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KONJUNKTURLÄGET
Svag dämpning i ekonomin
Statistiken indikerar en fortsatt dämpning i den svenska 
ekonomin. Det är dock inte frågan om någon tvär inbroms-
ning utan om lägre tillväxttal i de flesta kategorier. Siffrorna 
som hittills presenterats för tredje kvartalet i år har i flera 
fall varit något starkare än första och andra kvartalets. Ex-
empelvis visar produktionen i näringslivet åter en positiv 
trend efter uppgångar i både juli och augusti. Ökningstakten 
är dock lägre hittills i år än den varit både 2017 och 2018. 

Exportorderingång industrin
Index, trendjusterat
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Industrins orderingång har ökat under flera år men 
ökningen ser nu ut att ha stannat av. Exportorderingången 
minskade kraftigt i augusti men det är samtidigt för tidigt 
att prata om ett trendbrott då utvecklingen är väldigt 
volatil från månad till månad. Tittar man på de tre stora 
varugrupperna ser man att det är exportefterfrågan för 
insatsvarorna som har gått ner. Trenden är fortsatt positiv 
för investeringsvaror och icke varaktiga konsumtionsvaror. 
Som vi skrev i förra numret av SCB-Indikatorer kan man 
se samma mönster i produktionsstatistiken.

Utrikeshandeln har bidragit positivt till den svenska 
ekonomin hittills under året. Månadsstatistiken visar att 
varuexporten har fortsatt att öka medan varuimporten 
i stort sett inte ökat alls. Handelsnettot är därför klart 
positivt hittills i år, efter att de senaste åren haft en trend-
mässig nedgång. Möjligen är det den fortsatta kronför-
svagningen som har gett effekt. De senaste månaderna 
har dock trenden avtagit för handelsnettot som en följd av 
att exportuppgången stannat av samtidigt som importen 
vänt svagt uppåt.

Svagare konsumtion per invånare
Hushållens konsumtion föll andra halvåret i fjol. Det var 
mycket beroende på tillfälliga störningar i form av de nya 
skattereglerna på fordonsmarknaden som gav en kraftig 
ökning av bilförsäljningen innan halvårsskiftet och därefter 
en kraftig minskning. Detta försvårar årsjämförelserna 
för den totala konsumtionsutvecklingen men trenden för 
hushållskonsumtionen är positiv hittills under året och 
trenden förstärktes i juli och augusti. Att konsumtionen 
ökar är naturligt till följd av att den svenska befolkningen 
växer. De senaste åren har befolkningstillväxten varit särskilt 
snabb. Tittar man istället på konsumtionen per invånare 
så ser utvecklingen inte lika stark ut. Om detta handlar 
månadens fokusartikel på sidan 12.

Inga siffror från AKU i detta nummer
I samband med publiceringen av Arbetskraftsundersök-
ningarna (AKU) för september meddelade SCB att kva-
litetsbrister i datainsamlingen hade upptäckts. Det har 
påverkat skattningarna av både sysselsättningen och ar-
betslösheten vilket gett en missvisande bild över läget på 
arbetsmarknaden. I korthet har problemen med datamate-
rialet inneburit att sysselsättningsutvecklingen överskattats 
under andra halvåret 2018 och första halvåret 2019. Därefter 
har sysselsättningsutvecklingen underskattats. Den ökning 
av arbetslösheten som statistiken visat under de senaste 
månaderna inleddes snarare redan under våren 2019, fast 
med en lägre ökningstakt än vad de publicerade siffrorna 
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visat. Då arbetet med att åtgärda problemen samt att ta 
fram reviderad statistik pågår redovisas därför inga siffror 
från AKU i detta nummer av SCB-Indikatorer.

Avmattning i Europa
Fortfarande är det relativt bra drag i den amerikanska 
ekonomin. Preliminära siffror för tredje kvartalet visade 
på en BNP-tillväxt på 1,9 procent jämfört med kvartalet 
innan och uppräknat till årstakt. Det var i stort sett i linje 
med tillväxten andra kvartalet men något lägre än årets 
första kvartal. Arbetslösheten i USA är samtidigt nere på 
historiskt låga nivåer.

I Europa syns däremot en tydligare avmattning. I många 
av EU-länderna har BNP-tillväxten varit förhållandevis låg 
de senaste kvartalen. I både Tyskland och Storbritannien 
sjönk till och med BNP andra kvartalet. Euroländernas 
BNP-tillväxt för tredje kvartalet beräknades preliminärt till 
0,2 procent, samma takt som andra kvartalet. EU-ländernas 
tillväxt låg en tiondels procentenhet högre.

EU-kommissionens månadsvisa konjunkturbarometer 
visar att det skett en tydlig försvagning av sentimentin-
dikatorerna det senaste året. Denna trend fortsatte även i 
oktober. För EU-länderna ligger nu indikatorn under sitt 
historiska genomsnitt och för euroområdet precis över 
snittet. Storbritannien sticker ut med en kraftig försvagning 
det senaste året men i oktober steg indikatorn något. För 
både Tyskland och Sverige noterades indikatorerna under 
sitt historiska genomsnitt för andra månaden i rad.

EU-kommissionens konjunkturbarometer
Index medelvärde=100, säsongrensat
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Brexit framflyttat på nytt
Under flera år har det funnits en stor osäkerhet för svensk 
del kopplat till Storbritanniens utträde ur EU. Landet är 
en av Sveriges främsta handelspartners och en viktig al-
lierad i många frågor som det klart största EU-landet som 
står utanför euron. Turerna i den brittiska politiken har 
varit många med uppskjuten deadline, avtal som inte gått 
igenom parlamentet och en premiärminister som avgått. 
Den sista oktober vara det åter tänkt att britterna skulle 
lämna unionen men historien fortsatte med att datumet 
för Brexit på nytt fick skjutas framåt. Det avtal som Boris 
Johnson förhandlat fram kunde inte godkännas av det 

brittiska parlamentet. EU-länderna gick till slut med på 
att flytta utträdesdatumet till den 31 januari nästa år. I 
december väntar dessutom ett ovisst nyval till det brittiska 
parlamentet.

Riksbanken planerar räntehöjning i december
Riksbanken lämnade räntan oförändrad vid det penning-
politiska mötet i oktober. Det var helt enligt marknadens 
förväntningar. Den stora frågan var i stället kommunika-
tionen om den framtida räntebanan och där håller Riks-
banken fast vid att planen är att höja reporäntan till noll i 
december. Med anledning av den osäkerhet som råder kring 
konjunktur- och inflationsutvecklingen framöver bedömer 
dock Riksbanken att räntan sedan förblir oförändrad under 
en längre tid efter höjningen i december. 

Även ECB har kommit med räntebesked under må-
naden och precis som Riksbanken lämnade man räntan 
oförändrad. Som tidigare meddelats kommer däremot ett 
stödköpsprogram att återupptas i november. Detta är ett 
sätt att stimulera ekonomin genom att öka likviditeten på 
marknaden. Månadens möte och efterföljande presskon-
ferens var den avgående ECB-chefen Mario Draghis sista, 
han ersätts nu av Christine Lagarde. Om det får någon 
effekt på penningpolitikens inriktning återstår att se.

Centralbankernas styrräntor
Procent 
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Källa: Macrobond

Federal Reserve sänkte däremot räntan med 25 punkter 
i slutet av oktober. Efter sänkningen, som var den tredje 
för året, ligger den amerikanska styrräntan i intervallet 
1,50–1,75 procent. Samtidigt konstaterade Fed att utveck-
lingen framöver är mycket osäker där framtida räntebe-
slut behöver övervägas utifrån kommande datautfall för 
arbetsmarknaden och inflationen samt utvecklingen på 
finansmarknaden och i omvärlden.
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NÄRINGSLIV
Produktionen inom näringslivet har varit förhållandevis 
svag tidigare under året men ökade i både juli och augusti. 
Det innebär att trenden åter pekar svagt uppåt istället för 
i sidled som den gjort mestadels under året. Tjänstebran-
schernas produktion steg i både juli och augusti medan 
industriproduktionen ökade kraftigt i juli för att sedan vara 
oförändrad. Produktionen i byggbranschen ligger trots 
ökningar två månader i rad fortsatt något lägre än under 
inledningen av året.

En mer negativ konjunktursignal kommer däremot 
från statistiken över industrins orderingång. I augusti 
sjönk orderingången kraftigt och det var minskade order 
från utlandet som stod för hela nedgången. För expor-
torderingången är nu trenden negativ efter att den varit 
positiv under första halvåret i år. Orderingången från 
hemmamarknaden hade istället en nedåtgående trend 
under inledningen av året men har nu vänt svagt uppåt.   

Konjunkturbarometern för oktober visade att stäm-
ningsläget fortsatte att försämras i det svenska näringslivet. 
Konfidensindikatorerna för både tillverkningsindustrin och 
tjänstebranscherna sjönk ytterligare och ligger en bra bit 
under det normala. Något över det normala ligger fortfa-
rande konfidensindikatorerna för detaljhandeln samt bygg 
och anläggning trots att detaljhandeln backade i oktober.

Produktion i näringslivet
Senaste uppgift: augusti 2019
Källa: SCB:s produktionsvärdeindex

Sebastian Rask

Näringslivets produktion ökade i augusti
Produktionen inom näringslivet ökade i augusti med 0,6 
procent i säsongrensade tal och jämfört med juli. Tjänste-
sektorn utvecklades starkast och uppvisade en ökning med 
1,2 procent, medan byggsektorn ökade med 0,7 procent 
och industrisektorn var oförändrad. Det omvända var 
fallet i juli då industrisektorn utvecklades starkast medan 
tjänstesektorn hade en något mer blygsam utveckling.

Produktion i näringslivet (PVI)
Säsongrensade månadsvärden. Index 2015=100
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Anm. 2014 modellskattad utifrån tidigare index.

Jämfört med augusti 2018 ökade produktionen inom 
näringslivet med 2,9 procent i kalenderkorrigerade tal. 
Tjänste- och industrisektorerna ökade med 2,7 respektive 
2,5 procent, medan byggsektorn ökade med 5,9 procent.

Produktion i näringslivet
 Förändring i procent
 aug 19/ jun–aug 19/  aug 19/  jan–aug 19/
 jul 191) mar–maj 191) aug 182) jan–aug 182)

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

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat

Ackumulerat hittills under året, januari–augusti, har 
produktionen inom näringslivet ökat med 2,4 procent 
jämfört med samma period i fjol, i kalenderkorrigerade 
tal. Byggsektorn uppvisade starkast utveckling med en 
uppgång på 5,8 procent. Tjänstesektorn ökade med 2,0 
procent och industrisektorn ökade med 1,7 procent.

Blandad utveckling inom industrin i augusti
Industrins delbranscher uppvisade blandade utvecklingstal 
i augusti jämfört med juli. Bland de största ökningarna 
återfanns produktionen inom motorfordonsindustrin och 
elektronikindustrin. Motorfordonsindustrin ökade med 4,5 
procent och elektronikindustrin ökade med 3,3 procent, 
bägge i säsongrensade tal. Bland de största minskningarna 
återfanns produktionen inom grafisk industri samt kemisk 
industri och läkemedel. Grafisk industri minskade med 
2,2 procent och kemisk industri och läkemedel minskade 
med 2,0 procent, säsongrensat och jämfört med juli. Det 
är tredje månaden i rad som grafisk industri uppvisar ett 
negativt utvecklingstal.

Produktion inom industrin (PVI)
Säsongrensade månadsvärden. Index 2015=100
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Elektronik-
industri

Industri (B+C)

Jämfört med augusti i fjol ökade produktionen inom 
industrisektorn med 2,5 procent efter kalenderkorrigering. 
Elektronikindustrin uppvisade en positiv utveckling även på 
årsbasis, och stod för en ökning med 12,6 procent. Starkast 
årsutveckling stod dock kemisk industri och läkemedel för 
som ökade med 24,7 procent. Bland delbranscherna med 
de största minskningarna på årsbasis fanns grafisk industri 
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och maskinindustri. Grafisk industri minskade med 13,2 
procent och maskinindustri minskade med 1,2 procent 
jämfört med augusti i fjol, samtliga i kalenderkorrigerade tal.

Produktion inom industrin
 Förändring i procent
 aug 19/ jun–aug 19/  aug 19/  jan–aug 19/
 jul 191) mar–maj 191) aug 182) jan–aug 182)

Trävaruindustri, ej möbler 4,0 0,0 0,2 –4,0
Massa och papper –0,3 0,1 0,0 –3,7
Grafisk industri –2,2 –19,1 –13,2 –11,3
Kemisk industri o läkem. –2,0 1,4 24,7 16,4
Stål- och metallverk 0,4 0,7 0,2 –1,7
Metallvaruindustri 1,6 1,2 3,5 0,5
Elektronikindustri 3,4 3,0 12,6 5,0
Maskinindustri –0,8 –2,8 –1,2 5,0
Industri för motorfordon 4,5 0,8 7,0 –0,4
Industrin totalt 0,0 0,3 2,5 1,7

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat

Ackumulerat hittills under året, januari–augusti, har 
industriproduktionen varit 1,7 procent högre jämfört med 
motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Star-
kast ackumulerad utveckling uppvisade kemisk industri 
och läkemedel som ökade med 16,4 procent. Bland de 
delbranscher som minskade jämfört med motsvarande 
period i fjol återfanns grafisk industri och massa- och pap-
persindustri. Grafisk industri minskade med 11,3 procent 
och massa- och pappersindustri minskade med 3,7 procent.

Positiv utveckling för tjänstesektorn i augusti
Produktionen inom tjänstesektorn ökade med 1,2 procent 
i augusti jämfört med juli, i säsongrensade tal. Bland de 
branscher som uppvisade positiv utveckling återfanns 
partihandelsbranschen samt hotell- och restaurangbran-
schen. Partihandeln ökade med 3,3 procent och hotell- och 
restaurang ökade med 3,1 procent. Bland de delbranscher 
som uppvisade negativ utveckling återfanns företagstjänster 
som minskade med 0,6 procent.

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

Partihandel

På årsbasis steg tjänsteproduktionen med 2,7 procent 
i kalenderkorrigerade tal. Partihandeln utvecklades po-
sitivt även på årsbasis, och steg med 8,2 procent jämfört 
med augusti i fjol. Partihandelsbranschen har utvecklats 

positivt under årets samtliga månader. Även informations- 
och kommunikationsbranschen utvecklades positivt och 
steg med 5,2 procent, vilket är andra månaden i rad som 
branschen utvecklats positivt. Bland de delbranscher som 
uppvisade negativ årsutveckling återfanns företagstjänster 
och transport och magasinering. Företagstjänstebranschen 
backade med 2,0 procent och transport- och magasine-
ringsbranschen backade med 0,4 procent.

Produktion inom tjänstesektorn

 Förändring i procent
 aug 19/ jun–aug 19/  aug 19/  jan–aug 19/
 jul 191) mar–maj 191) aug 182) jan–aug 182)

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

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat

Ackumulerat hittills under året, januari–augusti, har 
tjänsteproduktionen varit 2,0 procent högre än motsva-
rande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Bland de 
delbranscher som haft högst ackumulerad utveckling 
återfinns informations- och kommunikation samt parti-
handeln som ökade med 4,5 respektive 4,0 procent. Bland 
de delbranscher som utvecklats svagast återfinns framförallt 
motorhandelsbranschen som minskade med 5,8 procent 
jämfört med motsvarande period i fjol.

Ökad byggproduktion
Byggproduktionen ökade i augusti med 0,7 procent jämfört 
med juli, i säsongrensade tal, och med 5,9 procent jämfört 
med augusti i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Ackumulerat 
hittills under året, januari–augusti, ökade byggproduktionen 
med 5,8 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Industrins orderingång
Senaste uppgift: augusti 2019
Källa: SCB:s orderingång och omsättningsstatistik

Sebastian Rask

Minskad orderingång i augusti
Industrins totala orderingång minskade i augusti med 1,8 
procent jämfört med juli 2019, i säsongrensade tal. Hem-
mamarknaden ökade med 1,6 procent medan exportmark-
naden minskade med 2,0 procent. På årsbasis uppvisade 
orderingången för den totala marknaden en minskning 
med 1,1 procent, efter kalenderkorrigering. Nedgångar 
noterades på både hemma- och exportmarknaden med 
1,1 respektive 0,9 procent.

Blandade utvecklingstal på månadsbasis
Industrins delbranscher uppvisade blandade utvecklingstal 
på månadsbasis. Orderingången för massa- och pap-
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persindustrin backade med 8,4 procent, säsongrensat och 
jämfört med juli. Utvecklingen på hemmamarknaden var 
oförändrad medan exportmarknaden minskade med 10,1 
procent. Även övrig maskinindustri stod för en nämnvärd 
nedgång, där delbranschen på den totala marknaden 
backade med 7,7 procent, säsongrensat och jämfört med 
juli. Både hemmamarknaden och exportmarknaden bidrog 
till den negativa utvecklingen.

Industrins orderingång
Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
glidande medelvärde. Index 2015=100, fasta priser
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Bland de delbranscher vars orderingång utvecklades 
positivt återfanns industrin för icke-metalliska minera-
liska produkter samt stål- och metallverk. Industrin för 
icke-metalliska mineraliska produkter ökade med 8,3 
procent jämfört med juli, där hemmamarknaden stod för 
en ökning med 10,1 procent och exportmarknaden för 
en ökning med 6,3 procent. Stål- och metallverk ökade 
med 4,5 procent, där hemmamarknaden ökade med 22,6 
procent och exportmarknaden backade med 8,2 procent. 
Uppgången inom stål- och metallverk följer efter en större 
nedgång under juli.

Sett till industrins avdelningar stod gruv- och mine-
ralutvinningsindustrin för en betydligt större nedgång än 
tillverkningsindustrin. Gruv- och mineralutvinningsin-
dustrin backade totalt med 29,9 procent jämfört med juli, 
där exportmarknaden stod för en minskning med 52,2 
procent, medan tillverkningsindustrin endast backade 
med 1,6 procent.

Negativ årsutveckling för stål- och metallverk
En majoritet av industrins delbranscher uppvisade negativa 
utvecklingstal på årsbasis. Trots den positiva utvecklingen 
jämfört med juli minskade orderingången för stål- och 
metallverk med 11,4 procent jämfört med augusti i fjol, i 
kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 
15,1 procent medan exportmarknaden minskade med 
22,4 procent. Andra delbranscher som stod för nämnvärda 
nedgångar var industrin för elapparatur samt grafisk indu-
stri. Industrin för elapparatur minskade med 26,6 procent 
och grafisk industri minskade med 13,3 procent jämfört 
med augusti i fjol. För de två sistnämnda delbranscherna 
minskade orderingången nämnvärt från både svenska och 
utländska kunder. 

Motorfordonsindustrin stod för den starkaste utveck-
lingen och ökade med 40,5 procent jämfört med augusti 
i fjol. Hemmamarknaden ökade med 15,0 procent och 
exportmarknaden ökade med 50,1 procent. Även kemi- 
och läkemedelsindustrin stod för en nämnvärd utveckling 
och ökade med 21,3 procent totalt. Hemmamarknaden 
ökade med 8,3 procent och exportmarknaden ökade med 
24,8 procent.

Orderingång och omsättning
  Förändring i procent
 aug 19/ aug 19/ jan–aug 19/
  jul 191) aug 182)  jan–aug 182)

Orderingång
Hemmamarknad 2 –1 –2
Exportmarknad –2 –1 1
Totalt –2 –1 –1
Omsättning
Hemmamarknad 0 –1 –2
Exportmarknad –1 –1 1
Totalt –1 –1 –1

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat

Negativ ackumulerad årsutveckling
Ackumulerat hittills under året, januari–augusti, har order-
ingången totalt sett backat med 0,5 procent jämfört med 
motsvarande månader i fjol, efter kalenderkorrigering. 
Hemmamarknaden har minskat med 2,3 procent medan 
exportmarknaden har ökat med 0,9 procent.

BYGGMARKNAD
Otillräcklig efterfrågan hindrar husbyggandet
Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer steg 
konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet 
något i oktober. Den pekar fortsatt på ett något starkare 
stämningsläge än normalt bland byggföretagen. Upp-
gången förklaras av en ljusare syn på orderstockarnas 
storlek i nuläget, framför allt bland företagen inom an-
läggningsverksamhet.

Byggandet uppges sammantaget ha fortsatt minska de 
senaste tre månaderna, men byggföretagens förväntningar 
pekar på en viss ökning de kommande tre månaderna. 
Dock är förväntningarna något under det historiska ge-
nomsnittet. Även orderstockarna väntas växa de närmaste 
tre månaderna men på ett års sikt förväntas utsikterna på 
byggmarknaden försämras.

Byggföretagen rapporterar sammantaget om en minsk-
ning av antalet anställda de senaste månaderna. Anställ-
ningsplanerna pekar dock på en viss ökning av sysselsätt-
ningen de kommande tre månaderna, men ökningen är 
endast kopplad till anläggningsverksamhet. Husbyggarna 
tror på en oförändrad personalstyrka.

Bland husbyggarna har också andelen företag som 
uppger att arbetskraftsbrist är det främsta hindret minskat 
till den lägsta nivån sedan hösten 2012. Istället är det nu 
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betydligt fler som anser att otillräcklig efterfrågan är det 
främsta bygghindret.

Byggföretagen rapporterar om något sänkta anbuds-
priser de senaste månaderna och förväntningarna pekar 
på ytterligare sänkningar framöver.

Byggkostnader 
Senaste uppgift: september 2019 
Källa: SCB:s faktorprisindex för flerbostadshus

Oförändrade byggkostnader
Faktorprisindex för flerbostadshus var oförändrat mellan 
augusti och september 2019. Under motsvarande period 
förra året steg faktorprisindex med 0,1 procent. Entrepre-
nörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent 
av faktorprisindex, sjönk med 0,1 procent mellan augusti 
och september 2019.

Byggmaterialkostnaderna sjönk med 0,2 procent. Inom 
byggmaterialgruppen steg endast kostnaderna för snickerier 
och vitvaror. De ökade med 0,3 respektive 0,1 procent. 
Alla andra byggmaterialkostnader sjönk något eller var 
oförändrade. Mest minskade kostnaderna för armerings-
stål och trävaror som föll med 0,8 respektive 0,7 procent.

Entreprenörernas kostnader inom gruppen transporter, 
drivmedel och elkraft steg med 0,5 procent. Ökningen 
inom den gruppen berodde mestadels på att kostnaderna 
för dieselolja steg med 2,2 procent jämfört med i augusti. 
Kostnaderna för löner och maskiner var oförändrade, 
medan entreprenörernas övriga omkostnader sjönk med 
0,2 procent.

Under september steg byggherrekostnaderna, som 
utgörs av ränte- och kreditivkostnader, kostnader för pro-
jektering och centrala administrationskostnader, med 0,4 
procent. Det berodde på ökade räntekostnader.

Faktorprisindex för flerbostadshus

Förändring i procent

  sep 19/aug 19 sep 19/sep 18

Entreprenadkostnader –0,1 2,6
 Byggmaterial –0,2 3,2
 Löner 0,0 1,9
 Maskiner 0,0 1,8
 Transporter, drivmedel, elkraft 0,5 2,2
 Omkostnader –0,2 2,8
Byggherrekostnader 0,4 6,5

Total byggkostnad 0,0 3,3

Byggkostnaderna ökade med 3,3 procent på ett år
Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 3,3 procent 
mellan september 2018 och september 2019. Entreprenö-
rernas kostnader höjdes med 2,6 procent, vilket påverkade 
faktorprisindex uppåt med 2,2 procentenheter.

Bland entreprenörernas kostnader ökade byggmaterial-
kostnaderna mest – med 3,2 procent. De största ökningarna 
i byggmaterialgruppen var järn och stål inklusive arme-
ringsstål och vitvaror. Dessa höjdes med 8,4 respektive 4,7 
procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper 

ökade också något förutom kostnaderna för trävaror som 
sjönk med 0,3 procent.

Entreprenörernas omkostnader höjdes med 2,8 pro-
cent. Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel 
och elkraft steg med 2,2 procent. Inom den gruppen har 
kostnaderna för elkraft och lastbilstransporter ökat med 3,3 
respektive 2,2 procent medan kostnaderna för dieselolja 
var oförändrade. Kostnaderna för löner och maskiner steg 
med 1,9 respektive 1,8 procent.

Byggherrekostnaderna steg med 6,5 procent på årsbasis. 
Den främsta anledningen var att räntekostnaderna ökade 
med 22,1 procent.

HANDEL OCH
KONSUMTION
Detaljhandeln steg svagt i september och fortsätter att ha 
en positiv trend. Tillväxten har hittills i år varit relativt god 
och det är särskilt en ökad handel av sällanköpsvaror som 
bidragit till detta. Dagligvaruhandelns utveckling är som 
vanligt mera jämn och har en lägre tillväxttakt.

Hushållskonsumtionen har haft en svagt positiv trend 
sedan oktober i fjol och fortsatte upp även i augusti. Kon-
sumtionen av transporter och fordon är fortfarande på en 
lägre nivå än under fjolåret då införandet av ”bonus malus” 
vid halvårsskiftet gav en stor effekt på bilförsäljningen.

Denna effekt är fortfarande tydlig även för nybilsregist-
reringen som totalt under året är kraftigt negativ jämfört 
med fjolåret trots att den månadsvisa trenden pekar uppåt.  

Detaljhandel
Senaste uppgift: september 2019
Källa: SCB:s detaljhandelsindex

Detaljhandeln ökade i september
Detaljhandelns försäljning ökade med 0,3 procent i sep-
tember, säsongrensat och jämfört med månaden innan. Sett 
till den senaste tremånadersperioden juli–september har 
försäljningsvolymen ökat med 0,3 procent, jämfört med 
perioden april–juni.

Detaljhandeln kan delas upp i två delar. Dagligvaru-
handeln som främst består av livsmedel och sällanköps-
handeln som består av bland annat kläder, elektronik och 
byggmaterial. Den senaste statistiken visar att dagligvaru-
handeln ökade sin försäljning med 0,8 procent i septem-
ber. Sällanköpshandeln steg samtidigt med 0,4 procent 
jämfört med föregående månad. Sett över den senaste 
tremånadersperioden är skillnaden i tillväxten mellan 
detaljhandelns båda delar större. Dagligvaruhandeln och 
sällanköpshandeln steg med 0,3 respektive 4,8 procent för 
perioden juli–september jämfört med närmaste föregående 
tremånadersperiod. 
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Total försäljningsvolym inom detaljhandeln
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Ökad försäljning hittills i år 
Försäljningsvolymen inom detaljhandeln har ökat med 
2,4 procent hittills i år, det vill säga perioden januari–sep-
tember. Siffrorna är kalenderkorrigerade och jämförda 
med samma period året innan. Det var försäljningen inom 
sällanköpshandeln som bidrog mest till uppgången. För-
säljningsvolymen för sällanköpshandeln ökade med 3,8 
procent. Dagligvaruhandeln som består av detaljhandel 
och specialiserad butikshandel med främst livsmedel ökade 
med blygsamma 0,6 procent. Den svaga tillväxttakten kan 
förklaras med att den specialiserade butikshandeln med 
livsmedel minskade med 2,0 procent. 

Försäljningsvolym inom detaljhandeln
Säsongrensade månadsdata. Index 2015=100
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Stark uppgång för sällanköpshandeln 
Kalenderkorrigerat steg försäljningen inom sällanköpshan-
deln med 4,0 procent i årstakt. De branscher som hade den 
största tillväxten i försäljningsvolym var elektronikhandeln, 
försäljningen av heminredning samt postorderhandeln. 
Klart starkast var uppgången inom elektronikhandeln 
som ökade med 17,8 procent jämfört med september i fjol. 
En del branscher inom sällanköpshandeln visade istället 
upp en negativ tillväxt i försäljningsvolymen, däribland 
leksakshandeln, bok- och pappershandeln samt sko-
handeln. Även optik, möbelhandeln samt järn- bygg och 
VVS-branschernas försäljningsvolym minskade i årstakt, 
men där var nedgångarna betydligt mindre.

Detaljhandel

Försäljningsvolym inom detaljhandeln. Kalenderkorrigerad volym-
förändring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
  sep jan–sep
  2019 2019

Dagligvaruhandel exkl. systembolaget 0,9 0,6
därav:  
Detaljhandel, mest livsmedel 1,3 0,8
Specialiserad detaljhandel med livsmedel,
drycker o tobak exkl. systembolaget –4,5 –2,0

Sällanköpsvaruhandel 4,0 3,8
därav:  
Klädhandel 5,0 2,9
Skohandel –3,1 –1,7
Möbelhandel –0,3 3,5
Elektronikhandel 17,8 14,9
Järn- och bygghandel –0,3 4,2
Bokhandel –3,1 1,5
Guldsmedshandel 4,4 3,4
Sport- o fritidshandel 3,3 0,2
Leksakshandel –24,0 –21,7
Postorderhandel 8,1 3,3

Totalt detaljhandel 2,6 2,4

Hushållens konsumtion
Senaste uppgift: augusti 2019
Källa: Hushållens konsumtionsindikator

Sara Kebrit

Konsumtionen ökade i augusti
Hushållens konsumtion ökade med 0,8 procent i augusti 
jämfört med juli, säsongrensat och mätt i fasta priser. På 
årsbasis ökade konsumtionen med 2,9 procent. Under den 
senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 
1,8 procent i fasta kalenderkorrigerade tal, jämfört med 
samma tremånadersperiod föregående år.

index 2010=100

Hushållens konsumtionsindikator
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Bostadskonsumtion bidrog mest till uppgången
Den branschgrupp som främst påverkade hushållskonsum-
tionen positivt var bostad, elektricitet, gas och uppvärm-
ning, som ökade med 2,0 procent i fasta priser jämfört med 
augusti i fjol. Den delbransch som bidrog mest till gruppens 
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ökning var järn, bygg och VVS som ökade med 6,6 procent.
En annan branschgrupp som bidrog starkt till den ökade 

hushållskonsumtionen var post- och telekommunikationer 
som ökade med 11,7 procent jämfört med augusti förra 
året. Den delbransch som bidrog mest till gruppens ök-
ning var telekommunikationsutrustning som ökade med 
27,7 procent.

Den branschgrupp som främst påverkade hushållskon-
sumtionen negativt var beklädnadshandeln som minskade 
med 0,2 procent. Den delbransch som bidrog till gruppens 
minskning var textiler som minskade med 6,8 procent i 
årstakt.

Hushållskonsumtion

Hushållens konsumtionsutgifter. Kalenderkorrigerad volymföränd-
ring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
  aug jan–aug
  2019 2019

Detaljhandel, mest livsmedel 1,0 1,1
Beklädnadshandel –0,5 2,1
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning 2,0 1,2
Möbler, inredning m.m. 4,5 4,3
Transporter och detaljhandel med och
service av motorfordon 2,4 –3,5
Post- och telekommunikation 11,5 5,1
Rekreation och kultur 3,0 3,3
Hotell och restaurang 2,8 0,1
Övriga varor och tjänster 18,6 5,2

Hushållens konsumtionsutgifter
(exklusive utlandsposter) 2,9 0,9

Fortsatt positiv trend för hushållskonsumtionen
Trenden för Hushållskonsumtionen har varit svagt positiv 
sedan oktober 2018. I augusti ökade den trendutjämnade 
konsumtionen med 0,3 procent jämfört med juli, vilket är 
samma takt som under de senaste tre månaderna.

Personbilar och lastbilar 
Senaste uppgift: september 2019
Källa: Trafikanalys och SCB:s fordonsstatistik

Uppgången planar ut
Nyregistreringarna av personbilar minskade med drygt 14 
procent i september, säsongrensat och jämfört med måna-
den innan. Den kraftiga nedgången var delvis ett resultat 
av att augusti var en stark månad, med en uppgång på 
närmare 10 procent. Trenden för personbilsregistreringen 
har varit positiv sett över hela året, men kurvan planade 
ut efter den senaste månadens dämpning. 

I faktiska tal nyregistrerades 27 728 personbilar i 
september. Det motsvarar en ökning på hela 39 procent 
jämfört med samma månad i fjol. Årsjämförelsen haltar 
dock betänkligt efter den kraftiga nivåförändringen vid 
halvårsskiftet i fjol. Innan ”bonus malus” infördes steg 
bilregistreringen kraftigt för att sedan sjunka som en sten 
de efterföljande månaderna.

tusental per månad

Nyregistrerade personbilar
Säsongrensade månadsdata
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

Det är således mer relevant att titta på den ackumu-
lerade årsutvecklingen. Där är utvecklingen klart negativ 
även om takten avtagit något under de senaste månaderna. 
Under perioden januari–september i år registrerades knappt 
12 procent färre bilar än under motsvarande period i fjol. 
Studerar man helårssiffrorna kan man även tydligt se 
effekterna av bonus malus. Registreringen av framförallt 
diesel- men även bensindrivna bilar har minskat klart 
medan det varit en kraftig ökning för elbilar och elhybrider. 

Samma mönster för lastbilarna
Precis samma tendens visar nyregistreringen av lastbilar. 
Efter en stor uppgång i augusti vände registreringen ned 
i september. Minskningen var närmare 37 procent från 
månaden innan, säsongrensat. Jämfört med samma månad 
i fjol var dock ökningen 36 procent. 

tusental per månad

Nyregistrerade lastbilar
Säsongrensade månadsdata
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

Den mer relevanta jämförelsen över registreringen hit-
tills under året visar precis som för personbilarna fortsatt 
negativa tal. Under januari–september minskade last-
bilsregistreringen med knappt 20 procent jämfört med 
motsvarande period förra året.
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UTRIKESHANDEL
Utrikeshandeln med varor gav ett positivt handelsnetto i 
september på 2,0 miljarder kronor. Det var marginellt högre 
än samma månad i fjol då utrikeshandeln med varor gav 
ett överskott på 1,8 miljarder.

Det totala handelsöverskottet hittills i år, januari–sep-
tember, är drygt 21 miljarder. Det är en markant ökning i 
jämförelse med samma period förra året då handelsnettot 
visade ett underskott på 27 miljarder. Det är framförallt 
exporten som har ökat under året medan importen av 
varor inte växt i samma takt. 

KI:s konjunkturbarometer för oktober visar däremot 
att exportorderingången i stort sett legat på en oförändrad 
nivå de senaste månaderna. Utsikterna för kommande tre 
månader är samtidigt svag då industriföretagens förvänt-
ningar på efterfrågan från utlandet försämrades kraftigt. 
Bedömningarna pekar mot en minskad exportorderingång.  

Varuexport, varuområden

  Värde mkr  Andel Förändr
Varuområde 2019  2018 % 19/18
 jan–aug  jan–aug  %
Skogsvaror 101 692 96 316 10,1 6
- Trävaror 21 271 20 490 2,1 4
- Papper 57 824 55 450 5,8 4
Mineralvaror 105 453 97 147 10,5 9
- Järnmalm 16 373 13 346 1,6 23
- Järn och stål 50 329 43 968 5,0 14
Kemivaror 143 113 121 444 14,2 18
- Läkemedel 69 869 52 654 7,0 33
Energivaror 70 910 74 693 7,1 –5
Verkstadsvaror 451 640 421 528 45,0 7
- Maskiner 150 210 138 355 15,0 9
- Elektrovaror 98 019 95 355 9,8 3
- Vägfordon 146 340 136 082 14,6 8
Övriga varor 131 889 123 548 13,1 7
- Livsmedel 62 712 60 193 6,2 4
Totalt 1 004 697 934 676 100,0 7

Varuimport, varuområden

  Värde mkr  Andel Förändr
Varuområde 2018  2017 % 19/18
 jan–aug  jan–aug  %
Skogsvaror 28 889 28 251 2,9 2
Mineralvaror 77 265 78 641 7,8 –2
- Järn och stål 34 924 37 724 3,5 –7
Kemivaror 123 492 116 547 12,5 6
- Läkemedel 30 668 27 141 3,1 13
Energivaror 108 191 113 913 11,0 –5
- Råolja 53 420 59 857 5,4 –11
- Oljeprodukter 43 791 42 314 4,4 3
Verkstadsvaror 424 419 415 921 43,1 2
- Maskiner 105 892 100 873 10,7 5
- Elektrovaror 141 619 140 621 14,4 1
- Vägfordon 112 025 113 186 11,4 –1
- Instrument, optiska varor 23 735 22 271 2,4 7
Övriga varor 223 361 210 143 22,7 6
- Livsmedel 108 732 103 576 11,0 5
Totalt 985 617 963 416 100,0 2

Handelsnetto
Senaste uppgift: september 2019
Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik 

Handelsnettot 2,0 miljarder kronor i september
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 2,0 mil-
jarder kronor under september 2019 enligt preliminära 
beräkningar. För september 2018 var det ett överskott 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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Varuexportens värde under september uppgick till 127,8 
miljarder kronor och varuimporten till 125,8 miljarder. 
Både varuexporten och varuimporten har därmed ökat i 
värde med 4 procent jämfört med september 2018. Varu-
handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 18,7 
miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott 
på 16,7 miljarder.

Det var en vardag mer i september 2019 än i september 
2018. Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett 
överskott på 0,4 miljarder kronor för september, och ett 
överskott på 1,5 miljarder kronor för augusti. För juli var 
motsvarande värde ett överskott på 2,7 miljarder kronor.

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 
7 procent, medan varuimporten har ökat med 2 procent 
jämfört med motsvarande period 2018. Varuexportvärdet 
under denna period uppgick till 1132,6 miljarder kronor och 
varuimportvärdet till 1111,4 miljarder. Handelsnettot för 
januari–september 2019 gav därmed ett överskott på 21,2 
miljarder kronor. För motsvarande period 2018 noterades 
ett underskott på 27,0 miljarder kronor..

PRISER 
Konsumentpriser
Senaste uppgift: september 2019
Källa: SCB:s konsumentprisindex 

KPIF-inflationen oförändrad
Inflationstakten enligt KPIF var 1,3 procent i september 
2019. Det var oförändrat jämfört med augusti. KPIF steg 
med 0,5 procent från augusti till september. Inflations-
takten enligt Konsumentprisindex (KPI) var 1,5 procent i 
september 2019, vilket var en svag ökning sedan augusti 
då den låg på 1,4 procent.

Inflationstakten
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
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Prishöjning på kläder i september
Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,5 procent från 
augusti till september 2019, vilket var samma månads-
förändring som under motsvarande period föregående år.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder 
(7,6 procent) med 0,3 procentenheter. Logi (7,5 procent), 
inventarier och hushållsvaror (1,0 procent) samt diverse 
varor och tjänster (0,7 procent), bidrog med 0,1 procenten-
het vardera till denna ökning.

Uppgången motverkades främst av lägre priser på 
paketresor (–3,7 procent), grönsaker (–3,6 procent) och 
transport (–0,6), som påverkade KPI nedåt med 0,1 procent-
enhet vardera. Inom gruppen transport bidrog främst lägre 
priser på utrikes flygresor (–8,7 procent) och biluthyrning 
(–15,7 procent) till månadsförändringen.
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Konsumentprisernas utveckling
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Boendet påverkar inflationstakten mest
Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI 
under de senaste 12 månaderna, var 1,5 procent i september 
2019. Det var en ökning sedan augusti då inflationstakten 
var 1,4 procent.

Gruppen boende (2,2 procent) påverkade inflations-
takten uppåt med 0,5 procentenheter, varav högre rän-
tekostnader för egnahem (8,2 procent) och avgifter för 
hyres- och bostadsrättslägenheter (1,7 procent) bidrog med 
0,2 procentenheter vardera. Prishöjningar på livsmedel 
(2,6 procent) och gruppen transport (2,1 procent) bidrog 
med 0,3 procentenheter vardera, vilket också högre priser 
för restaurangbesök (3,2 procent) gjorde med ett bidrag 
på 0,2 procentenheter.

Uppgången motverkades av lägre priser på mobilte-
lefoner (–19,8 procent), som påverkade inflationstakten 
nedåt med 0,2 procentenheter i september 2019.

Konsumentprisernas förändring

September 2019   Bidrag till
  Förändring från förändring
  Föregående sep sedan sep
  månad 2018 20181)

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

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

Inflationstakten för KPIF oförändrad
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. Efter tre månader i rad med nedgång var 
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Konsumtionen per invånare mattas av
Från augusti förra året till juni i år hade konsumtionen per 
capita negativa utvecklingstal på årsbasis. I juli och augusti 
var årstakten åter positiv. Statistiken visar dock att konsum-
tionsutvecklingen per invånare mattats av på senare år. Det är 
framförallt fordonshandeln som har dämpats.

I det senaste numret av Sveriges ekonomi – statistiskt 
perspektiv avseende andra kvartalet 20191 konstateras att 
hushållskonsumtionen per capita har haft en negativ ut-
veckling de senaste kvartalen enligt nationalräkenskaperna. 
Enligt den månatliga hushållskonsumtionsindikatorn var 
årsutvecklingen för hushållskonsumtionen per capita ne-
gativ från augusti 2018 till och med juni 2019. Den totala 
konsumtionsökningen berodde således på en växande 
befolkning snarare än en ökad konsumtion per invånare. 
Preliminära siffror tyder på positiva utvecklingstal i juli 
och augusti.

Svag utveckling de senaste tre kvartalen
Den trendutjämnade indexserien för den totala hushålls-
konsumtionen visar att den långsiktiga trenden är positiv 
och förhållandevis jämn, med några undantag. Ett sådant 
var åren 2008–2009 då finanskrisen resulterade i en kraftig 
nedgång i världsekonomin. De svenska hushållens kon-
sumtion minskade något som en följd av detta. Man kan 
även se ett hack i kurvan sommaren 2018 som framförallt 
beror på de nya skattereglerna ”bonus malus” som infördes 
på personbilsmarknaden. Den extremt varma sommaren 
gjorde också att exempelvis detaljhandeln hade mycket svag 
försäljning, i framförallt juli. Efter den kraftiga nedgången 
återhämtade sig hushållskonsumtionen i slutet av fjolåret 
och trenden har sedan dess varit positiv. 

Vid ett givet konsumtionsmönster antas hushållens 
totala konsumtionsvolym alltid öka i samma takt som be-
folkningen. För att analysera hushållskonsumtionen är det 
därför av intresse att förutom hushållskonsumtionens totala 
utveckling även belysa hushållskonsumtionen per capita.

Enligt SCB:s statistik var folkmängden (antal folkbok-
förda personer) 8,9 miljoner i januari 2001. Preliminära 
siffor visar att folkmängden i augusti 2019 var 10,3 miljo-
ner. Sett över ett längre tidsperspektiv så har den svenska 
befolkningsökningen varit relativt snabb de senaste åren. 
Allra högst var den 2016 då folkmängden ökade med 1,5 
procent. Sedan dess har ökningstakten mattats något. 
Mellan augusti 2018 och augusti 2019 ökade folkmängden 
med 1,0 procent.

Jämförelsen av den totala hushållskonsumtionen med 
hushållskonsumtionen per capita visar att de båda serierna 
följdes åt ganska väl fram till finanskrisen 2008. Båda visar 
en positiv trend, men skillnaden mellan indextalen har 
blivit allt större.

Hushållskonsumtion
Index jan 2001=100, trendutjämnat
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Rekreation och kultur ökar allt mer
Av de fyra varu-och tjänstegrupperna (COICOP) med 
högst vikt är det endast gruppen rekreation och kultur som 
har ökat närmast konstant sedan 2001. Livsmedelskon-
sumtionen per invånare har legat på ungefär samma nivå 
sedan 2008. Detsamma gäller för posten bostad och energi. 

Allra störst påverkan på den totala utvecklingen per 
capita har transporter och fordonshandel. Det beror på 
att denna grupp utgör en stor del av den totala hushålls-
konsumtionen och den är samtidigt den kanske mest 
konjunkturkänsliga. Mellan 2001 och 2008 var trenden 
svagt positiv. Under finanskrisåren sjönk konsumtionen 
av transporter och fordon kraftigt. Från 2010 till mitten av 
2018 var trenden åter positiv där det under första halvåret 
2018 drogs upp av hög bilförsäljning innan de nya skat-
tereglerna trädde i kraft. Nedgången i juli 2018 kan ses 
som ett nivåskifte i kurvan och en svag trend efter detta. 
Post-och telekommunikationer utgör en förhållandevis 
liten del av den totala konsumtionen  men visar en mycket 
stark positiv trend.

Om Hushållskonsumtionsindikatorn (HUKO) 
Den främsta indatakällan vid beräkningen av indikatorn är 
omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Branschvikterna 
beräknas utifrån försäljningsintäkter under föregående år 
per bransch och ändamål. 

HUKO:n täcker cirka 92 procent av den totala ändamåls-
fördelade konsumtionen i nationalräkenskaperna (NR). Det 
som inte beräknas är finansiella tjänster, försäkringstjänster, 
utbildningstjänster, narkotika och sextjänster. Indikatorn 
mäter hushållskonsumtionen exklusive hushållens konsum-
tion i utlandet, inklusive utländsk konsumtion i Sverige och 
motsvarar därmed NR:s aggregat ”summa ändamålsfördelat”.

Statistiska centralbyrån12
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1  https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/sveriges-ekonomi/
indikatorer-och-publikationer-om-konjunkturlaget/sveriges-ekonomi--
statistiskt-perspektiv/
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Branschvikter 2019:

Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning: 26 %

Detaljhandel med brett sortiment mest
livsmedel och dryck:  19 %

Transporter och detaljhandel med och
service av motorfordon:  15 %

Rekreation och kultur, varor och tjänster:  11 %

Restauranger, caféer, hotell och annan
övernattningsservice:  7 % 

Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning
och förbrukningsvaror:  4 % 

Beklädnadshandel:  3 %

Post- och telekommunikationer:  3 %

Övriga varor och tjänster:  2 %

Hälso- och sjukvård (publiceras ej
separat för närvarande):  2 % 

Hushållskonsumtion per capita
Index jan 2001=100, trendutjämnat
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Svagare konsumtionsutveckling per capita
Den ökade skillnaden mellan den totala hushållskonsum-
tionsutvecklingen och utvecklingen per capita indikerar att 
den totala utvecklingen i allt mindre utsträckning beror 
på en genomsnittlig konsumtionsökning per folkbokförd 
person utan tycks vara en följd av befolkningsökningen.
Skillnaden i trendutvecklingen mellan den totala hushålls-
konsumtionen och konsumtionen per capita blir tydlig 
vid jämförelse av årsutvecklingen. Sedan finanskrisåren 
2008–2009 har årsutvecklingen av den totala hushålls-
konsumtionen inte varit negativ.  Årsutvecklingen för 
konsumtionen per capita var däremot negativ mellan 
augusti 2018 och juni 2019. I juli och augusti har utveck-
lingen dock varit positiv men årstakten är lägre än den var 
för ett par år sedan.

Hushållskonsumtion
Årsutveckling i procent, trendutjämnat
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Fordonshandeln föll kraftigt i juli 2018
Det är främst varu- och tjänstegrupperna transporter och 
fordonshandel samt rekreation och kultur som ligger bakom 
den positiva utvecklingen. 

Efter negativa utvecklingstal mellan juli 2018 och juni 
2019, ökade fordonshandeln i juli och augusti. Ökningen 
i juli kan dock ses som en följd av de nya skattereglerna 
som sänkte försäljningen i juli förra året.

Hushållskonsumtion per capita
Årsutveckling i procent, trendutjämnat
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Intressant att se är utvecklingen inom livsmedelshan-
deln som är den näst största gruppen, och således har 
en stor inverkan på den totala hushållskonsumtionen. 
Den enda perioden sedan augusti 2016 som gruppen 
uppvisade postitiva utvecklingstal var mellan april 2018 
och april 2019. Den största posten, bostad och energi, 
visar däremot en svag positiv årsutveckling de senaste 
månaderna. Hushållens konsumtion av varor och tjänster 
för post- och telekommunikation ökar allt mer, vilket har 
en positiv effekt på den totala konsumtionsutvecklingen 
trots gruppens förhållandevis låga andel av den totala 
hushållskonsumtionen.
 
Thorsten Holzer, avdelningen för ekonomisk statistik
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inflationstakten enligt KPIF oförändrad och uppmättes 
till 1,3 procent.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med kon-
stant 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 kon-
stanthålls de skatter och subventioner som är kopplade 
till produkterna i KPIF. Inflationstakten enligt KPIF-XE 
var 1,6 procent i september, vilket var oförändrat från 
augusti. Inflationstakten enligt KPIF-KS sjönk från 1,4 till 
1,3 procent i september. 

Lägre inflation i EU
HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas 
av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täck-
ning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar 
av hushållens boendekostnader utelämnas. Enligt HIKP 
var inflationstakten i Sverige 1,3 procent i september. Det 
var oförändrat jämfört med augusti.

procent

Inflationstakten i olika länder
EU-länder och Norge enligt HIKP
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I såväl EU som euroområdet sjönk inflationstakten 
något i september. I EU28 låg den årliga ökningstakten av 
HIKP på 1,2, vilket var 0,2 procentenheter lägre än i augusti. 
Lika mycket sjönk inflationstakten i euroländerna där den 
uppmättes till 0,8 procent i september. Det var nedgångar 
i både Tyskland och Frankrike.

Priserna i producent-, export- 
och importleden 
Senaste uppgift: september 2019
Källa: SCB:s producentprisindex 

Marcus Sundgren Rydlöv

Negativ årstakt för prisindex för inhemsk tillgång
Årstakten för producentprisindex var 0,3 procent i septem-
ber (1,4 procent i augusti). Jämfört med september förra året 
var exportpriserna oförändrade. På importmarknaden var 
årsförändringen –1,4 procent. Årstakten på hemmamark-
naden och prisindex för inhemsk tillgång var 0,5 respektive 
–0,5 procent. Detta är första gången sedan september 2016 
som årstakten för prisindex för inhemsk tillgång är negativ.

Ett av de stora bidragen till årstakten på hemmamark-
naden var, precis som i augusti, livsmedel, som bidrog med 
0,4 procentenheter. I september var årstakten för fjärrvärme 
13,5 procent, vilket bidrog med 0,4 procentenheter till 
den totala årstakten på hemmamarknaden. Årstakten för 
massa och elektricitet var minus 17,8 respektive minus 
11,9 procent. Dessa produktgrupper bidrog båda nedåt 
till årstakten på hemmamarknaden med 0,2 respektive 
0,6 procentenheter.

Export-, import- och producentprisindex
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
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På exportmarknaden kom några av de största bidragen 
till den totala årstakten från papper och pappersvaror, övriga 
maskiner samt släpfordon och påhängsvagnar, vilka bidrog 
med 0,4 procentenheter vardera. Även på exportmarknaden 
var årstakten för elektricitet och massa negativ. Årstakten 
för elektricitet var minus 28,4 procent och bidrog nedåt med 
0,4 procentenheter till totalen. Massa bidrog nedåt med 
0,5 procentenheter och årstakten var minus 23,4 procent.

Prisnedgångar på råolja, vars årstakt nu är minus 16,4 
procent, var det främsta bidraget till den totala årstakten på 
importmarknaden i september och bidrog nedåt med 1,6 
procentenheter. Årstakten för naturgas, förtätad till vätska 
eller i gasform fortsätter att sjunka. I september var den 
minus 54,7 procent (50,0 procent i augusti). Gruppen bidrog 
nedåt med 0,2 procentenheter till totalen på importmark-
naden. Elektricitet bidrog nedåt med 0,2 procentenheter 
och årstakten var minus 34,6 procent. 

Blandad månadsförändring
Producentprisindex var oförändrat mellan augusti och 
september. Prisindex för import- respektive exportmark-
naden steg medan prisindex för hemmamarknaden sjönk.

På importmarknaden bidrog främst högre priser på 
råolja till uppgången. Högre priser på metaller, övriga 
maskiner samt kemikalier och kemiska produkter bidrog 
till uppgången på exportmarknaden. Prisnedgångar på 
elektricitet och fjärrvärme var de främsta bidragen till 
nedgången på hemmamarknaden.
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Prisindex i producent- och importled
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ARBETSMARKNAD
Arbetskraftskostnader & löner
Senaste uppgift: augusti 2019
Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik

Den preliminära genomsnittliga timlönen för arbetare var 
under augusti 2019 169,90 kronor exklusive övertidstil-
lägg och 172,00 kronor inklusive övertids tillägg, vilket är 
en ökning med 2,3 respektive 2,2 procent jämfört med  
augusti 2018. Under augusti 2019 var den preliminära ge-
nomsnittliga månads lönen för tjänstemän 40 870 kronor 
exklusive rörliga tillägg och 41 580 kronor inklusive rörliga 
tillägg, vilket är en ökning i båda fallen med 2,6 procent 
jämfört med augusti 2018.

Löneutveckling inom den privata sektorn
Procentuell förändring från motsvarande månad föregående år
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Arbetskostnaden för en arbetare inom utvinning av 
mineral och tillverkningsindustrin har för augusti 2019 
beräknats till 308,47 kronor per timme, vilket ger ett ar-
betskostnadsindex på 130,5, en förändring med 3,1 procent 
jämfört med augusti 2018. Arbetskostnaden för en arbe-
tare inom den privata sektorn totalt har för augusti 2019 
beräknats till 283,54 kronor per timme och för tjänstemän 
inom den privata sektorn till 63 461 kr per månad. Detta 

ger ett arbetskostnadsindex för arbetare på 127,1, en ökning 
med 2,2 procent jämfört med augusti 2018. Motsvarande 
index för tjänstemän blir 133,5, en ökning med 2,2 procent 
jämfört med augusti 2018. 

FINANSMARKNAD
Varierande utveckling på börsen
Hösten inleddes med en uppgång på Stockholmsbör-
sen då Affärsvärldens generalindex ökade i september. 
Börskurserna hade framför allt en klar ökning i början av 
september för att sedan sjunka en aning i slutet. Under 
hela oktober har index däremot gått stadigt uppåt för att 
nå en ny årshögstanivå de avslutande dagarna av månaden. 
Sammantaget steg Affärsvärldens generalindex med drygt 
3,5 procent under oktober. 

index 1995-12-29=100
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Stockholmsbörsens generalindex, månadsgenomsnitt
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Den globala börsutvecklingen skiljer sig åt en del på 
de olika marknaderna. I USA steg Dow Jones med knappt 
0,5 procent samtidigt som Nasdaqbörsen haft mer fart och 
steg med nästan 4 procent i oktober. Frankfurtbörsens 
DAX-index ökade med 3,5 procent medan Londonbörsens 
FTSE-index haft en svagare månad och sjönk med drygt 
2 procent. I Asien steg Nikkei-index med drygt 5 procent 
medan Shanghai-index sjönk med nästan 1 procent. 

De korta räntorna fortsätter ner
Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad på –0,25 i 
slutet av oktober men meddelar att det sannolikt kom-
mer ske en höjning i december. Räntebeskedet gav ingen 
större påverkan på genomsnittsräntan för en tremånaders 
statsskuldsväxel som sjönk med 2 punkter i oktober till 
–0,43 procent.

Även den amerikanska centralbanken lämnade ett 
nytt räntebesked i slutet av månaden. Styrräntan sänktes 
ytterligare, vilket är tredje gången i följd det här året. Den 
ligger nu på 1,5–1,75 och är 25 punkter lägre än innan. 
Tremånadersräntan fortsätter nedåt och var i genomsnitt 
1,88 procent i oktober, en minskning med 16 punkter 
jämfört med september. 
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Uppåt för långräntorna
Efter en längre tid med nedåtgående trend vände de långa 
räntorna uppåt i september och uppgången fortsatte även 
i oktober. Den svenska genomsnittliga tioårsräntan steg 
med 7 punkter till –0,16 procent. De långa räntorna i USA 
steg också men i något lägre takt än de svenska. Den ame-
rikanska genomsnittliga tioårsräntan steg med 1 punkt till 
1,70 procent medan den tyska tioårsräntan steg med 12 
punkter till –0,45 procent. 

procent

Långa räntor
10-åriga statsobligationer, månadsgenomsnitt
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Svagare krona i oktober
I oktober försvagades den svenska kronan gentemot både 
euron och dollarn. En euro var 10 öre dyrare än i september 
och handlades i genomsnitt för 10,80 kronor. Den ame-
rikanska dollarn handlades i genomsnitt för 9,78 kronor, 
vilket var 6 öre dyrare är förra månaden. 

SEK

Valutakurser
Svenska kronor i förhållande till dollar och euro.
Månadsgenomsnitt
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Utlåning till hushåll och företag
Senaste uppgift: september 2019
Källa: SCB:s finansmarknadsstatistik

Minskad tillväxttakt för hushållens lån i september
I september 2019 hade hushållens lån från monetära fi-
nansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,8 procent, vilket 
innebär att tillväxttakten minskade med 0,1 procentenhet 
jämfört med augusti. 

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 4 157 miljarder 
kronor i september. Det är en ökning med 19 miljarder 
jämfört med föregående månad och 195 miljarder jämfört 
med motsvarande månad föregående år.

MFI:s utlåning
Årlig tillväxttakt, procent
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Tillväxttakten för företagens lån minskade
I september 2019 var den årliga tillväxttakten för lån till 
icke-finansiella företag 4,3 procent, en minskning med 0,8 
procentenheter jämfört med augusti. Totalt uppgick MFI:s 
utlåning till icke-finansiella företag till 2 398 miljarder 
kronor i september.
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Konjunkturindikatorer för några länder och områden
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   * Indikatorn för EU avser Euroområdet.          Källa: OECD

Sveriges ekonomi växte med 0,1 procent andra kvartalet i 
år, säsongsrensat och jämfört med kvartalet innan. Det är 
en markant dämpning jämfört med fjolåret, då tillväxten 
samma period förra året låg på 0,6 procent. Avmattningen 
av BNP-tillväxten är inget unikt för Sverige. Bilden ser 
liknande ut för EU28-länderna som hade en tillväxttakt 
på 0,2 procent under andra kvartalet i år. Det innebar en 
minskning av tillväxttakten med 0,3 procentenheter jämfört 
med samma period föregående år. Industriproduktionen i 
EU28 ökade något i augusti, jämfört med månaden innan. 
Under månaderna januari–augusti har produktionen ökat 
med 2,0 procent jämfört med samma period 2018. Den 
ledande indikatorn för EU28-länderna har sedan septem-
ber legat under 100, vilket är det historiska genomsnittet. 

Turkiets ekonomi har vuxit i en stadig takt de senaste 
åren men drabbades förra året av en finanskris. Inflationen 
steg och den turkiska valutan sjönk i värde. Det påverkade 
den turkiska ekonomin som de två sista kvartalen 2018 hade 
negativ tillväxt. Den turkiska ekonomin har återhämtat sig 
något och hade en tillväxt på 1,2 procent andra kvartalet 
2019. Industriproduktionen i Turkiet varierar på månads-
basis men har vuxit snabbare i genomsnitt än i Sverige 
och EU28-länderna. Den senaste statistiken visar på en 
nedgång med 2,7 procent i augusti, efter en uppgång på 
4,4 procent i juli. 

Indien har varit ett av länderna med den snabbaste 
BNP-tillväxten i världen de senaste åren. Tillväxttakten 
verkar dock ha dämpats något under de två första kvartalen 
2019. BNP-tillväxten låg andra kvartalet på 1,0 procent. 
För samma period förra året var tillväxten 1,3 procent. 
Utvecklingen av industriproduktionen har ändå stigit 2019.  
Ökningen var 2,2 procent perioden januari–september 
jämfört med året innan. Landets ledande indikator sjönk 
i april i år under 100-strecket och har haft en nedåtgående 
trend sedan dess. 

Sydkoreas ekonomi hade en tillväxt på 1,0 procent andra 
kvartalet i år. Det är en ökning med 0,4 procentenheter 
jämfört med samma period i fjol. Sydkoreas industripro-
duktion minskade med 2,9 procent i augusti i år jämfört 
med samma månad 2018. Landets ledande indikator visar 
också en nedåtgående trend. Indikatorn har backat de 
senaste månaderna och ligger en bit under det historiska 
genomsnittet. 

Japans ekonomi, som har vuxit relativt långsamt de 
senaste 30 åren, växte andra kvartalet i år med 0,3 procent. 
Industriproduktionen i landet har fram till och med augusti 
i år minskat med 1,3 procent jämfört med samma period 
förra året. Den ledande indikatorn visar på ett svagt läge 
och har sedan december 2018 legat under det historiska 
genomsnittet.
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Internationella ekonomiska indikatorer 

 Danmark Finland Storbr. Sverige Tyskland USA EU1) OECD

BNP2)

Förändr. föreg. kv.  % 0,9 0,5 –0,2 0,1 –0,1 0,5 0,2 0,4
Förändr. 4 kv. % 2,6 1,2 1,3 1,0 0,4 2,3 1,4 1,6
Industriproduktion3)

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

Förändr. föreg. mån. % –0,2 0,0 0,4 0,5 0,0 0,0 0,2 0,1
Förändr. 12 mån. % 0,4 1,0 1,7 1,3 0,9 1,2 1,2 1,9
Arbetslöshet5) % 5,0 6,8 3,8 7,4 3,1 3,5 6,2 5,1
Förändr. föreg. mån. procentenheter 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 –0,2 –0,1 –0,1
Förändr. 12 månad procentenheter 0,1 –0,4 –0,1 1,0 –0,3 –0,2 –0,5 –0,1
Kort ränta6) % –0,45 –0,42 0,77 –0,02 –0,42 2,13 –0,42 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter –0,02 –0,01 0,01 0,00 –0,01 –0,03 –0,01 ..
Förändr. 12 månader procentenheter –0,15 –0,10 –0,03 0,37 –0,10 –0,22 –0,10 ..
Lång ränta7) % –0,59 –0,30 0,58 –0,23 –0,59 1,70 –0,07 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter –0,01 0,05 0,09 0,13 –0,06 0,07 –0,05 ..
Förändr. 12 månader procentenheter –0,96 –0,96 –0,94 –0,83 –0,96 –1,30 –1,24 ..
1) EU28 men för kort och lång ränta avses euroområdet    2) Andra kvartalet     3) OECD juli, USA september, övriga augusti    4) Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP) för EU-länderna. OECD och 
Storbritannien augusti, övriga september     5) Storbritannien juni, USA september, övriga augusti    6) Korta räntor avser 3-månaders interbankräntor enligt statistik från Eurostat. September    7) Sep-
tember Källa: OECD, Eurostat

Konsumentprisutveckling

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

EU sep 114,5 0,2  1,2
Danmark sep 108,8 –0,2  0,4
Finland sep 114,3 0,0  1,0
Italien sep 112,1 1,4  0,2
Spanien sep 110,9 0,4  0,2
Storbritannien aug 121,2 0,4  1,7
Sverige sep 111,4 0,5  1,3
Tyskland sep 114,6 0,0  0,9
Norge sep 120,5 0,5  1,4
USA sep 114,8 0,0  1,2
Japan sep 105,6 0,1  0,2
OECD aug 118,8 0,1 1,9

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

EU-barometern
EU-kommissionens konjunkturbarometer sjönk med 0,9 
enheter i oktober både för EU och för euroområdet. Indi-
katorerna landade på 99,0 respektive 100,8, vilket innebär 
att indikatorn för EU-området ligger något under det his-
toriska genomsnittet. Indikatorerna för detaljhandeln och 
tjänstesektorn sjönk för både EU och euroområdet. Även 
indikatorn för industrin sjönk för euroområdet medan 
industriindikatorn i EU-området var oförändrad. Utveck-
lingen såg olika ut bland de stora ekonomierna. Tyskland 
och Frankrike noterade mindre nedgångar, medan Spanien 
noterade en större nedgång på 3,0 enheter. Indikatorn för 
Storbritannien steg med 1,9 enheter, men ligger fortfarande 
en bra bit under det historiska genomsnittet.  

Inflation
Enligt HIKP (harmoniserat konsumentprisindex) låg 
inflationstakten för EU28-länderna i september på 1,2 
procent. Det var en minskning med 0,2 procentenheter 
jämfört med augusti. Europiska centralbanken (ECB) har 
ett inflationsmål på strax under 2,0 procent. Inflationen låg 
över ECB:s mål under flera månader 2018 men i november 
föll inflationen tillbaka under målet. Även om EU28-
länderna ligger hyfsat nära inflationsmålet så är skillnaden 
på inflationsutvecklingen i de olika medlemsländerna stor. 
Prisutvecklingen i Italien och Spanien ligger tillexempel 
långt under kontinentens gemensamma inflation.

Av de nordiska länderna kan man se att Norge hade 
den högsta inflationstakten på 1,4 procent i september. 
Sverige hade en inflationstakt enligt HIKP på 1,3 procent. 
För Danmark ser bilden annorlunda ut, inflationstakten 
sjönk något i september och ligger på relativt låga 0,4 
procent. Även i Finland sjönk inflationstakten som låg på 

1,0 procent i september.
Prisförändringen i 

USA ligger i linje med 
EU28, då inflationen 
i september uppgick 
till 1,2 procent. Japans 
ekonomi tampas fort-
satt med långsamt 
stigande priser, infla-
tionen i landet var 0,2 
procent i september.
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Lägre tillväxt i år enligt IMF
I mitten av oktober publicerade internationella valutafon-
den (IMF) en ny prognos för världsekonomin. Prognosen 
för den globala tillväxten 2019 har nedreviderats sedan 
vårens prognos. Världsekonomin väntas nu växa med 3,0 
procent i år, vilket kan jämföras med 3,3 procent i april. 
Detta är den lägsta BNP-tillväxten sedan 2008–2009 men 
tillväxttakten väntas ta fart igen 2020. Prognosen pekar då 
mot en tillväxt på 3,4 procent, jämfört med 3,6 procent i 
aprilprognosen. Bakom inbromsningen ligger bland annat 
en märkbar avmattning av industriproduktionen och en 
dämpad handel.

Svagare tillväxt för Europa
Inom euroområdet ser läget betydligt svagare ut än tidigare 
år. Mindre varulager, som tyder på en svag industriproduk-
tion, och lägre tillväxt i utländsk efterfrågan har under en 
tid dämpat BNP-tillväxten. Tillväxtprognosen för 2019 har 
sänkts för flera länder sedan aprilprognosen. Tyskland har 
nedreviderats med 0,3 procentenheter och Frankrikes och 
Italiens prognoser är nu 0,1 procentenheter lägre i oktober 
än i april. Prognosen för tillväxten i Spanien har däremot 
reviderats upp med 0,1 procentenheter. 

Den del av Europa som benämns som ”emerging and 
developing” har reviderats upp med 1,0 procentenhe-
ter jämfört med april och tillväxtprognosen ligger nu på 
1,8 procent. Upprevideringen beror främst på en mindre 
nedgång än väntat i Turkiet. Det är även flera länder i 
Central- och Östeuropa, bland andra Ungern och Polen, 
som upplever en stadig tillväxt till följd av ökad inhemsk 
efterfrågan och stigande löner.  

BNP enligt World  Economic Outlook

 Volymförändring i % från föregående år
 Prognos okt 2019 Diff. från progn
  apr 2019
 2018 2019 2020 2019 2020

Hela världen 3,6 3,0 3,4 –0,3 –0,2
Utvecklade ekonomier 2,3 1,7 1,7 –0,1 0,0
  USA 2,9 2,4 2,1 0,1 0,2
  Euroområdet 1,9 1,2 1,4 –0,1 –0,1
      Tyskland 1,5 0,5 1,2 –0,3 –0,2
      Frankrike 1,7 1,2 1,3 –0,1 –0,1
      Italien 0,9 0,0 0,5 –0,1 –0,4
      Spanien 2,6 2,2 1,8 0,1 –0,1
  Japan 0,8 0,9 0,5 –0,1 0,0
  Storbritannien 1,4 1,2 1,4 0,0 0,0
  Kanada 1,9 1,5 1,8 0,0 –0,1
Tillväxtekonomier 4,5 3,9 4,6 –0,5 –0,2
      Ryssland 2,3 1,1 1,9 –0,5 0,2
      Kina 6,6 6,1 5,8 –0,2 –0,3
      Indien 6,8 6,1 7,0 –1,2 –0,5
      Brasilien 1,1 0,9 2,0 –1,2 –0,5
Källa: IMF

Världsekonomin tar nya tag 2020
Enligt oktoberprognosen för 2019 väntas världens tillväx-
tekonomier växa med 3,9 procent, vilket är en betydande 
nedgång jämfört med de två senaste åren. De utvecklade 
ekonomierna väntas växa med 1,7 procent, vilket också är 
mindre än de senaste åren. IMF räknar däremot med en 
viss återhämtning 2020, framför allt för tillväxtekonomierna 
där tillväxttakten väntas bli 4,6 procent. Ryssland, Indien 
och Brasilien väntas bland andra växla upp farten igen. 
För den systemekonomiska gruppen bestående av USA, 
euroområdet, Kina och Japan, som står för ungefär häften 
av världens BNP, väntas tillväxttakten däremot minska 2020. 

Osäker framtid med negativ riskbild 
Riskbilden kring prognosen är mestadels negativ då det 
finns flera faktorer som skulle kunna ha en ogynnsam 
inverkan på tillväxten på sikt. Bland annat skulle en upp-
trappning av handelskonflikten mellan USA och Kina eller 
en avtalslös Brexit kunna försvaga tillväxten. 

Finanspolitiken kan komma att spela en större roll 
framöver, särskilt där det finns litet utrymme att lätta på 
penningpolitiken. Med tanke på den osäkra framtiden är 
det viktigt för alla ekonomier att stärka motståndskraften 
och hantera de ekonomiska riskerna som världen står 
inför på medellång sikt. Prioriteringen är bland annat att 
fokusera på åtgärder som ökar potentiell produktion och 
att göra tillväxten mer inkluderande, enligt IMF.  

BNP
Procentuell volymförändring, prognos för 2019 och 2020
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Svensk ekonomi bromsar in
Tillväxtprognosen har även reviderats ner för Sverige. BNP 
väntas växa med 0,9 procent 2019 enligt oktoberprognosen, 
vilket kan jämföras med 1,2 procent enligt vårprognosen. 
2020 väntas den svenska BNP-tillväxten däremot växla 
upp till 1,5 procent för att sedan öka takten ytterligare 
kommande år. 
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SVENSKA EKONOMISKA INDIKATORER
  Förändring i procent från
 Enhet Basår Senaste  föreg. månad/ samma månad/
   uppgift  period period föreg. år

Ekonomi, allmänt
BNP volym 2015=100 2 kv 108,6 1) 0,1 1) 1,0
Fast bruttoinvestering volym 2015=100 2 kv 113,6 1) –1,0 1) –2,0
Hushållens konsumtion volym 2015=100 2 kv 106,7 1) 1,1 1) 0,5
Lägenheter, påbörjade, nya 1 000-tal  2 kv 13,4    –6
   1–2 kv 24,7    –12
Näringslivet
Näringslivets produktion volym 2015=100 aug 104,1  1 1) 3
   jan–aug 110,2    2
Industriproduktion volym 2015=100 aug 97,4  0 1) 3
   jan–aug 110,2    2
Industrins orderingång volym 2015=100 aug 95,1  –2 1) –1
   jan–aug 105,0    –1
Industrins kapacitetsutnyttjande %  2 kv 90,8 1) 0,0 1)2) 0,0 2)

Industrins investeringar mdr kr  2 kv ..    ..
Tjänsteproduktion volym 2015=100 aug 108,8  1  3
   jan–aug 110,4    2
Utrikeshandel
Varuexport mdr kr  sep 127,8  –1 1) 4
   jan–sep 1 132,6    7
Varuimport mdr kr  sep 125,8  0 1) 4
   jan–sep 1 111,4    2
Handelsnetto mdr kr  sep 2,0
   jan–sep 21,2
Bytesbalans mdr kr  2 kv 37,0
   1–2 kv 96,1
Konsumtion
Detaljhandelns försäljning volym 2015=100 sep 110,1 1) 0,3 1) 2,6
   jan–sep     2,4
Hushållens konsumtionsindikator volym 2010=100 aug 120,5 1) 0,8 1) 2,9
   jan–aug     0,9
Personbilsregistreringar, nya st  sep 27 728    39
   jan–sep 256 977    –12
Consumer Confidence Indicator 3)  medelv=100 okt 92,7 4) 90,1 4) 97,5 4)

Priser
Konsumentprisindex  1980=100 sep 336,0  0,5  1,5
Konsumentprisindex, fast ränta  1987=100 sep 219,7  0,5  1,3
Producentprisindex  2015=100 sep 114,1  0,0  0,3
Exportprisindex  2015=100 sep 115,8  0,3  0,0
Importprisindex  2015=100 sep 115,6  1,6  –1,4
Prisindex för inhemsk tillgång  2015=100 sep 114,1  0,6  –0,5
Hemmamarknadsprisindex  2015=100 sep 112,4  –0,3  0,5

Arbetsmarknad, löner
Sysselsatta 15–74 år 1 000-tal  sep ..    ..
Arbetslösa 15–74 år 1 000-tal  sep ..    ..
därav heltidsstuderande 1 000-tal  sep ..    ..
Arbetade timmar 10 000-tal  sep ..    ..
Lediga platser, nyanmälda 1 000-tal  sep 93    4,1
Arbetskostnadsindex, industriarbetare  2008 jan=100 aug 130,5    3,1
Timlön, industriarbetare kr  aug 186,2    3,0

Finansmarknad
Utlåning till hushåll 5) mdr kr  sep 4 157    4,8
Utlåning till icke-finansiella företag 5) mdr kr  sep 2 398    4,3
Lång ränta, 10-åriga statsobligationer %  okt –0,16  0,07 2) –0,83 2)

Kort ränta, 3-mån statsskuldväxlar %  okt –0,43  –0,02 2) 0,27 2)

Statsskuldens månadsförändring mdr kr  sep –1,8
Valutakurs, TCW-index 18 nov 1992=100 31 okt 146,8  0,2  3,9
1) Säsongrensade tal 2) Procentenheter 3) Hushållens syn på den egna och den svenska ekonomin 4) Index för resp period 5) Från monetära finansinstitut

Utges av Statistiska centralbyrån, avd för nationalräkenskaper,
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
Tfn 010-479 40 00 Copyright SCB. Citera gärna, men uppge källa.
Ansvarig utgivare: Elisabeth Hopkins
Redaktör: Johannes Holmberg ISSN 1653-9435 
Layout: Monica Andersson URN:NBN:SE:SCB-2019-A06TI1910_pdf (pdf)


