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Sysselsatta i åldern 15–74 år
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KonjunKturläget
Högkonjunkturen består
Den ekonomiska korttidsstatistiken som publicerades i 
april visade att det fortsatt råder ett starkt konjunkturläge. 
I synnerhet gav arbetsmarknadsstatistiken en positiv bild 
av läget där siffrorna avseende mars var mycket starka 
med fortsatt ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. 
Det indikerar att det har skett en tydlig förbättring under 
första kvartalet i år efter en liten avmattning under fjolåret.  

Produktionen inom näringslivet har en fortsatt uppåt-
gående trend även om produktionsvolymerna minskade 
något i februari. Främst var det en nedgång för tjänste-
produktionen som drog ner. Den långsiktiga trenden är 
dock fortsatt positiv för både industrin, byggbranschen och 
tjänstesektorn. Industrins orderingång steg rejält i februari 
och både produktion och orderingång är på den högsta 
nivån sedan 2010–2011 enligt trendskattningen. 

Industrins produktion och orderingång
Index 2010=100, trendskattning
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Tendensundersökningarna visar för närvarande mycket 
starka siffror. I konjunkturbarometern för april noterades 
”all time high” för stämningsläget inom tillverkningsin-
dustrin. Överlag kan läget beskrivas som klart starkare än 
normalt för både hushåll och företag och inom de flesta 
branscher råder högkonjunktur. Bilden som ges av exem-
pelvis inköpschefsindex är liknande med indexnivåer klart 
över det normala för både industrin och tjänstesektorn. 

Stark sysselsättningsutveckling
Arbetskraftsundersökningarna för mars visade på en fortsatt 
ökning av sysselsättningen samtidigt som arbetslösheten 
minskade. Jämfört med första kvartalet i fjol har antalet 
sysselsatta ökat med 113 000 personer. Även sysselsätt-
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ningsgraden fortsätter uppåt och ligger på historiskt höga 
nivåer. Enligt säsongrensade och utjämnade data var 67,6 
procent av den svenska befolkningen i åldern 15–74 år 
sysselsatta första kvartalet. 

En stor del av de som inte räknas till de sysselsatta i 
åldersgruppen 15–19 år utgörs dock av studerande sam-
tidigt som en stor del i gruppen 65–74 år är pensionärer. 
Eurostat publicerade nyligen en sammanställning av sys-
selsättningsgraden i åldern 20–64 år i samtliga EU-länder 
2016 och där hade Sverige den högsta sysselsättningsgra-
den av samtliga länder med 81,2 procent. Totalt i EU låg 
sysselsättningsgraden på 71,1 procent.

Sysselsättningsgrad
Andel av befolkningen, ålder 20–64 år
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Den svenska arbetslösheten visade tecken på att plana 
ut under fjolåret men efter en markant minskning i mars 
är nu trenden åter tydligt nedåtgående. Säsongrensat och 
utjämnat ligger den relativa arbetslösheten, mätt som 
andel av arbetskraften, på 6,6 procent vilket är den lägsta 
sedan hösten 2008. Trots att trenden är klart positiv är det 
dock en bit kvar till tätpositionen inom EU. Nästan hälf-
ten av unionens 28 medlemsländer har i dagsläget lägre 
arbetslöshet än Sverige. Lägst är arbetslösheten i Tjeckien 
och Tyskland där mindre än 4 procent av arbetskraften 
är arbetslös. Regeringen har som mål att Sverige ska ha 
EU:s lägsta arbetslöshet 2020 men faktum är att Sverige 
inte närmat sig toppen av EU:s arbetslöshetstabell över-
huvudtaget de senaste fem åren.

Historiskt starkt stämningsläge inom industriföre-
tagen 
Konjunkturbarometern i april visar att stämningsläget är 
mycket positivt i det svenska näringslivet. Barometerin-
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dikatorn lyfte med 4 enheter till 112,8 vilket är betydligt 
starkare än normalt. Framförallt var det en kraftig upp-
gång för industriföretagen som låg bakom förbättringen. 
Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin ligger nu 
på den högsta nivån sedan de månadsvisa mätningarna 
startade 1996. Särskilt synen på orderstockarna är klart 
mer positiv än vanligt.

De övriga branscherna inom näringslivet föll tillbaka 
något men för såväl byggbranschen, detaljhandeln som 
de privata tjänstenäringarna är konfidensindikatorerna 
fortsatt över det historiska genomsnittet. Hushållen blev 
däremot något mer positiva den senaste månaden och 
både makroindex, bedömningen över Sveriges ekonomi, 
och mikroindex, hushållens bedömning över den egna 
ekonomin, steg.

Barometerindikatorn och konfidensindikatorn
tillverkningsindustrin
Säsongrensade värden, historiskt genomsnitt=100
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Tillverkningsindustri

Barometerindikatorn

räntebanan justerades
Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad på –0,50 
procent vid sitt penningpolitiska möte i april. Direktionen 
beslutade däremot om en liten förskjutning av räntebanan 
så att en första höjning av räntan flyttades från början av 
nästa år till mitten av 2018. Dessutom utökades stödköpen 
av statsobligationer med 15 miljarder. Motivet bakom 
beslutet är att Riksbanken nu bedömer att det kommer 
att ta längre tid att varaktigt nå upp till inflationsmålet 
på 2 procent.

I februari var inflationstakten enligt måttet KPI med 
fast ränta uppe och tangerade tvåprocentsgränsen. I mars 
kom dock en tillbakagång då inflationstakten backade med 
0,5 procentenheter. Det var främst en effekt av att den 
genomsnittliga prisnivån var oförändrad mellan februari 
och mars. Under samma period i fjol steg priserna med 
ungefär 0,5 procent.

Även i euroländerna sjönk inflationen i mars efter att 
ha haft en uppåtgående trend dessförinnan. I Tyskland 
var nedgången 0,7 procentenheter och i Nederländerna 
hela 1,1 procentenheter. Den europeiska centralbanken, 
ECB, beslutade i slutet av april att behålla sin expansiva 
penningpolitik med en styrränta på 0,0 procent ett tag till.    

IMF räknar med ökad tillväxt
Internationella valutafonden, IMF, presenterade under 
månaden en ny prognos över världsekonomin. Denna 
visar att konjunkturen är på uppgång och IMF bedömer 
att den globala tillväxten tilltar något kommande år. BNP-
tillväxten i världsekonomin stannade preliminärt på 3,1 
procent 2016, vilket var det svagaste året efter finanskrisen. 
I år väntas tillväxten uppgå till 3,5 procent och nästa år 3,6 
procent. Bedömningen är i stort sett oförändrad jämfört 
med IMF:s januariprognos.

På den positiva sidan bidrar starkare global efterfrågan, 
stigande inflation samt positiva finansmarknader. IMF 
konstaterar dock att det kvarstår betydande risker, främst 
på nedåtsidan. Det råder strukturella problem med låg 
produktivitet och ojämn inkomstfördelning i många länder 
samtidigt som en ökad protektionism kan innebära att 
världshandeln dämpas vilket sänker den globala tillväxten.  

USA beräknas få något högre tillväxt i år medan euro-
länderna växer i samma takt som i fjol. Den amerikanska 
tillväxten väntas bli 2,3 procent medan prognosen visar 
en tillväxt på 1,7 procent i euroområdet. En fortsatt ned-
växling av den kinesiska ekonomin väntas men det rör sig 
om relativt små steg. I år förväntas en BNP-tillväxt i Kina 
på 6,6 procent och nästa år 6,2 procent. För svensk del 
räknar IMF med att BNP-tillväxten i år blir 2,7 procent, 
några tiondelar lägre än 2016.   

BNP-utveckling
Årlig procentuell förändring (prognos 2017–2022)
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Måttlig amerikansk tillväxt första kvartalet
Ett antal länder har publicerat preliminära beräkningar 
av BNP för årets första kvartal. I USA mattades tillväxten 
något då ekonomin endast växte med 0,7 procent jämfört 
med föregående kvartal, säsongsrensat och uppräknat till 
årstakt. Det motsvarar en tillväxt på knappt 0,2 procent 
i kvartalstakt. Det var betydligt lägre än fjärde kvartalet 
då tillväxttakten låg på 2,1 procent i årstakt. Just första 
kvartalet har de senaste åren varit relativt svagt i USA och 
marknadsförväntningarna var inställda på en liten avmatt-
ning. Nu blev den något större än väntat.
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BNP-tillväxt USA
Procentuell förändring jämfört med föregående kvartal,
säsongrensat och uppräknat till årstakt
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Frankrike har också publicerat preliminära BNP-siffror 
för första kvartalet. Dessa indikerade en fortsatt beskedlig 
tillväxt i ekonomin med en BNP-uppgång på 0,3 procent 
jämfört kvartalet innan, säsongrensat. Det var precis i linje 
med den genomsnittliga kvartalstillväxten de senaste två 
åren. I början av maj hålls den slutliga omgången i det 
franska presidentvalet och oavsett om det blir Macron eller 
Le Pen som vinner kommer den blivande presidenten att 
ställas inför en tuff utmaning när det gäller att få fart på 
ekonomin och sänka arbetslösheten.  

InduStrI
Statistiken avseende industriproduktionen uppvisar må-
nadsvisa fluktuationer men trots den omväxlande utveck-
lingen pekar trenden uppåt sedan augusti i fjol. Efter en 
relativt kraftig uppgång i januari på månadsbasis ökade 
produktionen endast marginellt i februari.

Även orderingången vände upp i februari efter att in-
flödet av nya order sjunkit de två föregående månaderna. 
Den snabba ökningen i februari bidrog till att stärka den 
positiva trenden för det senaste halvåret. Både export-
marknaden och hemmamarknaden visar upp en liknade 
bild. Efter att exportorderingången minskat tre månader 
i rad vände utvecklingen kraftigt uppåt i februari. Samti-
digt ökade inflödet av order från hemmamarknaden efter 
nedgången månaden innan.

Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer ser 
den uppåtgående trenden för industrin ut att fortsätta även 
i inledningen av andra kvartalet. I april steg tillverkningsin-
dustrins konfidensindikator med hela 11,3 enheter till 123,2, 
den högsta noteringen sedan 1996. Bakom uppgången 
återfinns framförallt företagens samlade nulägesbedöm-
ning av orderstockarnas storlek som ökat kraftigt från i 
mars. Orderstocksomdömet är det mest positiva sedan 
de månatliga mätningarna startade 1996. Även produk-
tionsplanerna för de kommande tre månaderna ligger på 
en nivå klart högre än normalt.

Industrins produktionsvolym
Senaste uppgift: februari 2017

Källa: SCB:s industriproduktionsindex

Svag produktionsökning
Efter en stor uppgång i januari ökade produktionen inom 
industrin endast marginellt i februari. Säsongrensat och 
jämfört med januari steg industriproduktionen med 0,2 
procent.

Branschaggregatet för kemisk industri och läkeme-
delsindustri ökade produktionen med 5 procent i februari. 
Även trävaruindustrin växlade upp, då produktionen steg 
med närmare 4 procent jämfört med januari. De två senaste 
åren har produktionsvolymerna inom trävaruindustrin 
stigit markant men de senaste månaderna har uppgången 
planat ut något. Ökningen i februari innebar dock att den 
uppåtgående trenden tog ny fart. 

index 2010=100

Industriproduktionsindex
Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
glidande medelvärde
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Motorfordonsindustrin ökade på nytt i februari och 
förstärkte den positiva trend som varat på sistone. Upp-
gången var dock ännu starkare i januari. Branscherna 
stål- och metallverk samt industrin för elapparatur stod 
däremot för kraftiga minskningar i februari.

Ökning senaste tremånadersperioden
Den senaste tremånadersperioden, december till februari, 
steg produktionen med 1,6 procent säsongrensat och 
jämfört med föregående tremånadersperiod. Motorfor-
donsindustrin noterade en produktionsökning med när-
mare 10 procent på tremånadersbasis. Även industrin för 
elapparatur ökade starkt trots nedgången i februari.

Den kemiska industrin minskade produktionen under 
tremånadersperioden trots ökningen i februari. Störst 
nedgång stod dock elektronikindustrin för. 
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Industriproduktion
 Förändring i procent
 feb 17/ dec 16–feb 17/  feb 17/  jan–feb 17/
 jan 17 sep–nov 16 feb 16 jan–feb 16

Hela industrin 0 2 4 4
Trävaruindustri, ej möbler 4 0 9 7
Massa och papper 0 –1 3 4
Grafisk industri 2 0 3 0
Kemisk industri o läkem. 5 –5 19 9
Stål- och metallverk –7 –3 –5 0
Metallvaruindustri 2 4 4 1
Elektronikindustri 0 –13 –4 –3
Maskinindustri 1 0 –4 –4
Industri för motorfordon 3 10 14 13

Stark årstillväxt
Jämfört med februari i fjol var ökningen relativt stark. Pro-
duktionen inom den totala industrin steg med 4,1 procent, 
kalenderkorrigerat. Det var i stort sett samma årstillväxt 
som noterades i januari och ger en indikation på att året 
har inletts starkt.

Många branscher noterar uppgångar på årsbasis, även 
om det långt ifrån är alla som ökat produktionen. Kemi- 
och läkemedelsindustrin som ökat med 19 procent och 
motorfordonsindustrin som ökat med 14 procent är de 
som utmärker sig mest, men även trävaruindustrin noterar 
en betydande uppgång.

Ackumulerat under årets två första månader var den 
totala industriproduktionen 4,2 procent högre än motsva-
rande period 2016, efter kalenderkorrigering. 

Industrins orderingång
Senaste uppgift: februari 2017

Källa: SCB:s orderingång och omsättningsstatistik

Anton Hammarstedt

Stark orderingång från exportmarknaden
Industrins orderingång ökade kraftigt i februari, både 
jämfört med januari och jämfört med februari föregående 
år. Orderingången ökade med 7,9 procent jämfört med 
januari i säsongrensade siffror medan ökningen var 12,0 
procent jämfört med februari 2016 i kalenderkorrigerade 
siffror. Detta får ses som synnerligen starkt efter en något 
blygsam utveckling under sista kvartalet 2016. Senast den 
totala orderingången ökade så mycket på årsbasis som 
den gjorde under februari var i november 2015, då den 
ökade med 17 procent. Det var samtidigt den starkaste 
månadsförändringen sedan november 2015.

Stor uppgång för annan transportmedelsindustri
Liksom i november 2015 var det ännu en gång branschen 
annan transportmedelsindustri som stod för den största 
förändringen, denna gång med en ökning på 183,4 procent. 
Branschen kännetecknas av en oregelbunden orderingång 
där enskilda månader kan ha stora uppgångar respektive 
nedgångar. Som vanligt i denna bransch var det export-
marknaden som stod för ökningen.  

Överlag rapporterade dock de flesta branscher hög 
orderingång i februari. Sex av de publicerade branscherna 

och aggregaten rapporterade lägre orderingång än föregå-
ende månad i säsongrensade siffror, medan övriga ökade. 

Starkare exportefterfrågan
Den marknad som ökade mest var exportmarknaden, 
som steg med 9,3 procent jämfört med januari och med 
17,6 procent jämfört med februari 2016. Inhemska order 
ökade också både på månadsbasis och årsbasis. Även den 
ackumulerade årsutvecklingen visade en stark utveckling 
för exporten; under januari–februari 2017 har industrifö-
retagen mottagit 9,1 procent större ordrar från utlandet än 
motsvarande period 2016.

index 2010=100

Industrins orderingång
Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
glidande medelvärde. Fasta priser
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Bland huvudgrupperna noterade en majoritet av dessa 
uppgångar i februari. Endast inom industrin för energire-
laterade insatsvaror minskade orderingången. Den enda 
bransch med verksamhet i Sverige som ingår i industrin 
för energirelaterade insatsvaror är industrin för petrole-
umprodukter.

Överensstämmelse med konjunkturbarometern
Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer visade under 
februari en ökande orderingång inom tillverkningsindu-
strin, och utvecklingen beskrevs som starkare än normalt. 
Det får anses stämma väl överens med SCB:s siffror. De 
branscher som enligt konjunkturbarometern visade störst 
ökning var motorfordonsindustrin, elektronikindustrin och 
sågverk. Dessa branscher visade betydande uppgångar 
även i SCB:s statistik.

orderingång och omsättning
  Förändring i procent

 feb 17/ feb 17/ jan–feb 17/
  jan 17 feb 16  jan–feb 16

orderingång
Hemmamarknad 4 5 2
Exportmarknad 9 18 9
Totalt 8 12 6

omsättning
Hemmamarknad –1 1 4
Exportmarknad 1 4 3
Totalt 0 3 3
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Svagt minskad orderingång 2016
I och med publiceringen av februari 2017 ligger nu hela 
fjärde kvartalet 2016 utanför undersökningens reviderings-
period. Uppgiftslämnare kan revidera uppgifter för de två 
föregående månaderna varje gång de lämnar uppgifter för 
en ny månad. Med facit i hand kan det således vara pas-
sande att säga något om utfallet för helåret 2016. Alla jäm-
förelser nedan grundar sig på kalenderkorrigerade siffror.

Totalt sett minskade industrins orderingång med 0,2 
procent under helåret 2016 jämfört med helåret 2015. 
Denna minskning härrörde från tillverkningsindustrin 
då gruv- och mineralutvinningsindustrin ökade med 8,8 
procent. Tillverkningsindustrin minskade däremot med 0,4 
procent. Den bransch där orderingången sjönk mest var 
annan transportmedelsindustri som minskade med 47,3 
procent under helåret 2016, detta på grund av en ovanligt 
stor order på exportmarknaden i september 2015. Den 
bransch som rapporterade störst ökning av orderingången 
var industrin för stål- och metallverk som ökade med 14,3 
procent jämfört med 2015.

Hemmamarknaden ökade med 0,7 procent sett till 
industrin som helhet, med störst ökning inom industrin 
för stål- och metallverk som ökade med 11,4 procent.

Exportmarknaden minskade med 1 procent, återigen på 
grund av annan transportmedelsindustri. Även på export-
marknaden uppvisade industrin för stål- och metallverk 
den största ökningen, här med 15,5 procent.

utrIKeSHandel
Fortsatt handelsunderskott i mars
Utrikeshandeln med varor fortsatte att uppvisa ett under-
skott i mars. Handelsunderskottet låg denna gång på 0,8 
miljarder kronor, vilket var marginellt lägre än i februari. 
Ett handelsunderskott noteras därmed totalt sett för första 
kvartalet 2017. Under det senaste året har månadsvisa han-
delsunderskott blivit mer frekventa, jämfört med tidigare år. 

Mätt i årstakt ökade både varuexporten och varuim-
porten i mars. Värdeutvecklingen för importen var dock 
starkare än värdeutvecklingen för exporten i mars. Export- 
och importpriserna har sjunkit något under årets första tre 
månader efter att de stigit rejält under slutet av fjolåret.

Tendensundersökningar såsom KI:s konjunkturbarome-
ter indikerar att industriföretagen ser ljust på orderingången 
från exportmarknaden. Enligt konjunkturbarometern tror 
även företagen på ökade försäljningspriser på export-
marknaden.

Varuexport, varuområden

  Värde mkr  Andel Förändr
Varuområde 2017  2016 % 17/16
 jan–feb  jan–feb  %

Skogsvaror 21 385 20 228 10,5 6

- Trävaror 4 476 4 218 2,2 6

- Papper 12 709 12 002 6,2 6

Mineralvaror 21 595 17 154 10,6 26

- Järnmalm 3 115 1 672 1,5 86

- Järn och stål 9 423 8 411 4,6 12

Kemivaror 28 146 25 063 13,8 12

- Läkemedel 12 414 10 560 6,1 18

Energivaror 15 670 9 694 7,7 62

Verkstadsvaror 88 818 83 899 43,7 6

- Maskiner 29 131 27 848 14,3 5

- Elektrovaror 20 545 20 385 10,1 1

- Vägfordon 27 863 24 208 13,7 15

Övriga varor 27 839 25 737 13,7 8

- Livsmedel 12 775 11 831 6,3 8

totalt 203 454 181 775 100,0 12

Varuimport, varuområden
  Värde mkr  Andel Förändr
Varuområde 2017  2016 % 17/16
 jan–feb  jan–feb  %

Skogsvaror 5 800 5 363 2,9 8

Mineralvaror 16 138 12 831 7,9 26

- Järn och stål 7 296 5 478 3,6 33

Kemivaror 24 721 23 600 12,2 5

- Läkemedel 6 317 6 023 3,1 5

Energivaror 20 737 12 940 10,2 60

- Råolja 10 411 6 015 5,1 73

- Oljeprodukter 8 638 5 156 4,3 68

Verkstadsvaror 88 585 81 595 43,6 9

- Maskiner 19 973 19 032 9,8 5

- Elektrovaror 30 371 28 331 14,9 7

- Vägfordon 25 040 21 913 12,3 14

- Instrument, optiska varor 4 942 4 694 2,4 5

Övriga varor 47 238 44 747 23,2 6

- Livsmedel 22 484 21 071 11,1 7

totalt 203 220 181 075 100,0 12

Handelsnetto
Senaste uppgift: mars 2017

Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik

Handelsnettot –0,8 miljarder kronor i mars
Utrikeshandeln med varor gav ett underskott på 0,8 miljar-
der kronor under mars 2017 enligt preliminära beräkningar. 
För mars 2016 var det ett överskott på 1,8 miljarder kronor.

Varuexportens värde under mars uppgick till 119,2 
miljarder kronor och varuimporten till 120,0 miljarder. 
Varuexporten har därmed ökat i värde med 15 procent, 
medan varuimporten har ökat i värde med 18 procent 
jämfört med mars 2016. Handeln med länder utanför EU 
gav ett överskott på 16,2 miljarder kronor medan EU-
handeln gav ett underskott på 17,0 miljarder.
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Export och import av varor samt handelsnetto
Säsongrensade månadsvärden i löpande priser. Trend.
Miljarder kronor
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Antalet vardagar i mars 2017 var två mer jämfört med 
mars 2016. Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot 
ett underskott på 1,7 miljarder kronor för mars 2017 och 
ett underskott på 1,5 miljarder kronor för februari 2017. 
För januari 2017 var motsvarande värde ett underskott på 
1,1 miljarder kronor.

miljarder kronor

Sveriges handelsnetto
Ackumulerade månadsvärden från årets början.
Miljarder kronor. Löpande priser
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Under den senaste tremånadersperioden har värdet för 
varuexporten ökat med 13 procent, medan varuimporten 
ökat med 14 procent jämfört med motsvarande period för 
ett år sedan. Varuexportvärdet under denna period uppgick 
till 322,6 miljarder kronor och varuimportvärdet till 323,3 
miljarder. Handelsnettot för januari 2017–mars 2017 gav 
därmed ett underskott på 0,7 miljarder kronor. För mot-
svarande månader ett år tidigare noterades ett överskott 
på 2,4 miljarder kronor.

Handel, KonSuMtIon 
ocH tjänSter

Total detaljhandel
Senaste uppgift: mars 2017

Källa: SCB:s o HUI:s detaljhandelsindex

Marginell försäljningsminskning i mars
I mars minskade försäljningen i detaljhandeln med 0,4 
procent jämfört med föregående månad. Den sjunkande 
försäljningen i mars kommer efter två månader av tillväxt, 
även om endast en svag ökning noterades i februari. 

Sett i ett något längre perspektiv var försäljningen 
0,1 procent högre under första kvartalet i år än närmast 
föregående kvartal, säsongrensat. Försäljningen på tre 
månaders sikt vänder därmed upp men är klart lägre än i 
januari och merparten av månaderna i fjol. Att tillväxten 
har bromsat in och att tremånaderstillväxten under vissa 
perioder förra året var negativ kan vara ett tecken på att 
detaljhandeln är på väg in i en period av ryckigare tillväxt 
än under 2015, då utvecklingen var expansiv.

index 2010=100

Total försäljningsvolym inom detaljhandeln
Säsongrensade månadsdata
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Minskning för sällanköpshandeln
Dagligvaruhandeln har haft en svag början på året. Efter 
att ha minskat något i december ökade den måttligt i 
januari för att sedan minska med 0,2 procent vardera un-
der februari och mars i år, säsongrensat och jämfört med 
månaden innan. 

Sällanköpshandeln började däremot året starkt och 
ökade under både januari och februari för att sedan minska 
med 1,0 procent i mars, säsongrensat och jämfört med 
föregående månad. 

något lägre tillväxt i årstakt
Försäljningen i den totala detaljhandeln var 1,9 procent 
högre i mars än samma månad året före, kalenderkorrigerat 
och mätt i fasta priser. Det var något lägre än tillväxttakten 
i januari och februari men tyder ändå på att det råder en 
fortsatt god konsumtionsvilja hos hushållen. Som jämfö-
relse kan den genomsnittliga utvecklingstakten för fjolåret 
nämnas, som låg strax under 3 procent. Tillväxttakten året 
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innan dess är även värt och nämnas då tillväxten låg på 
drygt 5 procent. 

Försäljningen inom sällanköpshandeln var 2,4 procent 
högre medan dagligvaruhandeln ökade med 0,2 procent, 
jämfört med mars i fjol. Det bör dock noteras att påsken 
ägde rum i april i år medan påsken firades i mars förra 
året. Att påsken ligger i jämförelseperioden, innebär att 
siffrorna för mars i år bör tolkas med viss försiktighet 
eftersom dagligvaruhandeln ofta ökar under påskfirandet. 

index 2010=100

Försäljningsvolym inom detaljhandeln
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Det var en spretig utveckling i mars bland de olika 
branscherna inom sällanköpshandel. Lika många branscher 
ökade sin försäljning som minskade densamma jämfört 
med mars i fjol. Störst ökning skedde inom branschen 
för järn, bygg och VVS som ökade med nästan 9 procent 
i mars, jämfört med i fjol. Även heminredning uppvisade 
en stark försäljning som steg med nästan 8 procent. Mest 
backade sport- och fritidshandeln som minskade med över 
12 procent. Ett flertal branscher som leksakshandeln, mö-
belhandeln och klädhandeln minskade med några procent. 
Elektronikhandeln noterade en måttlig tillväxt på nästan 
3 procent. Försäljningen minskade dock i löpande priser, 
som en följd av sjunkande priser på grund av den snabba 
teknikutvecklingen inom denna bransch. 

Minskad försäljning för sport- och fritidshandeln 
Sällanköpshandeln har haft en bra början på året och 
uppvisar högre försäljning än både dagligvaruhandeln 
och total detaljhandel jämfört med motsvarande månader 
i fjol. Sällanköpshandeln ökade med 3,6 procent medan 
försäljningen i dagligvaruhandeln endast steg med 0,1 
procent. Bland de branscher som visat en fördelaktig ut-
veckling under första kvartalet syns bland annat branschen 
för heminredning och branschen för järn, bygg och VVS. 
Sport-och fritidshandeln uppvisar ett sämre läge och har 
minskat försäljningen. Även klädhandeln uppvisar ett 
tungt första kvartal.

detaljhandel

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

  mar jan–mar

  2017 2017

Dagligvaruhandel 0,2 0,1
därav:  
Detaljhandel, mest livsmedel 0,6 0,2
Specialiserad detaljhandel med
livsmedel, drycker o tobak –2,0 –0,4

Sällanköpsvaruhandel 2,4 3,6
därav:  
Klädhandel –4,4 –4,8
Skohandel –0,2 1,3
Möbelhandel –5,5 0,5
Elektronikhandel 2,9 4,5
Järn- och bygghandel 9,1 8,3
Färghandel –0,4 –2,6
Bokhandel 3,7 6,4
Guldsmedshandel 3,0 4,7
Sport- o fritidshandel –12,4 –8,3
Postorderhandel 16,8 17,4

totalt detaljhandel 1,9 2,2

Hushållens konsumtion
Senaste uppgift: februari 2017

Källa: Hushållens konsumtionsindikator

Anton Hammarstedt

liten konsumtionsnedgång i februari
I februari gav de olika förändringsmåtten ett något blandat 
budskap. Hushållskonsumtionen minskade knappt jämfört 
med januari i säsongrensade siffror men ökade jämfört 
med februari i fjol, kalenderkorrigerat. I säsongrensade 
siffror minskade konsumtionen jämfört med januari med 
0,1 procent. 

index 2010=100
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För tremånadersperioden december, januari och fe-
bruari var konsumtionen oförändrad i jämförelse med 
föregående tremånadersperiod. I kalenderkorrigerade 
siffror på årsbasis – februari 2017 jämfört med februari 2016 
– ökade dock konsumtionen med 2,7 procent. Den stora 
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skillnaden mellan den kalenderkorrigerade förändringen 
och förändringen i endast fastprisberäknade siffror, –0,2 
procent, har att göra med att 2016 var ett skottår, varför 
februari 2016 hade en extra dag.

Att hushållskonsumtionen minskade i säsongrensade 
siffror har främst att göra med att januari var särskilt stark. 
Det var den historiskt högsta konsumtionen som uppmätts 
i en januarimånad, och den näst högsta säsongrensade 
konsumtionen sedan undersökningen påbörjades. 

Ökning på årsbasis
Februari var dock historiskt stark i kalenderkorrigerade 
siffror med det högsta indexvärdet för februari månad 
sedan undersökningen påbörjades. Detta ska sägas med 
reservationen att den uppmätta konsumtionen i februari 
har varit högre än föregående år under samtliga år förutom 
februari 2009. Summa summarum betyder det att den 
uppåtgående trenden för hushållskonsumtionen fortsätter.

Enligt konjunkturinstitutets konjunkturbarometer låg 
hushållens syn på sin egen ekonomi klart över det historiska 
genomsnittet under februari, men sjönk från en ännu högre 
nivå i januari. Under antagandet att konsumtionsutgifter 
och synen på den egna ekonomin samvarierar, får dessa 
sägas stämma överens med resultaten ovan.

Hushållskonsumtion

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

  feb jan–feb

  2017 2017

Detaljhandel, mest livsmedel 0,3 0,4
Beklädnadshandel –1,7 –3,8
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning 2,0 1,0
Möbler, inredning m.m. 10,8 10,9
Transporter och detaljhandel med och
service av motorfordon 2,4 2,8
Post- och telekommunikation 8,5 10,7
Rekreation och kultur 6,4 8,0
Hotell och restaurang 2,2 3,2
Övriga varor och tjänster –2,2 0,3

Hushållens konsumtionsutgifter
(exklusive utlandsposter) 2,7 2,6

Fortsatt stark efterfrågan på möbler
Vad gäller branscher har konsumtionen av möbler och 
inredningsartiklar, ökat mest jämfört med februari 2016. 
Uppgången var 10,8 procent i kalenderkorrigerade siffror. 
Den största viktade uppgången syns inom branschen 
rekreation och kultur som har ökat med 6,4 procent. Be-
klädnadshandel är den enda bransch som har minskat i 
kalenderkorrigerade siffror, med en nedgång på 1,7 procent 
jämfört med februari i fjol. 

Personbilar och lastbilar 
Senaste uppgift: mars 2017

Källa: Trafikanalys och SCB:s fordonsstatistik

omväxlande utveckling för personbilarna
De senaste månadernas volatila utveckling för personbils-
registreringen där ökningar följts av nedgångar varannan 
månad fortsatte i mars. Efter uppgången i februari minskade 
nyregistreringarna av personbilar med 0,9 procent i mars, 
säsongrensat och jämfört med månaden innan. Nedgången 
sker dock från en hög nivå sedan personbilsregistreringarna 
ökat i snabb takt de senaste två åren. Den underliggande 
trenden fortsatte däremot uppåt i mars, vilket var fjärde 
månaden i rad, och indikerar att utvecklingen under in-
ledningen av 2017 inte kan beskrivas som annat än stark.

tusental per månad

Nyregistrerade personbilar
Säsongrensade månadsdata
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

Utvecklingen för nyregistreringarna försvagades dock 
något sett ur ett tremånadersperspektiv. Nedgången var 
marginell och första kvartalet minskade personbilsregist-
reringarna med 0,1 procent jämfört med fjärde kvartalet 
2016. Nedgången för perioden januari–mars berodde 
främst på den starka uppgången i december som kraftigt 
drog upp jämförelseperioden.

Mätt i årstakt växte nyregistreringarna med en relativt 
hög fart. Antalet nyregistrerade personbilar under mars 
uppgick till 39 476 vilket var 9,5 procent fler än samma 
månad året innan. Hittills i år har 91 999 personbilar ny-
registrerats vilket är 6,4 procent fler än samma period i fjol.

uppgång för lastbilsregistreringarna
Även lastbilsregistreringarna uppvisar en ryckig inledning 
på året. 2017 inleddes starkt med en kraftig uppgång i 
januari innan utvecklingen åter vände nedåt månaden 
efter. I mars ökade nyregistreringarna av lastbilar med 6,3 
procent, säsongrensat och jämfört med månaden innan. 
Trots fluktuationerna på månadsbasis pekar utvecklingen 
uppåt då de månadsvisa ökningarna tydligt har överträf-
fat nedgången i februari. Den bilden stärks också av den 
underliggande trenden som ökat med drygt 1,6 procent 
per månad sedan januari i år.
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tusental per månad

Nyregistrerade lastbilar
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

Sett ur ett kvartalsperspektiv har utvecklingen höjts 
av ökningarna i januari och mars. Under första kvartalet 
steg nyregistreringarna med 6,1 procent, säsongrensat och 
jämfört med kvartalet innan. Även den svaga utvecklingen 
under de sista tre månaderna förra året bidrog till första 
kvartalets positiva utveckling. Utvecklingen i mars var dock 
stark även mätt i årstakt med en ökning för nyregistre-
ringarna på 21,3 procent jämfört med samma månad i fjol.

Produktionen inom
tjänstesektorn
Senaste uppgift: februari 2017

Källa: SCB:s tjänsteproduktionsindex 

Måttlig nedgång i februari
Tjänsteproduktionen minskade med 0,7 procent i februari 
jämfört med januari, säsongsrensat. Det var första ned-
gången sedan augusti 2016 då tjänsteproduktionen sjönk 
med 1 procent, säsongsrensat. Branschen för kultur, nöje 
och fritid samt annan serviceverksamhet uppvisade den 
största nedgången på drygt 6 procent i februari. Denna 
bransch kan dock svänga mycket på månadsbasis och 
står för en förhållandevis liten del av tjänsteproduktio-
nen. Även inom branschen för motorhandel minskade 
tjänsteproduktionen, med en nedgång på drygt 4 procent 
i februari. Därmed bröts branschens tillväxtsvit som varat 
sedan november 2016. Branscherna för fastighetsverk-
samhet samt företagstjänster minskade för första gången 
sedan november och backade med ungefär 3 procent i 
februari. Partihandeln, som representerar runt en tiondel 
av den totala tjänsteproduktionen, backade med drygt 
2 procent i februari. Nedgången motverkades främst av 
datakonsultverksamhet och hotell och restauranger, som 
båda ökade med över 1 procent i februari.

Positiv tremånadersutveckling
Trots nedgången i februari var produktionen mellan de-
cember och februari 2,1 procent högre än föregående 
tremånadersperiod. Orsaken är att december och januari 

var förhållandevis starka tillväxtperioder. Tillväxten i de-
cember var den högsta sedan april 2016 och nästa månad 
ligger december i jämförelseperioden vilket riskerar att dra 
ner tremånadersutvecklingen som avser första kvartalet.

index 2010=100

Tjänsteproduktionsindex
Säsongrensade månadsvärden

100

105

110

115

120

125

130

201720162015201420132012

Partihandel

Total tjänste-
produktion

Alla redovisade branscher förutom detaljhandeln 
noterade uppgångar på tremånadersbasis. Den största 
uppgången stod dock motorhandeln för som ökade med 
nästan 6 procent. En bred uppgång skedde på tremåna-
dersbasis inom serviceverksamhet främst ämnad åt företag 
då företagstjänster steg med knappt 5 procent och även 
datakonsultverksamhet ökade med 4 procent.

tjänsteproduktionsindex

Produktionen inom tjänstesektorn. Kalenderkorrigerad volymföränd-
ring i procent jämfört med motsvarande period föregående år

  feb jan–feb

  2017 2017

Motorhandel 4,5 8,4
Partihandel –2,7 –1,3
Detaljhandel 1,7 1,5
Transport och magasinering 0,1 1,4
Hotell och restaurang 3,6 3,7
Telekommunikation 10,6 10,6
Datakonsultverksamhet o.d. 8,7 6,4
Företagstjänster 8,1 10,0
Kultur, nöje och fritid 4,1 8,7

total tjänstesektor 5,3 6,1

Fortsatt stark årstillväxt
Jämfört med februari i fjol ökade tjänsteproduktionen med 
5,3 procent, kalenderkorrigerat. Det var dock lägre än den 
höga årstillväxten på nästan 7 procent som noterades i 
januari men ligger en bra bit över den genomsnittliga års-
tillväxten under 2016. Det står även i kontrast till februari i 
fjol då en låg årstillväxt under 1 procent noterades.

Samtliga redovisade branscher förutom partihandel 
hade en högre produktion i februari i år jämfört med 
motsvarande månad i fjol. Högst tillväxt skedde inom 
telekommunikation som steg med drygt 11 procent jäm-
fört med februari i fjol. Markant tillväxt på över 8 procent 
skedde inom flera branscher så som fastighetsverksamhet 
och datakonsultverksamhet. 
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ByggMarKnad
Sänkta förväntningar på byggandet
Enligt Konjunkturbarometern rapporterar företagen om 
ökat byggande de senaste månaderna och nettotalet visar 
fortsatt på en betydligt starkare utveckling än normalt. 
Även orderstockarna uppges ha fortsatt växa och det 
samlade omdömet om orderstockarnas storlek i nuläget 
är oförändrat mycket starkt.

Antalet anställda har ökat de senaste månaderna, 
framför allt bland anläggningsbyggarna. Andelen företag 
som redovisar arbetskraftsbrist har därmed minskat inom 
anläggningsverksamhet, medan den är fortsatt mycket hög 
bland husbyggarna.

En ökad andel byggföretag rapporterar om höjda an-
budspriser de senaste månaderna.

Byggföretagens förväntningar på byggandet de när-
maste månaderna har sänkts märkbart sedan i mars. Även 
anställningsplanerna har dämpats, men är i historisk jäm-
förelse fortsatt mer optimistiska än normalt. Förväntning-
arna på orderingången ligger däremot kvar på en mycket 
hög nivå.

En ökad andel byggföretag aviserar om prishöjningar 
de närmaste tre månaderna. Andelen är nu klart högre 
än normalt.

Förväntningarna på byggmarknaden på ett års sikt har 
mattats av bland husbyggarna och pekar nu på en viss 
dämpning. Företagen inom anläggningsverksamhet räknar 
däremot med fortsatt förbättring på ett års längre sikt.

Byggkostnader 
Senaste uppgift: mars 2017 

Källa: SCB:s faktorprisindex för flerbostadshus

Februari–mars 2017 –0,0 procent
Faktorprisindex var oförändrat mellan februari och mars 
2017. Entreprenörens kostnader gick ned med 0,1 procent.

Gruppen Transporter, drivmedel och elkraft sjönk med 
0,4 procent. Omkostnader föll med 0,3 procent. Byggma-
terial gick ned med 0,1 procent. 

Inom Byggmaterial var det minskade kostnader för 
el-materiel, övrigt byggmaterial, betongvaror, järn och stål 
samt snickerier. Kostnaderna för golvmaterial, trävaror 
och vita varor ökade. Byggherrekostnader gick upp med 
0,3 procent.

Faktorprisindex för flerbostadshus

Förändring i procent

  mar 17/feb 17 mar 17/mar 16

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

total byggkostnad 0,0 2,9

Mars 2016–mars 2017 +2,9 procent
Faktorprisindex steg med 2,9 procent mellan mars 2016 
och mars 2017. Entreprenörens kostnader ökade med 
3,1 procent, vilket påverkade totalindex uppåt med 2,6 
procentenheter.

Gruppen Transporter, drivmedel och elkraft gick upp 
med 6,3 procent. Inom den gruppen ökade dieselolja mest 
med 13,2 procent. Löner höjdes med 2,3 procent. Omkost-
nader steg med 2,0 procent. Maskiner gick upp med 1,1 
procent. Byggmaterial gick upp med 4,0 procent. Den största 
ökningen i Byggmaterialgruppen hade armeringsstål som 
steg med 19,9 procent. Även övriga Byggmaterial ökade. 
Byggherrekostnader gick upp med 1,8 procent på årsbasis.

närIngSlIV
Produktionen i näringslivet
Senaste uppgift: februari 2017

Källa: SCB:s produktionsindex över näringslivet

Sini Kilpeläinen

Minskad tjänsteproduktion bidrog till nedgången
Efter en positiv januarimånad visade den totala produk-
tionen inom näringslivet en minskning i februari. Jämfört 
med januari sjönk produktionen med 0,7 procent i sä-
songrensade tal. Nedgången drevs av tjänstesektorn, där 
produktionen minskade med 0,8 procent. Byggproduk-
tionen vände också ned i februari, då den minskade med 
1,7 procent. Byggbranschen bidrar dock betydligt mindre 
till näringslivets totala produktion än vad industrin och 
tjänstebranscherna gör. Produktionen inom industrin 
utvecklades svagt uppåt då den ökade med 0,1 procent i 
februari jämfört med januari.

Näringslivets produktionsutveckling
Säsongrensade värden. Index 2010=100
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Ökning senaste tremånadersperioden
Under tremånadersperioden december 2016 till februari 
2017 ökade produktionen med 2,2 procent jämfört med 
närmast föregående tremånadersperiod september till no-
vember, i säsongrensade tal. Byggproduktionen utvecklades 
starkast med en uppgång på 6,8 procent medan tjänste- och 
industriproduktionen ökade med 2,1 respektive 1,2 procent.
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I FoKuS

Bolånen i Sverige fortsätter växa
Hushållens bolåneskulder fortsätter att växa 
men det senaste året har ökningstakten mattats 
något. Det hänger ihop med att bostadspriserna 
steg i lugnare takt under fjolåret samtidigt som 
amorteringarna ökade. De senaste månaderna 
har dock priserna ökat något snabbare igen. 

I den svenska ekonomin är den offentliga skuldsättningen 
relativt låg medan den privata, framförallt hushållens, är 
relativt sett hög. Internationella organisationer som IMF 
och OECD har under senare år varnat för riskerna med 
hushållens höga skulder, där den övervägande delen utgörs 
av bolåneskulder.

Svenskarnas skuldkvot över eu-snittet
De svenska hushållens skuldkvot, låneskuldernas andel 
av hushållens disponibla inkomst, ligger en bra bit över 
EU-snittet. Danmark och Nederländerna har dock be-
tydligt högre skuldkvoter än Sverige och även de norska 
hushållen ligger en bit över de svenska. I Danmark och 
Nederländerna har dock skuldkvoten minskat på senare år 
medan den har fortsatt att öka i Sverige. Efter en tillfällig 
stagnering 2011–2012 har det varit en stadig uppgång de 
senaste fyra åren och de svenska hushållens skuldkvot 
översteg 180 procent vid utgången av 2016. 

Hushållens skuldkvot
Låneskulder i procent av disponibel inkomst
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liten avmattning av lånetillväxten
Bolån utgör närmare 80 procent av hushållens totala lå-
neskulder. Bolånestocken, den sammanlagda lånemassan 
med bostad som säkerhet, fortsätter att öka i någorlunda 
stadig takt och kommer att passera 3 biljoner kronor se-
nare under året. 

Den årliga tillväxttakten hade dock en avtagande trend 
från början av 2010 till inledningen av 2013 då den gick ner 
från drygt 10 procent till en bit under 5 procent. Därefter 
vände utvecklingen åter uppåt och tillväxttakten steg månad 
för månad till och med maj 2016 då den låg på 8,7 procent. 
Sedan dess har utvecklingen åter mattats en aning och i 

mars 2017 noterades en årlig ökningstakt av hushållens 
bolåneskulder på 7,6 procent.

Hushållens bolåneskulder
Årlig tillväxttakt, procent
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En bidragande orsak till att bolånestocken ökat något 
långsammare på slutet är troligtvis det amorteringskrav 
som Finansinspektionen (FI) införde i juni 2016. FI:s se-
naste studie över den svenska bolånemarknaden visade att 
både andelen hushåll som amorterar och amorteringarnas 
genomsnittliga storlek steg rejält under 2016. Rapporten 
visade även att nya bolånetagare lånar mindre än vad 
som hade varit fallet utan amorteringskravet och att de 
köper billigare bostäder. Framförallt är det hushåll med 
belåningsgrader mellan 50 och 70 procent som ökat sina 
amorteringar. I gruppen med över 70 procents belånings-
grad var amorteringsviljan hög redan innan kravet infördes. 

Fortsatt prisuppgång men i lugnare tempo
De senaste åren har det varit en synnerligen stark pris-
utveckling på den svenska bostadsmarknaden. Såväl vil-
lapriser som bostadsrättspriser ökade med över 10 procent 
i årstakt under större delen av perioden 2014–2016. 

Bostadspriser (HOX-index)
Årlig tillväxttakt, procent 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

201620142012201020082006
Källa: Valueguard

SCB-Indikatorer april 2017

Statistiska centralbyrån12



SCB-Indikatorer april 2017

Statistiska centralbyrån 13

SCB-Indikatorer april 2017

Statistiska centralbyrån 13

Hösten 2015 låg den årliga bostadsprisökningen (sam-
mantaget för både bostadsrätter och villor) kring 15 procent 
enligt Valueguards HOX-index. Prisökningstakten mattades 
dock under 2016 och i oktober var den drygt 7 procent. De 
senaste månaderna har ökningstakten återigen tilltagit, men 
tempot är trots allt något lugnare än när ”bostadsrallyt” 
var som mest intensivt.

Majoritet rörliga lån 
Bolåneräntorna fortsätter att vara mycket låga. Den rör-
liga räntan på nya bolåneavtal har i det närmaste legat 
oförändrad de senaste två åren kring 1,60 procent. De 
låga räntorna är främst en effekt av den oerhört expansiva 
penningpolitiken där Riksbankens reporänta varit negativ 
sedan februari 2015. Det senaste året har dock reporäntan 
lämnats oförändrad på –0,50 procent. I USA har däremot 
Federal Reserve höjt styrräntan vid ett par tillfällen där den 
senaste höjningen kom i mitten av mars. Såväl Riksbanken 
som ECB avvaktar ännu, men en successiv åtstramning av 
penningpolitiken rycker allt närmare. Enligt den aktuella 
räntebanan, som är Riksbankens prognos över kommande 
ränteutveckling, kommer en första höjning av reporäntan 
först i mitten av 2018. 

Hushållen har valt att teckna en allt större del av sina 
bolån med rörlig ränta. I slutet av 2012 och början av 2013 
bestod mer än halva bolånestocken av bundna lån. I takt 
med att räntorna sjunkit har dock andelen som binder sina 
lån minskat. I början av 2017 bestod knappt 30 procent av 
bolånestocken av bundna lån medan drygt 70 procent av 
lånen hade rörlig ränta.

Bolåneränta
Andel rörlig/bunden ränta i procent (vä)
Bolåneränta 3 mån, procent (hö)
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Att låga räntor ger en ökad efterfrågan på rörliga lån är 
normalt och samma mönster sågs under förra räntecykeln. 
Innan finanskrisen bröt ut hösten 2008 var drygt halva 
bolånestocken tagen med bunden ränta men när räntorna 
sänktes dramatiskt togs istället en majoritet av lånen med 
rörlig ränta. I mitten av 2010 stod de för drygt 65 procent 
av de totala bolånen innan andelen bundet åter ökade 
något fram till 2014.

En effekt av att hushållen till övervägande del har 
rörliga lån är att de påverkas snabbare vid framtida ränte-
uppgångar. Enskilda hushåll kan då få problem att betala 
sina räntekostnader samtidigt som det kan påverka kon-
sumtionen negativt och därigenom fördjupa en kommande 
lågkonjunktur. 

Samtidigt visar Finansinspektionens senaste stresstest 
av hushållen att de har bättre motståndskraft mot stigande 
räntor och arbetslöshet än tidigare år.

rekordfart på byggandet
Efter många år med relativt lågt bostadsbyggande har 
det skett en markant ökning under de senaste åren. I fjol 
var antalet påbörjade bostadsbyggen det högsta på 26 år, 
enligt preliminära uppgifter. Förutom 1990 får man backa 
till miljonprogrammets dagar för att komma upp i den 
byggvolym som uppnåddes 2016. Drygt tre fjärdedelar av 
byggandet var flerbostadshus.  

Nybyggnation bostäder
Tusental påbörjade bostadslägenheter per år 
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Ökade bostadsinvesteringar har varit en bidragande 
orsak till den starka svenska tillväxten de senaste åren. 
Ett tecken på det är att bostadsinvesteringarnas andel av 
BNP har ökat från 3,4 procent 2012 till 5,1 procent 2016. I 
slutet av 1990-talet var andelen under 2 procent av BNP.  

Den tidigare måttliga byggtakten har gett en ökad brist 
på bostäder och tillsammans med den höga efterfrågan 
som finns har priserna skjutit i höjden.   

En stor befolkningsökning är den drivande faktorn till 
den höga efterfrågan där de stora migrationsströmmarna 
under senare år har gjort bostadsfrågan akut. Det har med-
fört att bostadsbristen numera är synlig i hela landet och 
inte enbart i storstäderna, även om den är som störst där. 
Trots att byggandet ökar i hög takt så räcker inte dagens 
utbud för att möta efterfrågan på bostäder. 

Johannes Holmberg, analytiker, nationalräkenskaperna

I FoKuS
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Produktionen i näringslivet
  Förändring i procent
 feb 17/ dec 16–feb 17/ feb 17/
  jan 171) sep–nov 161) feb 162)

Industri inkl. energi 0,1 1,2 3,3
Bygg –1,7 6,8 13,3
Tjänster –0,8 2,1 5,0
totalt –0,7 2,2 5,2

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat

Byggproduktion starkast på årsbasis
I kalenderkorrigerade tal ökade produktionen inom nä-
ringslivet med 5,2 procent i februari jämfört med motsva-
rande månad föregående år. Starkast utvecklades återigen 
byggproduktionen med en uppgång på 13,3 procent, medan 
industriproduktionen utvecklades svagast med en uppgång 
på 3,3 procent.

PrISer 
Konsumentpriser 
Senaste uppgift: mars 2017

Källa: SCB:s konsumentprisindex 

Inflationstakten avtog
Inflationstakten enligt KPI var 1,3 procent i mars, vilket 
var en nedgång från 1,8 procent i februari. Från februari 
till mars var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. 
Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 
1,5 procent i mars, en minskning från 2,0 procent i februari.

procent

Inflationstakten
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
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Prisnedgång på utrikes flygresor
Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de 
senaste 12 månaderna, var 1,3 procent i mars 2017. Det är 
en nedgång från februari då den var 1,8 procent.

Högre boendekostnader (2,4 procent) bidrog med 0,5 
procentenheter, varav 0,2 procentenheter berodde på hö-
gre elpriser (6,8 procent). Högre priser på drivmedel (9,9 
procent) bidrog med 0,3 procentenheter. Prisökningar på 
livsmedel och alkoholfria drycker (1,6 procent) samt höjda 

priser på restauranger (2,9 procent) bidrog med ytterligare 
0,2 procentenheter vardera i mars.

Det som framförallt dämpade inflationstakten i mars 
var sjunkande priser på utrikes flygresor (ned med 26 
procent jämfört med mars i fjol) och teleutrustning (–15,2 
procent). Dessa prisnedgångar påverkade inflationstakten 
nedåt med 0,2 procentenheter vardera i mars.

lägre bokpriser i mars  
Konsumentprisindex (KPI) var i genomsnitt oförändrat 
från februari till mars 2017. Under motsvarande period 
2016 steg KPI med 0,5 procent.
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Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder 
(3,3 procent) med 0,2 procentenheter. Högre kostnader 
för äldreomsorg (8,3 procent) påverkade KPI uppåt med 
0,1 procentenhet.

Uppgången motverkades av lägre priser på böcker 
(–38,4 procent) under den årliga bokrean, utrikes flygresor 
(–8,0 procent), grönsaker (–7,2 procent) och drivmedel (–2,7 
procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet 
vardera.

Konsumentprisernas förändring

Mars 2017   Bidrag till
  Förändring från förändring
  Föregående mar sedan mar
  månad 2016 20161)

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

KPI totalt 0,0 1,3 1,3
1) Procentenheter
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Den underliggande inflationen mattades 
Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) 
sjönk till 1,5 procent i mars från 2,0 procent i februari. Från 
februari till mars 2017 var KPIF i genomsnitt oförändrat, 
under motsvarande period 2016 steg KPIF med 0,5 procent. 

Inflationstakten enligt måttet KPIF exklusive energi 
sjönk till 1,0 procent i mars från 1,3 procent i februari. 
Från februari till mars 2017 steg KPIF exklusive energi 
med 0,1 procent. Under motsvarande period 2016 steg 
KPIF exklusive energi med 0,4 procent. 

Inflationsnedgång även internationellt
Inflationstakten enligt HIKP i Sverige sjönk till 1,4 procent 
i mars från 1,9 procent i februari. HIKP var i genomsnitt 
oförändrat från februari till mars 2017. Under motsvarande 
period 2016 steg HIKP med 0,5 procent.

procent

Inflationstakten i olika länder
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Inflationstakten enligt HIKP sjönk i euroländerna från 
2,0 procent i februari till 1,5 procent i mars. För hela EU 
var inflationstakten 1,6 procent. I Tyskland sjönk HIKP-
inflationen från 2,2 till 1,5 procent. I Storbritannien låg 
den däremot kvar på 2,3 procent, precis som i februari. 

Priserna i producent-, export- 
och importleden 
Senaste uppgift: mars 2017 

Källa: SCB:s producentprisindex 

Maria Bäckström

Svag nedgång för producentpriserna i mars
Producentpriserna totalt sjönk med 0,1 procent mellan 
februari och mars. Under samma period sjönk även priserna 
på importmarknaden och på hemmamarknaden med 0,7 
respektive 0,1 procent. På exportmarknaden var priserna 
oförändrade. Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga 
producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med 
importpriserna, sjönk med 0,4 procent från februari till mars. 

Fortsatt uppgång i årstakt
Trots nedgångarna i månadstakt så är priserna på en fort-
satt hög nivå jämfört med de låga indexnivåerna i början 

av 2016. På hemmamarknaden steg priserna med 5,5 
procent. Där bidrog bland annat högre priser för el och 
metall jämfört med mars i fjol till uppgången. Priserna på 
export- och importmarknaden steg med 7,5 respektive 6,7 
procent, där årstakten på exportmarknaden bland annat 
påverkats av höga priser för metaller. Under samma period 
steg producentpriserna totalt med 6,5 procent samtidigt 
som priserna för inhemsk tillgång steg med 6,0 procent. 

Prisindex i producent- och importled
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Stigande priser för livsmedel på hemmamarknaden
Till nedgången på hemmamarknaden i månadstakt bidrog 
bland annat en säsongsnormal nedgång för priser på elek-
tricitet och fjärrvärme. Även en prisnedgång för metallvaror 
bidrog till nedgången. Priserna för metallvaror nådde den 
högsta nivån någonsin i januari 2017, på såväl importmark-
naden som export- och hemmamarknaden. Priserna sjönk 
därefter i februari för samtliga marknaderna för att därefter 
stiga på import- och exportmarknaden, men fortsätta att 
sjunka på hemmamarknaden i mars. Prisnedgångarna på 
hemmamarknaden motverkades något av prisuppgångar 
för livsmedel vars priser har fortsatt att stiga under hela 
2017. På importmarknaden har priserna på råolja fortsatt 
att sjunka i månadstakt, vilket bidrog till nedgången. 

procent

Export-, import- och producentprisindex
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
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Svagare krona i mars
En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att 
sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska 
kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor 
försvagades den svenska kronan mot det engelska pundet 
med 1,3 procent, mot den norska kronan med 1,1 procent 
samt mot den amerikanska dollarn med 0,3 procent i mars. 
Den svenska kronan stärktes med 0,8 procent mot såväl 
den danska kronan som mot euron. 

En stor del av priserna i utländsk valuta på import- och 
exportmarknaden rapporteras i euro vilket leder till att 
valutakursen påverkade index på import- och exportmark-
naden nedåt något. Det största bidraget till nedgången på 
importmarknaden, respektive till de oförändrade priserna 
för exportmarknaden, beror dock inte på valutaförändringen 
utan kommer från rapporterade prisförändringar som för-
stärkte nedgången på importmarknaden och motverkade 
nedgången på exportmarknaden.

arBetSMarKnad 
Sysselsättning och 
arbetslöshet 
Senaste uppgift: mars 2017 

Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar 

Peter Beijron

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 4 963 000 i mars 
2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 131 000 
jämfört med mars 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 
362 000, en minskning med 44 000. Arbetslöshetstalet 
uppgick till 6,8 procent, en minskning med 0,9 procent-
enheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 164,3 
miljoner per vecka, kalenderkorrigerat var det en ökning 
med 2,6 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar 
på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av 
arbetslösheten vilken uppgick till 6,6 procent.

Arbetsförmedlingens statistik visar på att antalet in-
skrivna arbetslösa är i stort sett oförändrat. 372 000 per-
soner var inskrivna som arbetslösa på någon av landets 
arbetsförmedlingar i mars 2017. Det är ungefär lika många 
som för ett år sedan. Bland inrikes födda fortsätter dock 
den positiva trenden, med något färre arbetslösa som är 
inskrivna på Arbetsförmedlingen. Samtidigt ökar antalet 
utrikes födda. Antalet nya lediga platser uppgick till 133 000, 
vilket var en ökning med 7 000 jämfört med samma månad 
i fjol. I mars 2017 fick 40 000 arbete.

antalet personer i arbetskraften ökade
Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick 
till 5 325 000 i mars 2017, icke säsongrensat. Jämfört med 
mars 2016 var det en ökning med 87 000 varav 40 000 
män och 47 000 kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet 
uppgick till 72,1 procent. Bland män uppgick det relativa 
arbetskraftstalet till 73,9 procent och bland kvinnor till 
70,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt 
ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften 
jämfört med närliggande månader. I mars 2017 uppgick 
antalet personer i arbetskraften till 5 351 000, vilket mot-
svarar ett arbetskraftstal på 72,5 procent.

Fortsatt ökning av sysselsättningen
I mars 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 
4 963 000, icke säsongrensat. Det var en ökning med 
131 000 jämfört med mars 2016. Antalet sysselsatta män 
uppgick till 2 573 000 och antalet sysselsatta kvinnor till 
2 390 000, en ökning med 74 000 respektive 57 000. Sys-
selsättningsgraden uppgick till 67,2 procent, en ökning 
med 1,0 procentenheter jämfört med mars 2016. Bland män 
ökade sysselsättningsgraden med 1,1 procentenheter till 
68,6 procent. Bland kvinnor uppgick sysselsättningsgraden 
till 65,8 procent, en ökning med 1,0 procentenheter.

procent

Sysselsättningsgrad
Ålder 15–74 år. Sysselsatta som andel av befolkningen.
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Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt 
ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört 
med närliggande månader. I mars 2017 uppgick antalet 
sysselsatta till 4 998 000, vilket motsvarar en sysselsätt-
ningsgrad på 67,7 procent. 

arbetsmarknad

 Antal sysselsatta, Antal arbetade Ant. arbetslösa
 1 000-tal timmar, 10 000-tal 1 000-tal
  2016 2017 2016 2017 2016 2017

jan 4 791 4 880 14 610 14 810 388 385
feb 4 806 4 920 15 800 16 140 396 392
mar 4 833 4 963 14 940 16 430 406 362
apr 4 873  16 670  381
maj 4 892  16 210  400
jun 5 018  15 240  414
jul 5 059  9 530  341
aug 4 961  13 070  350
sep 4 916  16 870  317
okt 4 930  16 770  338
nov 4 947  16 450  328
dec 4 893  14 460  337

Uppgifterna baserar sig på åldersindelningen i AKU, dvs. 15–74 år, och antal 
arbetslösa inkluderar heltidsstuderande som sökt och kunnat ta arbete.
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arbetade timmar fortsatte öka
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i mars 2017 i 
genomsnitt till 164,3 miljoner per vecka enligt icke säson-
grensade data. Kalenderkorrigerat var det en ökning med 
2,6 procent jämfört med mars 2016.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning 
av antalet arbetade timmar. I mars 2017 uppgick antalet 
till i genomsnitt 152,8 miljoner per vecka.

arbetslösheten minskade 
I mars 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 362 000, 
icke säsongrensat, en minskning med 44 000 jämfört med 
mars 2016. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,8 procent, en 
minskning med 0,9 procentenheter. Antalet arbetslösa 
män uppgick till 200 000, en minskning med 34 000. An-
talet arbetslösa kvinnor uppgick till 162 000. Bland män 
minskade arbetslöshetstalet med 1,3 procentenheter och 
uppgick till 7,2 procent. Bland kvinnor var arbetslöshetstalet 
6,4 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 122 000 
arbetslösa, en minskning med 22 000. Av de arbetslösa 
ungdomarna var 77 000 heltidsstuderande. Arbetslösheten 
bland ungdomarna uppgick till 20,3 procent.

procent

Relativ arbetslöshet
Ålder 15–74 år. Inkl. heltidsstuderande som sökt arbete.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden 
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För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade 
och utjämnade data på en minskning av både antalet och 
andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I 
mars 2017 uppgick antalet arbetslösa till 354 000, vilket 
motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,6 procent. Även för 
ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och ut-
jämnade data på en minskning av både antalet och andelen 
arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 113 000 och 
arbetslöshetstalet var 17,8 procent.

Fortsatt minskning av antalet inskrivna arbetslösa
Antalet inskrivna arbetslösa, som utgörs av de öppet ar-
betslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, uppgick 
i mars 2017 till 372 000. Bland de inskrivna arbetslösa var 
191 000 öppet arbetslösa och 181 000 deltog i program 
med aktivitetsstöd. Det är ungefär lika många som för 
ett år sedan. 

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18–24 år) fort-
sätter att minska. I mars var 57 000 ungdomar inskrivna 
som arbetslösa, en minskning med 8 000 på ett år. Även 
trenden med fler inskrivna arbetslösa som är utrikes födda 
fortsätter. Den här utvecklingen beror i huvudsak på att 
fler nya arbetssökande skriver in sig i Arbetsförmedlingens 
etableringsuppdrag.

Antalet nya lediga platser som anmäldes till landets 
arbetsförmedlingar var i mars 133 000, vilket var en ökning 
med 7 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. 
Det var 40 000 som fick arbete i mars 2017. Antalet varslade 
uppgick till 3 000, vilket var 400 färre än i mars 2016.

Arbetskraftskostnader & löner
Senaste uppgift: februari 2017

Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik

Den preliminära genomsnittliga timlönen för arbetare var 
under februari 2017 164,30 kronor exklusive övertidstil-
lägg och 166,30 kronor inklusive övertidstillägg, vilket är 
en ökning med 2,0 respektive 1,9 procent jämfört med 
februari 2016. Under februari 2017 var den preliminära 
genomsnittliga månads lönen för tjänstemän 38 320 kronor 
exklusive rörliga tillägg och 39 240 kronor inklusive rörliga 
tillägg, vilket är en ökning med 2,2 respektive 2,3 procent 
jämfört med februari 2016.

Arbetskostnaden för en arbetare inom utvinning av 
mineral och tillverkningsindustrin har för februari 2017 
beräknats till 294,07 kronor per timme, vilket ger ett ar-
betskostnadsindex på 124,4 en förändring med 2,5 procent 
jämfört med februari 2016. Arbetskostnaden för en arbe-
tare inom den privata sektorn totalt har för februari 2017 
beräknats till 275,69 kronor per timme och för tjänstemän 
inom den privata sektorn till 60 098 kr per månad. Detta 
ger ett arbetskostnadsindex för arbetare på 123,6 en ökning 
med 3,1 procent jämfört med februari 2016. Motsvarande 
index för tjänstemän blir 126,5 en ökning med 2,8 procent 
jämfört med februari 2016. 

FInanSMarKnad
riksbanken senarelägger räntehöjningar
I enighet med förväntningarna beslutade Riksbanken under 
april att lämna reporäntan oförändrad på –0,5 procent. 
Stödköpen av statsobligationer kommer däremot att utökas 
med 15 miljarder kronor under det andra halvåret 2017. 
Samtidigt meddelar direktionen att den första räntehöj-
ningen beräknas ske i mitten av 2018, ett kvartal senare 
jämfört med den tidigare prognosen i februari. 

På den svenska räntemarknaden var genomsnittsräntan 
på tremånaders statsskuldsväxlar –0,63 procent i april, 
vilket var oförändrat jämfört med mars. Räntan på tioåriga 
statspapper sjönk däremot från 0,69 till 0,57 procent.
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Stockholmsbörsen noterade ”all time high” 
Rapportsäsongen är i full gång och hittills har majoriteten 
av de svenska börsbolagen levererat starka kvartalssiffror. 
Det breda indexet AFGX, som speglar utvecklingen på 
Stockholmsbörsen, är nu uppe på nya rekordnivåer och 
steg med 3,5 procent under april. 

index 1995-12-29=100

Aktiekurserna
Stockholmsbörsens generalindex, månadsgenomsnitt
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Källa: Affärsvärlden

ecB minskade stödköpsprogrammet 
I slutet av april lämnade den Europeiska centralbanken 
räntebesked. Styrräntan lämnades oförändrad på 0,00 
procent och likaså depositräntan på –0,40 procent. Cen-
tralbankschefen Mario Draghi återupprepade budskapet 
om att räntorna förväntas ligga kvar på nuvarande nivå 
eller ännu lägre under en längre period. I april minskade 
stödköpsprogrammet från 80 till 60 miljarder euro per 
månad. Det nuvarande stödköpsprogrammet fortsätter 
åtminstone året ut som en åtgärd för att höja inflationen.  

Kronan försvagades något gentemot euron som i ge-
nomsnitt kostade 9,59 SEK/EUR, 6 öre mer än i mars.

Presidentval i Frankrike och nyval i Storbritannien
De europeiska börserna, med undantag för Londonbör-
sen, noterade uppgångar under april. Den största delen 
av uppgången inträffade den 24 april då det stod klart att 

Macron möter Le Pen i det franska presidentvalet. Euro-
peiska placerare räknar med att Macron vinner duellen 
och att Frankrike inte går mot ökad protektionism och 
EU-utträde, något som Le Pen förespråkar. 

Frankfurtbörsen (DAX) och Parisbörsen (CAC 40) steg 
med 1,0 respektive 2,8 procent i april. Även Londonbörsen 
(FTSE100) steg på nyheten, men avslutade månaden på –1,6 
procent till följd av utlysningen av nyval i Storbritannien 
den 8 juni. Utgången i nyvalet kan påverka det ”hårda” 
Brexit som Theresa May och hennes konservativa parti 
representerar. När utlysningen om nyval presenterades 
sjönk Londonbörsen med 2,5 procent, den största ned-
gången sedan Brexit-omröstningen i fjol.

trumps 100 första dagar
På de amerikanska börserna är optimismen fortsatt stor. 
Det IT-tunga indexet Nasdaq satte nytt ”all time high” 
och passerade den psykologiska nivån 6 000. Börserna 
fick bränsle efter Donald Trumps uttalanden om skatte-
reformer, vilket framförallt storbolagen skulle dra nytta av. 
Indexen Nasdaq och Dow Jones steg med 2,3 respektive 
1,3 procent under april.

Hur länge optimismen varar återstår dock att se. Osä-
kerheten om Trump kommer att lyckas genomföra sin 
planerade skattereform är stor. Under Donald Trumps första 
100 dagar har presidenten inte lyckats få igenom någon av 
de 10 lagändringar som utlovats under valkampanjen. Bland 
annat skjuts planerna om uppförandet av den omtalade 
muren mot Mexiko upp till hösten 2017.

procent
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Dollarkursen var i det närmaste oförändrad jämfört med 
föregående månad och noterade 8,94 SEK/USD under april. 
Avkastningen på korta amerikanska statspapper ökade 
från 1,06 till 1,10 procent, medan det var en minskning 
från 2,48 till 2,29 procent på tioåriga statspapper. 

Emelie Ekström, Andreas Hörnqvist och Viktor Morell, 

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

   * Indikatorn för EU avser Euroområdet.          Källa: OECD

Utrikeshandeln är en viktig kugge i den nederländska 
ekonomin. I samband med finanskrisen minskade utri-
keshandeln kraftigt vilket bidrog till att den ekonomiska 
utvecklingen dämpades. Sedan 2013 har trenden pekat 
uppåt och BNP har växt i takt med snittet för EU. 2016 
växlade tillväxttakten upp ytterligare och BNP ökade med 
i genomsnitt 0,7 procent per kvartal. Den nederländska 
industriproduktionen föll tillbaka under några år innan 
den vände upp under hösten 2015. Sedan dess pekar 
trenden uppåt men ökningen sker från en låg nivå. Fe-
bruarinoteringen för den ledande indikatorn låg för andra 
månaden i rad över 100 och indikerar en positiv ekonomisk 
utveckling framöver. 

Den tyska ekonomin har växt i en stabil takt de senaste 
åren och i paritet med EU-genomsnittet sedan 2013. Under 
2016 ökade BNP med 0,4–0,7 procent per kvartal, säsongs-
rensat, med undantag för tredje kvartalet då ekonomin 
växte i en något långsammare takt. Den tyska industri-
produktionen utvecklades svagt under 2012 men vände 
upp i början av 2013. Sedan dess pekar trenden uppåt men 
utvecklingen har dämpats något under det senaste året. I 
fjol svängde produktionen upp och ner och i januari i år låg 
produktionen på en nivå knappt högre än ett år tidigare. 
Den ledande indikatorn steg i februari och noteringen 
var femte månaden i följd över den långsiktiga trenden.

Den ekonomiska utvecklingen för den brittiska ekono-
min har varit god sedan några år tillbaka. Den kvartalsvisa 
tillväxttakten för BNP har legat över EU-snittet och som 
näst största ekonomi i EU har landet agerat draglok för 
unionens återhämtning. Första kvartalet 2016 växte den 
brittiska ekonomin i en något långsammare takt än tidi-
gare innan tillväxttakten stegrades efterföljande kvartal. 
Den brittiska industriproduktionen ökade i snabb takt de 
första månaderna i fjol innan utvecklingen vände nedåt 
i maj. Året avslutades dock starkt med uppgångar i både 
november och december innan produktionen minskade 
något i januari.

Den irländska ekonomin fortsatte att växa i snabb 
takt under 2016. BNP krympte visserligen under första 
kvartalet men vände tillbaka till positiv kvartalstillväxt 
under den resterande delen av året. Framförallt skruvades 
ökningstakten upp under andra halvåret då BNP växte 
med 4,0 respektive 2,5 procent tredje och fjärde kvartalet. 
Trenden för den irländska industriproduktionen pekar 
dock nedåt sedan januari 2016. Från januari till mars i fjol 
föll produktionen kraftigt men har därefter återhämtat 
sig något. Uppgångar och nedgångar har dock växelvis 
avlöst varandra och mätt i årstakt var produktionen över 9 
procent lägre i januari i år. Den ledande indikatorn ökade 
i februari och noteringen ligger klart över 100.

85

90

95

100

105

110

115

120

201720162015201420132012

USA

80

100

120

140

160

180

200

201720162015201420132012

IRLAND



SCB-Indikatorer april 2017

Statistiska centralbyrån20

InternatIonell utBlIcK

Internationella ekonomiska indikatorer 

 Danmark Finland Storbr. Sverige Tyskland USA EU1) OECD

BNP2)  
Förändr. föreg. kv.  % 0,5 0,0 0,7 1,0 0,4 0,5 0,6 0,6
Förändr. 4 kv. % 2,3 1,3 2,0 2,3 1,7 2,0 1,9 2,0

Industriproduktion3)   
Förändr. föreg. mån. % –4,6 –0,8 –0,4 0,1 3,8 0,0 0,5 0,5
Förändr. 12 mån. % 0,7 1,4 3,3 3,2 0,4 0,3 1,0 1,2

KPI4)  

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

Arbetslöshet5) % 6,4 8,7 4,6 6,8 3,9 4,7 8,0 6,1
Förändr. föreg. mån. procentenheter 0,2 0,0 –0,1 0,0 0,0 –0,1 –0,1 0,0
Förändr. 12 månad procentenheter 0,4 –0,4 –0,4 –0,3 –0,4 –0,2 –0,9 –0,4

Kort ränta6) % –0,25 –0,33 0,35 –0,49 –0,33 1,13 –0,33 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter –0,02 0,00 –0,01 0,02 0,00 0,09 0,00 ..
Förändr. 12 månader procentenheter –0,17 –0,10 –0,24 –0,02 –0,10 0,50 –0,10 ..

Lång ränta7) % 0,19 0,51 1,13 0,69 0,35 2,48 1,27 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter –0,14 –0,01 –0,11 0,03 0,09 0,06 0,02 ..
Förändr. 12 månader procentenheter –0,32 –0,02 –0,33 –0,13 0,18 0,60 0,35 ..
1) EU28 men för kort och lång ränta avses euroområdet    2) Fjärde kvartalet    3) Sverige och USA februari, övriga januari    4) Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP) för EU-länderna. USA november, 
OECD februari, övriga mars     5) Storbritannien december, övriga februari    6) Korta räntor avser 3-månaders interbankräntor enligt statistik från Eurostat. Mars    7) Mars
Källa: OECD, Eurostat

Konsumentprisutveckling

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

EU mar 109,8 0,6  1,7
Danmark mar 107,1 0,1  0,9
Finland mar 111,3 0,0  0,9
Italien mar 109,6 1,9  1,4
Spanien mar 107,7 1,1  2,1
Storbritannien mar 114,6 0,4  2,3
Sverige mar 106,0 0,0  1,4
Tyskland mar 109,3 0,2  1,5
Norge mar 113,6 0,3  2,6
Japan feb 103,4 –0,2  0,2
OECD feb 112,2 0,3 2,5

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

EU-barometern
EU-kommissionens konjunkturbarometer steg markant i 
april. Indikatorn för EU ökade med 1,4 enheter till 110,6, 
det högsta uppmätta värdet sedan september 2007, medan 
euroområdets indikator steg med 1,6 enheter till 109,6. 
Det var det högsta fastställda värdet sedan augusti 2007. 
Uppgångarna i både EU och euroområdet var ett resultat 
av förbättrade stämningslägen inom alla sektorer. De 
fem största ekonomierna inom euroområdet redovisade 
förbättrade stämningslägen. I Storbritannien låg indika-
torn kvar på en i det närmaste oförändrad nivå. Sveriges 
indikator steg från 110,2 till 112,5 där ett kraftigt förbättrat 
stämningsläge inom industrin stod bakom uppgången. 
Konfidensindikatorerna för övriga sektorer föll däremot 
tillbaka samtidigt som stämningsläget bland konsumen-
terna dämpades.

Konsumentprisindex
Inflationen i EU steg kraftigt i december och fortsatte 
uppåt under de inledande månaderna i år. Inflationstakten 
(enligt Harmoniserat konsumentprisindex, HIKP) i EU var 
1,6 procent i mars vilket var en nedgång från 2,0 procent 
månaden innan. Februarinoteringen var den högsta infla-
tionstakten som uppmätts på fyra år. Flera länder noterades 
för nedgångar i mars. Den tyska inflationstakten minskade 
från 2,2 procent i februari till 1,5 procent i mars, i Spanien 
var nedgången 0,9 procentenheter medan minskningen 
i Italien var något mindre. I Storbritannien låg inflations-
takten kvar på oförändrade 2,3 procent i mars.

Inflationstakten i Sverige enligt HIKP var i mars 1,4 
procent. Det var en nedgång från 1,9 procent månaden 
innan. Även i Finland och Norge dämpades den årliga 
prisökningstakten medan den danska inflationen var 
oförändrad jämfört med februari.

I Japan dämpades 
prisutvecklingen i fe-
bruari då inflations-
takten minskade från 
0,5 procent i januari till 
0,2 procent i februari. 
Noteringen var dock 
femte månaden i följd 
med prisökningar ef-
ter deflation från april 
till september 2016.
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Allt bättre offentliga finanser i EU
Samtliga av medlemsländerna inom EU är bundna att 
följa EMU:s finanspolitiska krav som överenskommits för 
att säkerställa stabila offentliga finanser bland unionens 
länder. För medlemsländerna innebär regelverket främst 
att den offentliga förvaltningens konsoliderade bruttoskuld 
inte får överstiga 60 procent av BNP och att den offentliga 
förvaltningens budgetunderskott (vilket definieras som 
negativt finansiellt sparande enligt nationalräkenskaperna) 
inte får uppgå till mer än 3 procent av BNP under ett år.

Under 2016 minskade det offentliga budgetunderskot-
tet som andel av BNP bland EU:s 28 medlemsländer till 
1,7 procent, att jämföra med ett underskott på 2,4 procent 
av BNP 2015. Förstärkningen av EU:s offentliga finanser 
beror helt på att utgifterna minskat som andel av BNP, 
då dessa uppgick till 46,6 procent 2016 mot 47,2 procent 
2015. Inkomsterna var däremot oförändrade som andel 
av BNP. Det var tredje året i rad som unionen uppvisat 
ett underskott inom ramen för de finanspolitiska kraven. 

Finansiellt sparande
Procent av BNP
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Fyra länder klarar inte eu:s krav
Förstärkningen av unionens genomsnittliga offentliga fi-
nanser märks av i de allra flesta av de 28 medlemsländerna. 
Exempelvis noterar 24 av de 28 länderna en förbättring 
av det offentliga finansiella sparandet 2016 som andel av 
BNP. Undantagen är framför allt Rumänien, Österrike och 
Ungern, alla länder med negativ inkomstutveckling. Sett 
till kravet att ha lägre budgetunderskott än 3 procent är 
det fyra länder 2016 som inte klarar kravet, Storbritannien, 
Rumänien, Frankrike och Spanien. 2015 var det sex länder 
som inte klarade kravet. Tio medlemsländer uppvisar ett 
budgetöverskott 2016, att jämföra med endast fyra 2015. 

Grekland är det medlemsland som sticker ut klart mest 
positivt i avseendet förbättrade offentliga finanser. 2015 var 
Greklands finansiella sparande –5,9 procent, 2016 var det 
+0,7 procent. I diagrammet som visar perioden 2013–2016 
kan man se att det är främst på utgiftssidan som förbätt-
ringarna skett sedan 2013 även om inkomsterna också 
ökat som andel av BNP sedan 2014.

Grekland - offentliga inkomster och utgifter
Procent av BNP
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Sverige på pallplats
Sverige befäster sin ställning som en av unionens starkaste 
ekonomier avseende offentliga finanser. 2016 var Sveriges 
budgetöverskott 0,9 procent av BNP, tredje störst efter Lux-
emburg och Malta. Även i fråga om offentlig bruttoskuld som 
andel av BNP placerar sig Sverige starkt med skuldandelen 
42 procent, att jämföra med unionssnittet 84 procent. Sam-
mantaget klarar Sverige EMU:s finanspolitiska krav avseende 
budgetunderskott och offentlig bruttoskuld med råge. 

Finansiellt sparande och bruttoskuld 2016

Procent av BNP

 Finansiellt sparande Bruttoskuld

Luxemburg 1,6 20
Malta 1,0 58
Sverige 0,9 42
Tyskland 0,8 68
Grekland 0,7 179
Tjeckien 0,6 37
Nederländerna 0,4 62
Cypern 0,4 108
Litauen 0,3 40
Estland 0,3 9
Bulgarien 0,0 29
Lettland 0,0 40
Irland –0,6 75
Kroatien –0,8 84
Danmark –0,9 38
euroområdet –1,5 89
Österrike –1,6 85
Slovakien –1,7 52
eu28 –1,7 84
Slovenien –1,8 80
Ungern –1,8 74
Finland –1,9 64
Portugal –2,0 130
Italien –2,4 133
Polen –2,4 54
Belgien –2,6 106
Storbritannien –3,0 89
Rumänien –3,0 38
Frankrike –3,4 96
Spanien –4,5 99
Källa: Eurostat
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SVenSKa eKonoMISKa IndIKatorer
  Förändring i procent från
 Enhet Basår Senaste  föreg. månad/ samma månad/
   uppgift  period period föreg. år

ekonomi, allmänt
BNP volym 2010=100 4 kv 115,6 1) 1,0 1) 2,3
Fast bruttoinvestering volym 2010=100 4 kv 128,3 1) 0,9 1) 4,2
Hushållens konsumtion volym 2010=100 4 kv 112,7 1) 0,3 1) 1,6
Tjänsteproduktion volym 2010=100 feb 124,8 1) –0,7 1) 5,3
Lägenheter, påbörjade, nya 1 000-tal  4 kv 17,2    48
   1–4 kv 63,1    34

Industri
Produktion volym 2010=100 feb 96,3  0 1) 4
   jan–feb 94,4    4
Omsättning volym 2010=100 feb 96,8  0 1) 3
   jan–feb 94,7    3
Orderingång volym 2010=100 feb 99,0  8 1) 12
   jan–feb 95,8    6
Kapacitetsutnyttjande %  4 kv 89,6 1) 1,0 1)2) 0,9 2)

Investeringar mdr kr  4 kv 57,8    –9
   1–4 kv 208,1    –1

utrikeshandel
Varuexport mdr kr  mar 119,2  0 1) 15
   jan–mar 322,6    13
Varuimport mdr kr  mar 120,0  0 1) 18
   jan–mar 323,3    14
Handelsnetto mdr kr  mar –0,8
   jan–mar –0,7
Bytesbalans mdr kr  4 kv 64,3
   1–4 kv 203,9

Konsumtion
Detaljhandelns försäljning volym 2010=100 mar 119,5 1) –0,4 1) 1,9
   jan–mar     2,2
Hushållens konsumtionsindikator volym 2010=100 feb 115,4 1) –0,1 1) 2,7
   jan–feb     2,6
Personbilsregistreringar, nya st  mar 39 476    9
   jan–mar 91 999    6
Consumer Confidence Indicator 3)  medelv=100 apr 103,4 4) 102,6 4) 96,8 4)

Priser
Konsumentprisindex  1980=100 mar 319,7  0,0  1,3
Konsumentprisindex, fast ränta  1987=100 mar 208,8  0,0  1,5
Producentprisindex  2005=100 mar 118,8  –0,1  6,5
Exportprisindex  2005=100 mar 113,7  0,0  7,5
Importprisindex  2005=100 mar 111,7  –0,7  6,7
Prisindex för inhemsk tillgång  2005=100 mar 117,9  –0,4  6,0
Hemmamarknadsprisindex  2005=100 mar 124,3  –0,1  5,5

arbetsmarknad, löner
Sysselsatta 15–74 år 1 000-tal  mar 4 963    2,7
Arbetslösa 15–74 år 1 000-tal  mar 362    –10,7
därav heltidsstuderande 1 000-tal  mar 147    –5,8
Arbetade timmar 10 000-tal  mar 16 430    2,6
Lediga platser, nyanmälda 1 000-tal  mar 133    5,9
Arbetskostnadsindex, industriarbetare  2008 jan=100 feb 124,4    2,5
Timlön, industriarbetare kr  feb 176,5    2,0

Finansmarknad
Utlåning till hushåll 5) mdr kr  mar 3 584    7,3
Utlåning till icke-finansiella företag 5) mdr kr  mar 2 122    5,3
Lång ränta, 10-åriga statsobligationer %  apr 0,57  –0,12 2) –0,24 2)

Kort ränta, 3-mån statsskuldväxlar %  apr –0,63  0,00 2) –0,03 2)

Statsskuldens månadsförändring mdr kr  mar 3,2
Valutakurs, TCW-index 18 nov 1992=100 28 apr 132,9  1,0  4,4

1) Säsongrensade tal 2) Procentenheter 3) Hushållens syn på den egna och den svenska ekonomin 4) Index för resp period 5) Från monetära finansinstitut
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