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Konjunkturläget
Fortsatt högkonjunktur
Utvecklingen för den svenska ekonomin har varit god
under inledningen av 2017. Såväl sysselsättningen som
den ekonomiska tillväxten har visat positiva tecken och
bidragit till att högkonjunkturen bitit sig fast.
Antalet sysselsatta har fortsatt att öka under första
halvåret och sysselsättningsgraden var i maj på en historisk
hög nivå. Ett fortsatt kraftigt inflöde till arbetskraften har
dock bidragit till att arbetslösheten inte fallit i samma takt
även om trenden pekar nedåt sedan årsskiftet.
BNP fortsatte att växa första kvartalet men återgick
till en lugnare tillväxttakt efter ett starkt fjärde kvartal i
fjol. Det var en svagare tjänsteexport som var den främsta
orsaken till den dämpade BNP-tillväxten första kvartalet,
men även ökningar av såväl varu- som tjänsteimport bidrog
till att bromsa tillväxttakten. Investeringarna fortsatte att
växa första kvartalet och lämnade ett stort bidrag till BNPtillväxten. Maskininvesteringarna vände upp efter en svag
utveckling sista kvartalet i fjol men precis som tidigare var
det bostadsinvesteringarna som ökade mest. Bostadsbyggandet har haft en mycket stark utveckling under senare år
och trenden ser ut att fortsätta. Enligt SCB:s investeringsenkät från i maj räknar företagen inom fastighetsbranschen
med att nybyggnad samt om- och tillbyggnad ska fortsätta
öka i år vilket indikerar att efterfrågan på nyproduktion är
fortsatt är hög. Det styrks av att det under första kvartalet
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påbörjades över 20 000 nya lägenheter enligt SCB:s preliminära statistik över nybyggnation av bostäder. Eftersom
bostäder tar tid att färdigställa kommer nybyggnationerna
att ge utslag på bostadsinvesteringarna en tid framöver.
Nybyggnation av bostäder
Tusental påbörjade bostadslägenheter, kvartalsvärden
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Detaljhandeln utvecklades positivt under första kvartalet och bidrog till att hushållens konsumtion fortsatte
att stiga. Försäljningen fortsatte upp i april och maj och
både dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln ökade sin
försäljning. Försäljningen inom främst sällanköpshandeln,
som säger mer om hushållens konsumtionsbenägenhet
än dagligvaruhandeln, har däremot mattats av under de
senaste månaderna men ska ses i ljuset av att konsumtionen
har haft en stigande trend sedan början av 2009 och nu är
uppe på en mycket hög nivå.
Positiv trend för näringslivets produktion
Även produktionen inom näringslivet steg första kvartalet,
men sett till den månadsvisa utvecklingen har ökningstakten dämpats under de inledande månaderna i år. I
april minskade till och med produktionsvolymerna något.
Främst minskade industriproduktionen medan tjänsteproduktionen låg kvar på samma nivå som månaden innan.
Den långsiktiga trenden är dock fortsatt positiv för tjänstesektorn och byggbranschen, medan den uppåtgående
trenden för industrin stannade av i april. När det gäller
industrins orderingång så har den positiva utvecklingen
fortsatt under året. Orderingången minskade förvisso i
april med 4 procent från mars i säsongrensade tal men
ska betraktas utifrån att orderingången var ovanligt hög
under februari och mars. Fram till april var orderingången
nästan 7 procent högre än under motsvarande period i fjol.
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Uppgången är tillika bred och omfattar tre av industrins
huvudgrupper samt både hemma- och exportmarknaden.
Produktion i näringslivet
Index 2010=100, trendskattning
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Även Riksbankens senaste företagsundersökning från i
maj visar att det råder goda tider i det svenska näringslivet.
Industrikonjunkturen har fortsatt att stärkas under våren,
och i synnerhet på exportmarknaden, där en starkare efterfrågan från omvärlden i kombination med en relativt
svag krona och stärkt konkurrenskraft, har resulterat i en
stark orderingång och högre produktionsvolymer. Även
företagen inom övriga sektorer är optimistiska om det
rådande läget och allt fler företag signalerar om godare
utsikter för att höja sina försäljningspriser.
Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer visar en
liknande bild och det råder fortsatt ett mycket positivt
stämningsläge i ekonomin. Förbättrade försäljningsutfall
och ett minskat missnöje med varulagrens storlek bidrog
till att detaljhandelns konfidensindikator steg kraftigt i
juni till ett starkare läge än normalt. Starkast utveckling för
närvarande uppvisar dock tillverkningsindustrin som åter
igen noterade en uppgång. De privata tjänstenäringarna
stod endast för en marginell förändring jämfört med maj,
medan byggföretagen noterade en nedgång samtidigt
som hushållen blev något mindre optimistiska då synen
på den svenska ekonomin försämrades. Samtliga ligger
dock fortsatt över det normala.
KI tror på fortsatt högkonjunktur
Konjunkturinstitutet (KI) presenterade strax innan midsommar en ny analys av konjunkturläget där man slog fast
att den svenska högkonjunkturen kommer att förstärkas
framöver. Efter den något svagare utvecklingen under
första kvartalet väntas BNP-tillväxten bli högre under
resten av året, bland annat till följd av en ökad offentlig
konsumtion och en uppgång i exporten efter den svaga
inledningen av året. BNP väntas växa med 2,7 procent i
år, kalenderkorrigerat, men mattas av något under 2018
trots att högkonjunkturen består.
KI konstaterar att inflationen, mätt som KPIF, blir tillfälligt hög i år till stor del förklarat av högre energipriser. Nästa
år väntas dock inflationen falla tillbaka då energipriserna
bidrar betydligt mindre till att driva på prisökningarna.
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Till följd av låga löneökningar och dämpade importpriser,
orsakat av en starkare växelkurs framöver, väntas inte
inflationen nå 2 procent förrän 2020.
Sysselsättningen väntas öka snabbare än arbetskraften
vilket leder till att arbetslösheten sjunker till 6,4 procent
nästa år för att sedan plana ut, delvis förklarat av en försämrad matchning på arbetsmarknaden.
FED höjde räntan
Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve (FED),
beslutade i mitten av juni att höja räntan med 25 punkter
till ett ränteintervall på 1,00-1,25 procent. Det var andra
höjningen i år. Höjningen var väntad och de amerikanska
börserna reagerade inte nämnvärt på beskedet. Bakgrunden
till räntehöjningen var en fortsatt förstärkning av arbetsmarknaden och en måttlig ökning av den ekonomiska
aktiviteten. Den senaste tidens nedgång i inflationstakten
i USA verkar dessutom till stor del kunna kopplas till
engångshändelser, som sänkta avgifter för telefoni och
lägre priser på läkemedel, och FED räknar fortsatt med att
inflationen kommer att stiga och stabiliseras runt 2 procent.
Centralbankens prognos indikerar att det blir ytterligare
en räntehöjning i år och tre höjningar nästa år.
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Europeiska centralbanken (ECB) lämnade dock sin
styrränta oförändrad i juni och lät den ligga kvar på noll
procent.
Inflationstakten i Sverige, mätt som den årsvisa procentuella ökningen av KPI, låg i maj på 1,7 procent. Det var
en nedgång från april då inflationstakten uppgick till 1,9
procent. Även den underliggande inflationen, mätt som
KPIF (KPI med fast ränta), föll tillbaka något och var i maj
1,9 procent. Utfallet var dock högre än både marknaden
och Riksbankens förväntningar och alla de fyra storbankerna räknar med att reporäntan lämnas oförändrad i juli.
Händelserikt första halvår i Europa
KI skriver även i sin senaste prognos att konjunkturåterhämtningen i omvärlden fortsätter och att återhämtningen
i euroområdet verkar stå på allt fastare grund. Det får stöd
av EU-kommissionens senaste konjunkturbarometer i juni
som nådde det högsta värdet sedan augusti 2007 för både
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euroområdet och EU.
Juni innefattade även nya politiska val i två av Europas
största ekonomier, med utgångar som innebar både lugnande besked för EU-samarbetet men även ökad politisk
osäkerhet. Parlamentsvalet i Frankrike i mitten av juni
resulterade i en stor framgång för den nytillträdde presidenten Emmanuel Macron, även om segern blev mindre
än väntad. Hans parti La République en marche (LREM)
vann tillsammans med stödpartiet Mouvement démocrate
(MoDem) egen majoritet i parlamentets underhus. Utgången ger Macron en stark majoritet för att driva igenom
sin politik, där en reformerad arbetsmarknad står högt på
agendan för att få bättre snurr på Frankrikes ekonomi.
De stora förlorarna i valet var de traditionella höger- och
Socialistpartiet som backade kraftigt, men även för Marine
Le Pen måste valutgången varit en besvikelse. Visserligen
lyckades Le Pen, efter tre försök, knipa en plats i parlamentet men hennes parti Nationella fronten lyckades inte
samla de 15 mandat som krävs för att bilda en partigrupp.
Ett nederlag för deras EU-kritiska väljare då både LREM
och MoDem anses som EU-vänliga mittenpartier, men ett
lugnande besked för EU.
Osäkerhet i Storbritannien
I början av juni, nästan ett år efter Brexit-folkomröstningen,
öppnade åter vallokalerna i Storbritannien efter att sittande
premiärminister Theresa May utlyst nyval till parlamentet
med förhoppningar om att få ett starkt mandat av folket
inför de hårda utträdesförhandlingarna med EU. När rösterna var räknade visade det sig att regeringspartiet Tories
istället förlorat sin majoritet i det brittiska parlamentet.
Tillsammans med samarbetspartnern DUP (det nordirländska unionistpartiet) har man dock fått egen majoritet
och ett skriftligt avtal har satt förutsättningarna för den
kommande regeringsperioden. Bland annat lovar DUP att
stödja de konservativa i frågor rörande Brexit vilket åter
ökat sannolikheten för ett hårdare utträde.
Sedan Brexit-omröstningen för ett år sedan har pundet
försvagats och inflationen har ökat mer än lönerna. Det
har lett till ett minskat konsumentförtroende vilket i sin tur
påverkat detaljhandeln negativt. Ett lägre värderat pund
har dock, tillsammans med den ekonomiska återhämtningen i euroområdet, lyft exporten vilket gynnat tillväxten
i Storbritannien. Första kvartalet växte dock ekonomin i en
långsammare takt än tidigare vilket troligen var en följd
av det osäkra läget. Valutgången i början av juni innebar
att pundet försvagades ytterligare men världens börser
tog dock resultatet med ro. Nu väntar förhandlingar inför
utträdet från EU men vilka effekter en exit får på den brittiska ekonomin kan endast tiden utvisa.

Industri
I början av 2015 avbröts en fyraårig dämpning av industriproduktionen. Frånsett en svacka 2016 har utvecklingen
varit uppåtgående, vilket framgår av SCB:s industriproduktionsindex (IPI). En fortsatt tillväxt kan urskiljas under
4

det första kvartalet 2017, men här finns även tecken på att
tillväxttakten är avtagande.
Efter ett brant fall 2008 steg industrins orderingång svagt
fram till 2010. Vid denna tidpunkt föll orderingången åter
igen. I början av 2015 vände denna negativa utveckling och
den uppåtgående trenden har hållit i sig, bortsett från en
nedgång 2016. I nuläget befinner sig industrins orderingång
över de värden som uppmättes 2010. Både på hemma- och
exportmarknaden syns uppgångar i orderingång under de
senaste månaderna.
Även Konjunkturinstitutets konfidensindikator för
tillverkningsindustrin uppvisade en negativ utveckling
under en stor del av 2016. Indikatorn har dock återhämtat
sig sedan slutet av fjolåret. Sedan våren 2015 har konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin befunnit sig
över det historiska genomsnittet och nådde det högsta
månadssvärdet på över 20 år i början av 2017. Bakom
denna uppgång ligger optimism som syns inte bara i expansiva anställnings- och produktionsplaner, men även
i en optimistisk syn på orderstockens tillväxt. Konfidensindikatorn i juni pekade fortsatt på ett mycket starkt läge
inom industrin.

Industrins produktionsvolym
Senaste uppgift: april 2017
Källa: SCB:s industriproduktionsindex
Björn Forssell

Minskad industriproduktion i april
Den svenska industriproduktionen minskade med 2,4
procent i april jämfört med mars, i säsongrensade tal. På
årsbasis ökade produktionen med 0,8 procent jämfört med
april föregående år, efter kalenderkorrigering.
Industriproduktionsindex
Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
glidande medelvärde
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Månadsutvecklingen var negativ för industrins alla fem
huvudgrupper. Den huvudgrupp som uppvisade störst
nedgång var industrin för varaktiga konsumtionsvaror, vars
produktion minskade med 12,7 procent i säsongsrensade
tal. Sett till industrins delbranscher var utvecklingen blandad. Svagast utveckling redovisade motorfordonsindustrin
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och industrin för petroleumprodukter, med nedgångar
på 8,4 och 4,9 procent respektive. Grafisk industri, som
föregående månadbackade kraftigt, återhämtade sig och
visade starkast utveckling med en uppgång på 18,5 procent.
Positiv tremånadersutveckling
Till skillnad från månadsutvecklingen så var tremånadersutvecklingen för industrin fortsatt positiv. Under perioden
februari–april 2017 steg produktionen med 1,3 procent
jämfört med perioden november 2016–januari 2017, i
säsongrensade tal. Industrin för investeringsvaror var den
huvudgrupp som ökade mest, medan industrin för energirelaterade insatsvaror hade störst minskning. En majoritet
av industrins delbranscher hade en positiv utveckling under
perioden. Industrin för metallvaror uppvisade den största
uppgången på 6,3 procent, medan stål- och metallverk
stod för den största nedgången på 5,2 procent.
Industriproduktion
Förändring i procent
apr 17/
mar 17

Hela industrin
Trävaruindustri, ej möbler
Massa och papper
Grafisk industri
Kemisk industri o läkem.
Stål- och metallverk
Metallvaruindustri
Elektronikindustri
Maskinindustri
Industri för motorfordon

–2
2
–1
18
–4
–3
8
2
–2
–8

feb–apr 17/ apr 17/ jan–apr 17/
nov 16–jan 17 apr 16 jan–apr 16

1
2
1
4
2
–5
6
–2
4
3

1
6
5
10
–21
0
13
2
9
1

3
5
5
–2
–1
1
5
–4
2
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Svag positiv årsutveckling
Jämfört med april föregående år har industriproduktionen
ökat med 0,8 procent, i kalenderkorrigerade tal. Bland
industrins huvudgrupper uppvisade industrin för investeringsvaror störst uppgång på årsbasis. Svagast utveckling
hade industrin för icke-varaktiga konsumtionsvaror. Sett
till industrins delbranscher redovisades störst ökning inom
industrin för icke-metalliska mineralprodukter, där produktionen steg med 13,7 procent. Kemisk industri noterades
för den största nedgången på 20,9 procent.

Historiskt hög orderingång i mars
April är normalt en svagare ordermånad än mars då sista
månaden i kvartalet brukar vara stark. Säsongrensningen
försöker att ta bort sådana månadseffekter, men just eftersom mars i år var så stark så blev minskningen i orderingång
från mars till april större än normalt. Enligt det kalenderkorrigerade indexet för hela industrin var orderingången den
högsta som noterats för mars månad sedan 2008.
Nedgången på månadsbasis syns på både hemma- och
exportmarknaderna, som har minskat med 3,5 respektive 4,6 procent i april. Även om hemmamarknaden har
ökat betydligt mer jämfört med april i fjol (+8,5 procent
jämfört med exportmarknadens +1,0 procent), så är exportmarknadens kalenderkorrigerade indextal i april över
det historiska genomsnittet, medan hemmamarknadens
dito hamnar under. Detta har att göra med att andelen av
industrins order som har inkommit från kund i utlandet
har ökat över tiden.
Enligt Konjunkturinstitutets (KI) Konjunkturbarometer
i april hade industriföretagen en ”urstark syn på läget”
med särskilt hög orderingång. Som nämnts tidigare visar
SCB:s siffror i motsats till KI:s en minskning från mars,
men eftersom mars uppvisade det högsta kalenderkorrigerade indextalet sedan 2008 så bör nedgången tolkas
med försiktighet.
Industrins orderingång
Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
glidande medelvärde. Fasta priser
130

Senaste uppgift: april 2017
Källa: SCB:s orderingång och omsättningsstatistik
Anton Hammarstedt

Industrins orderingång minskade i april
Jämfört med mars minskade industrins orderingång med
4,0 procent i april, i säsongrensade tal. I kalenderkorrigerade tal ökade orderingången med 4,4 procent jämfört
med april föregående år. Det är en dämpad ökningstakt
jämfört med de två föregående månaderna men förklaras
sannolikt av att orderingången var ovanligt hög under
både februari och mars i år.
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Hög orderingång för grafisk industri
Vad gäller branscher och aggregat är april ett av de få mättillfällen när den högsta orderingången har synts utanför
orderbranscherna.
Vid insamling tillfrågas företag inom de av Eurostat
definierade orderbranscherna om sin ordergång under
mätperioden. För de branscher som Eurostat ej definierar som orderbranscher mäts orderingången istället som
omsättning, och denna tenderar att skifta mindre från en
månad till en annan än vad uppmätt orderingång gör.
Det är därför uppseendeväckande att det är just en sådan
icke-orderbransch, grafisk industri, som har uppvisat högst
orderingång under månaden. Den totala orderingången
har ökat med 17,5 procent jämfört med föregående månad, men på exportmarknaden är ökningen under samma
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period hela 258 procent.
En stor del av detta är sannolikt en urvalseffekt. Under april byter konjunkturundersökningarna urval, vilket
innebär att en andel av företagen ersätts med nya företag.
Eftersom grafisk industri är en så pass liten bransch, och
nästan enbart har verksamhet mot kund i Sverige, krävs det
en väldigt liten förändring i det dragna urvalet för att man
ska se ganska stora förändringar i det uppmätta aggregatet.
Orderingång och omsättning
Förändring i procent
apr 17/
mar 17

apr 17/
apr 16

jan–apr 17/
jan–apr 16

Orderingång
Hemmamarknad
Exportmarknad
Totalt

–4
–5
–4

9
1
4

7
7
7

Omsättning
Hemmamarknad
Exportmarknad
Totalt

0
–5
–1

4
0
2

3
3
3

Många tunga branscher, det vill säga branscher vars
orderingång utgör en hög andel av industrins totala orderingång, har inkommit med lägre orderingångar i april än i
mars, i säsongrensade tal. Övrig maskinindustri, industrin
för metallvaror och motorfordonsindustrin har alla minskat
kraftigt, och dessa branscher utgör tillsammans ungefär
en fjärdedel av industrins totala orderingång. Nedgången
förklaras delvis av att dessa branscher redovisade en högre orderingång än normalt i mars. Exempelvis noterade
motorfordonsindustrin sin högsta kalenderkorrigerade
orderingång sedan år 2000, och alla tre ovan nämnda
branscher har ökat jämfört med april i fjol.

Utrikeshandel
Efter en ryckig inledning på året uppvisade utrikeshandeln
med varor ett överskott på 2,8 miljarder kronor i maj.
Det var därmed det största överskottet sedan september
2016. Det är även betydligt starkare än maj förra året då
ett handelsunderskott på 3,6 miljarder noterades. Mätt
i årstakt ökade värdet på varuexporten betydligt i maj
medan värdet på varuimporten ökade i en långsammare
takt. Varuhandeln med EU-länder fortsatte uppvisa ett
underskott medan varuhandeln med resten av världen
uppvisade ett överskott.
Siffrorna i maj stämde väl överens med den ljusa bild
som Exportchefsindex, som publicerades förra månaden,
visade. Den framtida utvecklingen är dock något oviss.
Konjunkturinstitutets barometer visar att industriföretagen
fortsätter att se optimistiskt på både exportorderstocken och
orderingången från utlandet. SCB:s orderingångsstatistik
visar dock att orderingången från exportmarknaden sjönk
för andra månaden i följd i april.

Varuexport, landområden

Europa
310 898
EU-länder
251 112
Övriga Europa
59 785
Afrika
9 184
Amerika
42 276
Nordamerika
33 125
Central- och Sydamerika
9 151
Asien
53 275
Mellanöstern
9 399
Övriga länder i Asien
43 876
Oceanien och övriga områden 6 859
Totalt
422 491

283 857 73,6
229 662 59,4
54 196 14,2
9 599
2,2
41 193 10,0
33 990
7,8
7 202
2,2
45 297 12,6
9 482
2,2
35 815 10,4
5 172
1,6
385 118 100,0

10
9
10
–4
3
–3
27
18
–1
23
33
10

Varuimport, landområden
Värde mkr		 Andel Förändr
2017
2016
% 17/16
jan–apr jan–apr		
%

Område

Europa
361 602
EU-länder
304 825
Övriga Europa
56 777
Afrika
4 508
Amerika
16 208
Nordamerika
11 868
Central- och Sydamerika
4 340
Asien
42 061
Mellanöstern
1 420
Övriga länder i Asien
40 641
Oceanien och övriga områden 1 167
Totalt
425 546

321 270 85,0
276 099 71,6
45 171 13,3
2 467
1,1
15 516
3,8
11 645
2,8
3 871
1,0
39 926
9,9
1 245
0,3
38 681
9,6
937
0,3
380 117 100,0

13
10
26
83
4
2
12
5
14
5
25
12

Handelsnetto
Senaste uppgift: maj 2017
Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik

Handelsnettot 2,8 miljarder kronor i maj
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 2,8 miljarder
kronor under maj 2017 enligt preliminära beräkningar. För
maj 2016 var det ett underskott på 3,6 miljarder kronor.
Export och import av varor samt handelsnetto
Säsongrensade månadsvärden i löpande priser. Trend.
Miljarder kronor
120

mdr kr

Export
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Handelsnetto
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Värde mkr		 Andel Förändr
2017
2016
% 17/16
jan–apr jan–apr		
%

Område
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2014
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2016

2017
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Varuexportens värde under maj uppgick till 114,0 miljarder kronor och varuimporten till 111,2 miljarder. Varuexporten har därmed ökat i värde med 18 procent, medan
varuimporten har ökat i värde med 11 procent jämfört
med maj 2016. Handeln med länder utanför EU gav ett
överskott på 15,1 miljarder kronor medan EU-handeln gav
ett underskott på 12,3 miljarder.
Antalet vardagar i maj 2017 var lika många som i maj
2016. Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot
ett underskott på 0,5 miljarder kronor för maj 2017 och
ett underskott på 0,8 miljarder kronor för april 2017. För
mars 2017 var motsvarande värde ett underskott på 1,2
miljarder kronor.
Sveriges handelsnetto
Ackumulerade månadsvärden från årets början.
Miljarder kronor. Löpande priser
30

till maj, var försäljningen 1,2 procent högre än närmast
föregående tremånadersperiod.
Försäljningen inom dagligvaruhandeln fortsatte att öka i
maj och steg med 0,8 procent jämfört med april. Efter att ha
ökat starkt i april, efter nedgången månaden innan, ökade
försäljningen inom sällanköpshandeln endast marginellt i
maj och steg med 0,2 procent i säsongrensade tal.
Total försäljningsvolym inom detaljhandeln
Säsongrensade månadsdata
150

index 2010=100
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serie
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Hittills under året har värdet för varuexporten ökat med
11 procent, medan varuimporten ökat med 12 procent
jämfört med motsvarande period för ett år sedan. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 536,6 miljarder
kronor och varuimportvärdet till 536,7 miljarder. Handelsnettot för januari 2017–maj 2017 gav därmed ett underskott
på 0,1 miljarder kronor. För motsvarande månader ett år
tidigare noterades ett överskott på 1,3 miljarder kronor.

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

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dämpad tillväxt i årstakt
I maj ökade försäljningen i den totala detaljhandeln med
2,4 procent jämfört med samma månad året innan, kalenderkorrigerat och mätt i fasta priser. Det är en lägre
årsutveckling än merparten av årets månader och under
den genomsnittliga årliga tillväxttakten för 2016. Det är värt
att notera att under maj i år sammanföll löneutbetalningarna med Kristi Himmelfärdsdagen vilket kan ha gett extra
skjuts åt handeln. Försäljningen inom dagligvaruhandeln
var 1,5 procent högre i maj än motsvarande månad i fjol
och det var livsmedelshandeln som bidrog till uppgången
medan försäljningen inom systembolaget backade. Inom
sällanköpsvaruhandeln steg försäljningen med 3,0 procent
jämfört med motsvarande månad i fjol.
Försäljningsvolym inom detaljhandeln
Säsongrensade månadsdata
140

index 2010=100

135

Sällanköpsvaruhandel

130
125
120
115

Svag ökning för detaljhandeln i maj
Efter att börjat året med en stark tillväxt har ökningstakten
inom detaljhandeln mattas av något, även om trenden
fortsatt pekar uppåt. Bilden ser dock inte lika ljus ut som
tidigare efter att utfallet för april reviderats ner från en
ökning på 1,3 procent till 0,8 procent, säsongrensat och
jämfört med föregående månad. I maj ökade detaljhandeln
något och steg med 0,4 procent jämfört med april. Sett
till utvecklingen under de senaste tre månaderna, mars
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Utvecklingen inom sällansköpsvaruhandeln var spretig. Möbelhandeln och optikerna uppvisade den mest
gynnsamma utvecklingen och ökade försäljningsvolymen
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med över 10 procent vardera. Även elektronikhandeln
visade god tillväxt i volym men på grund av ett troligtvis
sjunkande prisläge var omsättningen i löpande värden
negativ. Försäljningen inom färghandeln backade mest
av alla branscher i maj och sjönk med mer än 20 procent
i fasta priser. Även klädhandeln, som är den största branschen inom sällanköpshandeln, och skohandeln redovisade
minskade försäljningsvolymer.
Detaljhandel
Försäljningsvolym inom detaljhandeln. Kalenderkorrigerad volymförändring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
		

maj
2017

undersökningen påbörjades. Det skall dock påpekas att
det hör till ovanligheterna att den aktuella perioden inte
tillhör de högre motsvarande perioderna i tidsserien då
hushållskonsumtionen har haft en stigande trend sedan
början av 2009.
Under den senaste tremånadersperioden, februari–april
2017, ökade konsumtionen med 1,1 procent i säsongrensade tal, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod,
november 2016–januari 2017. Den kalenderkorrigerade
årsutvecklingen fortsatte att stiga och konsumtionen ökade
med 4,3 procent jämfört med april förra året.
Hushållens konsumtionsindikator

jan–maj
2017

Säsongrensade månadsdata
index 2010=100

Dagligvaruhandel
1,5
1,6
120
därav:		
Detaljhandel, mest livsmedel
1,1
1,2
115
Specialiserad detaljhandel med
livsmedel, drycker o tobak
4,7
3,0
110
Sällanköpsvaruhandel
3,0
3,9
därav:		
Klädhandel
–0,3
–0,4
105
Skohandel
–0,6
–1,3
Möbelhandel
13,3
7,9
Elektronikhandel
6,2
6,5
100
Järn- och bygghandel
–0,9
1,6
Färghandel
–23,0
–13,0
95
Bokhandel
–6,2
3,4
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Guldsmedshandel
–12,0
–3,5
Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer har
Sport- o fritidshandel
1,3
1,8
Postorderhandel
14,8
15,2
hushållens syn på den egna ekonomin ökat igen i april
Totalt detaljhandel

2,4

2,9

Stabil utveckling under årets första fem månader
Hittills i år har försäljningen inom detaljhandeln varit 2,9
procent högre än motsvarande månader i fjol. Dagligvaruhandeln har ökat med 1,6 procent medan sällanköpshandeln har stigit med 3,9 procent. Under årets första fem
månader har framförallt möbelhandlarna och optikerna
visat god tillväxt. Läget är något sämre för färghandeln,
leksakshandeln och guldsmedshandeln som har minskat
försäljningen. Trots den minskade försäljningen för järnhandeln och heminredning i maj uppvisar branscherna
högre tillväxt under årets fem första månader jämfört med
motsvarande månader i fjol.

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

Ökad hushållskonsumtion i april
I april ökade hushållskonsumtionen, både den säsongrensade månadsutvecklingen och den kalenderkorrigerade
årsjämförelsen. I säsongrensade siffror syntes återigen en
uppgång efter nedgången i mars, då konsumtionen ökade
med 1,4 procent. Det säsongrensade indextalet uppgick till
117,2, vilket är det hittills högst uppmätta indextalet sedan

8

efter nedgången i mars och läget anses vara fortsatt starkt.
Detta ligger i linje med resultaten ovan, då den månatliga
hushållskonsumtionen i april återigen har haft en uppgång
jämfört med föregående månad, med ett starkt indextal.
Hushållskonsumtion
Hushållens konsumtionsutgifter. Kalenderkorrigerad volymförändring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
		
Detaljhandel, mest livsmedel
Beklädnadshandel
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
Möbler, inredning m.m.
Transporter och detaljhandel med och
service av motorfordon
Post- och telekommunikation
Rekreation och kultur
Hotell och restaurang
Övriga varor och tjänster
Hushållens konsumtionsutgifter
(exklusive utlandsposter)

apr
2017

jan–apr
2017

0,9
5,1
4,5
5,8

0,7
–0,2
1,8
5,1

4,7
8,1
6,2
4,2
4,7

5,7
10,3
5,0
3,3
2,3

4,3

3,1

Bostad, el, gas och uppvärmning bidrog starkt
Vad gäller de ingående branscherna stod post- och telekommunikationer återigen för den största uppgången jämfört
med motsvarande månad föregående år, med en uppgång
på 8,1 procent i fastprisberäknade och kalenderkorrigerade
tal. Detta är dock en av de branscherna med lägst vikt i
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den totala hushållskonsumtionen och gav därmed endast
ett mindre bidrag till månadens uppgång. Istället var det
branschen bostad, elektricitet, gas och uppvärmning som
bidrog mest till ökningen för totala hushållskonsumtionen,
med en ökning på 4,5 procent efter kalenderkorrigering
och fastprisberäkning. Det är branschens högsta uppmätta
utvecklingstal mätt i årstakt sedan december 2010, och den
tredje största ökningen någonsin sedan undersökningen
påbörjades.
Ackumulerat över året och jämfört med motsvarande
period förra året, stod även här post- och telekommunikationer för den största uppgången, med 10,3 procent.
Största bidraget till den totala utvecklingen på 3,1 procent
hade däremot transporter och motorfordonshandel med
en uppgång på 5,7 procent.

ligtvis tillfällig, negativ tillväxt som noterades i april. Hittills
under året har 160 991 personbilar registrerats, vilket är 1,7
procent fler än under de fem inledande månaderna 2016.
Uppgång även för lastbilsregistreringarna
När det gäller nyregistreringen av lastbilar visade statistiken
för maj en uppgång på 2,5 procent, säsongrensat och jämfört
med föregående månad. Även här ligger nyregistreringarna
på en hög nivå historiskt sett men trenden har i det närmaste planat ut. Ett positivt tecken är att trendskattningen
efter att ha sjunkit något i slutet av fjolåret nu åter pekar
svagt uppåt.
Nyregistrerade lastbilar
Säsongrensade månadsdata
6,5

Personbilar och lastbilar

6,0

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

5,5

Personbilsregistreringarna vände upp i maj
Efter två raka månader med nedgång steg personbilsregistreringarna något i maj. Jämfört med april var uppgången 1,1 procent, i säsongrensade termer. Trenden för
nyregistreringarna vände uppåt i början av 2013 och under
andra halvan av 2016 nåddes rekordnivåer. Sedan dess
har trenden planat ut något och visar inte längre någon
uppgång men personbilsregistreringen ligger fortsatt kvar
på en historiskt hög nivå.

4,5

5,0

Nyregistrerade personbilar
Säsongrensade månadsdata
35

tusental per månad

tusental per månad
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Produktionen inom
tjänstesektorn

20

Senaste uppgift: april 2017
Källa: SCB:s tjänsteproduktionsindex
2012
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

Under den senaste tremånadersperioden, mars till och
med maj, sjönk dock nyregistreringen med 1,6 procent
jämfört med föregående tremånadersperiod enligt säsongrensade data. En kraftig uppgång i december bidrar till
att höja jämförelseperioden men nedgångar under tre av
de fem senaste månaderna visar att den tidigare starka
utvecklingen har mattats något.
Antalet nyregistrerade personbilar uppgick i maj till
37 151 vilket var 1,5 procent fler än motsvarande månad i
fjol. Det var en återgång till positiv årstillväxt efter en, möj-
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Under perioden mars till och med maj steg lastbilsregistreringen med 1,7 procent vilket var identiskt med
tremånadersutvecklingen för februari till april. Mätt i årstakt steg registreringen av lastbilar med drygt 11 procent.
Precis som för personbilarna var det en återgång till positiv
tillväxt efter en minskning på årsbasis i april. Hittills i år
har 26 313 lastbilar nyregistrerats vilket är 6,5 procent fler
än motsvarande period i fjol.

25

0

2016

Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

Oförändrad nivå på tjänsteproduktionen
Tjänsteproduktionsindex avseende april visade att produktionen var på samma nivå som i mars när hänsyn tagits
till säsongsmässiga faktorer. Det innebär att produktionen
endast ökat en av fyra månader i år och att indexet fortsatt
befinner sig något under nivån från årsskiftet. Utvecklingen
inom tjänstesektorn har dock varit stabilt uppåtgående
under de senaste åren då tjänstebranscherna bidragit starkt
till den svenska ekonomins tillväxt så de senaste månadssiffrorna indikerar snarare en utplaning på en hög nivå.
Det var en skiftande utveckling bland de olika delbranscherna i april. Inom partihandeln ökade tjänsteproduktionen markant för andra månaden i rad men det
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kommer efter en ungefär lika stor nedgång under januari–
februari. Även företagstjänster ökade produktionen för
andra månaden i rad och denna betydande tjänstebransch
fortsätter att vara drivande för den totala utvecklingen.
Detaljhandeln vände upp i april efter nedgångar tre av de
fyra månaderna dessförinnan.
Tjänsteproduktionsindex
Säsongrensade månadsvärden
150

index 2010=100

Företagstjänster

140
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Total tjänsteproduktion
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Informations- och kommunikationsbranschen tappade dock kraftigt i april och även motorfordonshandeln
sjönk något.
Positiv tremånadersutveckling
Den senaste tremånadersperioden, februari-april, ökade
produktionen med 0,5 procent säsongrensat och jämfört
med föregående tremånadersperiod, november–januari.
Trots att det fortsatt rör sig om positiva tal var det en
avmattning jämfört med tremånaderstakten de närmast
föregående månaderna.
Starkast utveckling på tremånadersbasis hade hotelloch restaurangbranschen samt uthyrnings- och resetjänster
där produktionsuppgångarna låg över 2 procent. Inom
företagstjänster ökade tjänsteproduktionen med knappt
2 procent jämfört med föregående tremånadersperiod.
Informations- och kommunikationsbranschen backade
dock med drygt 3 procent och även den betydande fastighetsbranschen sjönk.
Tjänsteproduktionsindex
Produktionen inom tjänstesektorn. Kalenderkorrigerad volymförändring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
		
Motorhandel
Partihandel
Detaljhandel
Transport och magasinering
Hotell och restaurang
Information och kommunikation
Fastighetsverksamhet
Företagstjänster
Kultur, nöje och fritid
Total tjänstesektor
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apr
2017

jan–apr
2017

5,6
6,2
3,7
3,6
3,6
0,0
–0,9
8,2
6,0

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

3,5

5,2

Lägsta årstillväxten sedan oktober
På årsbasis råder fortsatt en relativt god tillväxt. Jämfört med
april i fjol steg tjänsteproduktionen med 3,5 procent. Det var
dock en nedgång jämfört med tidigare i år och den lägsta
årstillväxten sedan oktober. Företagstjänster noterade en
årstillväxt på drygt 8 procent, vilket även uthyrnings- och
resetjänster gjorde. Även de olika delarna inom handeln
noterar en stabil årstillväxt. Både partihandeln och motorhandeln ökade kring 6 procent jämfört med april i fjol.
Ackumulerat under de fyra inledande månaderna i
år har tjänsteproduktionen ökat med 5,2 procent jämfört
med motsvarande period 2016. Samtliga branscher noterar uppgångar enligt detta perspektiv men storleken på
uppgångarna varierar en del. Uthyrnings- och resetjänster
har ökat med närmare 12 procent, motorhandeln och företagstjänster gick upp med drygt 8 procent vardera medan
det varit något trögare för exempelvis detaljhandeln och
transportbranschen där uppgångarna inte nådde upp till
3 procent jämfört med januari–april i fjol.

Byggmarknad
Husbyggarna hindras av arbetskraftsbrist
Enligt Konjunkturbarometern har byggandet fortsatt att
öka i betydligt större omfattning än normalt de senaste
månaderna. Även orderstockarna har vuxit ytterligare och
företagens omdömen om storleken på orderstockarna är
fortsatt ovanligt positiva.
Företagen rapporterar om ökad sysselsättning samtidigt
som fler företag upplever att arbetskraftsbrist är det främsta
produktionshindret. Andelen företag som anger att arbetskraftsbrist är det främsta hindret för ett ökat byggande är i
juni den högsta på över nio år. Att kunna rekrytera arbetskraft är det överlägset främsta hindret för ett ökat byggande
bland husbyggarna. Cirka en femtedel av företagen inom
anläggningsverksamhet uppger att arbetskraftsbrist är
det främsta hindret även för dem, men en allt större andel
uppger att det är brist på maskinkapacitet som främst håller
tillbaka produktionen. Inte sedan 2007 har byggföretagen
angett otillräcklig efterfrågan som främsta begränsning i så
liten utsträckning som nu. Andelen byggföretag som säger
sig ha höjt anbudspriserna de senaste tre månaderna är
fortsatt högre än det historiska genomsnittet.
Förväntningarna på byggandet de närmaste månaderna
är fortsatt något mer optimistiska än normalt även om de
trendmässigt dämpats sedan slutet av förre året. Förväntningarna på orderstockarnas utveckling är dock oförändrat
mycket optimistiska. Byggföretagens anställningsplaner
ligger stabilt på en jämförelsevis hög nivå, vilket signalerar
om en stark utveckling av sysselsättningen även de kommande tre månaderna.
Anbudspriserna väntas sammantaget stiga på tre månaders sikt. Det är dock bara husbyggarna som aviserar
om prishöjningar och bland dem är andelen som avser att
höja priserna mycket högre än normalt. Anläggningsbyggarna väntar sig sammantaget oförändrade anbudspriser
de närmaste tre månaderna.
Statistiska centralbyrån
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Byggkostnader
Senaste uppgift: maj 2017
Källa: SCB:s faktorprisindex för flerbostadshus

April–maj 2017 +0,5 procent
Mellan april och maj 2017 ökade Faktorprisindex med
0,5 procent. Entreprenörens kostnader steg med 0,6 procent.
Löner gick upp med 1,6 procent. Maskiner ökade med
1,3 procent. Transporter, drivmedel och elkraft steg med
0,4 procent. Inom den gruppen ökade lastbilstransporter
medan dieselolja minskade.
Byggmaterial gick upp med 0,1 procent. Störst prisökning bland Byggmaterial i maj hade el-materiel. Järn och
stål, betongvaror, snickerier, golvmaterial, VVS-material
samt övrigt byggmaterial steg medan trävaror sjönk.
Byggherrens kostnader gick upp med 0,1 procent.
Räntan steg, medan tjänstemannalöner, projektering och
allmänna kostnader var oförändrade.
Faktorprisindex för flerbostadshus

songrensade tal, och utvecklingen i näringslivets produktion
har mattats av de senaste månaderna. Industrisektorns
produktion minskade med 1,7 procent i april, och höll tillbaka den totala utvecklingen, medan tjänsteproduktionen
var oförändrad jämfört med föregående månad. Byggproduktionen vände däremot åter upp efter nedgången i mars
och ökade med 3,8 procent på månadsbasis.
Näringslivets produktionsutveckling
Säsongrensade värden. Index 2010=100
140
Tjänster

130
120

PIN
110
Bygg

100
90

Industri

Förändring i procent
maj 17/apr 17

maj 17/maj 16

Entreprenadkostnader
Byggmaterial
Löner
Maskiner
Transporter, drivmedel, elkraft
Omkostnader
Byggherrekostnader

0,6
0,1
1,6
1,3
0,4
0,0
0,1

2,9
4,0
1,8
2,3
4,5
2,0
1,8

Total byggkostnad

0,5

2,7

Maj 2016–maj 2017 +2,7 procent
Faktorprisindex steg med 2,7 procent mellan maj 2016
och maj 2017. Entreprenörens kostnader steg med 2,9
procent, vilket bidrog till att totalindex gick upp med 2,4
procentenheter.
Stor påverkan på entreprenörens kostnader hade gruppen Transporter, drivmedel och elkraft som steg med 4,5
procent mellan maj 2016 och maj 2017. Byggmaterial
gick upp med 4,0 procent. Maskiner steg med 2,3 procent. Omkostnader ökade med 2,0 procent. Löner gick
upp med 1,8 procent. Inom gruppen Byggmaterial ökade
armeringsstål mest, med 12,8 procent. Även övriga byggmaterialgrupper steg. Byggherrens kostnader gick upp
med 1,8 procent på årsbasis.
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Ökning senaste tremånadersperioden
Under den senaste tremånadersperioden (februari till april)
ökade den totala produktionen med 1,3 procent jämfört
med närmast föregående tremånadersperiod (november till
januari), i säsongrensade tal. Byggproduktionen utvecklades
starkast medan tjänsteproduktionen visade svagast ökning.
Produktionen i näringslivet
Förändring i procent

Industri inkl. energi
Bygg
Tjänster
Totalt

apr 17/
mar 171)

feb–apr 17/
nov 16–jan 171)

apr 17/
apr 162)

–1,7
3,8
0,0
–0,1

1,3
8,3
0,5
1,3

1,3
19,7
3,5
4,3

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Positiv årsutveckling
I kalenderkorrigerade tal ökade produktionen inom näringslivet med 4,3 procent i april jämfört med motsvarande
månad föregående år. Starkast utveckling noterades inom
byggbranschen, med en produktionsuppgång på hela 19,7
procent. Även tjänste- och industribranschernas årstakt
var positiv.

Produktionen i näringslivet

Näringslivets investeringar

Senaste uppgift: april 2017
Källa: SCB:s produktionsindex över näringslivet

Senaste uppgift: maj 2017
Källa: SCB:s investeringsenkät

Sini Kilpeläinen

Rickard Persson

Svag nedgång i produktionen inom näringslivet
Den totala produktionen inom näringslivet minskade
marginellt från mars till april. Nedgången i april var lika
stor som uppgången i mars, det vill säga 0,1 procent i sä-

Industrin behåller momentum
Enligt SCB:s senaste investeringsenkät som publicerads
i maj kommer industriföretagen att investera cirka 70
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Industrin i ett branschperspektiv
Månadens fokusartikel beskriver konjunkturutvecklingen sedan
2012 i fem industribranscher. Sedan nedgångarna 2012 och
2014 har industrins övergripande orderingång visat tydliga
ökningar, med undantag för livsmedelsindustrin. Efterfrågan
är fortsatt stark inom vissa branscher, bland annat motorfordonsindustrin, men tecken på ett trendbrott syns under det
första halvåret 2017. Trenden är fortsatt svagt uppåtgående
för industrin totalt efter tidigare efterfrågetoppar.
Livsmedelsindustri
Hösten 2016 och det första halvåret 2017 visar på en minskad orderingång, dock inte lika kraftig som minskningen
2014. Utvecklingen på hemmamarknaden, dit störst andel
livsmedel går, förklarar den totala marknadens utveckling
med en förändring som överensstämmer med ovanstående
beskrivning. Exportefterfrågan steg kraftigt 2012–2013 för
att sedan falla och stabilisera sig på ungefär samma nivå
som innan expansionen.

riodens högsta topp, för att sedan minska något. Det är
framförallt efterfrågan på den inhemska marknaden som
drivit fram den positiva utvecklingen för trävaruindustrin.
Både den inhemska och utländska efterfrågans stagnering
i slutet av 2016 och nedgång 2017 har medfört ett avbrott
i den ihållande ökningen på den totala marknaden, men
orderingången befinner sig trots detta på en jämförelsevis
hög nivå.
Trävaruindustri
Orderingång, trend. Index 2012=100
Konfidensindikator, säsongrensad. Medelvärde=100
120
Konfidensindikator
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Livsmedelsindustri
Orderingång, trend. Index 2012=100
Konfidensindikator, säsongrensad. Medelvärde=100
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Källa: SCB och Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutets (KI:s) konfidensindikator för livsmedelsindustrin sjönk precis som orderingången till början
av 2014. Sedan dess har konfidensindikatorn återhämtat sig
och haft en positiv trend, dock med ett fall på 26,5 enheter
under de första fyra månaderna 2017 som följdes av en
upphämtning på ungefär 23 enheter strax därefter. Den
stigande trenden kan inte urskiljas i utfallsstatistiken för
orderingången. 22 månader i rad har konfidensindikatorn
legat över det historiska genomsnittet. Planer på ökat antal
anställningar inom livsmedelsbranschen medverkar till de
höga värdena på konfidensindikatorn.
Trävaruindustri
Under 2013 upphörde en kraftigt negativ trend i orderingången som hållit i sig under 2012. Efter en kortvarig
nedgång i slutet av 2014 har efterfrågan stadigt ökat för
varje månad fram till oktober 2016 då den nådde tidspe-
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Källa: SCB och Konjunkturinstitutet

KI:s konfidensindikator för trävaruindustrin har upplevt en förbättring efter en nedgång under 2014 fram till
april 2015. Sedan dess har konfidensindikatorn hållit sig
förhållandevis stabil över det historiska genomsnittet, med
en stigande trend. Indikatorn nådde tidsperiodens högsta
värde i april 2017, trots avmattningen för orderingången.
Massa- och pappersindustri
Orderingången för massa- och pappersindustrin har under
hela tidsperioden 2012–2017 hållit sig i stora drag på en
stadig nivå. Sett i ett längre tidsperspektiv har totalmarknadens efterfrågan stabiliserat sig på en lägre nivå i jämförelse
med för ungefär 10 år sedan. En negativ långsiktig trend i
efterfrågan från hemmamarknaden bidrar till detta relativt
lägre orderläge, med kraftiga fall i slutet av 2011 och i början
av 2015 utan motsvarande återhämtning. Exportefterfrågan på massa- och pappersindustrins produkter uppvisar
2012–2017 en svag positiv trend och är under tidsperioden
större än orderingången på hemmamarknaden.
Konfidensindikatorn från KI för massa- och pappersbranschen har befunnit sig över det historiska genomsnittet i tre års tid. Indikatorn nådde den högsta punkten för
tidsperioden i februari 2016, men hade samtidigt här en
volatil fas där den föll cirka 24 enheter under de följande
fyra månaderna. Från slutet av 2016 kan en negativ trend
i konfidensindikatorn urskiljas även om nivån är fortsatt
högre än 2013.
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de senaste åren urskiljas. Däremot visade siffrorna i maj
2017 ett fall i konfidensindikatorn på 20 enheter, vilket dock
återhämtades till hälften i juni Industriföretagens syn på
orderstockens tillväxt är betydligt ljusare än i normalfallet.

Massa- och pappersindustri
Orderingång, trend. Index 2012=100
Konfidensindikator, säsongrensad. Medelvärde=100
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Källa: SCB och Konjunkturinstitutet

Stål- och metallverk
Stål- och metallverken var med om en efterfrågan som
minskade med cirka 15 procent under 2012. Marknaden
har efter detta återhämtat sig. Efter en mindre nedgång
under det första halvåret 2014 skedde en kraftig ökning
månad för månad fram till december 2016 där den totala
orderingången nådde tidsperiodens högsta värde. Den
totala efterfrågan närmar sig med denna ökning de nivåer
som uppmättes för nära 20 år sedan. Utlandets efterfrågan
har sedan början på 2013 dragit ifrån rejält jämfört med
den inhemska marknaden och står till stor del för tillväxten
av total orderingång. En bidragande orsak till den ökade
exportefterfrågan kan vara en svagare krona.

Motorfordonsindustri
Tillverkning av motorfordon, en konjunkturkänslig industribransch, uppvisar 2012–2017 en utveckling med växelvisa
upp- och nedgångar. Precis som för trävaruindustrin och
stål- och metallverk skedde en kraftig ökning i total efterfrågan 2015. Till skillnad från de två andra branscherna
uppstod en svacka under första halvåret 2016 som under
hösten och in i 2017 följdes av en ny period med kraftig
tillväxt. Mars 2017 nådde orderingången sin högsta nivå
för tidsperioden, med en ökning på ungefär 70 procent
från augusti 2014. Bilar och övriga motorfordon är för
Sverige bland de största exportvarorna. Sedan 2012 har
orderingången på exportmarknaden ökat mer än hemmamarknadens och det är en ökad utländsk efterfrågan
som till stor del bidragit till uppsvinget på totalmarknaden.
Motorfordonsindustri
Orderingång, trend. Index 2012=100
Konfidensindikator, säsongrensad. Medelvärde=100
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Källa: SCB och Konjunkturinstitutet

Konfidensindikatorn för stål- och metallverk följde
SCB:s statistik över orderingång någorlunda väl 2012–2014
men ökade inte i samma grad 2015–2017. Även om indikatorns månatliga utveckling är ryckig kan en positiv trend
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Källa: SCB och Konjunkturinstitutet

135

KI:s konfidensindikator för motorfordonsbranschen
följde den svängiga utvecklingen i total orderingång 2012–
2014, men mönstret bryts när den håller sig på en jämn
nivå 2015–2017. Nästan samtidigt som svackan i efterfrågan
2016 syns en svacka i konfidensindikatorns värden där indikatorn hamnar under det historiska genomsnittet. Under
2017 är nivån på konfidensindikatorn bland de högre under
tidsperioden. Företagen inom fordonstillverkning är nöjda
med efterfrågesituationen och rapporterar en hög ordertillväxt. Vidare uppvisar de optimistiska anställningsplaner,
vilket bidrar till konfidensindikatorns relativt starka läge.
Gustaf Andersson, sommarpraktikant
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miljarder under 2017 vilket innebär en ökning med cirka
3 procent (i löpande priser) jämfört med året innan. Prognosen är en upprevidering med 124 miljoner jämfört med
SCB:s februarienkät, vilket tyder på att företagens syn
på framtida investeringar inte påverkats nämnvärt mellan insamlingsperioderna. Det ovanstående innebär att
marknadsförutsättningarna för industrin generellt torde
vara oförändrade.

Inflationstakten
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
3

procent

KPIF
2

Industrins investeringar
Miljarder kronor. 2008 års priser. Prognos 2017
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Energibranscherna ökar trycket
Energibranschen förväntas investera cirka 36 miljarder
2017 vilket är en ökning med 20 procent (i löpande priser).
Investeringsökningen torde delvis komma från ökade
investeringbehov i elnäten. Sveriges mål att öka den förnybara elproduktionen med 28,4 TWh under perioden
2012–2020 kan också vara en bidragande orsak till ökad
investeringsvilja.
Nybyggnationer lyfter fastighetsförvaltningen
Företagen inom fastighetsförvaltning ökade sina investeringsvolymer totalt med 5 procent 2016. Investeringsvolymerna i nybyggnad samt om- och tillbyggnad av bostäder
ökade med cirka 39 procent under 2016.
Branschen förväntas öka sina volymer av nybyggnad
samt om- och tillbyggnad med ytterligare cirka 9 procent
under 2017. Detta torde bero på en fortsatt stor efterfrågan
på nyproduktion av bostäder.

Priser
Konsumentpriser
Senaste uppgift: maj 2017
Källa: SCB:s konsumentprisindex

Inflationstakten avtog
Enligt konsumentprisindex (KPI) var inflationstakten 1,7
procent i maj, jämfört med 1,9 procent i april. KPI steg
med 0,1 procent från april till maj. Inflationstakten enligt
måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,9 procent i maj,
vilket var en minskning jämfört med april då motsvarande
värde var 2,0 procent.
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Högre boendekostnader påverkar inflationen
Inflationstakten, mätt som förändringen i KPI under de
senaste 12 månaderna, var 1,7 procent i maj 2017. Det är en
nedgång från april då inflationstakten var 1,9 procent men
fortsatt högre än den inflationstakt som noterades i mars.

Byggnader
Maskiner
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10
0

2012

December föregående år=100
102

index

2016
101
2017
100
2015
99

98

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Högre boendekostnader (2,6 procent) bidrog med 0,6
procentenheter, varav högre elpriser (6,2 procent) och
högre kostnader för nyttjande av bostaden för egnahem
(3,1 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera.
Ökade priser för restaurangbesök och logi (4,6 procent)
och transport (2,4 procent) bidrog med 0,3 procentenheter
vardera. Prisökningar på livsmedel och alkoholfria drycker
(1,5 procent) samt rekreation och kultur (1,5 procent)
bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter vardera i maj.
Liksom föregående månad påverkade sänkta priser på
teleutrustning (–14,7 procent) inflationstakten nedåt med
0,2 procentenheter i maj.
Högre priser på logi i maj
KPI steg med 0,1 procent från april till maj 2017. Under
motsvarande period 2016 steg KPI med 0,2 procent. Högre
priser på logi (12,5 procent) och paketresor (8,8 procent)
bidrog till månadsförändringen med 0,1 procentenhet
vardera. Uppgången motverkades av lägre priser på utrikes
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flygresor (–17,4 procent), drivmedel (–2,2 procent) samt
inventarier och hushållsvaror (–0,9 procent) som påverkade
KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera.
Konsumentprisernas förändring
Maj 2017			Bidrag till
		
Förändring från
förändring
		
Föregående
maj sedan maj
		
månad 2016
20161)
Livsmedel och alkoholfria drycker
Alkoholhaltiga drycker och tobak
Kläder och skor
Boende
Inventarier och hushållsvaror
Hälso- och sjukvård
Transport
Post och telekommunikationer
Rekreation och kultur
Utbildning
Restauranger och logi
Div varor och tjänster
KPI totalt

0,1
0,1
0,4
0,1
–0,9
–0,1
–1,7
0,4
1,0
–0,3
1,8
0,3

1,5
1,9
0,4
2,6
–0,6
0,4
2,4
–6,2
1,5
3,6
4,6
2,9

0,2
0,1
0,0
0,6
0,0
0,0
0,3
–0,2
0,2
0,0
0,3
0,2

0,1

1,7

1,7

Baserat på HIKP rapporterar Eurostat en lägre inflationstakt även för EU-länderna, från 2,0 procent i april till
1,6 procent i maj. I euroområdet dämpades inflationstakten till 1,4 procent i maj från 1,9 procent månaden innan.
Estland sticker ut med en relativt hög inflationstakt på 3,6
procent i april som sjönk till 3,5 procent i maj. Minskad
inflation i de största ekonomierna Frankrike och Tyskland
spelade roll i den övergripande minskningen i inflationstakt
för EU-länderna i maj.

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

1) Procentenheter

Den underliggande inflationen sjönk marginellt
Enligt måttet KPIF sjönk inflationstakten till 1,9 procent
i maj från 2,0 procent i april. Från april till maj 2017 steg
KPIF med 0,1 procent, vilket kan jämföras med motsvarande
period 2016 då KPIF steg med 0,2 procent.
Inflationstakten enligt måttet KPIF exklusive energi var
1,6 procent i maj, vilket är oförändrat från april. Från april
till maj 2017 steg KPIF exklusive energi med 0,2 procent.
Även under motsvarande period 2016 steg KPIF exklusive
energi med 0,2 procent.
Lägre inflationstakt inom både EU och EMU
Harmoniserat index för konsumentpriser, HIKP beräknas
av länderna i EU. I Sverige används samma underlag som
i KPI och KPIF, men HIKP ställs samman genom en delvis
annan beräkningsmetod. Skillnaden består främst i att
delar av hushållens boendekostnader utelämnas. HIKP
visade för Sverige en inflationstakt på 2,0 procent i april
som sedan sjönk till 1,8 procent i maj. Mellan april och maj
var HIKP oförändrat. Under motsvarande period 2016 steg
HIKP med 0,2 procent.

Oförändrade producentpriser i maj
Producentpriserna totalt, det vill säga producentpriserna på
hemmamarknaden tillsammans med exportmarknaden, var
oförändrade mellan april och maj. På hemmamarknaden
sjönk priserna med 0,6 procent, medan de steg med 0,5 och
0,3 procent på export- respektive importmarknaden. Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna
på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna,
sjönk med 0,2 procent från april till maj.
På exportmarknaden bidrog högre priser på motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar samt på massa,
papper och papp till uppgången den senaste månaden.
På importmarknaden bidrog framförallt högre priser på
livsmedel, datorer, elektronikvaror och optik till uppgången.
Uppgången motverkades dock av lägre pris på råolja. På
hemmamarknaden bidrog en säsongsnormal prisnedgång
på fjärrvärme framförallt till nedgången.
Prisindex i producent- och importled
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Utvecklingen det senaste året
Flera produkter inom producentprisindex är på en fortsatt
hög prisnivå jämfört med i början av 2016. Producentpriserna totalt steg med 7,2 procent i maj jämfört med
samma period föregående år. Högre priser på bland annat
raffinerade petroleumprodukter har bidragit till den höga
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årstakten. Prisindex på raffinerade petroleumprodukter har
stigit med 21 procent jämfört med maj föregående år, men
även högre priser på metaller och återvinningstjänster har
bidragit till uppgången.
På hemmamarknaden har priserna stigit med 5,1 procent under det senaste året. Höjda priser på bland annat
återvinningstjänster, som stigit med 13,3 procent, bidrog till
uppgången. Priserna på export- och importmarknaden har
under samma period ökat med 9,2 respektive 8,4 procent.
På exportmarknaden har priserna avseende elektricitet stigit
med 29,5 procent, medan priserna avseende metaller på
importmarknaden har ökat med 23,2 procent.
Export-, import- och producentprisindex
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
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Svagare krona i maj
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 4,6 procent, mot den amerikanska dollarn med 1,7
procent, mot den norska kronan med 1,4 procent samt mot
den danska kronan och euron med 1,0 procent vardera.

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens statistik visar att antalet inskrivna
arbetslösa ökade något. 353 000 personer var inskrivna
som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar
i maj 2017, vilket är 5 000 fler än för ett år sedan. Antalet
inrikes födda och födda i Europa (utanför Sverige) som
är inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter att minska,
medan antalet utrikes födda ökar. Vidare uppgick antalet
nya lediga platser till 119 000, vilket var en minskning med
5 000 jämfört med samma månad i fjol. 44 000 personer
fick arbete i maj 2017.
Antalet personer i arbetskraften fortsatte öka
Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick
till 5 370 000 i maj 2017, icke säsongrensat. Jämfört med
maj 2016 var det en ökning med 79 000, varav 48 000 män.
Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,6 procent. Bland
män uppgick det relativa arbetskraftstalet till 75,2 procent
och bland kvinnor var motsvarande siffra 70,0 procent.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt
ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften
jämfört med närliggande månader. I maj 2017 uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 369 000, vilket motsvarar
ett arbetskraftstal på 72,6 procent.
Antalet sysselsatta ökade
I maj 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 4 983 000,
icke säsongrensat. Det var en ökning med 92 000 jämfört med maj 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till
2 616 000, en ökning med 52 000. Antalet sysselsatta kvinnor
uppgick till 2 368 000, en ökning med 40 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,4 procent. Bland männen var
den 69,7 procent och bland kvinnor var den 65,1 procent.
Sysselsättningsgrad
Ålder 15–74 år. Sysselsatta som andel av befolkningen.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden
68

67

Sysselsättning och
arbetslöshet

66

Senaste uppgift: maj 2017
Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar

65

Magda Tordenmalm

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 4 983 000 i maj 2017,
icke säsongrensat. Det var en ökning med 92 000 jämfört
med maj 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 387 000 och
arbetslöshetstalet uppgick till 7,2 procent. I kommunal sektor
ökade antalet anställda med 45 000 jämfört med maj 2016
och uppgick till 1 166 000. Antalet arbetade timmar var i
genomsnitt 157,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och
utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt
en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,7 procent.
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Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt
ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med
närliggande månader. I maj 2017 uppgick antalet sysselsatta
till 5 012 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på
67,8 procent.
Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i maj 2017 i
genomsnitt till 157,0 miljoner per vecka enligt icke säson-
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grensade data. Kalenderkorrigerat är det ingen signifikant
skillnad i arbetade timmar jämfört med maj 2016.
Arbetsmarknad

		

Antal sysselsatta,
1 000-tal
2016
2017

Antal arbetade
timmar, 10 000-tal
2016
2017

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

4 791
4 880
4 806
4 920
4 833
4 963
4 873
4 966
4 892
4 983
5 018		
5 059		
4 961		
4 916		
4 930		
4 947		
4 893		

14 610
14 810
15 800
16 140
14 940
16 430
16 670
15 260
16 210
15 700
15 240		
9 530		
13 070		
16 870		
16 770		
16 450		
14 460		

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

385
392
362
386
387

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

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt
ökning av antalet arbetade timmar. I maj 2017 uppgick
antalet till i genomsnitt 152,5 miljoner per vecka.
Antalet arbetslösa uppgick till 387 000
I maj 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 387 000,
icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,2
procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 208 000 och
antalet arbetslösa kvinnor till 179 000. Bland män uppgick
arbetslöshetstalet till 7,4 procent och bland kvinnor till
7,0 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 138 000
arbetslösa och av dessa var 97 000 heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 21,8 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 maj
2017 uppgick antalet arbetslösa till 357 000, vilket motsvarar
ett arbetslöshetstal på 6,7 procent. Även för ungdomar i
åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data
på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa.
Antalet arbetslösa ungdomar var 110 000 och arbetslöshetstalet var 17,3 procent.
Statistiska centralbyrån

Ökning av antalet inskrivna arbetslösa
Antalet inskrivna arbetslösa, som utgörs av de öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, uppgick
i maj 2017 till 353 000. Bland de inskrivna arbetslösa var
178 000 öppet arbetslösa och 174 000 deltog i program
med aktivitetsstöd. Antalet öppet arbetslösa ökade därmed medan det var små förändringar i antalet sökande i
program med aktivitetsstöd.
Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18–24 år) fortsätter att minska. I maj var 50 000 ungdomar inskrivna som
arbetslösa, en minskning med 6 000 på ett år. Arbetslöshetsnivån är fortsatt påtagligt lägre bland unga kvinnor än
bland unga män. I slutet på maj var nivåerna 7,5 respektive
11,5 procent i åldrarna 18–24 år.
Antalet nya lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar var i maj 119 000, vilket var en minskning
med 5 000 jämfört med motsvarande månad föregående år.
Det var 44 000 som fick arbete i maj 2017. Antalet varslade
uppgick till 2 200, vilket var 900 färre än i april 2016.

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

Den preliminära genomsnittliga timlönen för arbetare
var under april 2017 165,80 kronor exklusive övertidstillägg och 168,20 kronor inklusive övertidstillägg, vilket är
en ökning med 1,7 respektive 1,8 procent jämfört med
april 2016. Under april 2017 var den preliminära genomsnittliga månadslönen för tjänstemän 38 420 kronor exklusive rörliga tillägg och 39 390 kronor inklusive rörliga
tillägg, vilket är en ökning med 1,5 respektive 1,7 procent
jämfört med april 2016.
Arbetskostnaden för en arbetare inom utvinning av
mineral och tillverkningsindustrin har för april 2017 beräknats till 298,76 kronor per timme, vilket ger ett arbetskostnadsindex på 126,4 en förändring med 3,2 procent
jämfört med april 2016. Arbetskostnaden för en arbetare
inom den privata sektorn totalt har för april 2017 beräknats till 278,63 kronor per timme och för tjänstemän inom
den privata sektorn till 60 327 kr per månad. Detta ger ett
arbetskostnadsindex för arbetare på 124,9 en ökning med
3,6 procent jämfört med april 2016. Motsvarande index för
tjänstemän blir 127,0 en ökning med 2,7 procent jämfört
med april 2016.

Finansmarknad
Sänkt bolagsskatt och begränsning av ränteavdrag
Under juni remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag om nya skatteregler för företag. Där föreslås
bland annat att bolagsskatten ska sänkas från 22 till 20
procent samt en generell begränsning av ränteavdragen för
företag. Enligt regeringen förväntas de föreslagna förändringarna leda till att Sverige blir attraktivare för investeringar
och att aggressiv skatteplanering blir svårare för företag.
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Regeringen menar att incitamenten till skuldsättning och
därmed finansiella risker för ekonomin minskar.
Nedgång på Stockholmsbörsen och lägre räntor
Stockholmsbörsen, representerat av indexet AFGX, noterar
en nedgång om 2,0 procent under juni månad.

eller tidsperiod om utsikterna skulle försämras framöver.
Frankfurtbörsen (DAX) och Londonbörsen (FTSE100)
avslutade juni med nedgångar på 2,3 respektive 2,8 procent.
Den svenska kronan försvagades med 6 öre gentemot
euron och kostade i genomsnitt 9,76 kronor under juni.
Valutakurser

Aktiekurserna

Svenska kronor i förhållande till dollar och euro.
Månadsgenomsnitt

Stockholmsbörsens generalindex, månadsgenomsnitt
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Källa: Affärsvärlden
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Källa: Riksbanken

ECB lämnar räntorna oförändrade
Europeiska centralbankens (ECB) råd beslutade den 8 juni
att lämna styrräntan och depositräntan oförändrade på
0,00 respektive –0,40 procent. Beskedet var i enlighet med
marknadsförväntningarna. Enligt en enkät i Bloomberg
News väntade sig samtliga 42 bedömare att ECB skulle
lämna de båda räntorna oförändrade.
Det månatliga programmet för tillgångsköp, QE, om
60 miljarder euro ska fortsätta till slutet av 2017, eller
åtminstone tills dess att inflationsbanan är förenlig med
ECB:s inflationsmål. Även här förväntade sig marknaden
att månadsköpen skulle förbli oförändrade. Rådet skriver
att de avser att utöka programmet vad gäller storlek och/
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På den svenska räntemarknaden sjönk genomsnittsräntan på tremånaders statsskuldsväxlar från –0,62 i maj till
–0,67 i juni . Även den långa räntan, genomsnitt för 10-åriga
svenska statsobligationer, sjönk från 0,56 till 0,46 procent.
Korta räntor
2,0

0

FED höjer styrräntan
Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed)
annonserade den 14 juni en höjning av styrräntan med
0,25 procentenheter till intervallet 1,00–1,25 procent. Höjningen var väntad och hade förmodligen redan prisats in
eftersom de amerikanska börserna inte reagerade nämnvärt på beskedet. Fed motiverade höjningen med att den
amerikanska arbetsmarknaden är fortsatt stark och att
aktiviteten i ekonomin ökat något under året. Huvudscenariot är tre räntehöjningar under året, men fyra höjningar
är inte uteslutet om den ekonomiska utvecklingen skulle
överraska positivt.
Rekordlåg arbetslöshet i USA
Arbetslösheten i USA är på rekordlåga 4,3 procent och
inflationen bedöms, inom den närmsta perioden, fortsätta
ligga under det önskade inflationsmålet om två procent.
Fed-chefen Janet Yellen sade, enligt Reuters, att hon inte
tror att det kommer en ny finanskris under hennes livstid.
Anledningen är den reformering av banksystemet som
genomfördes i efterspelet till finanskrisen 2008.
Utfallet för de amerikanska börserna Dow Jones och
Nasdaq under juni månad var blandad. Dow Jones noterade en uppgång om 1,6 procent medan det IT-tunga
indexet Nasdaq minskade med 0,9 procent. De amerikanska räntorna i juni låg på liknande nivåer som under
föregående månad. Den korta amerikanska räntan med
tre månaders löptid ökade från 1,10 till 1,17 procent. Den
lång amerikanska räntan minskade något istället, från 2,30
till 2,18 procent.
Kronan fortsatte att stärkas mot den amerikanska dollarn under juni och kostade i genomsnitt 8,69 kronor,
jämfört med 8,79 kronor i maj.
Viktor Morell, finansmarknadsstatistik
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Konjunkturindikatorer för några länder och -områden
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Den tjeckiska BNP-tillväxten mattades av fjärde kvartalet
2015 efter flera kvartal i rad med ökningar på över 1 procent
i säsongrensade tal. Första kvartalet i år innebar dock en
återgång till tidigare ökningstakter då BNP ökade med 1,3
procent, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan.
Den tjeckiska industriproduktionen återhämtade sig snabbt
efter att produktionen kraftigt föll tillbaka i mitten av förra
året. Uppgången blev dock kortvarig och under hösten och
fram till slutet av året pekade trenden nedåt. Inledningen
på 2017 har varit god och industriproduktionen uppvisar
åter positiva tillväxttal. I april ökade produktionen med 0,6
procent, säsongrensat och jämfört med månaden innan.
Mätt i årstakt har utvecklingen också varit gynnsam och
ökat med nästan 6 procent.
Den polska ekonomin fortsätter att växa i en stabil
takt. Från fjärde kvartalet 2016 till första kvartalet i år steg
BNP med 1,1 procent i säsongrensade tal. Det var högre
än genomsnittet för de senaste fyra åren på 0,8 procent per
kvartal. Trenden för industriproduktionen har pekat uppåt
under en lång tid och det senaste halvåret har ökningstakten i produktionen stegrats. Efter en kraftig ökning i
mars stannade dock uppgången av i april då produktionen
minskade med 1,2 procent, säsongrensat och jämfört med
månaden innan. Den ledande indikatorn som legat under
den långsiktiga trenden sedan oktober i fjol steg något i
april. Det indikerar att tillväxten för närvarande är något
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svagare sett i ett historiskt perspektiv men att den ekonomiska utvecklingen trots allt går åt rätt håll.
I Ungern stegrades tillväxttakten första kvartalet då
BNP ökade med 1,3 procent i säsongrensade tal. Det
var den starkaste kvartalstillväxten sedan första kvartalet
2015. Från april till september i fjol pekade trenden nedåt
för den ungerska industriproduktionen. Sedan dess har
utvecklingen varit på uppåtgående och produktionen har
på månadsbasis ökat stabilt fram till april i år då den föll
tillbaka något. De senaste månadernas utveckling innebär
dock att produktionstappet under fjolåret har hämtats igen
och produktionen var i april 2,3 procent högre jämfört med
samma månad förra året. Den ledande indikatorn fortsatte
att öka i april och med ett värde klart över 100 tyder det på
att den ekonomiska utvecklingen går åt rätt håll.
Efter två kvartal i följd med negativ BNP-tillväxt vände
den ekonomiska utvecklingen i Österrike upp under andra
kvartalet 2013. Sedan dess har den österrikiska ekonomin
växt i en stabil men relativt långsam takt. Den genomsnittliga tillväxten har legat på 0,3 procent per kvartal men under
de senaste kvartalen har ökningstakten i BNP skruvats upp.
Första kvartalet ökade BNP med 0,6 procent, korrigerat för
säsongsvariationer, vilket var i linje med de två föregående
kvartalen. Den österrikiska industriproduktionen uppvisar
en svagt uppåtgående trend sedan hösten 2014. Efter en
kraftig ökning i februari backade dock produktionen något
i mars men var mätt i årstakt nästan 3 procent högre.
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Industriproduktionen
Industriproduktionen inom EU utvecklades svagt under
första halvåret i fjol innan utvecklingen vände uppåt.
Under januari till mars i år har dock uppgången planat
ut och produktionen har legat stilla. Utvecklingen i mars
berodde på att produktionen minskade i både Spanien och
Storbritannien med 0,4 respektive 0,6 procent, säsongrensat
och jämfört med månaden innan. Det vägdes dock upp
av en ökning i Frankrike på 2,0 procent, samtidigt som
industriproduktionen steg något i Tyskland.
Bland de nordiska länderna är det endast den norska
industriproduktionen som utvecklats svagare än EU-genomsnittet under det senaste året mätt i årstakt. Även sett
till månadsutvecklingen i mars halkade Norge efter med en
oförändrad produktionsnivå medan övriga nordiska länder
noterade uppgångar. I april stärktes dock utvecklingen när
den norska produktionen steg i säsongrensade tal.
Den amerikanska industriproduktionen började, efter
över ett år med fallande produktion, stiga i april i fjol.
Uppgången har dock
Industriproduktion
skett i en långsam takt
115
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ökningstakten och
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Industriproduktion
		
Avser
Index Förändr. från
		
månad 2010=100
föregående
				
månad, %
EU
Danmark
Finland
Frankrike
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tyskland
Norge
USA
Japan
OECD

mar
apr
mar
mar
mar
mar
apr
apr
apr
apr
mar
mar

107,0
109,3
95,9
102,3
97,2
99,8
100,6
115,0
99,1
111,6
99,3
108,9

Förändr. från
motsv mån
föreg år, %

0,0
–2,5
0,7
2,0
–0,4
–0,6
–1,7
0,4
0,7
1,0
–1,4
0,2

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

Källa: OECD

EU-barometern
EU-kommissionens konjunkturbarometer steg kraftigt i
juni till de högsta nivåerna sedan augusti 2007. Indikatorn
för EU vände upp 1,6 enheter till 111,3 medan euroområdets indikator steg med 1,9 enheter till 111,1. Uppgången
inom euroområdet var ett resultat av förbättrade stämningslägen inom alla sektorer samt ett ökat konsumentförtroende. Inom EU förbättrades inte stämningsläget
fullt lika starkt inom detaljhandeln och tjänstesektorn.
Tyskland och Frankrike redovisade tydliga uppgångar
medan indikatorn i Storbritannien och Spanien inte steg
fullt lika mycket. Sveriges indikator minskade svagt till
112,3. Bättre stämningsläge inom industrin och detaljhandeln tyngdes av en tillbakagång inom byggsektorn och ett
svagare konsumentförtroende.

Internationella ekonomiska indikatorer
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1) EU28 men för kort och lång ränta avses euroområdet 2) Första kvartalet 3) Finland, Storbritannien, EU och OECD mars, övriga april 4) Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP) för EU-länderna.
OECD april, övriga maj 5) Storbritannien februari, USA maj, övriga april 6) Korta räntor avser 3-månaders interbankräntor enligt statistik från Eurostat. Maj 7) Maj
Källa: OECD, Eurostat
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OECD: ”Bättre, men inte bra nog”
OECD:s prognos över det ekonomiska läget i världen
pekar på en tilltagande ökning i aktivitet 2017–2018. Den
globala ekonomiska tillväxten, mätt i real BNP, låg på
3,0 procent 2016 och förväntas stiga till 3,5 och 3,6 procent 2017 och 2018. För OECD-länderna förväntas dock
tillväxten både i sin helhet och per capita hamna under
OECD-genomsnittet 1987–2007.
Världshandeln fortsätter att öka, där en stigande trend
mot att produktionskedjor sträcker sig över landsgränser
stärker produktivitet och skapar nya marknader samtidigt
som ny teknologi driver ner priser på varor och tjänster för
konsumenter. OECD påpekar att handelsintegrationens
kostnader och bidrag till välfärd inte har fördelats jämnt
mellan regioner och därmed kan bli ett oroväckande problem för fortsatt globalisering.

Kinas ekonomi förutspås fortsätta växa relativt starkt
kommande år, bland annat genom investeringar i infrastruktur samt genom skattesänkningar för små företag
och entreprenörer vilket förväntas höja sysselsättningen.
Tillväxten mattas dock av från 6,7 procent 2016 till 6,4
procent 2018 till följd av risken för en bostadsbubbla och
brist på strukturella reformer för att förbättra det sociala
skyddsnätet och offentliga tjänsters kvalitet.
OECD:s prognos benämner Indien som den snabbast
växande ekonomin inom G20-samarbetet och landet väntas
ha en tillväxt på 7,7 procent 2018, driven av exempelvis
höjda statliga löner och pensioner samt ökade inkomster
på landsbygden. En utmaning för Indien kommer att vara
att hålla inflationen runt 4 procent enligt målet när tillväxttakten för löner stiger.

Stabil tillväxt i Europa
Enligt OECD väntas den samlade tillväxten för euroländerna öka från 1,7 procent 2016 till 1,8 procent 2017 och
stanna där året efter. En ökad efterfrågan inom euroområdet
till följd av expansiv finanspolitik driver på den ekonomiska
aktiviteten, men den deprecierade euron har också bidragit
genom att det ökat exporten. Överlag minskar skillnaderna
i tillväxttakt och arbetslöshet mellan euroländerna. OECD
framhäver Brexit-förhandlingarna som en utmaning för
tillväxten inom EU, vars utfall kan komma att påverka
förtroendet för EU- samt eurosamarbetet. Bland de större
ekonomierna förutspås BNP-tillväxten för Italien och
Frankrike hamna under snittet, medan Tyskland väntas
växa aningen snabbare än eurozonen som helhet.

Svensk ekonomi fortsätter växa
OECD spår för Sverige en förhållandevis god BNP-tillväxt
som dock avtar något kommande år. Expansionen av den
reala ekonomin drivs av ljusnande internationella utsikter
i kombination med ökad arbetskraft och produktivitet,
men dämpas på sikt av en trög löneutveckling och arbetskraftsbrist inom kvalificerade yrken. Vidare dämpas
investeringar i bostadsbyggande av brist på mark med
bygglov. Bostadsmarknaden, med ihållande ökningar av
bostadspriser och hushållens skuldsättning, omnämns som
riskområde för den finansiella stabiliteten och förslag på
åtgärder är bland annat att ta bort taket på fastighetsskatten för att dämpa prisökningen.
Prognos för Sverige
Procent jämfört med föregående år (BNP, KPI)
Procent av arbetskraften (Arbetslöshet)

OECD:s prognos för BNP-utvecklingen
Procentuell förändring från föregående år
Danmark
Frankrike
Indien
Kina
Norge
Sverige
Tyskland
USA
Euroländerna
Hela OECD
Hela världen

8

2016

2017

2018

1,3
1,1
7,1
6,7
1,1
3,1
1,8
1,6
1,7
1,8
3,0

1,6
1,3
7,3
6,6
1,3
2,7
2,0
2,1
1,8
2,1
3,5

2,1
1,5
7,7
6,4
1,5
2,3
2,0
2,4
1,8
2,1
3,6

Källa: OECD

Tillväxttakten i USA har åter stabiliserats och ökar
efter en appreciering av dollarn och fallande oljepriser,
vilka motverkade utvecklingen av den ekonomiska aktiviteten. Tillväxten förväntas bli 2,1 procent 2017 och 2,4
procent 2018. Samtidigt närmar sig inflationen målnivån
och arbetslösheten sjunker i landet. Däremot är sysselsättningsgraden fortsatt begränsad bland lågkvalificerade
arbetare och unga.
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7
6

2016
2017
2018

5
4
3
2
1
0

BNP

Inflation (KPI)

Arbetslöshet

Källa: OECD

Inflationen förväntas närma sig Riksbankens mål om
2 procent per år, med hänsyn till en expansiv penningpolitik med negativ reporänta. OECD:s prognos visar även
en minskning i arbetslösheten 2016–2018. Nedgången
väntas dock avta på grund av att andelen lågkvalificerade
arbetssökande som är svåranställda ökar. OECD framhåller färdighetsträning som medel för lyckad integration av
denna grupp på arbetsmarknaden.
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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
1 kv
115,8 1)
0,4 1)
Fast bruttoinvestering
volym
2010=100
1 kv
131,1 1)
2,5 1)
Hushållens konsumtion
volym
2010=100
1 kv
113,5 1)
0,5 1)
1)
Tjänsteproduktion
volym
2010=100
apr
129,6
0,0 1)
Lägenheter, påbörjade, nya
1 000-tal		
1 kv
21,3				
								

2,2
8,4
1,8
3,5
45

Industri
Produktion
volym
2010=100
apr
102,3		
–2 1)
			
jan–apr
100,3				
Omsättning
volym
2010=100
apr
101,9		
–1 1)
			
jan–apr
100,7				
Orderingång
volym
2010=100
apr
118,4		
–4 1)
			
jan–apr
103,2				
Kapacitetsutnyttjande
%		
1 kv
90,0 1)
0,4 1)2)
Investeringar
mdr kr		
1 kv
50,5				
								

1
3
2
3
4
7
–0,5
–5

Utrikeshandel
Varuexport
mdr kr		
maj
			
jan–maj
Varuimport
mdr kr		
maj
			
jan–maj
Handelsnetto
mdr kr		
maj
			
jan–maj
Bytesbalans
mdr kr		
1 kv
				

114,0		
0 1)
536,6				
111,2		
0 1)
536,7				
2,8
–0,1
47,5

18
11
11
12

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

maj
121,8 1)
0,4 1)
jan–maj					
apr
117,2 1)
1,4 1)
jan–apr					
maj
37 151				
jan–maj 160 991				
jun
102,5 4)
105,6 4)

2,4
2,9
4,3
3,1
1
2
99,2

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

maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj

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

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

maj
maj
maj
maj
maj
apr
apr

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

maj
maj
jun
jun
maj
30 jun

1) Säsongrensade tal

2) Procentenheter

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

0,1		
0,1		
0,0		
0,5		
0,3		
–0,2		
–0,6		

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

4 983				
387				
161				
15 700				
119				
126,4				
179,5				

1,9
–3,3
–1,9
0,1
–4,5
3,2
1,6

3) Hushållens syn på den egna och den svenska ekonomin
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321,7		
210,2		
118,5		
114,6		
112,4		
117,5		
122,7		

3 625				
2 149				
0,46		
–0,10 2)
–0,67		
–0,05 2)
–0,6
131,2		
–1,9		
4) Index för resp period

6,9
4,7
–0,06
–0,04

1)2)

4)

2)
2)

0,4

5) Från monetära finansinstitut
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