritanniens utträde ur EU ses som en
negativ risk runt nuvarande prognos bör tolkas som att
osäkerheterna om de ekonomiska effekterna av Brexit är
stora, både avseende Storbritannien och för övriga EU. Men
denna osäkerhet betyder inte att Brexit inte har beaktats i
prognoserna. Tvärtom skriver EU-kommissionen i prognosavsnittet om Storbritannien att företag väntas skjuta

Statistiska centralbyrån

Sverige bland de snabbast växande EU-länderna
Även i Sverige väntas en dämpning av tillväxten 2018.
Men skillnaden mot Storbritannien är att för Sverige sker
detta utifrån ett styrkeläge om 2,6 procents väntad tillväxt
2017, alltså klart över EU-snittet. Minst lika viktigt är att
EU-kommissionens tillväxtprognos för Sverige 2018 om
2,2 procent placerar Sverige fortsatt över EU-snittet.

4

Procentuell förändring från föregående år
Frankrike
Italien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tyskland
Euroländerna
EU28

upp investeringar inför osäkerhet relaterad till Brexit. Detta
översätts till prognoser för fasta bruttoinvesteringar 2017
och 2018 om 0,2 respektive 0,3 procent, vilket är att betrakta
som mycket svagt. Å andra sidan tar EU-kommissionen
fasta på att pundet fallit kraftigt i värde 2016, vilket till
betydande del kan relateras till den brittiska folkomröstningen i juni, vilket får EU-kommissionen att tro på ett
stort bidrag från nettoexporten till BNP-tillväxten. Brexit
ses med andra ord ha både negativa och positiva effekter
på den brittiska ekonomin. På det stora hela dominerar
dock den negativa bilden i prognoserna. Detta kan ses i
tabellen av att Storbritanniens tillväxt väntas dämpas 2018
jämfört med 2017 i motsats till länder som Tyskland och
Frankrike där tillväxten väntas accelerera. Den väntade
tillväxttakten 2018 om 1,3 procent ligger också en bra bit
under EU-snittet om 1,9 procent.

2
1
0

BNP

Inflation (HIKP)

Arbetslöshet

* Harmoniserat konsumentprisindex
Källa: EU-kommissionen

De främsta orsakerna till att tillväxten beräknas växla
ned 2018 är att den offentliga konsumtionen efter några
starka år knappt väntas öka alls 2018. Därutöver ses företagsinvesteringarna fortsätta öka, dock i en långsammare
takt. Positiva inslag i Sverigeprognosen är privatkonsumtion
och export. Riskbilden ses som balanserad runt prognosen.
Uppåtrisker ses vara en lyckosam integration av migranter
in på den svenska arbetsmarknaden medan en sättning
på bostadsmarknaden ses som en nedåtrisk då en sådan,
om den skulle inträffa, skulle få negativa effekter på hushållskonsumtion och bygginvesteringar.
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Förändring i procent från
Enhet
Basår
Senaste		
föreg. månad/
samma månad/
			
uppgift		period
period föreg. år
Ekonomi, allmänt
BNP
volym
2010=100
1 kv
115,8 1)
0,4 1)
Fast bruttoinvestering
volym
2010=100
1 kv
131,1 1)
2,5 1)
Hushållens konsumtion
volym
2010=100
1 kv
113,5 1)
0,5 1)
1)
Tjänsteproduktion
volym
2010=100
mar
129,0
0,4 1)
Lägenheter, påbörjade, nya
1 000-tal		
1 kv
21,3				
								

2,2
8,4
1,8
4,1
45

Industri
Produktion
volym
2010=100
mar
109,9		
0 1)
			
jan–mar
99,5				
Omsättning
volym
2010=100
mar
111,5		
1 1)
			
jan–mar
100,3				
Orderingång
volym
2010=100
mar
121,7		
2 1)
			
jan–mar
104,2				
Kapacitetsutnyttjande
%		
1 kv
90,0 1)
0,4 1)2)
Investeringar
mdr kr		
1 kv
50,5				
								

4
4
4
4
13
9
–0,5
–5

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

apr
jan–apr
apr
jan–apr
apr
jan–apr
4 kv
1–4 kv

100,2		
0 1)
423,2				
102,8		
0 1)
425,2				
–2,6
–2,0
64,3
203,9

1
10
6
12

Konsumtion
Detaljhandelns försäljning
volym
2010=100
			
Hushållens konsumtionsindikator
volym
2010=100
			
Personbilsregistreringar, nya
st		
			
Consumer Confidence Indicator 3)		
medelv=100

apr
122,0 1)
1,3 1)
jan–apr					
mar
115,1 1)
–0,4 1)
jan–mar					
apr
31 841			 1)
jan–apr 123 840				
maj
105,9 4)
103,7 4)

4,5
3,3
1,9
2,5
–10
2
95,7

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

apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr

1980=100
1987=100
2005=100
2005=100
2005=100
2005=100
2005=100

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

apr
apr
apr
apr
apr
mar
mar

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

apr
apr
maj
maj
apr
31 maj

1) Säsongrensade tal

2) Procentenheter

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

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

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

4 966				
386				
165				
15 260				
114				
123,8				
175,4				

1,9
1,4
9,7
1,2
–10,3
0,8
0,3

3) Hushållens syn på den egna och den svenska ekonomin
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321,5		
210,0		
118,5		
114,0		
112,1		
117,7		
123,4		

3 602				
2 143				
0,56		
–0,01 2)
–0,62		
0,01 2)
–24,9
133,4		
0,4		
4) Index för resp period

7,1
5,2
–0,21
–0,02

1)2)

4)

2)
2)

3,2

5) Från monetära finansinstitut
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