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Hushållen ökade sin konsumtion
Även hushållskonsumtionen gav ett betydande bidrag till
BNP-tillväxten då den steg med hela 1,1 procent jämfört
med kvartalet innan. Konsumtionsutvecklingen är betydligt
jämnare än utvecklingen för investeringarna och man får
backa till fjärde kvartalet 2015 för att hitta ett kvartal med
lika stor procentuell ökning. Den glödheta bostadsmarknaden avspeglas även här då konsumtion kopplat till boende
var den post som bidrog främst.
De senaste kvartalen har den offentliga konsumtionen
legat relativt stilla. Den trenden fortsatte även andra kvartalet då de preliminära beräkningarna visade på oförändrade
konsumtionsutgifter totalt sett inom den offentliga sektorn
jämfört med föregående kvartal. Den statliga konsumtionen
minskade något medan den kommunala ökade marginellt.
Fasta bruttoinvesteringar, hushållskonsumtion och
offentlig konsumtion

–

1) Varuexport minus varuimport under perioden
2) Andel av arbetskraften

Konjunkturläget
Investeringarna lyfte BNP-tillväxten
Sommarens statistikskörd har gett en fortsatt positiv bild
över läget i ekonomin. En stark inhemsk efterfrågan agerar
draglok för närvarande men i takt med att konjunkturen
i omvärlden stärks alltmer påverkas även den svenska
exporten positivt.
Enligt de preliminära beräkningarna stegrades tillväxten
i den svenska ekonomin under andra kvartalet i år då BNP
steg med 1,7 procent jämfört med kvartalet innan, säsongrensat. Drivande för den starka BNP-tillväxten var främst
investeringarna (som stod för drygt halva tillväxtbidraget).
Jämfört med första kvartalet ökade de fasta bruttoinvesteringarna med 3,8 procent, där såväl bostadsinvesteringar
som maskininvesteringar steg. Bostadsinvesteringarna
har varit starkt uppåtgående under ett par års tid och
fortsatte på den inslagna vägen även andra kvartalet i år.
För maskininvesteringarna var det femte kvartalet av de
sex senaste med en uppgång.
Det bör påpekas att den snabberäkning av BNP avseende andra kvartalet som publiceras i slutet av juli varje
år baseras på ett begränsat dataunderlag där betydligt fler
antaganden och skattningar än vanligt görs. Det innebär
att det råder en större osäkerhet kring utfallet än vid en
normal kvartalsberäkning. Ordinarie BNP-beräkning för
andra kvartalet publiceras den 13 september.
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Exporten ökade i samma takt som importen
Utrikeshandelns bidrag till BNP-tillväxten var neutralt
andra kvartalet. Exporten steg med 0,7 procent jämfört med
föregående kvartal efter en uppgång för såväl varu- som
tjänsteexporten. Första kvartalet drogs exporten ner av
en stor dipp för tjänsteexporten vilket höll tillbaka BNPtillväxten. Andra kvartalets uppgång kan således ses som
en återhämtning till nivåerna i slutet av fjolåret.
Även importen ökade med 0,7 procent, vilket var femte
kvartalet i rad med en uppgång. Det var varuimporten
som växte snabbast men även tjänsteimporten steg andra
kvartalet. Sveriges export är fortfarande större än importen
men i fjol växte importen något snabbare än exporten och
ser man sammantaget på första halvåret i år så håller den
trenden i sig.
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SCB-Indikatorer augusti 2017
Varuproduktionen stark
BNP-beräkningarna från produktionssidan visade att tillväxten var fortsatt mycket stark inom byggbranschen. Även
industrin noterade en markant produktionsökning, det
gällde både gruv- och tillverkningsindustrin. Tjänsteproduktionen steg i något lägre takt än varuproduktionen men
de flesta tjänstebranscher redovisade fortsatt god tillväxt.
De stora branscherna företagstjänster, informations- och
kommunikationsbranschen samt handeln hade alla en
kvartalstillväxt på över 2 procent.
Årstillväxten stegrades
Den årsvisa BNP-tillväxten tog ett markant kliv uppåt andra
kvartalet. Från att ha legat på drygt 2 procent de närmast
föregående kvartalen beräknades den kalenderkorrigerade
BNP-ökningen till 4,0 procent jämfört med motsvarande
kvartal året innan. Det kan jämföras med tillväxttakten i
euroområdet som andra kvartalet låg på 2,2 procent enligt
EU:s statistikmyndighet Eurostat.
Något som bör tilläggas är att kalendereffekten var ovanligt
stor detta kvartal. Jämfört med andra kvartalet i fjol innehöll
motsvarande kvartal i år tre arbetsdagar färre, då påsken i
år inföll under andra kvartalet. I faktisk volym ökade BNP
med 2,6 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Att produktionen av varor och tjänster ökat rejält trots
färre arbetsdagar får trots allt ses som ett bevis på att den
svenska ekonomin går mycket starkt.
Försörjningsbalansen
Procentuella volymförändringar från föregående år
2016
År kv 1 kv 2 kv 3 kv 4
BNP1)
Hushållens kons
Offentlig konsumtion
Fast bruttoinvestering
Lagerinvesteringar2)
Export
Import

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

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

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

2,6
2,0
2,4
5,3
–0,3
2,6
2,5

2,1
1,7
1,7
3,6
–0,4
3,1
1,4

2017
kv 1 kv 2
2,3 4,0
1,8 2,4
2,1 –2,5
8,4 7,0
0,1 –0,1
4,5 1,3
4,3 0,1

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

Fortsatt stark arbetsmarknad
Till följd av den starka konjunkturen fortsätter den svenska
arbetsmarknaden att förbättras. Antalet som har sysselsättning ökar stadigt samtidigt som arbetslösheten har fortsatt
nedåt. Den relativa arbetslösheten ligger på den lägsta
nivån sedan hösten 2008 men nedgången har planat ut
något på sistone, kring 6,7 procent enligt säsongrensade
och utjämnade data. Det betyder att sysselsättningen
ökar i ungefär samma takt som arbetskraften vilket kan
vara ett tecken på att företagen börjar få svårt att hitta
personal med rätt kompetens. Detta visar sig i flertalet
tendensundersökningar där allt fler företag rapporterar om
ökad arbetskraftsbrist, i synnerhet inom byggbranschen
och IT-sektorn.
Arbetslösheten är betydligt högre bland utrikes födda
än inrikes födda även om statistiken visar att sysselsätt-

Statistiska centralbyrån

ningsutvecklingen för den förstnämnda gruppen varit god
under senare år. Här står den svenska ekonomin inför en
stor utmaning då många flyktinginvandrare, där en stor
del har begränsad utbildning i bagaget, nu börjar träda ut
på arbetsmarknaden.
Arbetslöshet
Procent av arbetskraften, 15–74 år
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Konjunkturinstitutet höjde sin prognos
I början av augusti publicerade Konjunkturinstitutet (KI)
en uppdaterad bedömning av konjunkturläget. Enligt
denna förstärks högkonjunkturen mer än väntat i år och
därför reviderade KI upp sin BNP-prognos något för 2017.
Tillväxten bedöms nå upp till 3 procent i år, en höjning
med en halv procentenhet jämfört med juniprognosen.
Huvudorsaken är främst de starka BNP-siffrorna för andra kvartalet. En stark inhemsk ekonomi får samtidigt
draghjälp av en ökad utländsk efterfrågan i takt med att
konjunkturen i Europa förbättras.
Detta avspeglas på arbetsmarknaden där sysselsättningen fortsätter öka kraftigt men framöver dämpas utvecklingen av arbetskraftsbrist inom efterfrågade yrkeskategorier. Måttliga löneökningar och ett lågt kostnadstryck
gör att KI inte räknar med att inflationen varaktigt når
upp till 2 procent i år eller nästa år och räknar därför med
att Riksbanken avvaktar med höjningar av reporäntan till
hösten 2018.
Exportbolagen övervägande optimistiska
Exportchefsindex för tredje kvartalet visade att stämningsläget är fortsatt positivt för de svenska exportbolagen.
Såväl nulägesbedömningen som prognosen ligger klart
över 50-strecket (som innebär neutralt läge). I den senaste
mätningen som genomfördes de tre första veckorna i
augusti sjönk dock prognosindexet något jämfört med
föregående kvartal medan nulägesindex var i stort sett
oförändrat. Andra kvartalet var dock mycket starkt då både
nuläge och prognos steg så tillbakagången tredje kvartalet
ska inte ses som dramatiskt.
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BNP-tillväxten för både EU och euroländerna beräknades preliminärt uppgå till 0,6 procent, säsongrensat
och jämfört med föregående kvartal. Det var i linje med
kvartalstillväxten under den senaste tiden och visar att
återhämtningen i Europa fortsätter i jämn men relativt
måttlig takt. Årstillväxten gick upp något då BNP steg
med 2,3 procent i EU jämfört med andra kvartalet i fjol. I
euroområdet låg årstillväxten en tiondel lägre.

Exportchefsindex
Diffusionsindex där 50 är neutralläge
70
Prognos
65
60
55
50
Nuläge

45
40

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Källa: SCB/Business Sweden

Samtliga prognosfrågor dämpades något men framförallt var det indexet för förväntad exportförsäljning på tre
månaders sikt som gick ner. Det ligger fortfarande över
50 men sjönk till den lägsta nivån sedan slutet av 2012.
Samtidigt är nulägesbedömningen av exportförsäljningen
den högsta sedan andra kvartalet 2011. Andelen företag
som förväntar sig en ökad exportefterfrågan på tre månaders sikt sjönk något men ligger fortsatt på en hög nivå.
Mest positiva var företagen kring efterfrågeutveckling
i regionerna Asien och Oceanien samt Sydamerika där
den sistnämnda stärktes kraftigt i den senaste mätningen.
Konjunkturen i Europa tar fart
EU-barometern för augusti visade att konjunkturen är på
kraftig uppgång i övriga Europa. Förtroendeindikatorn för
euroområdet steg till den högsta nivån på tio år. Samtidigt
backade indikatorn för Sverige något i augusti efter en
liten dämpning av industriföretagens optimism. Indikatorn ligger över sitt historiska genomsnitt för så gott som
samtliga EU-länder och samtliga huvudbranscher bidrar
till uppgången. Industrin och byggbranschen har förbättrats markant de senaste två åren medan stämningsläget
inom detaljhandeln och tjänstebranscherna har stigit i
mer måttlig takt.
EU-kommissionens förtroendeindikator
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Den amerikanska arbetsmarknaden allt starkare
Konjunkturen är samtidigt god i USA. Framförallt märks
det på arbetsmarknaden där den senaste statistiken visade
att arbetslösheten i juli sjunkit till 4,3 procent, den lägsta
nivån på 16 år. BNP-tillväxten reviderades dessutom upp
till 3,0 procent i årstakt andra kvartalet och konjunkturindikatorer pekar på att amerikanska företag är fortsatt
optimistiska. Under sommaren har dock den amerikanska
dollarn försvagats markant efter att ha stärkts under flera
år. Mot både euron och kronan har inte dollarn varit så
svag sedan början av 2015.
Den naturkatastrof som nyligen drabbat de södra delarna av USA bedöms samtidigt få stora ekonomiska konsekvenser. Orkanen Harvey ledde till kraftiga översvämningar
i framförallt Texas och där har många byggnader och vägar
totalförstörts. Det kan även få konsekvenser för oljeproduktionen i området vilket i sin tur kan ge effekter över
hela världen. Kortsiktigt kan naturkatastrofen dämpa den
ekonomiska tillväxten i USA, oklart hur mycket, men på
längre sikt blir effekten inte lika tydlig. Återuppbyggnaden
efter en sådan kris brukar leda till ökad aktivitet, framförallt
inom byggbranschen, vilket ger en positiv BNP-effekt.

Industri
Den starka konjunkturen märks även inom industrin. Sedan början av 2015 har trenden för industriproduktionen
pekat uppåt, frånsett en liten svacka under 2016. Många
branscher har bidragit till lyftet, det gäller i synnerhet motorfordonsindustrin och stål- och metallverken som gått
riktigt starkt under senare år. Inom dessa branscher har
dock trenden planat ut under 2017 men produktionsnivån
ligger kvar på en betydligt högre nivå än för ett par år sedan.
Den stärkta efterfrågan har även visat sig i form av
en uppgång för industrins orderingång. Denna indikator
brukar ligga något före utvecklingen av produktionen
och vände upp i slutet av 2014 och har i stort sett varit
på uppgång sedan dess. Trenden har dock planat ut även
här och i juni var det en liten nedgång för orderingången.
Att läget är positivt men har dämpats på en hög nivå
bekräftas av den senaste konjunkturbarometern. Stämningsläget inom tillverkningsindustrin sjönk något i augusti
men är fortfarande mycket över det normala. Företagens
syn på orderstockarna är fortsatt god, liksom produktionsoch anställningsplanerna.
Nationalräkenskaperna visade också på en mycket stark
utveckling för industrin. I de preliminära BNP-beräkningStatistiska centralbyrån
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arna skattades produktionsökningen inom industrin till 2,4
procent jämfört med kvartalet innan. Det var den högsta
kvartalstillväxten sedan andra kvartalet 2015.

Industrins produktionsvolym
Senaste uppgift: juni 2017
Källa: SCB:s industriproduktionsindex
Maja Bourelius

Ökad industriproduktion i juni
Industriproduktionen ökade med 0,8 procent i juni jämfört
med maj, i säsongrensade tal. Det var andra månaden i rad
med en uppgång, då produktionen steg med 2,9 procent i
maj. Jämfört med juni 2016 ökade produktionen med 8,5
procent, i kalenderkorrigerade tal.
Bland industrins huvudgrupper var det, likt föregående
månad, industrin för energirelaterade insatsvaror som
redovisade den starkaste månadsutvecklingen. Produktionen inom huvudgruppen ökade med 8,4 procent i juni,
i säsongrensade tal. Industrin för insatsvaror var istället
den huvudgrupp som stod för den svagaste månadsutvecklingen, med en nedgång på 2,3 procent.
Sett till industrins delbranscher var det grafisk industri
som uppvisade störst uppgång på 10,2 procent, medan
industrin för elapparatur redovisade störst nedgång på
4,4 procent.
Industriproduktionsindex
Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
glidande medelvärde
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Svagt positiv tremånadersutveckling
Under den senaste tremånadersperioden april–juni ökade
industriproduktionen med 0,1 procent i säsongrensade
tal, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod
(januari–mars). Även i kvartalsjämförelsen är grafisk industri den delbransch som redovisar störst uppgång, här
med en produktionsökning på 17,3 procent. Industrin
för petroleumprodukter stod för den största nedgången
på 13,6 procent, vilket är en följd av delbranschens låga
siffror i april månad.

Statistiska centralbyrån

Förändring i procent

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

jun 17/
maj 17

apr–jun 17/
jan–mar 17

1
–1
0
10
3
–3
–2
1
1
3

0
2
1
17
0
1
8
1
2
–3

jun 17/ jan–jun 17/
jun 16 jan–jun 16

9
6
5
15
23
–5
10
–3
5
24

5
6
5
2
3
1
8
–3
3
13

Fortsatt stark årsutveckling
Jämfört med juni föregående år ökade industriproduktionen
med 8,5 procent, i kalenderkorrigerade tal. Bland industrins
huvudgrupper uppvisade industrin för energirelaterade
insatsvaror störst uppgång på årsbasis, med en utveckling
på 16,6 procent. Svagast utveckling fanns inom industrin
för varaktiga konsumtionsvaror, som redovisade en nedgång på 10,5 procent.
En majoritet av industrins delbranscher uppvisade en
positiv årsutveckling, däribland motorfordonsindustrin som
stod för den största uppgången på 23,9 procent. Svagast
utveckling noterades inom stål- och metallverk, med en
nedgång på 4,9 procent.

Industrins orderingång
Senaste uppgift: juni 2017
Källa: SCB:s orderingång och omsättningsstatistik
Sara Kebrit
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Industrins orderingång minskade i juni
Industrins orderingång minskade i juni med 1,2 procent
jämfört med maj, efter en uppgång på 1,3 procent på månadsbasis under maj. Hemmamarknaden minskade med
2,1 procent i juni och exportmarknaden minskade med
0,2 procent. Minskningen härrör alltså främst från hemmamarknaden, allt detta i kalender- och säsongrensade tal.
Av de 17 branscher och aggregat som publicerats var
månadsutvecklingen negativ för majoriteten av branscherna
i juni. Under juni hade branschen annan transportmedelindustri den kraftigaste nedgången då orderingången
minskade med 20,2 procent. Det gick bäst för grafisk och
annan reproduktionsindustri, med en uppgång på månadsbasis på 9,5 procent.
Vid insamling tillfrågas företag inom de av Eurostat
definierade orderbranscherna om sin orderingång 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 uppvisade högst
orderingång under månaden. Det var framförallt en kraftig
ökning på exportmarknaden som låg bakom uppgången.
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Ökad orderingång i maj
Till skillnad från i juni uppvisade majoriteten av industrins
delbranscher en positiv utveckling i maj månad. Störst
ökning uppvisade industrin för petroleumprodukter som
ökade med 19,6 procent i säsongrensade tal.
Vanligtvis brukar sista månaden i kvartalet vara starkt,
vilket medför att samtliga index för totala industrin minskar
när man jämför juni med maj. Säsongrensningen försöker
ta bort sådana månadseffekter, men just eftersom maj i år
var ganska stark så blev minskningen i orderingång från
maj till juni relativt stor.
Många tunga branscher, alltså branscher vars orderingång utgör en hög andel av den totala orderingången i
riket, har inkommit med lägre orderingångar i juni än i maj,
i säsongrensade siffror. Detta beror främst på höga ordrar
under föregående månad än på låga ordrar under juni.
Högre orderingång än första halvåret i fjol
Den totala orderingången för perioden januari–juni i år
var 6,6 procent högre än motsvarande period förra året.
Hemmamarknaden ökade med 6,2 procent och exportmarknaden med 7,0 procent. Störst ökning uppvisades
av motorfordonsindustrin som ökade med 21,1 procent,
ökningen härrör främst från exportmarknaden. Annan
transportmedelindustri hade en nedgång på 8,5 procent
första halvåret jämfört med samma period förra året, allt
detta i kalenderkorrigerade tal.
Industrins orderingång
Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
glidande medelvärde. Fasta priser
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Även maj hade en ökning i total orderingång på årsbasis, där den totala orderingången ökade med 7,6 procent
jämfört med maj förra året. Starkast gick det för motorfordonsindustrin som ökade med 29,1 procent. På årsbasis i
maj var det störst minskning inom industrin för elapparatur
där orderingången sjönk med 17,2 procent.

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

120

Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin
Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,5 procentenheter under det andra kvartalet 2017 jämfört med det
första kvartalet 2017, i säsongrensade tal.
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från kunder i utlandet ökade med 3,9 procent. Starkast
jämfört med juni föregående år gick det för elektronikindustrin som ökade med 18,5 procent. På årsbasis minskade
annan transportmedelsindustri mest av delbranscherna, där
orderingången sjönk med 14,8 procent. Minskningen kan
bero på att branschen höll sig stark under april och maj
under andra kvartalet och att branschen i övrigt tenderar
att variera kraftigt både från år till år och från månad till
månad.

Industrins kapacitetsutnyttjande
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Totala orderingången för perioden januari–maj i år var
7,2 procent högre än motsvarande period förra året där
hemmamarknaden ökade med 6,6 procent och exportmarknaden med 7,6 procent. Under denna period var det
också motorfordonsindustrin som ökade mest, med 21,8
procent, där ökningen främst härrör från exportmarknaden. Annan transportmedelindustri hade en nedgång på
7,4 procent perioden januari–maj jämfört med samma
period förra året.
Stor ökning för elektronikindustrin på årsbasis
Den totala orderingången i juni ökade med 4,4 procent
jämfört med juni föregående år, där orderingången från
kunder i Sverige ökade med 4,9 procent och orderingången
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Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar
att utnyttjandegraden steg till 90,7 procent, i säsongrensade tal.
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På årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 1,5 procentenheter jämfört med det andra kvartalet 2016 och
redovisade en utnyttjandegrad på 91,0 procent, i kalenderkorrigerade tal.

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

Industrins lager minskade
Industrins totala lager minskade med 3,1 miljarder kronor
under andra kvartalet, vilket motsvarar en nedgång med
1,3 procent i volym.
Industrins lager
Kvartalsuppgifter. Volym
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Lager av insatsprodukter i den totala industrin minskade med 1,5 miljarder kronor, medan lager av färdiga
varor och produkter i arbete minskade med 1,6 miljarder
kronor. Det innebar att industrins totala lager minskade
med 3,1 miljarder under andra kvartalet.
Inom tillverkningsindustrin var utvecklingen av totala
lager negativ för en majoritet av delbranscherna. Motorfordonsindustrin var den delbransch där lagren ökade
mest, med 1,0 miljarder kronor. Störst minskning hade
dator- och elektronikvaruindustrin med en nedgång på
1,2 miljarder kronor.

Utrikeshandel
Efter att ha visat det högsta överskottet på ungefär två år i
juni vände handelsnettot nedåt i juli och ett underskott på
en halv miljard redovisades. Juli och augusti brukar dock
vara svaga månader för utrikeshandeln och statistiken
för dessa månader bör tolkas med viss försiktighet. Handelsnettot hittills i år har varit ryckigt och pendlat mellan
betydande underskott och överskott.
Den preliminära beräkningen av nationalräkenskaper
för andra kvartalet visade att exporten och importen av
varor och tjänster ökade i samma takt. Exporten av tjänster
växte dock snabbare an varuexporten. På importsidan var

Statistiska centralbyrån

det framförallt varuimporten som ökade medan tjänsteimporten steg marginellt. Utrikeshandeln påverkade därmed
inte BNP tillväxten under kvartalet.
Exportchefsindex för tredje kvartalet ligger kvar på en
hög nivå och företagen fortsätter därmed ha en positiv
syn på exportutvecklingen. Indexet minskade dock något
jämfört med andra kvartalet i år. Företagen fortsätter se
ljust på framtiden och tror på ökad exportefterfrågan från
samtliga regioner i undersökningen. Bland annat stärktes
prognosen för Sydamerika markant tredje kvartalet.
Varuexport, varuområden
		Värde mkr		 Andel Förändr
Varuområde
2017		2016
% 17/16
jan–jun		jan–jun		
%
Skogsvaror
- Trävaror
- Papper
Mineralvaror
- Järnmalm
- Järn och stål
Kemivaror
- Läkemedel
Energivaror
Verkstadsvaror
- Maskiner
- Elektrovaror
- Vägfordon
Övriga varor
- Livsmedel
Totalt

66 903
14 943
38 790
69 542
9 827
31 132
89 664
39 529
42 933
297 327
100 326
67 815
91 707
87 052
40 824
653 422

62 783 10,2
13 755
2,3
36 629
5,9
54 753 10,6
6 119
1,5
25 699
4,8
80 037 13,7
34 192
6,0
31 778
6,6
273 236 45,5
91 205 15,4
65 304 10,4
79 059 14,0
82 130 13,3
39 056
6,2
584 716 100,0

7
9
6
27
61
21
12
16
35
9
10
4
16
6
5
12

Varuimport, varuområden
		Värde mkr		 Andel Förändr
Varuområde
2017		2016
% 17/16
jan–jun		jan–jun		
%
Skogsvaror
Mineralvaror
- Järn och stål
Kemivaror
- Läkemedel
Energivaror
- Råolja
- Oljeprodukter
Verkstadsvaror
- Maskiner
- Elektrovaror
- Vägfordon
- Instrument, optiska varor
Övriga varor
- Livsmedel
Totalt

18 572
51 291
23 511
79 846
19 024
65 129
32 394
26 512
287 613
68 604
94 605
81 586
16 117
147 250
71 713
649 702

16 984
2,9
41 500
7,9
17 779
3,6
74 703 12,3
18 738
2,9
45 474 10,0
21 004
5,0
19 170
4,1
265 307 44,3
62 782 10,6
90 076 14,6
73 620 12,6
14 879
2,5
139 438 22,7
68 172
11,0
583 405 100,0

9
24
32
7
2
43
54
38
8
9
5
11
8
6
5
11
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Handelsnetto
Senaste uppgift: juli 2017
Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik

Handelsnettot –0,5 miljarder kronor i juli
Utrikeshandeln med varor gav ett underskott på 0,5 miljarder kronor under juli 2017 enligt preliminära beräkningar.
För juli 2016 var handelsnettot 0,0 miljarder kronor.
Varuexportens värde under juli uppgick till 94,0 miljarder
kronor och varuimporten till 94,5 miljarder. Varuexporten
har därmed ökat i värde med 9 procent, medan varuimporten har ökat i värde med 10 procent jämfört med juli 2016.
Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 9,7
miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott
på 10,2 miljarder.
Export och import av varor samt handelsnetto
Säsongrensade månadsvärden i löpande priser. Trend.
Miljarder kronor
120

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

Försäljningsökning för detaljhandeln i juli
Det råder en fortsatt uppåtgående trend inom detaljhandeln. Efter en stark start på 2017 dämpades försäljningstillväxten något och har varit volatil under året. I juli steg
detaljhandeln med 0,9 procent, säsongrensat och jämfört
med månaden innan. Även under den senaste tremånadersperioden, det vill säga maj till juli, steg detaljhandeln
med 0,9 procent, jämfört med den närmast föregående
tremånadersperioden.

mdr kr
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rande period för ett år sedan. Varuexportvärdet under denna
period uppgick till 747,6 miljarder kronor och varuimportvärdet till 744,1 miljarder. Handelsnettot för januari–juli
2017 gav därmed ett överskott på 3,5 miljarder kronor.
För motsvarande månader ett år tidigare noterades ett
överskott på 1,1 miljarder kronor.
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Antalet vardagar i juli 2017 var lika många som i juli
2016. Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot
ett underskott på 0,2 miljarder kronor för juli 2017, och
ett underskott på 0,6 miljarder kronor för juni 2017. För
maj 2017 var motsvarande värde ett underskott på 1,0
miljarder kronor.
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Både dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln ökade
sin försäljning i juli. Dagligvaruhandeln steg med 0,5
procent medan sällanköpshandeln steg med 0,8 procent,
säsongrensat och jämfört med juni.
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Miljarder kronor. Löpande priser

2015

S

O

N

D

Hittills under året har värdet för både varuexporten och
varuimporten ökat med 11 procent jämfört med motsva8
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Hög tillväxt i årstakt
I juli ökade försäljningen i detaljhandeln med 3,7 procent
jämfört med samma månad förra året, kalenderkorrigerat
och mätt i fasta priser. Det är den högsta årsutvecklingen
hittills detta år och klart över den genomsnittliga årstillväxten 2017. Det är även den högsta noterade tillväxtsiffran
sedan november 2016.
Både försäljningen i dagligvaruhandel och sällanköpshandeln visade positiva siffror jämfört med motsvarande
månad året innan. Dagligvaruhandeln steg med 2,2 procent
medan sällanköpshandeln steg med 4,9 procent.
Statistiska centralbyrån
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steg med 0,7 procent medan sällanköpshandeln gick allra
bäst och ökade med 3,7 procent. Under årets sju första
månader var det postorderhandeln, optikerhandeln samt
möbelhandeln som visade mycket god tillväxt, jämfört med
samma period i fjol. För färghandeln och leksakshandeln
minskade däremot försäljningen jämfört med motsvarande
period föregående år.

Försäljningsvolym inom detaljhandeln
Säsongrensade månadsdata
140

index 2010=100
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Hushållens konsumtion
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Senaste uppgift: juni 2017
Källa: SCB:s hushållskonsumtionsindikator
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Den svenska ekonomin befinner sig i högkonjunktur
vilket märks tydligt i vissa branscher. Det finns såklart
undantag men den bransch som gick i särklass bäst var
postorderhandeln som ökade med hela 21,9 procent jämfört med juli förra året, kalenderkorrigerat och mätt i fasta
priser. Trenden i postorderhandeln är alltså fortsatt positiv.
Även möbelhandeln visade en starkt positiv utveckling
på 17,2 procent, jämfört med juli föregående år. Vidare
ökade järn- och bygghandeln samt optikerhandeln kraftigt jämfört med samma månad året innan, 9,7 procent
respektive 9,9 procent. De branscher som backade mest
var färghandeln och leksakshandeln med 8,3 procent
respektive 8,1 procent. Däremot noteras att majoriteten av
branscherna uppvisade en positiv utveckling jämfört med
juli året innan, kalenderkorrigerat och mätt i fasta priser.

Oförändrad hushållskonsumtion i juni
I juni låg hushållskonsumtionen kvar på samma nivå som
i maj enligt den säsongrensade tidsserien. Jämfört med
juni 2016 (i kalenderkorrigerade siffror) har konsumtionen
dock ökat med 2,4 procent.
Hushållens konsumtionsindikator
Säsongrensade månadsdata
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Detaljhandel
Försäljningsvolym inom detaljhandeln. Kalenderkorrigerad volymförändring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
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Den som läste denna artikel i föregående utgåva (som
behandlade siffrorna för april eftersom SCB-Indikatorer ej
Dagligvaruhandel
2,2
0,7
publiceras i juli), minns att det säsongrensade indextalet
därav:		
då var det högsta. Trots att aprilsiffrorna har reviderats ned
Detaljhandel, mest livsmedel
1,1
0,4
något så fortsätter konsumtionsnivån att höjas i stadig
Specialiserad detaljhandel med
takt. Under maj ökade konsumtionen ytterligare något,
livsmedel, drycker o tobak
6,0
1,7
för att sedan vara oförändrad mellan maj och juni. Den
Sällanköpsvaruhandel
4,9
3,7
säsongrensade konsumtionsvolymen för juni är alltså den
därav:		
högsta som någonsin har uppmätts.
Klädhandel
1,0
–0,2
I och med publiceringen av juni har vi data för hela
Skohandel
–4,2
–1,9
Möbelhandel
17,2
8,4
andra kvartalet, där konsumtionen ökade med 3,0 procent
Elektronikhandel
2,0
5,0
jämfört med andra kvartalet 2016. Detta stämde bra överens
Järn- och bygghandel
9,7
3,6
med nationalräkenskapernas preliminära kvartalssiffror
Färghandel
–8,3
–11,6
över hushållens konsumtion, som ökade med 2,4 procent.
Bokhandel
–2,5
3,9
Siffrorna ovan är i fasta priser.
Guldsmedshandel
–7,5
–2,2

		

Fortsatt positiv utveckling för postorderhandeln
Försäljningen inom detaljhandeln har hittills varit 2,4 procent högre än motsvarande period i fjol. Dagligvaruhandeln
Statistiska centralbyrån

Ökad konsumtion av kläder
Vad gäller fördelningen av hushållens konsumtion bidrog rekreation och kultur mest (störst absolut förändring
multiplicerat med andel av total konsumtion) till den
säsongrensade månadsförändringen. Denna utgiftspost
minskade med 0,5 procent under juni. Störst minskning
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under samma period hade däremot post- och telekommunikation, som minskade med 0,6 procent. Den utgiftspost
som ökade mest var beklädnadshandeln, med en ökning
på 1,1 procent jämfört med maj.
Jämfört med juni föregående år så bidrog transporter
och motorfordonshandel mest till konsumtionens totala
uppgång på 2,4 procent, beklädnadshandeln ökade minst.
Ingen utgiftspost minskade i kalenderkorrigerade tal jämfört med juni 2016, men beklädnadshandeln ökade minst.
Hushållskonsumtion

var 2,0 procent fler än motsvarande månad i fjol. Därmed
noteras sex av hittills sju månader för positiv årstillväxt.
Hittills under året har 227 036 personbilar registrerats,
vilket är 2,2 procent fler än under samma period förra året.
Nyregistrerade personbilar
Säsongrensade månadsdata
35

tusental per månad

30

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

jun
2017

jan–jun
2017

1,9
0,9
2,0
6,7

1,7
0,0
0,8
6,5

2,8
3,4
1,4
2,7
10,0

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

2,4

2,7

Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer föll
hushållens syn på sin egen ekonomi något under maj för
att sedan stiga något under juni. Värdena för samtliga
månader under andra kvartalet ligger dock över det historiska genomsnittet, vilket indikerar att hushållen alltjämt
är mer optimistiska än normalläget. Andelen hushåll som
anser att det är fördelaktigt att spara har enligt barometern
stigit under första halvan av 2017, men än så länge ligger
andelen under det historiska genomsnittet.
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

Rekyl nedåt för lastbilsregistreringarna
Efter en kraftig uppgång i nyregistreringen av lastbilar i
juni visar statistiken för juli en rekyl nedåt. Jämfört med
juni minskade lastbilsregistreringarna med 14,2 procent,
säsongrensat, vilket motsvarade uppgången månaden
innan. Den underliggande trenden pekar trots den senaste
månadens utveckling fortsatt svagt uppåt och nyregistreringarna ligger på en hög nivå.
Nyregistrerade lastbilar
Säsongrensade månadsdata
6,5

tusental per månad

6,0
5,5

Personbilar och lastbilar
Senaste uppgift: juli 2017
Källa: Trafikanalys och SCB:s fordonsstatistik

Personbilsregistreringarna vände ner i juli
Efter en blygsam inledning på 2017 där personbilsregistreringarna minskade under tre av fyra månader stärktes
utvecklingen under de efterföljande månaderna och ökade
i både maj och juni. Uppgången blev dock kortvarig och
nyregistreringarna föll tillbaka med 2,1 procent i juli, säsongrensat och jämfört med månaden innan. Trendskattningen för nyregistreringarna pekar dock för närvarande
svagt uppåt och personbilsregistreringarna ligger fortsatt
kvar på en hög nivå.
Under perioden maj till och med juli ökade nyregistreringen av personbilar med 0,8 procent jämfört med
föregående tremånadersperiod i säsongrensade termer.
Det är framförallt den positiva utvecklingen i maj och juni
som bidrar till uppgången.
Antalet nyregistrerade bilar uppgick i juli till 26 164 vilket
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

Under den senaste tremånadersperioden, maj till och
med juli, steg lastbilsregistreringarna med 6,1 procent vilket
var den snabbaste ökningstakten sedan september i fjol.
Mätt i årstakt minskade registreringarna med 4,6 procent
men nedgången följde på en kraftig uppgång i juni på 20
procent. Hittills i år har 36 019 lastbilar nyregistrerats vilket
är 7,6 procent fler än motsvarande period i fjol.
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Produktionen inom
tjänstesektorn

kvartalet var dock något sämre för utbildningsväsendet
och fastighetsverksamhet som minskade med 4 respektive
2 procent under kvartalet.

Senaste uppgift: juni 2017
Källa: SCB:s tjänsteproduktionsindex

Tjänsteproduktionsindex

Tjänsteproduktionen ökade något i juni
Produktionsvolymen inom tjänstesektorn fortsätter att öka,
men det sker i relativt måttlig takt. I juni var produktionen
i säsongsrensade tal 0,2 procent högre än i maj. Det var
andra månaden i rad med en uppgång då produktionen
ökade med 0,6 procent i maj. Det var dock första gången
i år som tillväxt noterades under två successiva månader.
Uppgången i juni var koncentrerad till ett fåtal branscher. Utbildningsväsendet, som har relativt liten vikt, stod
för den största uppgången och ökade med 6,1 procent.
Även motorhandeln fortsatte att öka, dock i något lägre takt
än föregående månad, och steg med 1,1 procent jämfört
med maj. Produktionen ökade även i några av de större
branscherna. Detaljhandeln fortsatte att öka för tredje
månaden i rad och steg med 0,8 procent i juni. Branschen
för informations- och kommunikationsföretag, som står
för mer än en tiondel av tjänsteproduktionen, ökade med
0,5 procent i juni jämfört med föregående månad.
Tjänsteproduktionsindex
Säsongrensade månadsvärden
150

index 2010=100

Motorhandel

140

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

jun
2017

jan–jun
2017

9,7
5,5
4,7
1,2
6,9
2,5
–2,9
8,9
1,5

8,3
4,1
3,0
2,3
4,6
4,2
1,3
9,0
4,2

3,7

4,7

Tjänsteproduktionen ökade i årstakt
Jämfört med juni i fjol ökade produktionen inom tjänstesektorn med 3,7 procent, kalenderkorrigerat. Tjänsteproduktionen fortsätter därmed att utvecklas starkt i årstakt
även om ökningstakten var lägre än samtliga månader
förutom april under första halvåret.
Den starkaste tillväxten jämfört med motsvarande
månad i fjol noteras inom uthyrnings- och resetjänster
som uppvisade en tillväxt på ungefär 11 procent. Även
motorhandel och företagstjänster uppvisade stark tillväxt
på cirka 9 procent. Fastighetsverksamhet vände dock ner
med knappt 3 procent jämfört med juni i fjol.
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Majoriteten av branscherna minskade dock produktionen i juni. Företag verksamma inom transport och
magasinering, som står för knappt en tiondel av tjänsteproduktionen, stod för den största minskningen och
sjönk med 0,8 procent. Juni var även en besvikelse för
fastighetsbranschen där produktionen av tjänster minskade
med 0,7 procent jämfört med maj.
Modest tillväxt under andra kvartalet
Jämfört med föregående kvartal ökade tjänsteproduktionen
med 0,3 procent under andra kvartalet. Efter en stark tillväxt
förra hösten har tillväxten visat en svagt uppgående trend
sedan mars i år. Uppgången under andra kvartalet var
relativt bred och både parti- och detaljhandeln, som sammanlagt står för en femtedel av total tjänsteproduktionen,
uppvisade tillväxt under kvartalet. Även uthyrnings- och
resetjänster växte och steg med drygt 3 procent. Andra
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Byggmarknad
Mycket starkt orderläge för husbyggarna
Enligt Konjunkturbarometern rapporterar företagen om
fortsatt mycket stark byggtillväxt. Även orderstockarna
uppges ha vuxit i betydligt större omfattning än normalt och
omdömena om orderstockarns storlek är fortsatt mycket
positiva. Mest positiva är husbyggarna.
Byggföretagen rapporterar om förhållandevis stark
sysselsättningstillväxt de senaste månaderna. Men trots
omfattande nyanställningar anser fortfarande en betydligt
högre andel företag än normalt att arbetskraftsbrist är det
främsta bygghindret. Dock minskade den andelen i augusti.
Anbudspriserna uppges sammantaget ha ökat de senaste tre månaderna. Prishöjningarna är dock endast
hänförbara till husbyggande.
Företagen är mer optimistiska än normalt om byggandet
de närmaste månaderna, även om förväntningarna trendmässigt justerats ner sedan slutet av förra året. Förväntningarna på orderstockarna ligger dock stabilt på en hög
nivå och indikerar en mycket stark ordertillväxt framöver.
Byggföretagens anställningsplaner pekar sammantaget
på en mycket stark sysselsättningsutveckling de närmaste
månaderna. Det är framför allt husbyggarna som planerar
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Varuexport – en motor i svensk ekonomi
Utrikeshandel utgör en väsentlig andel av Sveriges BNP och
framförallt tjänstehandeln har ökat sin andel över tid. Tjänsteexporten har ökat brant medan varuhandeln har ökat långsammare. Fortfarande är dock exporten av varor större än exporten
av tjänster. Även om varuhandelns andel har legat stadigt
under en längre period har sammansättningen av varuexporten
förändrats under de senaste två decennierna. Bland annat har
transportmedel minskat sin andel medan livsmedel har ökat
sin andel av total varuexport.
Handel med omvärlden är en viktig faktor för Sveriges
tillväxt. Från att ha utgjort runt en tiondel av Sveriges BNP
under första halvan av 1800-talet stod export och import
för nästan hälften av BNP år 2015. Exporten har lämnat
betydande bidrag till BNP-tillväxten de senaste 50 åren
och tog framförallt fart under 1960-talet. Därefter fortsatte
exporten att växa i hög takt till mitten av 1970-talet för att
sedan dämpas.
Upp- och nedväxlingar i exportens tillväxttakt har
skett under de senaste tjugo åren, främst som en följd
av konjunktursvängningar. Lågkonjunkturen i början av
2000-talet ledde exempelvis till en avtagande tillväxttakt.
Exporten tog sedan fart igen för att dämpas väsentligt
av finanskrisen under 2008 och 2009. Sedan dess har en
period av återhämtning skett. Under finanskrisen var det
framförallt varuexporten, som utgör runt 70 procent av
svensk export, som sjönk. Varuexporten har under en längre
period växt i lugnare takt än tjänsteexporten men fortsätter att utgöra en viktig faktor för det svenska välståndet.
Exportens volymutveckling
Index 2000=100, säsongrensad
270
240

Tjänsteexport

teexporten markant med mer än 4 procent. Ryckigheten
kan bero på att tjänsteexporten ibland präglas av stora
engångsposter, så som export av Forskning och Utveckling
(FoU). Varuexporten har vuxit långsammare, men i en stabil
takt de senaste fyra åren. Tillväxttakten sedan 2013 är dock
betydligt lägre än tillväxten åren före finanskrisen. Från
andra kvartalet 2013 fram till andra kvartalet i år ökade
varuexporten i genomsnitt med knappt 0,9 procent per
kvartal. Det är att jämföra med tillväxten mellan andra
kvartalet 2003 till andra kvartalet 2007 då den genomsnittliga tillväxten låg på över 1,7 procent.
Tjänsteexportens betydelse har ökat över tid
Medan varuhandel består av fysiska varor består tjänstehandel av produkter som inte är lika påtagliga. För att en
tjänst ska räknas som svensk export måste exporten ske
från ett företag med stadigvarande verksamhet i Sverige.
Export av en tjänst bokförs till exempel när ett läkemedelsföretag forskar åt en utländsk kund. Företagens export av
FoU består dock till stor del av koncernintern försäljning
där forskningsenheter i Sverige finansieras av utländska
bolag i samma koncern. Ett annat exempel på tjänsteexport
är när ett företag hyr ut ett fordon utan besättning.
I och med att den svenska ekonomin har blivit mer
tjänsteintensiv har tjänsteexporten ökat sin andel av BNP
från att ha utgjort runt 5 procent under 1980-talet till att
nu utgöra runt 15 procent. Även varuexporten har ökat
sin andel något under samma period. Varuhandel och
tjänstehandel är nära sammankopplade och den fysiska
produkten kompletteras ibland av en tjänst. Ett exempel
på detta kan vara försäljningen av licenser på mjukvara
till en dator eller mobil. Ett annat exempel är när man
betalar för rätten att använda någon annans patent för
framställning eller försäljning av en vara. I detta fall är
själva licensavgiften en tjänst.

210

Varu- och tjänsteexporten som andelar av BNP
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Varuexporten minskade under finanskrisen
Sveriges export av varor drabbades, som tidigare nämnts,
hårt av finanskrisen och minskade markant under denna
period. Tjänsteexporten sjönk endast marginellt under
perioden och har sedan sommaren 2013 haft en mycket
stark tillväxt. De senaste två åren har tjänsteexporten varit
något ryckig och under första kvartalet i år minskade tjäns-
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Varuexportens sammansättning har förändrats
Även om varuhandeln inte har ökat dramatiskt de senaste
åren har sammansättningen av varuexporten förändrats
över tid. Diagrammen nedan visar varuexportens fördelning
på stora produktgrupper år 2000 och 2016 enligt SCB:s
utrikeshandelsstatistik.
Under denna period är det framförallt maskiner, apparater samt transportmedel som har minskat sin andel av den
totala varuexporten. Sverige har dock ökat exportandelen
av livsmedel de senaste åren. Även andelen av kemiska
produkter har ökat under perioden.
Varuexportens fördelning på stora produktgrupper

2000

Livsmedel,
drycker, tobak
Råvaror, utom
bränslen
Mineraliska
bränslen, elström

2016

Kemiska produkter
Bearbetade varor
Maskiner, apparater, transportmedel
Övriga varor

Varuexporten har kännetecknats av relativt jämn tillväxt de senaste åren. Av de senaste fjorton kvartalen har
varuexporten ökat samtliga kvartal förutom ett. Investeringsvaror, som står för runt en tredjedel av den totala
varuexporten, ökade under första kvartalet i år. Under
samma kvartal ökade insatsvaror något medan konsumtionsvaror minskade något. Sett över en längre tidsperiod
har konsumtionsvaror, där bland annat matvaror, leksaker
och textilier ingår, ökat stadigt. Exporten av investeringsvaror, där bland annat motorfordon ingår, ökade brant
före finanskrisen för att sedan minska snabbt. De senaste
åren har exporten av investeringsvaror tagit fart igen.
Även insatsvaror, till exempel kemikalier som används i
industriell produktion, minskade under finanskrisen och
efter en period av återhämtning har exporten av dessa
varor legat stabilt.
Högst varuexport till Tyskland
Statistik över Sveriges största handelspartner finns tillgänglig genom undersökningarna om utrikeshandel med
varor och tjänster. Det finns en del avvikelser jämfört med
nationalräkenskaperna på grund av skillnader i definitionen
och värderingssystem. Utrikeshandelsstatistiken visar att
stora mottagarländer av tjänster även är viktiga handelspartner för varuexporten.
En sammanställning visar att varuexporten har ökat
till nästan samtliga mottagarländer mellan 2010 och 2016.
Länder som ligger i Sveriges närområde, så som de nordiska
länderna, samt USA och Storbritannien är viktiga handelspartner för Sverige. Högst är dock exporten till Tyskland,
som även är en viktig handelspartner inom tjänstehandeln.
Värdet på varuexporten till Tyskland fortsätter även att stiga.
Varuexport till de tio största mottagarländerna
Värden i miljarder kronor
2016
2010 Utveckling 2016 års place				
i procent
ring inom
					tjänsteexporten

		

Uppgång för varuexporten andra kvartalet i år
Den preliminära beräkningen av BNP som publicerades
i slutet av juli i år visade att exporten vände upp under
andra kvartalet. Varuexporten steg marginellt och ökade
med 0,4 procent medan exporten av tjänster ökade med
1,4 procent. Utrikeshandelns bidrag till tillväxten var dock
neutralt eftersom importen av både varor och tjänster
ökade under kvartalet. Under första kvartalet i år höll
utrikeshandeln tillbaka tillväxten som en följd av vikande
tjänsteexport, främst inom uthyrning och leasing samt
utländska besökares konsumtion i Sverige. Till det kan
läggas en stark import av både tjänster och varor. Det är
en skillnad jämfört med tredje och fjärde kvartalet förra
året då utrikeshandeln lämnade betydande bidrag till
BNP-tillväxten.
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Tyskland
Norge		
USA		
Danmark
Finland
Storbritannien och
Nordirland
Nederländerna
Belgien
Frankrike
Kina		

126
124
87
83
81

113
113
83
75
70

11
9
4
12
15

5
1
2
6
4

72
64
56
53
46

84
56
46
55
36

–14
15
21
–5
29

3
9
13
8
10

Sofia Nilsson, nationalräkenskaperna
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att nyanställa i stor omfattning medan anläggningsföretagen väntar sig en mer försiktig sysselsättningstillväxt.
Andelen byggföretag som aviserar prishöjningar framöver är förhållandevis hög.

Byggkostnader
Senaste uppgift: juli 2017
Källa: SCB:s faktorprisindex för flerbostadshus

Näringslivets produktionsutveckling
Säsongrensade värden. Index 2010=100

Juni–juli 2017 –0,1 procent
Faktorprisindex gick ned med 0,1 procent mellan juni
och juli 2017. Entreprenörens kostnader ökade med 0,1
procent. Bland entreprenörens kostnader steg gruppen
för Transporter, drivmedel och elkraft, Byggmaterial och
Omkostnader. Löner och Maskinkostnader var oförändrade.
Vitvaror, VVS-material, övrigt byggmaterial, snickerier
och trävaror gick upp medan golvmaterial samt järn och
stål sjönk. Övriga byggmaterialgrupper hade oförändrade
priser. Byggherrekostnader sjönk med 1,0 procent. Det
beror på sänkta räntekostnader med 4,9 procent.
Faktorprisindex för flerbostadshus

150
Bygg
140
130

jul 17/jun 17

jul 17/jul 16

Entreprenadkostnader
Byggmaterial
Löner
Maskiner
Transporter, drivmedel, elkraft
Omkostnader
Byggherrekostnader

0,1
0,1
0,0
0,0
0,3
0,1
–1,0

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

Total byggkostnad

–0,1

2,4

Juli 2016–juli 2017 +2,4 procent
Faktorprisindex gick upp med 2,4 procent mellan juli
2016 och juli 2017. Entreprenörens kostnader steg med
2,6 procent på årsbasis.
Störst prisökning bland entreprenörens kostnader hade
Byggmaterial som gick upp med 3,2 procent. Gruppen
Transporter, drivmedel, elkraft ökade beroende på en ny
höjning av energiskatten som tillkom under juli. Maskiner,
Omkostnader och Löner steg också. Armeringsstål samt
järn och stål ökade med 5,8 respektive 5,2 procent. Även
resterande byggmaterialgrupper steg. Byggherrekostnader
gick upp med 1,4 procent på årsbasis.

Näringsliv
Produktionen i näringslivet
Senaste uppgift: juni 2017
Källa: SCB:s produktionsindex över näringslivet

Produktionsuppgången fortsätter
Den totala produktionen inom näringslivet steg med 0,4
procent i juni, säsongrensat och jämfört med månaden
innan. Det var samma ökningstakt som i maj och femte

Tjänster

120

PIN

110
100
90
80

Förändring i procent
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månaden av sex möjliga under året med en produktionsökning.
Det innebär att den positiva trenden inom näringslivet
fortsätter och utfallet förstärkte bilden av den svenska ekonomin där de preliminära BNP-siffrorna för andra kvartalet
var mycket starka. Vid dessa beräkningar saknades dock
produktionsdata avseende juni.

Industri
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Produktionen inom industrin samt energibranschen
steg med 0,6 procent i juni medan tjänsteproduktionen
växte mera måttligt, med 0,2 procent. Båda dessa noteringar
var lägre än månadstillväxten i maj. Byggproduktionen steg
med 1,8 procent i juni vilket var en återhämtning efter en
rejäl dipp i maj. Det var dock i sin tur en reaktion på en
ännu större ökning i april så trenden för byggbranschen
är fortsatt kraftigt uppåtgående.
Ökning andra kvartalet
Under de tre månader som utgör andra kvartalet ökade
näringslivets produktion med 1,0 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, säsongrensat. Såväl industrin
som tjänstebranscherna noterade ökningar, men under
1 procent. Byggproduktionen steg med drygt 6 procent
jämfört med första kvartalet.
Produktionen i näringslivet
Förändring i procent

Industri inkl. energi
Bygg
Tjänster
Totalt

jun 17/
maj 171)

apr–jun 17/
jan–mar 171)

jun 17/
jun 162)

0,6
1,8
0,2
0,4

0,8
6,1
0,4
1,0

8,9
17,3
3,7
6,2

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Stärkt årsutveckling
I kalenderkorrigerade tal ökade produktionen inom näringslivet med 6,2 procent i juni jämfört med motsvarande
månad föregående år. Det var den starkaste årstillväxten,
tillsammans med januari i år, som noterats sedan slutet
av 2015. Starkast utveckling noterades återigen inom
byggbranschen, med en produktionsuppgång på drygt 17

Statistiska centralbyrån

SCB-Indikatorer augusti 2017
procent på årsbasis. Industribranschen ökade sin produktion med knappt 9 procent medan tjänsteproduktionen
ökade med 4 procent jämfört med juni i fjol.

Priser

sor (18,8 procent) med 0,3 procentenheter. Högre priser på
utrikes flygresor (19,3 procent) och el (4,6 procent) bidrog
med 0,2 procentenheter vardera. Högre priser på livsmedel
(0,9 procent) bidrog med 0,1 procentenhet.
Uppgången motverkades av lägre priser på kläder (–5,2
procent) som påverkade KPI nedåt med 0,2 procentenheter.
Konsumentprisernas utveckling
December föregående år=100

Konsumentpriser
Senaste uppgift: juli 2017
Källa: SCB:s konsumentprisindex

102

Inflationstakten ökade
Inflationstakten enligt KPI var 2,2 procent i juli (1,7 procent
i juni). KPI steg med 0,5 procent från juni till juli 2017.
Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta)
var 2,4 procent i juli (1,9 procent i juni).
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Inflationstakten
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Den underliggande inflationen ökade markant
KPIF (KPI med fast ränta) och KPIF exklusive energi är
mått på underliggande inflation som beräknas av SCB på
uppdrag från Riksbanken. Inflationstakten enligt måttet
KPIF steg till 2,4 procent i juli från 1,9 procent i juni. Från
juni till juli steg KPIF med 0,6 procent. Under motsvarande
period 2016 steg KPIF med 0,1 procent.

KPIF
2

1
KPI
0

Konsumentprisernas förändring
-1

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fortsatt boendekostnader som bidrar mest
Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de
senaste 12 månaderna, var 2,2 procent i juli 2017. Det är
en uppgång från juni då den var 1,7 procent.
Högre boendekostnader (2,7 procent) bidrog med 0,6
procentenheter, varav 0,4 procentenheter (0,2 procentenheter vardera) berodde på högre priser på el (6,2 procent)
och högre priser för nyttjande av egnahem (3,0 procent).
Högre priser för paketresor (30,3 procent) bidrog med 0,4
procentenheter. Högre priser för livsmedel och alkoholfria
drycker (2,1 procent) bidrog med 0,3 procentenheter vardera. Högre priser för drift av fordon (3,2 procent) samt
restaurangbesök (2,7 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera.
Uppgången motverkades av lägre priser på mobiltelefonutrustning (–11,9 procent) som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter.
Stor prisuppgång på resor i juli
Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,5 procent från juni
till juli. Under motsvarande period 2016 steg KPI med 0,1
procent.
Till månadsförändringen bidrog högre priser på paketre-
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Juli 2017			Bidrag till
		
Förändring från
förändring
		
Föregående
jul
sedan jul
		
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

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

2,1
1,8
–0,1
2,7
–0,3
0,9
2,1
–5,3
4,4
3,7
3,2
4,0

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

0,5

2,2

2,2

1) Procentenheter

Inflationstakten enligt måttet KPIF exklusive energi
var 2,1 procent i juli, vilket är en uppgång från 1,9 procent
i juni. Från juni till juli steg KPIF exklusive energi med
0,4 procent. Under motsvarande period 2016 steg KPIF
exklusive energi med 0,2 procent.
Svensk inflation bland de högsta i Europa
HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas
av länderna i EU. I Sverige används samma prisunderlag
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som i KPI och KPIF, men HIKP sammanställs delvis med
en annan beräkningsmetod. HIKP har en något mindre
täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av
att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.
Inflationstakten enligt HIKP i Sverige steg till 2,3 procent i juli från 1,8 procent i juni. Från juni till juli steg HIKP
med 0,6 procent. Under motsvarande period 2016 steg
HIKP med 0,1 procent.

för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukt
bidragit till ökningen av de totala producentpriserna.
Export-, import- och producentprisindex
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
15

procent

10

Inflationstakten i olika länder

Exportprisindex

Producentprisindex

EU-länder och Norge enligt HIKP
5

procent

Finland

jun 17/jun 16
jul 17/jul 16

Frankrike

0

Euroområdet
Norge

-5

Importprisindex

Danmark
Nederländerna

-10

Tyskland
EU
Sverige
Storbritannien
0

1

2

3

I EU-länderna var uppmättes inflationstakten till 1,5
procent i juli enligt HIKP och motsvarande för enbart
euroländerna var en inflationstakt på 1,3 procent. I båda
fallen var det oförändrat jämfört med juni. Sverige ligger
således med bland de länder som för närvarande har högst
inflation i Europa. I juli var det endast fem EU-länder som
överträffade den svenska inflationstakten, bland annat
Storbritannien.

Priserna i producent-, exportoch importleden
Senaste uppgift: juli 2017
Källa: SCB:s producentprisindex
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Jämfört med juli föregående år har priserna för inhemsk
tillgång, det vill säga priserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, stigit med 5,9 procent,
under inverkan av bland annat högre årspriser på råolja,
metallmalmer och avfallstjänster. I juni ökade priserna för
inhemsk tillgång 4,8 procent jämfört med föregående år.
Stigande råoljepriser
Högre priser på råolja gav det enskilt största bidraget till
uppgången på importmarknaden för juli. På hemmamarknaden och exportmarknaden bidrog prisuppgångar
inom flertalet produktgrupper till uppgången, bland annat
prisuppgångar för elektricitet och andra metaller än järn. På
hemmamarknaden bidrog även högre priser för fjärrvärme
och distributionstjänster för elektricitet till uppgången.
Prisindex i producent- och importled
Index 2005=100
130

Producentprisindex
Exportprisindex
Importprisindex
Hemmamarknadsprisindex

Maria Bäckström

Producent- och importpriserna steg i juli 2017
Producentpriserna totalt, samt importpriserna, steg vardera
med 0,6 procent mellan juni och juli. Under samma period steg priserna med 0,7 procent på hemmamarknaden
och med 0,4 procent på exportmarknaden. Priserna för
inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, steg med
0,7 procent från juni till juli.
Producentpriserna totalt, det vill säga producentpriserna
på hemmamarknaden tillsammans med exportpriserna, har
stigit med 5,7 procent under det senaste året. Detta är högre
än i juni då producentpriserna steg med 4,8 procent jämfört
med föregående år. Metallmalmer har under juli månad
haft en fortsatt hög årstakt, även om den mattats av något
jämfört med årstakten i juni. Även priserna på avfallstjänster
är på en fortsatt hög nivå. Vidare har även högre årspriser
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Växelkursförändringar under juli
En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att
sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska
kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor
stärktes den svenska kronan mot det engelska pundet
med 1,7 procent samt mot den norska kronan med 1,3
procent. Däremot försvagades den svenska kronan mot
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den amerikanska dollarn med 1,1 procent samt mot euron
och den danska kronan med 0,2 procent.

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

Tjänstepriserna steg under andra kvartalet
Tjänsteprisindex steg med 0,5 procent mellan första och
andra kvartalet 2017. Motsvarande förändring under föregående kvartal var en uppgång med 0,8 procent.
Tjänsteprisindex
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Sedan andra kvartalet 2016 har Tjänstepriserna stigit
med 1,7 procent vilket är den högsta årsförändringen sedan andra kvartalet 2012. Motsvarande årstakt föregående
kvartal var en uppgång på 1,3 procent.
Under kvartalet bidrog främst högre priser på Fastighetstjänster, Hotelltjänster, Andra stödtjänster till transport
samt Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. med
0,1 procentenheter vardera till uppgången.

landets arbetsförmedlingar, en ökning med 6 000 personer
jämfört med samma månad i fjol. Arbetslösheten landade
på 7,3 procent, samma nivå som för ett år sedan. Arbetslöshetsnivån bland inrikes födda är nere på 3,9 procent i
juli, medan den är 21,8 procent bland utrikes födda.
Fortsatt ökning av arbetskraften
Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick
till 5 526 000 i juli 2017, icke säsongrensat. Jämfört med juli
2016 var det en ökning med 126 000, varav 77 000 män och
49 000 kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet ökade med
0,9 procentenheter och uppgick till 74,7 procent. Bland
män ökade det relativa arbetskraftstalet med 1,1 procentenheter och uppgick till 77,0 procent. Bland kvinnor var
motsvarande siffra 72,2 procent.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften och små
förändringar av arbetskraftstalet jämfört med närliggande
månader. I juli 2017 uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 378 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal
på 72,6 procent.
Sysselsättningsgraden ökade
I juli 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 164
000, icke säsongrensat. Det var en ökning med 105 000
jämfört med juli 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till
2 703 000, en ökning med 70 000 och antalet sysselsatta
kvinnor uppgick till 2 461 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,8 procent, en ökning med 0,7 procentenheter
jämfört med juli 2016. Bland männen ökade den med 1,0
procentenheter och uppgick till 71,9 procent, bland kvinnor var den 67,6 procent.
Sysselsättningsgrad
Ålder 15–74 år. Sysselsatta som andel av befolkningen.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden
68

Arbetsmarknad

67

Sysselsättning och
arbetslöshet

66

Senaste uppgift: juli 2017
Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar

65

procent

Miaomiao Zhu

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 5 164 000 i juli 2017,
icke säsongrensat. Det var en ökning med 105 000 jämfört
med juli 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 362 000 och
arbetslöshetstalet uppgick till 6,6 procent. Antalet arbetade
timmar var i genomsnitt 98,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet
sysselsatta samt små förändringar av arbetslösheten som
uppgick till 6,7 procent.
Arbetsförmedlingens statistik visar att i slutet på juli
var 356 000 personer inskrivna som arbetslösa på någon av
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Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt
ökning av antalet sysselsatta samt små förändringar av
sysselsättningsgraden jämfört med närliggande månader.
I juli 2017 uppgick antalet sysselsatta till 5 015 000, vilket
motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,7 procent.
Antalet arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juli 2017 i
genomsnitt till 98,0 miljoner per vecka enligt icke säsong-

17

SCB-Indikatorer augusti 2017
rensade data. Kalenderkorrigerat är det ingen signifikant
skillnad jämfört med juli 2016.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt
ökning av antalet arbetade timmar. I juli 2017 uppgick
antalet till i genomsnitt 152,1 miljoner per vecka.
Arbetsmarknad

		

Antal sysselsatta,
1 000-tal
2016
2017

Antal arbetade
timmar, 10 000-tal
2016
2017

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

4 791
4 880
4 806
4 920
4 833
4 963
4 873
4 966
4 892
4 983
5 018
5 129
5 059
5 164
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
15 620
9 530
9 800
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
407
362

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

Antalet arbetslösa var 362 000
I juli 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 362 000,
icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,6
procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 193 000 och
antalet arbetslösa kvinnor till 169 000. Bland män uppgick
arbetslöshetstalet till 6,7 procent och bland kvinnor till 6,4
procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 109 000
arbetslösa. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick
till 14,4 procent.
Relativ arbetslöshet
Ålder 15–74 år. Inkl. heltidsstuderande som sökt arbete.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden
9

ungdomar var 112 000 och arbetslöshetstalet var 18,0
procent.
Ökning av antalet inskrivna arbetslösa
Antalet inskrivna arbetslösa, som utgörs av de öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, uppgick
i juli 2017 till 356 000. Bland de inskrivna arbetslösa var
193 000 öppet arbetslösa och 162 000 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 juli var 53 000 ungdomar inskrivna som
arbetslösa, en minskning med 5 000 på ett år.
Antalet nya lediga platser som anmäldes till landets
arbetsförmedlingar var i juli 65 000, vilket var en minskning
med 6 000 jämfört med motsvarande månad föregående år.
Det var 26 000 som fick arbete i juli 2017. Antalet varslade
uppgick till 3 300, vilket var 1 600 fler än i juli 2016.

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

Den preliminära genomsnittliga timlönen för arbetare
var under juni 2017 166,30 kronor exklusive övertidstillägg och 168,80 kronor inklusive övertidstillägg, vilket
är en ökning, i båda fallen, med 1,0 procent jämfört med
juni 2016. Under juni 2017 var den preliminära genomsnittliga månadslönen för tjänstemän 38 520 kronor exklusive
rörliga tillägg och 39 410 kronor inklusive rörliga tillägg,
vilket är en ökning, i båda fallen, med 1,8 procent jämfört
med juni 2016.
Löneutveckling inom den privata sektorn
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Procentuell förändring från motsvarande månad föregående år
5

4

8

Arbetare
Tjänstemän

3
7

2

1
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och
utjämnade data på en ökning av antalet arbetslösa samt
små förändringar av arbetslösheten jämfört med närliggande månader. I juli 2017 uppgick antalet arbetslösa till
363 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,7 procent.
För ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och
utjämnade data på små förändringar av antalet arbetslösa
och på en ökning av andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa
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Arbetskostnaden för en arbetare inom utvinning av mineral och tillverkningsindustrin har för juni 2017 beräknats
till 300,60 kronor per timme, vilket ger ett arbetskostnadsindex på 127,2 en förändring med 2,3 procent jämfört med
juni 2016. Arbetskostnaden för en arbetare inom den privata
sektorn totalt har för juni 2017 beräknats till 278,80 kronor
per timme och för tjänstemän inom den privata sektorn till
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60 250 kr per månad. Detta ger ett arbetskostnadsindex för
arbetare på 125,0 en ökning med 1,6 procent jämfört med
juni 2016. Motsvarande index för tjänstemän blir 126,8 en
ökning med 2,5 procent jämfört med juni 2016.

Finansmarknad
Inte osannolikt med tidigare räntehöjning
Riksbanken beslutade i början av juli att lämna reporäntan
oförändrad på –0,50 procent. Den expansiva penningpolitiken har, enligt Riksbanken, bidragit till att stärka
konjunkturen och inflationen närmar sig 2 procent. De
menar att det krävs en fortsatt expansiv penningpolitik för
att inflationen ska stabiliseras runt 2 procent. Den tidigare
bedömningen kvarstår om att det dröjer till mitten av 2018
innan reporäntan börjar höjas.
I juli steg inflationstakten och både KPI och KPIF överträffade inflationsmålet på 2 procent. En månadssiffra skall
tolkas med försiktighet och bedömare menar att det höga
juliutfallet delvis beror på tillfälliga effekter såsom nya
införda skatter och ökade priser på resor. Dock förväntar
sig nu flera ledande ekonomer att Riksbanken väljer att
höja reporäntan tidigare än mitten av 2018.
Korta räntor

Valutakurser
Svenska kronor i förhållande till dollar och euro.
Månadsgenomsnitt
10,0

SEK

euro

9,5
9,0
8,5
8,0

US dollar

7,5
7,0
6,5
6,0
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Källa: Riksbanken

Även kronan stärktes mot den amerikanska dollarn
under månaden. En dollar kostade 8,09 SEK i månadsgenomsnitt, jämfört med 8,33 SEK under juli.
Amerikanska statspapper med tre månaders löptid gav
en avkastning på 1,26 procent medan tioåriga papper gav
räntan 2,21 procent.

3 mån statsskuldväxlar (motsv)
2,0

åtgärder. Huvudsakligen sökte marknaden signaler om
centralbankerna planerar att lätta på sina tillgångsköp
samt om de planerar att minska storleken på sina balansräkningar. Dock avslöjade varken Janet Yellen (FED)
eller Mario Draghi (ECB) något om höstens åtgärder och
bristen på information fick dollarn att försvagas och euron
att stärkas. Dollarn har inte varit lika svag mot euron sedan
årsskiftet 2014–2015.
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Källa: Riksbanken

Såväl långa som korta räntor har endast rört sig marginellt under sommaren. Räntan på tioåriga statsobligationer
sjönk med 0,03 procentenheter i augusti då de i genomsnitt
noterades till 0,63 procent. Räntan på tremånaders statsskuldsväxlar gick upp från –0,75 procent i juli till –0,73
procent i augusti.
Den svenska kronan stärktes med 4 öre gentemot
euron som i genomsnitt kostade 9,55 SEK under augusti.
Centralbankskonferens i Jackson Hole gav få svar
I mitten av augusti hölls en global centralbankskonferens
i USA där centralbankschefer från hela världen samlades. Marknaden efterfrågade framförallt information från
den amerikanska respektive europeiska centralbanken
(FED respektive ECB) om kommande penningpolitiska
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Ökad geopolitisk oro
Under sommaren har Nordkorea trappat upp sina kärnvapentester vilket har lett till en ökad geopolitisk oro
med skakiga marknader som följd. Ett eskalerat ordkrig
mellan USA och Nordkorea har blossat upp där Nordkorea bland annat hotat med att attackera den amerikanska basen i Guam, Stilla havet. Som svar på Nordkoreas
ökade provokationer har FN infört ytterligare sanktioner
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mot landet. Sanktionerna förväntas slå hårt mot landets
ekonomi och beräknas minska landets årliga exportintäkter med en tredjedel. Förhoppningen är att detta i
sin tur ska resultera i en minskad kärnvapenutveckling.
De ökade spänningarna har resulterat i ökad oro på finansmarknaden med vissa börsnedgångar som följd. Investerare
har sökt sig från aktiemarknaden till säkrare tillgångsslag
som guld och valutor, huvudsakligen schweizerfranc och
japanska yen. Den ökade efterfrågan på guld har lett till
att guldpriset ökat kraftigt och handlas nu på den högsta
nivån på ett år.
De amerikanska börserna Dow Jones och Nasdaq
noterade under perioden juli till augusti uppgångar om
2,8 respektive 4,7 procent sedan en återhämtning skett
mot slutet av månaden.
Bred nedgång på Stockholmsbörsen
Sedan mitten av juli har Stockholmsbörsen (AFGX) gått
ned omkring 6 procent. Det innebär att en stor del av
uppgången under 2017 gått förlorad. Anledningen till nedgången är svårtolkad, men kan delvis härledas till den svaga
utvecklingen av industribolagen samt en korrektion av de,
enligt vissa bedömare, redan höga värderingar som råder.
Aktiekurserna
Stockholmsbörsens generalindex, månadsgenomsnitt
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Lägre tillväxttakt för hushållens lån
I juli hade hushållens lån från monetära finansinstitut
(MFI) en årlig tillväxttakt på 7,0 procent, vilket innebär att
tillväxttakten minskade med 0,1 procentenheter jämfört
med i juni. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 666
miljarder kronor i juli. Det är en ökning med 13 miljarder
jämfört med föregående månad och 227 miljarder jämfört
med motsvarande månad föregående år.
MFI:s utlåning
Årlig tillväxttakt, procent
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Hushållens bostadslån uppgick till 3 018 miljarder i juli.
Det är en ökning med 13 miljarder jämfört med föregående månad och 198 miljarder jämfört med motsvarande
månad föregående år. Det innebär att bostadslånen hade
en årlig tillväxttakt på 7,1 procent i juli, en minskning med
0,1 procentenheter jämfört med i juni.
Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på
8,3 procent i juli. Det är en minskning jämfört med juni
då den var 9,4 procent. Tillväxttakten för lån med övriga
säkerheter låg på 5,5 procent i juli, vilket innebär att den
var oförändrad jämfört med juni. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter
till 200 respektive 449 miljarder i juli.

2017

Källa: Affärsvärlden

Blandad utveckling på Asienbörserna
Utvecklingen på de två ledande aktieindexen i Asien, Hang
Seng och Nikkei, har varit blandad. Hongkong-börsen har
gått starkt under perioden juli till augusti och noterar en
uppgång på knappt 8,6 procent. Riskaptiten i Tokyo har
varit sämre där indexet tappat omkring 2,0 procent under
motsvarande period.
Emelie Ekström, Andreas Hörnqvist och Viktor Morell,
finansmarknadsstatistik
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Ekonomisk statistik – september
Datum
Inregistrering av fordon
Industrins orderingång
Industriproduktionsindex
Tjänsteproduktionsindex
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INTERNATIONELL UTBLICK
Konjunkturindikatorer för några länder och -områden
120

OECD

120

EU*

SVERIGE

120

120

115

115

115

115

110

110

110

110

105

105

105

105

100

100

100

100

95

95

95

95

90

90

90

90

85

120

85

2012 2013 2014 2015 2016 2017

BRASILIEN

125

115

120

110

115

105

110

100

105

95

100

90

95

85
80

2012 2013 2014 2015 2016 2017

CHILE

BNP 2010=100

85

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Industriproduktion 2010=100

* Indikatorn för EU avser Euroområdet.

KANADA

85

125

115

120

110

115

105

110

100

105

95

100

90

95

85

2012 2013 2014 2015 2016 2017

90

2012 2013 2014 2015 2016 2017

MEXIKO

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Leading indicator*
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Efter två år med krympande BNP vände tillväxten uppåt
första kvartalet i år då den brasilianska ekonomin växte med
1,0 procent, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan.
Den brasilianska industriproduktionen började falla tillbaka
i mitten av 2013 till följd av vikande världsmarknadspriser
på brasilianska råvaror. Nedgången i industriproduktionen
bottnade i början av 2016 men utvecklingen är fortsatt
svag och produktionen ligger långt under tidigare nivåer.
Landets ledande indikator pekar dock mot ljusare tider då
juninoteringen låg över den långsiktiga trenden.
Den chilenska ekonomin har utvecklats desto bättre
och sedan 2010 har den genomsnittliga tillväxttakten legat
på 0,9 procent per kvartal. Under 2016 mattades dock tillväxten och BNP krympte under andra och fjärde kvartalet.
Första och andra kvartalet i år ökade åter aktiviteten i den
chilenska ekonomin och BNP steg med 0,1 respektive 0,7
procent, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Den
chilenska industriproduktionen är desto mer svårtolkad
med stora upp- och nedgångar på månadsbasis under
flera år. Trenden pekar dock nedåt sedan början av 2015.
Trots nytt styre i USA och tidvis hårda ord så växer den
mexikanska ekonomin i god takt. Från första till andra
kvartalet i år ökade BNP med 0,6 procent, säsongrensat,
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vilket nästan var i paritet med tillväxttakten för de föregående två kvartalen då BNP ökade med 0,7 procent vardera.
Utvecklingen för den mexikanska industriproduktionen har
varit betydligt svagare. Från december till april minskade
produktionen på månadsbasis innan utvecklingen vände
svagt uppåt i maj. Den ledande indikatorn har legat under
den långsiktiga trenden sedan november i fjol. Juninoteringen innebar dock en svag förbättring men fortfarande är
det en bit kvar till 100 som indikerar en starkare ekonomisk
utveckling framöver.
Den kanadensiska ekonomin växte med 0,9 procent
första kvartalet, säsongrensat och jämfört med kvartalet
innan. Det innebar en snabbare tillväxttakt än genomsnittet sedan 2010 på 0,5 procent per kvartal och tredje
kvartalet i rad med positiv ökningstakt. Efter ett kraftigt
fall i industriproduktionen i maj förra året pekar trenden
brant uppåt. I maj i år steg produktionen i snabb takt och
ökade i säsongrensade siffror med 2,6 procent vilket var den
starkaste tillväxttakten på månadsbasis sedan åtminstone
januari 2010. Även den ledande indikatorn fortsatte uppåt
i juni och ligger över den långsiktiga trenden.
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INTERNATIONELL UTBLICK
Detaljhandel
Detaljhandelsförsäljningen inom EU har haft en positiv
trend sedan mitten av 2013. Senast försäljningen minskade
var i december i fjol men har under de efterföljande månaderna fortsatt att öka. Från april till maj var uppgången
0,2 procent i säsongrensade tal. Under samma månad
steg även försäljningen på månadsbasis bland de stora
medlemsländerna, med undantag för Storbritannien som
backade efter en större uppgång månaden innan. I juni
återhämtades en del av nedgången i den brittiska handeln
och likaså fortsatte utvecklingen uppåt i Italien och Spanien
där utvecklingen tidigare varit svag.
Bland de nordiska länderna har Sverige uppvisat den
starkaste utvecklingen de senaste åren. I juni saktade dock
ökningstakten in något jämfört med månaden innan och
försäljningen inom detaljhandeln växte som genomsnittet för de senaste 12 månaderna. Även i Finland ökade
försäljningen i juni medan utvecklingen gick åt motsatt
håll i Danmark och Norge.
Detaljhandeln i USA har haft en svag inledning på
2017. Under de två
Detaljhandel
första månaderna
125
backade försäljningen
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ter har ökningstakten
åter dämpats och i maj
EU
105
låg försäljningen kvar
på samma nivå som
100
månaden innan.
index 2010=100
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Detaljhandel
		
Avser
Index Förändr. från
		
månad 2010=100
föregående
				
månad, %
EU
Danmark
Finland
Frankrike
Italien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tyskland
Norge
USA
Japan
OECD

maj
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
maj
jun
maj
maj
maj

110,0
97,6
105,8
120,1
96,0
91,0
118,1
122,3
111,3
111,3
117,5
99,7
113,5

Förändr. från
motsv mån
föreg år, %

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

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

Källa: OECD

EU-barometern
EU-kommissionens konjunkturbarometer för euroområdet steg med 0,6 enheter till 111,9 i augusti vilket var den
högsta noteringen på över tio år. Indikatorn för EU, som
noterade tioårshögsta i juli, vände däremot ner och minskade svagt med 0,3 enheter till 111,9. Uppgången inom
euroområdet var ett resultat av förbättrade stämningslägen
inom industrin och tjänstesektorn. Utvecklingen inom
EU låg i stort i linje med euroområdet med undantag för
industrin som visade upp ett oförändrat stämningsläge.
I Italien, Frankrike och Spanien klättrade indikatorerna
uppåt medan stämningsläget i Storbritannien försämrades
markant. Sveriges indikator minskade med 1,3 enheter till
111,0. Tjänste- och byggsektorn redovisade uppgångar men
detta drogs ner av märkbart försämrade stämningslägen
inom industrin och detaljhandeln.
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Danmark

Finland

Storbr.

Sverige

Tyskland

USA

EU1)

OECD

BNP 		
Förändr. föreg. kv.
%
0,5
–0,5
0,3
Förändr. 4 kv.
%
2,5
1,7
1,7

1,7
4,0

0,6
2,1

0,6
2,1

0,6
2,3

0,5
2,1

Industriproduktion3)		
Förändr. föreg. mån.
%
0,7
Förändr. 12 mån.
%
3,7

–0,1
–0,3

2,3
7,7

–1,4
1,8

0,4
2,0

1,2
4,0

0,0
3,0

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

0,6
2,3

0,4
1,6

–0,2
1,2

–0,3
1,5

0,0
1,9
5,8
–0,1
–0,6

2)

1,4
3,4

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

5,7
0,1
–0,5

8,7
–0,1
–0,2

4,4
–0,1
–0,5

6,4
–0,3
–0,3

3,8
–0,1
–0,4

4,3
–0,1
–0,6

7,7
0,0
–0,9

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

–0,24
–0,01
–0,05

–0,33
0,00
–0,04

0,29
0,00
–0,22

–0,47
0,04
0,08

–0,33
0,00
–0,04

1,31
0,05
0,61

–0,33
0,00
–0,04

..
..
..

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

0,64
0,00
0,57

0,76
0,20
0,64

0,98
–0,05
–0,20

0,66
0,20
0,49

0,46
0,21
0,61

2,31
0,12
0,82

1,18
0,17
0,56

..
..
..

1) EU28 men för kort och lång ränta avses euroområdet 2) OECD första kvartalet, övriga andra kvartalet 3) Tyskland och USA juni, övriga maj 4) Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP) för EUländerna. OECD juni, övriga juli 5) Danmark maj, Storbritannien april, USA juli, övriga juni 6) Korta räntor avser 3-månaders interbankräntor enligt statistik från Eurostat. Juli 7) Juli
Källa: OECD, Eurostat
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Indiens ekonomi på frammarsch
I takt med att Kina ställt om sin ekonomi har landets
BNP-utveckling mattats av något under senare år. Istället
har Indien, som i år firar 70 år av självständighet, seglat
upp som den främsta drivkraften för världens BNP-tillväxt.
Enligt den Internationella valutafondens (IMF) juliprognos
väntas Indiens BNP växa med 7,2 procent i år för att sedan
öka till 7,7 procent 2018. Det är snabbare än den förväntade
tillväxttakten för Kina på 6,7 respektive 6,4 procent.
Växande medelklass driver tillväxten
Enligt preliminära uppgifter växte den indiska ekonomin
med 7,1 procent 2016, vilket var lägre än 2015. BNPtillväxten dämpades under fjolåret från andra kvartalet
och framåt och fjärde kvartalets notering på 7,1 procent
i årstakt var den svagaste sedan inledningen på 2014.
Uppgifter för första och andra kvartalet i år visar att BNP
fortsatte att växa i en lugnare takt, kring 6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ekonomisk
oreda efter sedelbytet i november i fjol antas ha dämpat
tillväxten något.
BNP-tillväxt

Stor oljeimport bidrar till handelsunderskott
Indien dras med ett handelsunderskott mot utlandet och
har gjort så under en lång tid. Det förklaras i huvudsak
av att landet är en stor importör av olja. Det finns dock
politiska ambitioner för att minska underskottet och öka
exporten av varor. När Narenda Modi tillträdde som premiärminister 2014 gjorde han det med löften om en stark
indisk ekonomi, bland annat under devisen ”Made in India”
med målsättningen om att landet ska bli det nya navet för
tillverkning. Dit är det dock en bit kvar och stora brister i
infrastrukturen bromsar investeringstakten. Stora offentliga
satsningar görs dock på att förbättra bland annat vägar och
hamnar, vilket samtidigt skapat flera nya arbetstillfällen.
Utrikeshandel med varor
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Med världens näst största befolkning och en snabbt
växande medelklass drivs den indiska ekonomin i hög
grad av konsumtion. Den privata konsumtionen står för
drygt 60 procent av BNP och är följaktligen viktig för
den ekonomiska utvecklingen. Under 2015 dämpades
konsumtionstillväxten men var åter en viktig drivkraft
under 2016. Investeringarna uppvisar en betydligt svagare
utveckling och första kvartalet i år var tillväxten i årstakt till
och med negativ. Den svaga utvecklingen visar sig också
i att investeringarnas andel av BNP har minskat från över
30 procent 2011 till drygt en fjärdedel i början av 2017.
Till skillnad mot Kina så är den indiska ekonomin inte
heller driven av exporten även om efterfrågan på indiska
produkter stegrades första kvartalet i år.
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Nedåtgående trend för arbetslösheten
Trenden i arbetslösheten har varit nedåtgående de senaste
åren men även sysselsättningsgraden har fallit tillbaka. De
flesta på arbetsmarknaden saknar även jobb med någon
form av anställningstrygghet och flera hundra miljoner
lever ännu i fattigdom. Att Indien sedan lång tid tillbaka
dras med stora underskott i de offentliga finanserna höjer
också frågetecken för hur framtida arbetsmarknadsreformer
ska finansieras.
Trots utmaningarna finns flera ljuspunkter för att den
indiska ekonomin ska fortsätta att växa i snabb takt. Indien har världens näst största arbetskraft och marknad,
en snabbt växande medelklass och ett pågående skifte
från jordbruksekonomi till industri- och tjänsteekonomi.
Inflationen, som i perioder har varit väldigt hög, har fallit
tillbaka och låg i juni på drygt 1 procent. Det har pressat
tillbaka räntorna vilket bör driva på investeringstakten
och ge hushållen större utrymme för konsumtion. Den
kraftiga nedgången i inköpschefsindex för både industrioch tjänstesektorn i juli ger dock på kort sikt källa till oro.
Många bedömare räknar dock med att förtroendet kommer
att stiga då nedgången orsakades av en ny skatt på varor
och tjänster som vid införandet skapade en del förvirring.
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Förändring i procent från
Enhet
Basår
Senaste		
föreg. månad/
samma månad/
			
uppgift		period
period föreg. år
Ekonomi, allmänt
BNP
volym
2010=100
Fast bruttoinvestering
volym
2010=100
Hushållens konsumtion
volym
2010=100
Tjänsteproduktion
volym
2010=100
Lägenheter, påbörjade, nya
1 000-tal		
			

2 kv
2 kv
2 kv
jun
2 kv
1–2 kv

118,1 1)
1,7 1)
136,8 1)
3,8 1)
114,9 1)
1,1 1)
1)
130,5
0,2 1)
19,4				
37,6				

4,0
7,0
2,4
3,7
18
22

Industri
Produktion
volym
2010=100
			
Omsättning
volym
2010=100
			
Orderingång
volym
2010=100
			
Kapacitetsutnyttjande
%		
Investeringar
mdr kr		
			

jun
jan–jun
jun
jan–jun
jun
jan–jun
2 kv
2 kv
1–2 kv

110,6		
1 1)
102,5				
111,4		
–1 1)
103,3				
110,7		
–1 1)
104,9				
90,7 1)
0,5 1)2)
57,3				
107,9				

9
5
5
4
4
4
1,6
1
–2

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

jul
jan–jul
jul
jan–jul
jul
jan–jul
2 kv
1–2 kv

94,0		
0 1)
747,6				
94,5		
0 1)
744,1				
–0,5
3,5
39,5
81,7

9
11
10
11

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

jul
121,9 1)
0,9 1)
jan–jul					
jun
116,7 1)
0,0 1)
jan–jun					
jul
26 164				
jan–jul
227 036				
aug
100,3 4)
102,2 4)

3,7
2,4
2,4
2,7
2
2
95,6

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

jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul

323,7		
211,5		
118,3		
113,8		
112,4		
117,7		
123,1		

0,5		
0,6		
0,6		
0,4		
0,6		
0,7		
0,7		

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

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		

jul
jul
jul
jul
jul
jun
jun

5 154				
362				
62				
9 800				
65				
127,2				
181,2				

2,1
6,1
13,0
1,4
–8,7
2,3
1,7

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

jul
jul
aug
aug
jul
31 aug

3 666				
2 185				
0,63		
–0,03 2)
–0,73		
0,02 2)
19,3
127,7		
–1,2		

7,0
5,0
0,53
0,01

1) Säsongrensade tal

2) Procentenheter

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

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

3) Hushållens syn på den egna och den svenska ekonomin
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4) Index för resp period

1)2)

4)

2)
2)

–2,8

5) Från monetära finansinstitut
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