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KONJUNKTURLÄGET
Blandade indikatorer
Den senaste månadsstatistiken ger ingen entydig bild över 
konjunkturläget. Det är fortsatt en positiv trend men inom 
flera områden har ökningstakten mattats. En tolkning av 
detta är att det råder högkonjunktur och vissa branscher 
börjar närma sig kapacitetstaket. Sysselsättningen fortsätter 
att stiga men företagen har svårt att hitta arbetskraft med 
rätt kompetens för att höja takten ytterligare.

Produktionsindikatorerna visar att det varit en 
uppgång i näringslivet i både januari och februari. Där 
är det främst tjänstesektorn som bidrar till ökningen. 
Bland tjänstebranscherna är det framförallt företagstjänster 
som sticker ut med en stark trend under årets inledande 
månader. Industriproduktionen steg i januari men sjönk 
något i februari och byggbranschen hade stora nedgångar 
i både januari och februari. Industrins orderingång har 
samtidigt mattats något under inledningen av året vilket 
märks både för insatsvaror och för investeringsvaror. 
Speciellt investeringsvarorna har haft en kraftig uppgång 
de senaste åren och orderingången ligger fortsatt på en 
hög nivå.
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Hushållskonsumtionen har stigit svagt i början av året 
där en del av uppgången utgörs av ökad bostadskonsumtion. 
Detaljhandeln hade det trögt i både januari och februari 
men såg något starkare ut i mars. Att påsken till största 
delen inföll i mars i år kan dock försvåra jämförelser mellan 
närliggande månader och föregående år. I fjol låg påsken 
i mitten av april.

Den osäkerhet som råder på bostadsmarknaden kan 
göra att hushållen blir lite mer försiktiga när det gäller 
konsumtionen. Visserligen har bostadspriserna stabiliserat 
sig något under de inledande månaderna av året men jämfört 
med mars i fjol har priserna sjunkit i så gott som hela landet. 
Än så länge syns inga tydliga effekter av den skärpning av 
amorteringskravet som Finansinspektionen införde 1 mars, 
varken i bostadsprisstatistiken eller i utlåningen till hushåll 
där siffror för mars nyligen publicerats. Detta behöver dock 
följas under längre tid för att effekten ska kunna bedömas. 
Månadens fokusartikel på sidan 12 behandlar hushållens 
låneskulder och hur de har påverkats av olika regleringar 
på bolånemarknaden.  

Kronan har försvagats kraftigt
Den svenska kronan är för tillfället svagare än på mycket 
länge. Enligt handelsvägda KIX-index så får man backa till 
slutet av 2009 för att hitta kurser på dagens nivå. Kronan 
stärktes till början av 2013 men har därefter minskat i 
värde med cirka 20 procent. Det finns så klart flera orsaker 
till detta men en är Riksbankens låga räntor. Trots att 
ränteläget varit nedpressat över hela världen tillhör den 
svenska centralbanken en av de som gått allra längst 
där reporäntan varit negativ sedan februari 2015. Den 
amerikanska centralbanken har samtidigt höjt räntan i ett 
par omgångar de senaste åren. Den handelskonflikt som 
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blossat upp på sistone med USA och Kina i huvudrollen 
har bidragit till ökade rörelser på valutamarknaden som 
främst drabbat små valutor som kronan och speciellt i 
exportberoende ekonomier som den svenska. Bara under 
februari-april i år har kronan tappat cirka 8 procent i värde. 

Svenska kronan
KIX-index 18 nov 1992=100, månadsdata
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Högre import- och exportpriser
En effekt av kronförsvagningen är att det drar upp import- 
och exportpriserna. Industriföretagen har framförallt märkt 
detta genom högre importpriser inom gruppen insatsvaror. 
Vad gäller investeringsvaror och konsumtionsvaror så 
har prisuppgången varit relativt måttlig men tog ett kliv 
uppåt i mars.

Om den svagare kronan ligger bakom förstärkningen 
av handelsnettot i mars må vara osagt men statistiken 
visade att exporten av varor steg medan importen var 
oförändrad jämfört med mars i fjol. Den senaste tiden har 
importen växt något snabbare än exporten. Trenden pekar 
fortsatt uppåt för både export och import av varor men 
marssiffrorna innebar en liten nedväxling för importen 
medan exporten nu har en likvärdig trend som importen.

Utrikeshandel med varor
Miljarder kronor, trend
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Inga ränteförändringar
Såväl Riksbanken som ECB har lämnat räntebesked i april 
och i båda fallen lämnades styrräntorna oförändrade. 
Riksbanken konstaterar att konjunkturen är stark och att 

inflationen legat nära målet det senaste året. Oväntad 
svag underliggande inflation gör dock att prognosen 
över kommande ränteutveckling har förändrats. Enligt 
den senaste bedömningen räknar Riksbanksdirektionen 
med att börja höja räntan mot slutet av året, något 
senare än i den föregående prognosen. Det betonas att 
penningpolitiken behöver gå försiktigt fram då osäkerheten 
kring inflationsutvecklingen är stor. Att det är svårare 
att parera en inflation som blir för låg än en som blir för 
hög vid nuvarande räntenivåer bidrar också till att skjuta 
räntehöjningen på framtiden.

Den Europeiska centralbanken, ECB, konstaterade 
i samband med sitt räntebesked att det varit en liten 
konjunkturavmattning i euroländerna den senaste 
tiden. En av orsakerna till det är förstärkningen av 
euron, vilket drabbar medlemsländernas export. Ingen 
förändring meddelades vad gäller centralbankens köp av 
statsobligationer. Planen sedan tidigare är att dessa köp 
ska avslutas i september.   

Konjunkturbarometern steg 
Barometerindikatorn, som sammanfattar stämningsläget 
bland företag och hushåll, steg åter i april efter en nedgång i 
fyra raka månader i Konjunkturinstitutets månadsbarometer. 
Det var framförallt industriföretagen som blev mer positiva 
och justerade upp sina produktionsprognoser samtidigt 
som lageromdömet stärktes något. Även byggbranschen 
hade en liten uppgång. Däremot sjönk indikatorerna för 
detaljhandeln och tjänstebranscherna även om de fortsatt 
ligger en bit över det normala. För hushållen fortsatte 
konfidensindikatorn att sjunka, för femte månaden i följd, 
men ligger ungefär i nivå med det historiska genomsnittet. 
Framförallt är det mikroindex, hushållens bedömning 
över den egna ekonomin, som har försvagats. I april var 
det främst nedjusterade inköpsplaner av kapitalvaror som 
drog ner detta index. Troligtvis kan nedgången kopplas till 
osäkerheten kring bostadsmarknaden det senaste halvåret. 

Konfidensindikator
Säsongrensade värden, historiskt genomsnitt=100
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Tillverkningsindustri

Mikroindex hushåll

EU-kommissionens konjunkturbarometer fortsatte 
däremot ned i april för EU-länderna, vilket var fjärde 
månaden i rad med sjunkande index. För euroländerna 
var indikatorn oförändrad jämfört med mars. Trenden 



SCB-Indikatorer april 2018

Statistiska centralbyrån4

var densamma som för Sveriges del med uppgång 
inom industrin och byggbranschen men nedgång inom 
detaljhandeln och tjänstebranscherna. För de stora länderna 
var det en förbättring i Frankrike och Spanien men fortsatt 
försvagning i Storbritannien och Italien. För Tyskland var 
indikatorn på samma nivå som i mars.

Något lägre BNP-tillväxt i Europa
Eurostat har publicerat preliminära BNP-beräkningar för 
första kvartalet. Dessa visade en tillväxt på 0,4 procent i 
både EU som helhet och i euroländerna, säsongrensat 
och jämfört med kvartalet innan. Det var något lägre 
än den kvartalsvisa tillväxttakten som noterades under 
fjolåret. Jämfört med första kvartalet 2017 var tillväxten 
2,4 respektive 2,5 procent. Även det en liten nedväxling i 
årstakt jämfört med tidigare.

Bland de länder som hittills publicerat BNP-siffror 
för första kvartalet visar de överlag en måttlig tillväxt. I 
Frankrike steg BNP preliminärt med 0,3 procent första 
kvartalet efter en dämpning av exporten. I Storbritannien 
var kvartalstillväxten endast 0,1 procent och årstillväxten 
på 1,2 procent var den svagaste sedan andra kvartalet 2012. 
Även i USA var tillväxten något lägre första kvartalet i år 
än under de tre förgående kvartalen. Uppräknat till årstakt 
(enligt amerikansk standard) var tillväxten 2,3 procent 
första kvartalet. De tre föregående kvartalen låg den kring 
3 procent. Omräknat till kvartalstakt motsvarar det dock 
endast en nedväxling från 0,7 procents BNP-ökning fjärde 
kvartalet till 0,6 procent första kvartalet.

Handelskriget mellan USA och Kina har fortsatt under 
april och trappades upp i början av månaden där även 
Kina satt upp höga tullar på en mängd amerikanska varor. 
Att handelskonflikten redan fått effekt kunde ses i den 
kinesiska utrikeshandelsstatistiken för mars som visade 
ett underskott efter ett kraftigt tapp för exporten.

NÄRINGSLIV
Produktionen inom näringslivet har ökat i både januari 
och februari i år jämfört med föregående månader. Det är 
framförallt tjänstebranscherna som har bidragit till detta. 
Industrin följde upp en uppgång i januari med en nedgång 
i februari. För byggbranschen har den nedåtgående trenden 
från slutet av fjolåret förstärkts med stora nedgångar i både 
januari och februari i år.

Industrins orderingång har samtidigt varit relativt 
måttlig de senaste månaderna. Den sjönk i såväl december 
som januari och steg endast marginellt i februari. I årstakt är 
det fortfarande en positiv utveckling och det är ökade order 
från den inhemska marknaden som ligger bakom detta. 
Trots starkare omvärldskonjunktur och svagare kronkurs 
var orderingången från exportmarknaden lägre i februari 
i år än motsvarande månad i fjol.

Produktion i näringslivet
Senaste uppgift: februari 2018

Källa: SCB:s produktionsvärdeindex

Nils Adriansson

Näringslivets produktion ökade i februari
Produktionen i näringslivet steg med 0,4 procent i 
säsongrensade tal under februari jämfört med januari. 
Det är blandade resultat i de olika delsektorerna och 
både industrisektorn och byggsektorn backar under årets 
andra månad. Trenden fortsätter dock att vara positiv för 
det totala näringslivet.

Produktion i näringslivet (PVI)
Säsongrensade månadsvärden. Index 2015=100
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Anm. 2013–2014 modellskattad utifrån tidigare index.

Den fortsatt positiva trenden kommer i första hand 
genom uppgångar inom den tungt vägande tjänstesektorn, 
medan både industri- och byggsektorn backar något på 
månadsbasis. Tjänstesektorn ökade med 0,5 procent 
i säsongrensade tal jämfört med januari, medan 
produktionen inom industri- och byggsektorn minskade 
med 0,5 respektive 1,6 procent.

Produktion i näringslivet
 Förändring i procent
 feb 18/ dec 17–feb 18/  feb 18/  jan–feb 18/
 jan 181) sep–nov 171) feb 172) jan–feb 172)

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

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat

I årstakt ökade produktionen inom näringslivet med 4,9 
procent jämfört med februari 2017 i kalenderkorrigerade 
siffror. Hittills under 2018 har produktionen inom 
näringslivet ökat med 4,6 procent jämfört med de två 
inledande månaderna i fjol.

Industrisektorn minskade jämfört med januari
Produktionen inom industrisektorn utvecklades svagt 
under årets andra månad och backade med 0,5 procent 
i säsongrensade tal. Nedgången kom dock efter att 
produktionen ökat i fem raka månader. Den delbransch 
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av de med störst vikt som utvecklades starkast jämfört 
med januari var stål- och metallverk där produktionen 
ökade med 6,5 procent i säsongrensade tal. Det är en stark 
återhämtning från föregående månadsutveckling som låg 
på –11,3 procent.

Produktion inom industrin (PVI)
Säsongrensade månadsvärden. Index 2015=100
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Anm. 2013–2014 modellskattad utifrån tidigare index.

Stål- och metallverk är en av de delbranscher som har 
en slagig utveckling, och som kan svänga kraftigt i takt 
med hur konjunkturen utvecklar sig. Årsutvecklingen 
för stål- och metallverk var dock stark och visade på en 
produktionsökning med 9,6 procent i kalenderkorrigerade 
tal. Trots det får delbranschen se sig omsprungen av både 
maskinindustrin och motorfordonsindustrin som fortsätter 
att visa starka utvecklingstal jämfört med samma månad 
föregående år. Dessa låg i februari på 14,9 respektive 
18,0 procent, kalenderkorrigerat. Dock visade sig den 
säsongrensade månadsutvecklingen i dessa delbranscher 
svagare, och maskinindustrin backade något.

Produktion inom industrin
 Förändring i procent
 feb 18/ dec 17–feb 18/  feb 18/  jan–feb 18/
 jan 181) sep–nov 171) feb 172) jan–feb 172)

Trävaruindustri, ej möbler –0,3 0,6 4,0 5,1
Massa och papper 1,2 –0,2 2,3 1,9
Grafisk industri –4,3 –0,2 11,1 15,4
Kemisk industri o läkem. –4,2 2,7 –9,7 –2,8
Stål- och metallverk 6,5 0,4 9,6 2,2
Metallvaruindustri –3,8 5,9 6,6 10,2
Elektronikindustri 2,2 –2,6 –5,9 –7,6
Maskinindustri –0,3 2,3 14,9 16,6
Industri för motorfordon 0,8 5,0 18,0 21,6
Industrin totalt –0,5 2,3 5,7 6,7

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat

Flera andra delbranscher backade också jämfört 
med januari. Störst minskning i produktionen för de 
delbranscher med störst vikt noterades i kemisk industri 
och läkemedel samt metallvaruindustrin som båda backade 
kring 4 procent i säsongrensade tal. Produktionen ökade 
i årstakt inom den totala industrisektorn med 5,7 procent 
och ackumulerat under 2018 har produktionen ökat med 
6,7 procent jämfört med samma period föregående år, i 
kalenderkorrigerade siffror.

Företagstjänster driver utvecklingen
Produktionen inom tjänstesektorn ökade även i februari. 
Jämfört med januari var den en uppgång med 0,5 procent 
i säsongrensade tal. Senast tjänsteproduktionen minskade 
var i april i fjol.  Generellt för sektorn är det mindre rörelser 
än inom exempelvis industrin men några av de större 
branscherna sticker ut. Företagstjänster är den bransch 
som ökade mest jämfört med januari och produktionen 
ökade där med 3,4 procent, säsongrensat.

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

Även fastighetsbranschen steg på månadsbasis, 2,1 
procent i säsongrensade tal. Det är vändning från de 
föregående månadernas svaga utveckling för branschen. 
Utvecklingen var inte lika positiv i branscherna transport 
och magasinering, detaljhandel samt partihandel, som alla 
backar något på månadsbasis.

Tremånadersutvecklingen ger blandade resultat. 
Flera av de branscher som hade negativ utveckling 
under februari jämfört med januari går starkt under den 
senaste publicerade tremånadersperioden jämfört med 
föregående tremånadersperiod. Starkast utveckling står 
partihandeln för med en produktionsökning på 5,0 procent 
i säsongrensade tal.

Produktion inom tjänstesektorn

 Förändring i procent
 feb 18/ dec 17–feb 18/  feb 18/  jan–feb 18/
 jan 181) sep–nov 181) feb 172) jan–feb 172)

Motorhandel 0,7 3,9 10,9 9,2
Partihandel –1,4 5,0 11,4 12,2
Detaljhandel –0,4 –0,6 0,9 1,7
Transp. o magasinering –1,8 1,5 2,9 3,6
Hotell o restaurang 0,2 1,5 2,0 2,3
Informat. o kommunikat. 0,3 3,5 10,4 10,0
Fastighetsverksamhet 2,1 –1,7 –1,8 –3,4
Företagstjänster 3,4 2,6 11,2 7,6
Tjänstebranscher totalt 0,5 2,1 5,6 4,9

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat

Årsutvecklingen är positiv för alla de stora publicerade 
branscherna utom fastighetsverksamhet, som minskar med 
1,8 procent jämfört med februari 2017 i kalenderkorrigerade 
tal. Partihandel, företagstjänster, motorhandel och 
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informations- och kommunikationstjänster visar alla 
tvåsiffriga utvecklingstal och i tjänstesektorn som helhet 
ökade produktionen med 5,6 procent.

Den ackumulerade utvecklingen för 2018 till och med 
februari är positiv jämfört med samma period 2017 och 
speglas väl i årsutvecklingen.

Byggproduktionen mattas av
Produktionsvolymen inom byggsektorn minskade 
under februari med 1,6 procent i säsongrensade och 
kalenderkorrigerade tal jämfört med januari. Även den 
säsongrensade tremånadersutvecklingen var svagt negativ, 
liksom den kalenderkorrigerade årsutvecklingen samt den 
ackumulerade utvecklingen under 2018. Avmattningen 
kommer dock efter ett par års kraftig uppgång, framförallt 
från början av 2015 till mitten av 2017. 

Industrins orderingång
Senaste uppgift: februari 2018

Källa: SCB:s orderingång och omsättningsstatistik

Linn Hedman

Industrins orderingång ökade marginellt i februari
Industrins totala orderingång ökade med 0,2 procent 
i februari 2018 jämfört med föregående månad i 
säsongrensade tal. Hemmamarknaden ökade med 0,4 
procent medan exportmarknaden minskade med 1,1 
procent jämfört med januari, båda i säsongrensade tal. 

Orderingångens årstakt, som i många avseenden 
är en tydligare indikator på hur utvecklingen går, steg 
med 1,3 procent i februari, kalenderkorrigerat och 
jämfört med februari 2017. Därmed fortsatte den positiva 
årsutvecklingen som syntes under hela 2017 samt i januari 
2018. Ökningstakten har dock avtagit det senaste halvåret. 
Orderingången på hemmamarknaden låg i februari 6,3 
procent högre än samma månad året innan, medan 
exportorderingången minskat med 2,4 procent.

Industrins orderingång
Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
glidande medelvärde. Index 2015=100, fasta priser
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Hittills i år har den totala orderingången varit 4,8 
procent högre än motsvarande period, januari–februari 
2017, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden har 

ökat med 8,0 procent och exportmarknaden har ökat med 
2,6 procent. 

Negativ månadsutveckling i de flesta delbranscherna
För en majoritet av industrins delbranscher sjönk 
orderingången jämfört med januari. Störst minskning 
uppvisades av stål- och metallverk som efter en period 
av positiv utveckling minskade med 8,6 procent jämfört 
med föregående månad. Även metallvaruindustrin och 
motorfordonsindustrin uppvisade negativ månadsutveckling 
om 7,1 utveckling respektive 6,6 procent i säsongrensade tal.   

Orderingång och omsättning
  Förändring i procent

 feb 18/ feb 18/ jan–feb 18/
  jan 181) feb 172)  jan–feb 172)

Orderingång
Hemmamarknad 0 6 8
Exportmarknad –1 –2 3
Totalt 0 1 5

Omsättning
Hemmamarknad –1 8 8
Exportmarknad 0 6 6
Totalt 0 6 7

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat

Annan transportmedelsindustri fortsatt stark 
Starkast månadsutveckling fanns inom annan 
transportmedelsindustri som ökade med 64,1 procent 
i februari. Liksom föregående månad återfanns 
ökningen både på hemma- och exportmarknad, även 
om hemmamarknaden denna gång ökade klart mer än 
exportmarknaden. Annan transport har dock relativt låg 
vikt inom den totala industrin. Bland de större branscherna 
vände orderingången inom trävaruindustrin upp i februari 
efter tre månaders negativ trend med en ökning på 1,2 
procent i säsongrensade tal. 

BYGGMARKNAD
Optimistiska anställningsplaner
Enligt Konjunkturbarometern rapporterar byggföretagen 
om ett oförändrat byggande de senaste månaderna. Även 
orderstockarna uppges ha varit ungefär oförändrade och 
omdömena om orderstockarnas storlek är fortsatt betydligt 
mer positiva än normalt.

Företagen redogör för en stark sysselsättningstillväxt 
de senaste tre månaderna. Men trots omfattande 
nyanställningar anser fortfarande en betydligt högre andel 
företag än normalt att arbetskraftsbrist är det främta hindret 
för ökat byggande. Andelen är högst bland husbyggarna 
som också är den bransch som rapporterar om starkast 
sysselsättningsutveckling.

För andra månaden i rad uppger företagen att 
anbudspriserna har minskat. Dessförinnan har minskade 
anbudspriser inte rapporterats sedan juni 2015.

Förväntningarna på de närmaste månadernas byggande 
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samt hur orderstockarna kommer att utvecklas justerades 
ned i april, till att ligga i linje med de historiska genomsnitten 
för frågorna.

Anställningsplanerna på tre månaders sikt blev 
i april ännu mer optimistiska, trots att utsikterna på 
byggmarknaden på ett års sikt fortsätter att vara mer 
pessimistiska än normalt.

Anbudspriserna väntas sjunka något de kommande 
månaderna, både bland hus- och anläggningsbyggarna.

Byggkostnader 
Senaste uppgift: mars 2018 

Källa: SCB:s faktorprisindex för flerbostadshus

Stabila byggkostnader i mars
Faktorprisindex sjönk med 0,1 procent mellan februari 
och mars 2018. Under motsvarande period ett år tidigare 
var faktorprisindex oförändrat. Entreprenörens kostnader, 
som har en vikt på drygt 82 procent av faktorprisindex, 
var oförändrat mellan februari och mars 2018. 
Byggmaterialkostnaderna ökade med 0,1 procent. Inom 
byggmaterialgruppen ökade kostnaderna för målning mest. 
Även kostnaderna för trävaror, snickerier, järn och stål 
samt övrigt byggmaterial höjdes mellan februari och mars. 
Kostnaderna för golvmaterial, betongvaror och elmateriel 
sjönk medan vitvaror, VVS-material och armeringsstål var 
oförändrade.

Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel 
och elkraft sjönk sammantaget med 0,1 procent, därav 
minskade kostnaderna för dieselolja medan kostnaderna 
för lastbilstransporter och elkraft var oförändrade. 
Entreprenörens övriga omkostnader minskade med 
0,3 procent medan maskin- och lönekostnaderna var 
oförändrade. Byggherrekostnaderna föll med 0,3 procent 
mellan februari och mars 2018.

Faktorprisindex för flerbostadshus

Förändring i procent

  mar 18/feb 18 mar 18/mar 17

Entreprenadkostnader 0,0 2,7
 Byggmaterial 0,1 3,3
 Löner 0,0 1,6
 Maskiner 0,0 2,9
 Transporter, drivmedel, elkraft –0,1 2,4
 Omkostnader –0,3 3,1
Byggherrekostnader –0,3 2,1

Total byggkostnad –0,1 2,6

Byggkostnaden ökade med 2,6 procent på årsbasis
Faktorprisindex ökade med 2,6 procent mellan mars 2017 
och mars 2018. Entreprenörens kostnader höjdes med 2,7 
procent, vilket drog upp totalindex med 2,2 procentenheter.

Byggmaterial ökade mest, 3,3 procent, bland 
entreprenörens kostnader men kostnaderna har även 
höjts inom grupperna maskiner och löner samt grupperna 
transporter, drivmedel och elkraft och omkostnader. 
De största ökningarna i byggmaterialgruppen hade 

armeringsstål samt järn och stål som höjdes med 13,9 
procent respektive 8,2 procent. Kostnaderna inom övriga 
byggmaterialgrupper ökade också förutom golvmaterial 
som sänktes. Byggherrekostnaderna gick upp med 2,1 
procent på årsbasis.

HANDEL OCH 
KONSUMTION
Sedan föregående nummer av SCB-Indikatorer har 
detaljhandelsstatistiken för februari reviderats ned något. 
Enligt uppdaterade siffror ser läget något svagare ut 
än vad det gjorde vid den första publiceringen. De nya 
siffrorna visar en minskning i februari jämfört med januari i 
säsongrensade tal. I mars steg försäljningen relativt mycket 
och även i årstakt var det ett kliv uppåt. Försäljningsvolymen 
under första kvartalet är dock oförändrad jämfört med 
föregående kvartal.

En bidragande faktor till uppgången i mars kan vara 
att påsken till största delen inföll i mars i år medan den 
låg helt i april förra året. Just mars och april kan vara 
något svåranalyserade då det varierar mellan olika år 
när påsken infaller. Effekten slår dessutom åt olika håll 
för olika handelsbranscher. Dagligvaruhandeln påverkas 
positivt då det handlas stora mängder mat och dryck till 
denna högtid. Sällanköpsvaruhandeln påverkas däremot 
negativt då fler helgdagar innebär att butiker håller stängt 
samtidigt som hushållen tenderar att prioritera annat 
än shopping under ledigheten. Detta märks framförallt 
när man tittar på omsättningen mätt i löpande priser. 
Dagligvaruhandeln ökade kraftigt jämfört med mars i fjol 
medan sällanköpsvaruhandeln var i princip oförändrad. 
Kalenderkorrigerat och mätt i fasta priser är effekten inte 
lika tydlig men dagligvaruhandeln hade en ovanligt stor 
ökning i mars i år och påsken kan vara en förklaring till det.

För den totala hushållskonsumtionen finns ännu 
inte marssiffror att tillgå men året har inletts med svaga 
ökningar. Konsumtionsindikatorn reviderades visserligen 
upp något i januari och steg måttligt i februari men det 
är ändå relativt beskedliga ökningstakter det handlar om.

Nyregistreringen av personbilar har stigit i både 
februari och mars och trenden pekar åter uppåt efter att 
ha dämpats dessförinnan. För första kvartalet som helhet 
är bilregistreringen dock lägre än både föregående kvartal 
samt motsvarande kvartal i fjol. 

Detaljhandel
Senaste uppgift: mars 2018

Källa: SCB:s o HUI:s detaljhandelsindex

Bättre fart i handeln i mars
Försäljningen i detaljhandeln ökade med 1,2 procent i 
mars, säsongrensat och jämfört med månaden innan. Den 
relativt kraftiga uppgången i mars följer efter en försiktig 
början på året med en svag uppgång i januari som följdes 
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av en lika svag nedgång i februari. 
Tremånadersjämförelsen visar en oförändrad försälj-

ningsvolym mellan första kvartalet i år och fjärde kvartalet 
i fjol.

Total försäljningsvolym inom detaljhandeln
Säsongrensade månadsdata. Index 2015=100
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Dagligvaruhandeln har utvecklats relativt svagt det 
senaste året, men ökade kraftigt, med 1,8 procent, i mars. 
Påsken, som inföll under mars i år, gav säkerligen extra 
skjuts åt livsmedelshandeln. Även sällanköpshandeln 
noterade en hygglig tillväxt i mars, då försäljningen ökade 
med 1,0 procent, säsongrensat och jämfört med månaden 
innan.

Påskeffekt för livsmedelshandeln
Den totala försäljningsvolymen inom detaljhandeln steg 
i mars med 2,9 procent jämfört med motsvarande månad 
förra året, kalenderkorrigerat och mätt i fasta priser. 
Dagligvaruhandeln noterade en ökning på 2,6 procent 
jämfört med mars förra året. Livsmedelsförsäljningen 
ökar vanligtvis under påsken och då denna högtid till 
största delen inföll i mars i år, men i april förra året, kan 
troligtvis en del av ökningen förklaras av denna så kallade 
påskeffekt. I begreppet dagligvaruhandeln ingår förutom 
livsmedelshandeln även Systembolagets försäljning, som 
ökade rejält i mars.

Försäljningsvolym inom detaljhandeln
Säsongrensade månadsdata. Index 2015=100
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Mätt i löpande priser steg försäljningen med drygt 
10 procent inom dagligvaruhandeln jämfört med mars 
i fjol. Mer än halva denna ökning kan härledas till 
kalendereffekten på grund av påsken men det innefattar 
även en prisuppgång på 1,9 procent.  

Inom sällanköpshandeln ökar priserna för närvarande 
betydligt långsammare än i dagligvaruhandeln. Pris-
ökningen mellan mars 2017 och mars 2018 var där endast 
0,1 procent.

Försäljningen inom sällanköpshandeln var 3,6 procent 
högre än i mars förra året, mätt i kalenderkorrigerade och 
fasta priser. Utvecklingen skilde sig dock rejält mellan olika 
branscher. Elektronikhandeln, möbelhandeln, optikerna 
och apoteken noterade alla kraftigt ökad försäljning jämfört 
med mars i fjol. Även leksaksakshandeln, sporthandeln 
och bokhandeln ökade försäljningen hyfsat. Desto sämre 
gick det för skohandeln samt järn- och bygghandeln som 
båda minskade försäljningen med drygt 10 procent jämfört 
med förra året. Även den volymmässigt stora klädhandeln 
noterade minskad försäljning. 

Detaljhandel

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

  mar jan–mar

  2018 2018

Dagligvaruhandel 2,6 0,6
därav:  
Detaljhandel, mest livsmedel 2,9 0,9
Specialiserad detaljhandel med
livsmedel, drycker o tobak 6,5 1,2

Sällanköpsvaruhandel 3,6 2,4
därav:  
Klädhandel –4,6 –6,9
Skohandel –11,4 –10,0
Möbelhandel 10,0 7,5
Elektronikhandel 19,3 13,1
Järn- och bygghandel –10,9 –2,2
Bokhandel 6,8 0,3
Guldsmedshandel –0,9 –6,0
Sport- o fritidshandel 6,1 7,8
Leksakshandel 4,8 –4,6
Postorderhandel 9,0 5,6

Totalt detaljhandel 2,9 1,5

Tungt för handeln med kläder och skor
Första kvartalet i år har försäljningen i detaljhandeln varit 
1,5 procent högre än motsvarande kvartal ifjol. Ökningen 
inom dagligvaruhandeln har varit blygsam, 0,6 procent, 
medan sällanköpshandeln stigit med 2,4 procent hittills 
i år. Elektronikhandeln, möbelhandeln och sport- och 
fritidshandeln är de tre branscher som ökat försäljningen 
mest, medan det gått tyngst för handeln med kläder och 
skor samt guldsmedshandeln.   
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Hushållens konsumtion
Senaste uppgift: februari 2018

Källa: Hushållens konsumtionsindikator

Linn Hedman

Ökad hushållskonsumtion i februari 
Hushållens konsumtion ökade med 0,5 procent mellan 
januari och februari i säsongrensade tal. Under den 
senaste tremånadersperioden, december–februari, ökade 
konsumtionen med 0,2 procent, i säsongrensade tal och 
jämfört med föregående tremånadersperiod, september-
november. Hushållskonsumtionen ökade med 1,7 procent 
under februari jämfört med samma månad föregående år, 
i kalenderkorrigerade tal. 

Under årets två första månader ökade hushållens totala 
konsumtion med 1,5 procent i kalenderkorrigerade tal. 
Priserna, enligt konsumtionsdeflatorn, ökade med 1,7 
procent i februari jämfört med februari 2017. 

index 2010=100

Hushållens konsumtionsindikator
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Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning ökade
Den grupp som bidrog mest till den totala utvecklingen var 
bostad, elektricitet, gas och uppvärmning som ökade med 
2,9 procent jämfört med februari i fjol, i kalenderkorrigerade 
tal. Detta är den grupp med högst vikt vilket är anledningen 
till att den bidrar mest till totalen trots att andra grupper 
uppvisar större procentuella förändringar. Ytterligare en 
grupp med hög vikt är detaljhandel med brett sortiment 
där livsmedelshandeln utgör den största posten. I februari 
uppvisade detaljhandeln en ökning med 0,8 procent jämfört 
med februari 2017, i kalenderkorrigerade tal. Grupperna 
bostad respektive livsmedelshandel brukar endast i 
undantagsfall ge starka bidrag till totalens förändring. Detta 
eftersom de tenderar att vara någorlunda konstanta över 
tid, men i februari var det alltså gruppen bostad, elektricitet, 
gas och uppvärmning som bidrog mest.

Fortsatt nedgång för beklädnadshandeln
Gruppen övriga varor och tjänster uppvisade den största 
procentuella ökningen, 12,7 procent i kalenderkorrigerade tal. 
I den gruppen återfinns bland annat hår- och skönhetsvård, 
fastighetstjänster samt begravningsverksamhet. Gruppen 

har däremot relativt låg vikt och bidrar alltså inte så mycket 
till den totala utvecklingen trots den stora procentuella 
ökningen. Den grupp som uppvisade störst minskning 
var beklädnadshandeln med en nedgång på 9,4 procent 
jämfört med februari 2017 i kalenderkorrigerade tal. Det 
ska påpekas att även denna grupp har relativt låg vikt och 
lämnar som regel inte betydande bidrag till totalen.  

Hushållskonsumtion

Hushållens konsumtionsutgifter. Kalenderkorrigerad 
volymförändring i procent jämfört med motsvarande period 
föregående år

  feb jan–feb

  2018 2018

Detaljhandel, mest livsmedel 0,8 0,1
Beklädnadshandel –9,4 –8,6
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning 2,9 2,5
Möbler, inredning m.m. –1,2 1,3
Transporter och detaljhandel med och
service av motorfordon 0,5 1,2
Post- och telekommunikation 5,9 3,7
Rekreation och kultur 2,7 2,9
Hotell och restaurang 2,2 2,4
Övriga varor och tjänster 12,7 7,9

Hushållens konsumtionsutgifter
(exklusive utlandsposter) 1,7 1,5

Personbilar och lastbilar 
Senaste uppgift: mars 2018

Källa: Trafikanalys och SCB:s fordonsstatistik

Personbilsregistreringarna ökade i mars
Antalet nyregistrerade personbilar ökade säsongsrensat 
med 3,1 procent i mars jämfört med månaden innan. 
Tillsammans med uppgången i februari innebär det att 
nästan hela nedgången i januari hämtats in. För första 
kvartalet 2018 som helhet handlar det ändå om en nedgång 
på 0,7 procent jämfört med fjärde kvartalet 2017. Jämfört 
med första kvartalet 2017 och räknat i faktiska tal så har 
antalet registrerade personbilar det senaste kvartalet 
minskat med 2,6 procent, vilket i någon mån kan förklaras 
av att påsken i år inleddes redan de sista dagarna av mars.

tusental per månad
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Antalet nyregistrerade personbilar uppgick till 37 957 
stycken i mars 2018. Av dessa var 17 139 stycken eller 45 
procent bensindrivna. Man får gå tillbaka till 2007 för att 
hitta månader med fler nyregistrerade bensinbilar. Andelen 
bensindrivna bilar har ökat stadigt sedan bottennivån på 30 
procent helåret 2012. Eldrivna samt hybrider av olika slag 
tar också marknadsandelar medan dieselbilarna tappar.

Lastbilsregistreringarna vände uppåt
Nyregistreringarna av lastbilar lyfte i mars efter att ha 
backat fyra månader i rad. Uppgången var 11,8 procent 
säsongsrensat och jämfört med februari. Därmed ligger 
registreringarna mer i nivå med trenden som förvisso är 
mycket flack. För första kvartalet som helhet ligger nivån 
8,2 procent under fjärde kvartal 2017 i den säsongsrensade 
serien och 1,8 procentenheter under första kvartalet 2017 
räknat i faktiska tal. Liksom när det gäller personbilarna kan 
den tidigare påsken 2018 ha bidragit till färre registreringar 
under första kvartalet i år. Antalet registrerade lastbilar 
uppgick i mars till 6 354.

tusental per månad

Nyregistrerade lastbilar
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UTRIKESHANDEL
Handelsnettot åter positivt i mars
Handelsnettot landade på plus 2,6 miljarder kronor i mars 
efter tre månader med underskott i varuhandeln med 
omvärlden. Sammantaget för första kvartalet blev det ändå 
ett underskott på 2,1 miljarder. Jämfört med för ett år sen 
är utfallet för mars en förbättring med drygt 3 miljarder 
eftersom värdet av exporten steg med 2,5 procent samtidigt 
som importen var i princip oförändrad. Kvartalsutfallet 
är dock en försämring med drygt 1 miljard jämfört med 
första kvartalet 2017. Enligt KI:s konjunkturbarometer 
är industriföretagens bedömning fortsatt positiv av såväl 
orderstockar som orderingång från exportmarknaden. 

Varuexport, landområden
 Värde mkr  Andel Förändr
Område 2018 2017 % 18/17
 jan–feb jan–feb  %

Europa 165 047 151 590 73,8 9

  EU-länder 133 359 122 087 59,7 9

  Övriga Europa 31 688 29 512 14,2 7

Afrika 4 052 4 316 1,8 –6

Amerika 20 919 20 144 9,4 4

  Nordamerika 16 672 15 758 7,5 6

  Central- och Sydamerika 4 248 4 386 1,9 –3

Asien 29 386 24 370 13,1 21

  Mellanöstern 4 288 4 513 1,9 –5

  Övriga länder i Asien 25 098 19 857 11,2 26

Oceanien och övriga områden 4 133 3 212 1,8 29

Totalt 223 538 203 632 100,0 10

Varuimport, landområden
 Värde mkr  Andel Förändr
Område 2018 2017 % 18/17
 jan–feb jan–feb  %

Europa 193 401 173 400 84,7 12

  EU-länder 164 031 145 006 71,9 13

  Övriga Europa 29 370 28 394 12,9 3

Afrika 2 992 1 319 1,3 127

Amerika 8 516 7 958 3,7 7

  Nordamerika 6 391 5 521 2,8 16

  Central- och Sydamerika 2 124 2 437 0,9 –13

Asien 23 175 20 723 10,2 12

  Mellanöstern 1 567 789 0,7 99

  Övriga länder i Asien 21 608 19 933 9,5 8

Oceanien och övriga områden 165 508 0,1 –68

Totalt 228 249 203 908 100,0 12

Handelsnetto
Senaste uppgift: mars 2018

Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik

Handelsnettot 2,6 miljarder kronor i mars
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 2,6 miljarder 
kronor under mars 2018 enligt preliminära beräkningar. För 
mars 2017 var det ett underskott på 0,5 miljarder kronor.

mdr kr

Export och import av varor samt handelsnetto
Säsongrensade månadsvärden i löpande priser. Trend.
Miljarder kronor
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Varuexportens värde under mars uppgick till 122,1 
miljarder kronor och varuimporten till 119,5 miljarder. 
Varuexporten har därmed ökat i värde med 3 procent, 
medan varuimporten är procentuellt oförändrad jämfört 
med mars 2017. Varuhandeln med länder utanför EU gav 
ett överskott på 15,9 miljarder kronor medan EU-handeln 
gav ett underskott på 13,3 miljarder.

Antalet vardagar i mars 2018 var två färre jämfört med 
mars 2017. Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot 
ett överskott på 0,3 miljarder kronor för både mars och 
februari 2018. För januari 2018 var motsvarande värde ett 
överskott på 0,5 miljarder kronor.

miljarder kronor

Sveriges handelsnetto
Ackumulerade månadsvärden från årets början.
Miljarder kronor. Löpande priser
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Under den senaste tremånadersperioden har värdet 
för både varuexporten och varuimporten ökat med 
7 procent jämfört med motsvarande period för ett år 
sedan. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 
345,6 miljarder kronor och varuimportvärdet till 347,7 
miljarder. Handelsnettot för januari–mars 2018 gav därmed 
ett underskott på 2,1 miljarder kronor. För motsvarande 
period för ett år sedan noterades ett underskott på 0,8 
miljarder kronor.

PRISER 
Konsumentpriser 
Senaste uppgift: mars 2018

Källa: SCB:s konsumentprisindex 

Inflationstakten steg i mars
Inflationstakten enligt KPIF var 2,0 procent i mars 2018. 
Det var en ökning från 1,7 procent som uppmättes i 
februari. KPIF steg med 0,3 procent från februari till mars. 
Inflationstakten enligt måttet KPI var 1,9 procent i mars 
(1,6 procent i februari).

Stor prisuppgång på el under det senaste året 
Inflationstakten enligt konsumentprisindex (KPI), det vill 
säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, 
var 1,9 procent i mars 2018. Det är en uppgång från februari 
då den var 1,6 procent.

procent

Inflationstakten
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
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Högre boendekostnader (3,7 procent) bidrog med 0,9 
procentenheter till inflationstakten i mars, därav bidrog 
högre elpriser (12,0 procent) och kostnader för nyttjande 
av bostaden för egnahem (2,5 procent) med 0,5 respektive 
0,2 procentenheter. Prisökningar på livsmedel (2,2 procent) 
bidrog med 0,3 procentenheter. Prisökningar på diverse 
varor och tjänster (2,7 procent), restauranger (3,4 procent) 
och transporter (1,7 procent) påverkade inflationen uppåt 
med 0,2 procentenheter vardera. Ingen enskild grupp av 
varor eller tjänster påverkade märkbart inflationstakten 
nedåt.
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Klädpriserna fortsatte uppåt 
KPI steg med 0,3 procent från februari till mars 2018. 
Under motsvarande period 2017 var konsumentpriserna 
i genomsnitt oförändrade. Till månadsförändringen 
bidrog högre priser på kläder (2,3 procent), el (2,6 
procent), transporter (0,5 procent) samt tv-, film- och 
musiktjänster (13,8 procent) med 0,1 procentenhet vardera. 
Den sistnämnda kategorin hade dock en stor prisnedgång 
i februari

Uppgången motverkades av lägre priser på böcker 
(–35,1 procent) under den årliga bokrean, som påverkade 
KPI nedåt med 0,1 procentenhet i mars.
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Skulderna ökar trots amorteringskrav och lånetak

De svenska hushållens skuldsättning har fördubblats på 10 år 
trots bolånetak och amorteringskrav. I mars 2018 uppgick de 
totala lånen till 3 855 miljarder kronor. 82 procent av hushållens 
lån är bolån.

Hushållens skuldsättning ökar. Det är främst 
bolånens volymökning som ligger bakom den ökande 
skuldsättningen. Sedan mars 2008 har hushållens bolån 
fördubblats och ökat med knappt 1 600 miljarder kronor. 
I mars 2018 uppgick bolånen till 3 161 miljarder kronor. 
Det motstvarar 82 procent av hushållens totala skulder till 
monetära finansinstitut (MFI). Bolånen hade i mars 2018 
en årlig tillväxttakt på 7,2 procent.

Konsumtionslånen utgjorde i mars 2018 cirka 5 procent 
av hushållens totala lån och hade en årlig tillväxttakt på 7,4 
procent. Hushållens övriga lån, med säkerhet i bland annat 
finansiella instrument, fordon och lantbruksfastigheter, 
utgjorde resterande 13 procent av de totala lånen. Dessa 
lån hade i mars 2018 en årlig tillväxttakt på 5,0 procent.

Inga tydliga effekter av bolånetaket 2010
Finansinspektionen har det senaste decenniet infört tre 
regleringar när det gäller bolån. Ett bolånetak 2010, ett 
amorteringskrav 2016 och ytterligare ett amorteringskrav 
i mars 2018. 

När bolånetaket infördes i oktober 2010 märktes inga 
tydliga effekter på tillväxttakten, varken för bolån eller 
konsumtionslån. I finansmarknadsstatistiken går det att 
se att tillväxttakten, för båda typerna av lån, minskade 
från årsskiftet 2009/2010. För konsumtionslånen ökade 
tillväxttakten igen under mitten av 2011 medan tillväxttakten 
för bolån vände under mitten av 2013. 

Hushållens låneskulder
Årlig tillväxttakt, procent
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Bankerna anpassar sig snabbt
Inför införandet av bolånetaket angav de flesta banker 
att de redan efterlevde de kommande regleringarna. Det 
kan förklara de uteblivna effekterna. Tidpunkten då en 
kommande reglering offentliggörs i förhållande till när den 
faktiskt träder i kraft kan påverka hur tydligt effekten av 
regleringen syns i statistiken. En längre anpassningsperiod 
kan medföra att effekterna bli mer utdragna och inte lika 
direkta som vid en kortare anpassningsperiod.

Ränteläget påverkar efterfrågan
Även det rådande ränteläget vid införandet av en reglering 
kan påverka efterfrågan på lån och därmed utvecklingen 
av tillväxttakten. Reporäntan höjdes från juli 2010 och var 
som högst 2,0 procent i slutet av 2011. Därefter började 
den att sänkas och ligger sedan februari 2016 på historiskt 
låga –0,50 procent. Bolåneräntorna har haft en liknande 
utveckling vilket kan förklara att tillväxttakten på bolån 
inte ökade på samma sätt inför införandet av bolånetaket 
2010 som den gjorde inför amorteringskravet 2016. 
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Källa: SCB och Riksbanken
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SCB:s finansmarknadsstatistik visar monetära 
finansinstituts (MFI:s) totala utlåning till svenska hushåll 
och är uppdelad på ändamålen nedan.
Till MFI räknas exempelvis banker och bostadsinstitut.

Konsumtionslån
Blancolån och lån garanterade av andra än stat och 
kommun till hushåll som ej är företagarhushåll.

Bolån 
Lån med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och 
bostadsrätter till hushåll (även företagarhushåll).

Övriga lån
Lån till företagarhushåll exklusive bolån och lån till övriga 
hushåll med andra säkerheter än de ovan, exempelvis 
finansiella instrument, lantbruksfastigheter och 
fordon, samt alla lån till hushållens icke vinstdrivande 
organisationer.

Definitioner av lånetyper



SCB-Indikatorer april 2018

Statistiska centralbyrån 13

SCB-Indikatorer april 2018

Statistiska centralbyrån 13

Bolånetillväxten dämpades efter första amorte-
ringskravet
Finansinspektionens första amorteringskrav trädde i kraft i 
juni 2016, trots att det från början var tänkt att träda i kraft 
redan i augusti 2015. Det gjorde att bland annat banker 
och hushåll förmodligen tidigt började anpassa sig till den 
nya regleringen. Från halvårsskiftet 2015 till halvårsskiftet 
2016 ökade utlåningsvolymen för bolån med 230 miljarder 
kronor. Den årliga tillväxttakten ökade från 7,4 till 8,6 
procent under samma period. Sedan amorteringskravet 
infördes har tillväxttakten minskat igen.

Under våren 2016 rapporterade flera banker att de 
upplevde en ökning av antalet låneansökningar jämfört 
med motsvarande period tidigare år. En anledning till det 
kan vara att många kunder ville hinna ta nya lån eller höja 
befintliga lån innan amorteringskravet infördes.

Konsumtionslånen stiger efter amorteringskrav
För konsumtionslånen har utvecklingen istället varit 
den motsatta. Mellan juni 2015 och juni 2016 sjönk 
tillväxttakten från 3,6 till 3,0 procent, för att efter införandet 
av amorteringskravet stiga till de högsta nivåerna sedan 
finanskrisen 2008. Som högst uppgick tillväxttakten till 
9,4 procent i juni 2017. 

Det finns ett flertal hypoteser till varför konsumtionslånen 
ökar. En sådan är att låntagare kan ha missförstått 
amorteringskravet. I tron att de skulle behöva amortera 
hela bolånet och inte bara en eventuell ökning av bolånet, 
väljer de istället att ta blancolån. En annan hypotes är att 
bolånebankerna blivit hårdare i sin kreditgivning vilket får 
bolåntetagarna att välja andra aktörer, som marknadsför 
och förmedlar blancolån.

Stabil tillväxttakt av bolånen
Det är ännu för tidigt att säga något om effekterna av det 
utökade amorteringskravet som började gälla i mars 2018. 
Förutsättningarna på bolånemarknaden inför införandet 
var något annorlunda jämfört med förutsättningarna 
inför införandet av regleringarna 2010 och 2016. Sedan 
hösten 2017 har bolånemarknaden svalnat med sjunkande 
bostadspriser. I mars visade Valueguards HOX-index att 
priserna för bostadsrätter och villor var 4,5 procent lägre 
än motsvarande månad året innan. Tillväxttakten för bolån 
har dock legat relativt stabilt runt 7,2 procent under denna 
period. 

Bostadspriser (HOX-index)
Årlig tillväxttakt, procent 
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Flera banker anger att de upplevde en ökning av 
bolåneansökningarna inför införandet av amorteringskravet. 
Dock var effekten av kravet inte lika tydlig våren 2018 som 
våren 2016.

Den första månaden som det utökade amorteringskravet 
gällde syntes inga större förändringar i statistiken. 
Tillväxttakten för bolån var oförändrad och låg på 7,2 
procent i mars. För att få en tydligare bild av eventuella 
effekter av det utökade amorteringskravet är det extra 
intressant att följa finansmarknadsstatistiken framöver.

Bolånetaket 2010 
Finansinspektionen gick i oktober 2010 ut med allmänna 
råd om att krediter för bostäder inte bör överstiga 85 
procent av bostadens marknadsvärde.

Första amorteringskravet 2016 
Infördes av Finansinspektionen i juni 2016 och innebär 
att nya bolån med en belåningsgrad över 70 procent 
årligen ska amorteras med 2 procent av lånebeloppet 
medan lån med en belåningsgrad mellan 50 och 70 
procent ska amorteras med 1 procent per år. Lån till 
nyproducerade bostäder undantas från kravet i fem år.

Utökade amorteringskravet 2018 
Infördes av Finansinspektionen i mars 2018 och  innebär 
att nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin 
årliga bruttoinkomst ska amortera 1 procentenhet mer 
av bolånet per år jämfört med tidigare.

Regleringar på bolånemarknaden

Elin Henriksson och Nina Engström, finansmarknadsstatistik

I FOKUS
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Konsumentprisernas förändring

Mars 2018   Bidrag till
  Förändring från förändring
  Föregående mar sedan mar
  månad 2017 20171)

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

KPI totalt 0,3 1,9 1,9
1) Procentenheter

Även KPIF steg
KPIF (KPI med fast ränta) är ett index som visar samma 
prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna 
av en ändrad penningpolitik. Den årliga förändringen i 
KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet sedan 
september 2017. Inflationstakten enligt KPIF var 2,0 procent 
i mars, en uppgång från 1,7 procent i februari.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant 
skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas 
av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas 
energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de 
skatter och subventioner som är kopplade till produkterna 
i KPIF. Inflationstakten enligt dessa båda mått uppmättes 
till 1,5 respektive 1,9 procent i mars.

Högre inflationstakt i EU
SCB beräknar även HIKP (harmoniserat index för 
konsumentpriser), vilket görs av samtliga EU-länder. Måttet 
har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, 
främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader 
utelämnas. Inflationstakten enligt HIKP var för Sveriges 
del 2,0 procent i mars, vilket var en ökning från 1,6 procent 
i februari.

procent

Inflationstakten i olika länder
EU-länder och Norge enligt HIKP
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Även i de flesta övriga EU-länder steg inflationstakten 
i mars. I EU som helhet var inflationstakten 1,5 procent, 
en uppgång med 0,1 procentenheter från noteringen i 
februari. I euroländerna steg inflationstakten från 1,1 till 
1,3 procent. Tyskland och Frankrike hade uppgångar medan 
inflationen dämpades något i Storbritannien. Trots detta 
ligger den brittiska inflationstakten fortsatt klart över EU-
snittet, i mars var den 2,3 procent enligt HIKP.

Priserna i producent-, export- 
och importleden 
Senaste uppgift: mars 2018

Källa: SCB:s producentprisindex 

Selma Aydin

Producentpriserna steg i årstakt under mars 
Årstakten för producentpriserna steg från 2,8 procent i 
februari till 4,0 procent i mars. Det enskilt största bidraget 
till den förändringen kom från högre priser på papper 
och pappersvaror, vilket bidrog med 0,7 procentenheter 
till uppgången. Högre priser på petroleumprodukter och 
metaller bidrog också stort, med 0,5 procentenheter vardera 
till uppgången.

Export-, import- och producentprisindex
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
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Priserna på import- och exportmarknaden steg med 5,0 
respektive 4,2 procent under samma period. Det enskilt 
största bidraget på importmarknaden kom från högre 
priser på metaller, vilket bidrog med 0,6 procentenheter till 
uppgången. På exportmarknaden kom det största bidraget 
från högre priser på papper och pappersvaror, vilket bidrog 
med 1,2 procent till uppgången. 

På hemmamarknaden steg priserna det senaste året 
med 4,0 procent där det enskilt största bidraget kom från 
högre priser på metaller vilket bidrog med 0,4 procent till 
uppgången. Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga 
producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans 
med importpriserna, steg med 4,5 procent det senaste året.
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Högre elpriser i mars
De totala producentpriserna steg med 1,2 procent 
från februari till mars 2018. Under samma period steg 
priserna med 1,6 procent på både importmarknaden och 
exportmarknaden under inverkan av en svagare krona. 
På hemmamarknaden steg priserna med 0,7 procent. 
Priserna för inhemsk tillgång steg med 1,2 procent från 
februari till mars. 

Prisindex i producent- och importled
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Högre producentpriser på elektricitet bidrog till 
uppgången inom samtliga marknader, hemma-, 
import-, exportmarknaden. På importmarknaden bidrog 
huvudsakligen prisuppgångar inom datorer, elektronikvaror 
och optik till uppgången. Det främsta bidraget till 
uppgången på exportmarknaden utgjordes av högre 
priser på massa, papper och papp. Vidare har en svagare 
krona också påverkat priserna uppåt på både import- och 
exportmarknaden. 

Producentpriserna på elektricitet gick upp med 8,8 procent 
på hemmamarknaden, 14,4 procent på exportmarknaden 
och 13,5 procent på importmarknaden från februari till 
mars, vilket bidrog till den totala prisuppgången med 0,4 
procentenheter på hemmamarknaden, 0,2 procentenheter 
på exportmarknaden samt 0,1 procentenheter på import-
marknaden. 

Svagare krona
En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att 
sänka respektive höja producentpriserna i svenska kronor 
på både export- och importmarknaden. Från februari till 
mars försvagades den svenska kronan mot den amerikanska 
dollarn med 1,7 procent samt mot euron och den danska 
kronan med 1,5 procent enligt Tullverkets omräkningskurser 
för valutor. Den svenska kronan försvagades även mot 
den norska kronan med 1,0 procent samt mot det 
brittiska pundet med 0,6 procent. En svagare krona har 
bidragit till ökade producentpriser på både export- och 
importmarknaden.

ARBETSMARKNAD
Sysselsättning och 
arbetslöshet 
Senaste uppgift: mars 2018

Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar 

Li Stoorhöök

I föregående nummer av SCB-Indikatorer borde det ha 
stått att antalet personer som fick arbete i februari 2018 
var 33 000 (ej 36 000) vilket var samma antal som i fe-
bruari 2017. Detta gäller den statistik som publiceras av 
Arbetsförmedlingen. 

Förändringsskattningarna mellan mars 2017 och 
mars 2018 kan vara något underskattade i AKU. 
Detta gäller exempelvis förändringar av arbetskraften, 
sysselsättningen och antalet anställda, framförallt för 
kvinnor. Förändringsskattningarna bör därför användas 
med viss försiktighet. Tillförlitligheten i nivåskattningarna 
för mars 2018 är normala.

Arbetskraften fortsätter att öka 
Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år ökade 
med 65 000 jämfört med mars 2017, till 5 390 000, icke 
säsongrensat. Antalet män i arbetskraften ökade med 
61 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,4 
procent. Bland kvinnorna var det 69,8 procent och bland 
männen ökade det med 1,0 procentenheter till 74,9 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt 
ökning av antalet personer i arbetskraften och en svag 
ökning av andelen personer i arbetskraften jämfört med 
närliggande månader. Antalet personer i arbetskraften 
uppgick i mars 2018 till 5 424 000 vilket motsvarar ett 
arbetskraftstal på 72,9 procent.

procent

Sysselsättningsgrad
Ålder 15–74 år. Sysselsatta som andel av befolkningen.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden 
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Sysselsättningen ökade med 75 000
I mars 2018 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 038 000, 
icke säsongrensat. Det är en ökning med 75 000 jämfört med 
mars 2017. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 649 000, 
en ökning med 76 000, och antalet sysselsatta kvinnor 
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uppgick till 2 389 000. Sysselsättningsgraden var 67,7 
procent. Bland männen ökade sysselsättningsgraden med 
1,4 procentenheter till 70,0 procent och bland kvinnorna 
uppgick den till 65,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt 
ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med 
närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i mars 
2018 till 5 091 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad 
på 68,4 procent.

Fortsatt ökning av antal fast anställda
Antalet anställda uppgick i mars 2018 till 4 542 000, en 
ökning med 82 000 jämfört med mars 2017, enligt icke 
säsongrensade data. Bland män ökade antalet anställda 
med 80 000 till 2 288 000 och bland kvinnor uppgick 
antalet anställda till 2 254 000. Antalet fast anställda ökade 
under samma period med 84 000 till 3 816 000. Bland 
män ökade fast anställda med 72 000 till 1 961 000. Bland 
kvinnor uppgick antalet fast anställda till 1 855 000. Antalet 
tidsbegränsat anställda uppgick till 726 000. 

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade 
och utjämnade data på en ökning av både antalet fast och 
tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar uppgick till 160,2 miljoner per vecka 
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i mars 2018 
till i genomsnitt 160,2 miljoner per vecka enligt icke 
säsongrensade data. 

Arbetsmarknad

 Sysselsatta, Arbetade timmar/ Arbetslösa
 1 000-tal vecka, 10 000-tal 1 000-tal
  2017 2018 2017 2018 2017 2018

jan 4 880 4 969 14 810 15 020 385 376
feb 4 920 5 039 16 140 16 570 392 337
mar 4 963 5 038 16 430 16 020 362 352
apr 4 966  15 260  386
maj 4 983  15 700  387
jun 5 129  15 620  407
jul 5 164  9 800  362
aug 5 109  13 340  326
sep 5 052  17 120  332
okt 5 041  17 210  337
nov 5 035  16 960  308
dec 5 005  14 710  321

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 ökning 
av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande 
månader. I mars 2018 uppgick antalet till i genomsnitt 
154,9 miljoner per vecka.

Arbetslösheten uppgick till 6,5 procent enligt AKU
I mars 2018 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 
år till 352 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett 
arbetslöshetstal på 6,5 procent. Antalet arbetslösa män 
uppgick till 185 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 
167 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,5 procent både 
bland män och bland kvinnor. Bland ungdomar i åldern 
15–24 år var antalet arbetslösa 117 000, varav 78 000 var 

heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna 
uppgick till 19,9 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade 
och utjämnade data på en minskning av både antalet och 
andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I 
mars 2018 uppgick antalet arbetslösa till 333 000 vilket 
motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. Även för 
ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och 
utjämnade data på en minskning av såväl antalet som 
andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 
100 000 och arbetslöshetstalet var 16,1 procent.

procent

Relativ arbetslöshet
Ålder 15–74 år. Inkl. heltidsstuderande som sökt arbete.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden 
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Minskad arbetslöshet enligt Arbetsförmedlingen
Antalet inskrivna arbetslösa, som utgörs av de öppet 
arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 
uppgick i mars 2018 till 359 000. Jämfört med samma månad 
föregående år var det en minskning med 13 000 personer. 

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18–24 år) 
fortsatte att minska. I mars var 49 000 ungdomar inskrivna 
som arbetslösa, en minskning med 7 000 på ett år. 

I mars 2018 var antalet nya lediga platser som 
anmäldes till landets arbetsförmedlingar 135 000, vilket 
var en minskning med 2 000 jämfört med samma månad 
föregående år. Antalet personer som fick ett arbete i mars 
2018 var 35 000, vilket var en minskning med 5 000 jämfört 
med mars 2017. Antalet varslade uppgick till 2 000 i mars 
2018, vilket var en minskning med 1 000 jämfört med 
samma månad 2017.

Arbetskraftskostnader & löner
Senaste uppgift: februari 2018

Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik

Den preliminära genomsnittliga timlönen för arbetare var 
under februari 2018 168,10 kronor exklusive övertidstillägg 
och 170,10 kronor inklusive övertids tillägg, vilket är 
en ökning med 2,4 repektive 2,5 procent, jämfört med 
februari 2017. Under februari 2018 var den preliminära 
genomsnittliga månads lönen för tjänstemän 39 330 kronor 
exklusive rörliga tillägg och 40 160 kronor inklusive rörliga 
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tillägg, vilket är en ökning med 2,5 repektive 2,4 procent, 
jämfört med februari 2017.

Löneutveckling inom den privata sektorn
Procentuell förändring från motsvarande månad föregående år
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Arbetare
Tjänstemän

Arbetskostnaden för en arbetare inom utvinning 
av mineral och tillverkningsindustrin har för februari 
2018 beräknats till 302,81 kronor per timme, vilket ger 
ett arbetskostnadsindex på 128,1 en förändring med 3,0 
procent jämfört med februari 2017. Arbetskostnaden 
för en arbetare inom den privata sektorn totalt har för 
februari 2018 beräknats till 282,19 kronor per timme och 
för tjänstemän inom den privata sektorn till 61 718 kr per 
månad. Detta ger ett arbetskostnadsindex för arbetare på 
126,5 en ökning med 2,3 procent jämfört med februari 2017. 
Motsvarande index för tjänstemän blir 129,9 en ökning 
med 2,7 procent jämfört med februari 2017. 

FINANSMARKNAD
Volatiliteten på börsen här för att stanna 
Den ökade volatiliteten som har präglat världens börser 
under 2018 ser ut att vara det nya normala. I april har fortsatt 
oro för handelskrig, ökad geopolitisk oro och stigande 
obligationsräntor resulterat i fallande börskurser. 

index 1995-12-29=100

Aktiekurserna
Stockholmsbörsens generalindex, månadsgenomsnitt
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På plussidan har bolagsrapporterna för första kvartalet 
2018 visat starka resultat med höga vinstmarginaler vilket 
har lett till stigande kurser. I april steg den svenska börsen 
enligt Affärsvärldens generalindex med 3,2 procent. I USA 
var utvecklingen blandad där Nasdaqbörsen var oförändrad 
medan Dow Jones steg med 0,3 procent jämfört med 
utgången av mars. 

Riksbanken skjuter fram räntehöjningen
I april lämnade Riksbanken räntebesked. Reporäntan 
behålls som marknaden förväntat sig på –0,5 procent 
samtidigt som en justering av räntebanan kommunicerades. 
Prognosen för när en första höjning kommer att ske 
ändrades från tredje till fjärde kvartalet 2018. Motiveringen 
till beslutet är att den underliggande inflationen har varit 
svagare än väntat. 

ECB lämnade räntan oförändrad
Även den europeiska centralbanken, ECB, lämnade räntorna 
oförändrade vid det penningpolitiska mötet i april. Således 
kvarstår den sedan länge inarbetade styrräntan på 0,00 
procent och depositräntan på –0,40 procent.

procent

Korta räntor
3 mån statsskuldväxlar (motsv)
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Sverige

EUR

USA

Amerikanska tioåringen över 3 procent
I april har räntorna stigit i USA. Den tioåriga stats-
obligationsräntan har handlats till över 3 procent, vilket 
den inte har gjort sedan 2014. Bedömare spår att räntan kan 
etablera sig kring denna nivå framöver. I april handlades 
tioåringen i genomsnitt till 2,87 procent vilket är 3 punkter 
högre än i mars. Tremånadersräntan handlades i genomsnitt 
till 2,31 procent, vilket är hela 17 punkter högre än i mars. 

Fortsatt lägre svenska räntor
I Sverige har räntan på såväl korta som långa löptider fortsatt 
att sjunka. Räntan på en tremånaders statsskuldväxel var 
i genomsnitt –0,70 procent, vilket är en minskning med 4 
punkter jämfört med mars. För en tioårig statsobligation 
var genomsnittsräntan 0,71 procent i april, vilket är en 
minskning med 6 punkter jämfört med mars.
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procent

Långa räntor
10-åriga statsobligationer
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Tyskland

Kronan fortsätter tappa
Under april har kronan fortsatt att försvagas mot både 
dollarn och euron. Det genomsnittliga priset för en 
amerikansk dollar var i april 8,46 kronor, vilket är 23 öre 
dyrare än i mars. Det genomsnittliga priset för en euro 
var i april 10,37 kronor, vilket är en ökning med 21 öre 
jämfört med mars.

SEK

Valutakurser
Svenska kronor i förhållande till dollar och euro.
Månadsgenomsnitt
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Emelie Ekström och Charlotte Langlet, finansmarknad

Utlåning till hushåll och
företag
Senaste uppgift: mars 2018

Källa: SCB:s finansmarknadsstatistik

Oförändrad tillväxttakt för hushållens bostadslån
I mars 2018 hade hushållens bostadslån från monetära 
finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,2 procent, 
vilket innebär att den var oförändrad jämfört med februari. 
Bostadslånen utgör 82 procent av MFI:s totala utlåning till 
hushållen och uppgick i mars till 3 161 miljarder. Den årliga 
tillväxttakten för MFI:s totala utlåning till hushåll minskade 
med 0,1 procentenhet och uppgick till 6,9 procent.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 855 miljarder 
kronor i mars. Det är en ökning med 20 miljarder jämfört 
med föregående månad och 236 miljarder jämfört med 
motsvarande månad föregående år. Bostadslånen ökade 
med 16 miljarder jämfört med föregående månad och 209 
miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,4 
procent i mars, vilket innebär att den minskade med 0,3 
procentenheter jämfört med februari. Tillväxttakten för lån 
med övriga säkerheter var 5,0 procent i mars, vilket innebär 
att den ökade med 0,1 procentenhet jämfört med februari. 
Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med 
övriga säkerheter till 210 respektive 484 miljarder i mars.

MFI:s utlåning
Årlig tillväxttakt, procent
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Icke-finansiella
företag

Hushåll

Ökad tillväxttakt för företagens lån
I mars var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella 
företag 6,2 procent, en ökning med 0,2 procentenheter 
jämfört med februari. Totalt uppgick MFI:s utlåning till 
icke-finansiella företag till 2 224 miljarder kronor i mars.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning 
till icke-finansiella företag och uppgick i mars till 732 
miljarder. Företagens blancolån uppgick till 384 miljarder 
och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-
finansiella företag, uppgick till 466 miljarder.
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INTERNATIONELL UTBLICK

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

   * Indikatorn för EU avser Euroområdet.          Källa: OECD

Norges BNP-kurva har haft en positiv trend under 
2010-talet, men tillväxten har skett i en ganska långsam 
takt. I snitt har Norges BNP i säsongrensade tal stigit med 
0,3 procent per kvartal hittills under decenniet. De senaste 
siffrorna, för fjärde kvartalet 2017, visar att Norges BNP 
sjönk med 0,3 procent. I årstakt noterades en uppgång 
på 1,4 procent. Industriproduktionen i Norge hade en 
nedgångsperiod under hösten, men efter en kraftig ökning 
i januari var industriproduktionsindex tillbaka till nivån 
innan fallet. I februari sjönk industriproduktionen svagt. 
Norges ledande indikator har ökat nio månader i sträck 
och uppgick i januari till 101,0, vilket pekar på en god 
ekonomisk utveckling framöver.

Danmarks BNP har under 2010-talet växt i ungefär 
samma takt som Norges. Efter en god utveckling 2016 
kom en mycket kraftig uppgång första kvartalet 2017. 
Denna följdes dock av en tillbakagång under både andra 
och tredje kvartalet. Fjärde kvartalet ökade BNP åter, med 
0,9 procent, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. 
Under helåret 2017 steg Danmarks BNP med 1,3 procent. 
Industriproduktionsindex har haft en ryckig utveckling. 
Hösten 2016 hade Danmarks industriproduktion en 
stark utveckling, men under 2017 har indexet haft en 
avtagande trend. Den ledande indikatorn tog sig över 
genomsnittsvärdet 100 i december 2016 och har sedan 
dess legat över det. Efter att ha ökat i princip hela 2017 har 
dock den ledande indikatorn sjunkit något i början av 2018.

Medan Danmarks och Norges BNP haft en uppåtgående 
trend under i stort sett hela 2010-talet så har Finlands 

ekonomi haft en helt annan utveckling. Efter en period av 
tillväxt i början av decenniet kom en tung period i Finlands 
ekonomi från början av 2012 till mitten av 2015 med först 
sjunkande och sedan stagnerad BNP-utveckling. Därefter 
har ekonomin tagit betydligt bättre fart. Fjärde kvartalet 
2017 ökade Finlands BNP med 0,6 procent, säsongrensat 
och jämfört med kvartalet innan. I årstakt var uppgången 
2,4 procent. Industriproduktionsindex har i stort sett 
följt samma mönster som landets BNP och har haft en 
uppåtgående trend lika länge. Den ledande indikatorn i 
Finland har sjunkit något det senaste halvåret, vilket skulle 
kunna peka på att den ekonomiska utvecklingen kommer 
att mattas framöver.

Den estländska ekonomin har haft en kraftig tillväxt 
under 2010-talet. Utvecklingen har hittills varit god under 
hela decenniet, men sedan sommaren 2016 har tillväxten 
trappats upp ytterligare. Fjärde kvartalet 2017 steg landets 
BNP med hela 2,2 procent, säsongrensat och jämfört med 
kvartalet innan, och i årstakt var tillväxten 5,3 procent. 
Industriproduktionen visar en liknande utveckling som 
BNP, men i industriproduktionsindex är det ännu tydligare 
att utvecklingen skett snabbare från och med mitten av 
2016. Det kom visserligen en svacka i industriproduktionen 
förra sommaren, men under hösten tilltog den åter. Landets 
ledande indikator har dock sjunkit något i början av 2018 
och uppgick i februari till 99,3, vilket kan peka på att den 
snabba tillväxten som varit kommer att dämpas framöver. 
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INTERNATIONELL UTBLICK

Internationella ekonomiska indikatorer 

 Danmark Finland Storbr. Sverige Tyskland USA EU1) OECD

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

Industriproduktion3)   
Förändr. föreg. mån. % –1,5 –1,2 0,1 0,0 –0,7 0,9 –0,7 0,5
Förändr. 12 mån. % 0,1 3,5 2,2 6,1 7,9 4,3 3,0 4,1

KPI4)  

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

Arbetslöshet5) % 4,8 8,4 4,2 5,9 3,5 4,1 7,1 5,4
Förändr. föreg. mån. procentenheter –0,1 –0,1 –0,1 –0,6 0,0 0,0 –0,1 0,0
Förändr. 12 månad procentenheter –1,4 –0,4 –0,4 –1,0 –0,4 –0,4 –0,9 –0,6

Kort ränta6) % –0,30 –0,33 0,62 –0,42 –0,33 2,17 –0,33 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter 0,00 0,00 0,07 0,04 0,00 0,30 0,00 ..
Förändr. 12 månader procentenheter –0,05 0,00 0,27 0,07 0,00 1,04 0,00 ..

Lång ränta7) % 0,64 0,72 1,45 0,77 0,53 2,84 1,07 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter –0,13 –0,12 –0,12 –0,14 –0,13 –0,02 –0,12 ..
Förändr. 12 månader procentenheter 0,45 0,21 0,32 0,08 0,18 0,36 –0,20 ..
1) EU28 men för kort och lång ränta avses euroområdet    2) Fjärde kvartalet    3) Tyskland och OECD december, övriga februari    4) Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP) för EU-länderna. 
Storbritannien och OECD februari, övriga mars     5) Storbritannien december, USA mars, övriga februari    6) Korta räntor avser 3-månaders interbankräntor enligt statistik från Eurostat. Mars    7) Mars
Källa: OECD, Eurostat, Bank of England

Konsumentprisutveckling

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

EU mar 111,4 0,7  1,5
Danmark mar 107,5 –0,1  0,3
Finland mar 112,3 0,2  0,9
Italien mar 110,6 2,3  0,9
Spanien mar 109,1 1,2  1,3
Storbritannien feb 117,2 0,4  2,7
Sverige mar 108,1 0,3  2,0
Tyskland mar 110,9 0,4  1,4
Norge mar 116,1 0,3  2,2
USA mar 112,3 0,2  2,1
Japan feb 104,9 0,0  1,5
OECD feb 114,7 0,3 2,2

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

EU-barometern
EU-kommissionens konjunkturbarometer sjönk i april 
för fjärde månaden i följd för EU-området medan den var 
oförändrad för euroländerna. För EU-länderna uppgick 
indikatorn  till 112,3 medan euroområdets indikator 
noterades på 112,7. Båda indikatorerna ligger alltså 
fortfarande långt över det historiska genomsnittet. 

Bakom nedgången i EU-barometern låg en svag 
utveckling för detaljhandeln och tjänstebranscherna, 
medan industrin och byggsektorn visade uppgångar. 
Konsumentförtroendet sjönk något för EU-länderna medan 
det tvärtom stärktes för euroområdet. Utvecklingen var 
blandad för de större länderna. Spanien och Frankrike 
noterade uppgångar medan Tysklands indikator var 
oförändrad och i Storbritannien och Italien sjönk indikatorn.

Inflation
Efter några år med nästan obefintlig inflation inom EU-
området började priserna att stiga så smått 2016 för att 
ta bättre fart under 2017. De senaste inflationssiffrorna 
vittnar dock om att inflationstakten avtagit något i början 
av året. I februari  var inflationen enligt HIKP (harmoniserat 
konsumentprisindex) 1,3 procent för EU28, vilket är en 
nedgång från månaden innan då motsvarande siffra var 1,6 
procent. De flesta länder noterade en lägre inflationstakt än i 
januari. I Tyskland sjönk inflationen med 0,2 procentenheter 
till 1,2 procent. I Frankrike var nedgången lika stor och 
inflationen uppmättes där till 1,3 procent. I Storbritannien 
har inflationen den senaste tiden varit högre än i de flesta 
andra EU-länder, men också där sjönk den några tiondelar 
till 2,7 procent. I Spanien har inflationen mattats betydligt 
det senaste halvåret, men landade på 1,2 procent i februari, 
vilket var en ökning jämfört med månaden innan.

Sett i ett nordiskt perspektiv återfinns den högsta 
inflationen i Norge, där HIKP var 2,3 procent i februari. 

I Sverige ökade 
inflationen under 2017, 
men har avtagit något 
på sistone och uppgick i 
februari till 1,6 procent. 
I Danmark och Finland 
ligger inflationen en 
bit under EU-snittet, 
på 0,5 respektive 0,6 
procent i februari. 
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INTERNATIONELL UTBLICK

Budgetunderskottet inom EU fortsatte att minska

För att säkerställa stabila offentliga finanser bland EU:s 
medlemsländer är samtliga av unionens länder bundna att 
följa EMU:s finanspolitiska krav. Regelverket innebär att 
den offentliga förvaltningens konsoliderade bruttoskuld 
inte får överstiga 60 procent av BNP samt att den offentliga 
förvaltningens budgetunderskott (negativt finansiellt 
sparande enligt nationalräkenskaper) inte får uppgå till mer 
än 3 procent av BNP under ett år. När ett lands underskott 
blir för stort tar Excessive Deficit Procedure (EDP) vid.

Budgetunderskottet som andel av BNP inom EU 
har minskat gradvis sedan 2009. Under 2017 uppgick 
budgetunderskottet till 1,0 procent av BNP, vilket var 0,6 
procentenheter lägre än föregående år. Unionen som helhet 
uppvisade därmed ett underskott som ligger inom ramen 
för de finanspolitiska kraven för fjärde året i rad och ligger 
en bra bit från de höga underskotten som redovisades 
under finanskrisen. 

Finansiellt sparande
Procent av BNP
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Allt fler länder klarar kraven
En klar majoritet av länderna klarade kravet rörande 
finansiellt sparande. Förra året hade endast Spanien 
ett finansiellt underskott på mer än 3 procent. Positivt 
finansiellt sparande redovisades i tolv länder under 2017. 
Efter en längre period av underskott övergick det finansiella 
sparandet i Tyskland till positivt 2014 och har sedan dess 
gradvis ökat. Av de fem största ekonomierna inom EU har 
dock de fyra resterande fortsatt underskott i de offentliga 
finanserna. Underskotten har dock minskat i Frankrike, 
Storbritannien och Italien. I Grekland, som tidigare har 
uppvisat ett betydande underskott, har överskottet gradvis 
ökat sedan 2014 och ligger för närvarande på samma nivå 
som Sverige. 

2017 var det endast 13 länder som klarade kravet med 
en skuldkvot under 60 procent. Det är ett land mer än 2016 
då Nederländerna minskade sin skuldkvot och uppfyllde 
kravet föregående år. Grekland fortsätter vara landet med 

högst skuldkvot inom unionen och skulden har ökat jämfört 
med 2016 men då BNP har växt har skuldkvoten minskat 
något. Majoriteten av länder som uppfyller kraven för 
tillfället består av länder från Östeuropa. Bland de nordiska 
länderna uppfyller både Danmark och Sverige kraven 
medan Finland, som klättrade över 60-strecket 2014, 
fortfarande inte uppfyller kravet. 

Flera av de största ekonomierna högt skuldsatta
Den samlade bruttoskulden för EU-länderna växte något 
under 2017. Skuldkvoten fortsatte dock att minska då BNP 
växte. Skulderna uppgick till 81,6 procent av BNP under 
året, vilket var 1,7 procent lägre än föregående år och 
var den lägsta nivån sedan 2011. Genomsnittet inom EU 
befinner sig därmed betydligt högre än 60-procentsgränsen 
och kan förklaras av att flera av de största ekonomierna 
är högt skuldsatta. Frankrike, Storbritannien, Italien och 
Spanien har en skuldkvot klart över EU-genomsnittet. 
Italiens skuldkvot har legat över 100 procent under samtliga 
år sedan 2000 förutom år 2007 då den sjönk till 99,8. 

Antalet länder med en skuldkvot på över 100 procent 
minskade mellan 2016 och 2017 då skuldkvoten i Cypern 
sjönk till 97,5. Även Tyskland, som är unionens största 
ekonomi, har en högre skuldsättning än vad regelverket 
tillåter. Tyskland har dock minskat skuldkvoten de senaste 
åren och kvoten ligger för närvarande på den lägsta nivån 
sedan 2007. 

Starka offentliga finanser i Sverige
Den offentliga förvaltningens finansiella sparande i Sverige 
har varit positiv sedan 2015. Förra året var överskottet 
1,3 procent av BNP, vilket var marginellt högre än 2016. 
Bruttoskulden minskade förra året och då BNP steg 
minskade skuldkvoten till 40,6 procent av BNP, vilket var 
en nedgång med 1,5 procentenheter jämfört med 2016. 
Sverige fortsatte därmed att uppfylla de finanspolitiska 
kraven med råge förra året. 

Finansiellt sparande och bruttoskuld 2017

Procent av BNP

 Finansiellt sparande Bruttoskuld

Sverige 1,3 41
Tyskland 1,3 64
Nederländerna 1,1 57
Danmark 1,0 36
Grekland 0,8 179
Finland –0,6 61
Storbritannien –1,9 88
Italien –2,3 132
Frankrike –2,6 97
Spanien –3,1 98
Euroområdet –0,9 87
EU –1,0 82
Källa: Eurostat
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SVENSKA EKONOMISKA INDIKATORER
  Förändring i procent från
 Enhet Basår Senaste  föreg. månad/ samma månad/
   uppgift  period period föreg. år

Ekonomi, allmänt
BNP volym 2010=100 4 kv 119,4 1) 0,9 1) 3,3
Fast bruttoinvestering volym 2010=100 4 kv 136,3 1) –1,3 1) 5,6
Hushållens konsumtion volym 2010=100 4 kv 116,3 1) 0,6 1) 2,4
Lägenheter, påbörjade, nya 1 000-tal  4 kv 15,6    5
   1–4 kv 64,1    8

Näringslivet
Näringslivets produktion volym 2015=100 feb 105,4  0 1) 5
   jan–feb 104,7    5
Industriproduktion volym 2015=100 feb 113,6  –1 1) 6
   jan–feb 104,1    7
Industrins orderingång volym 2015=100 feb 104,1  0 1) 1
   jan–feb 104,2    5
Industrins kapacitetsutnyttjande %  4 kv 90,6 1) –0,3 1)2) 1,6 2)

Industrins investeringar mdr kr  4 kv 46,4    3
Tjänsteproduktion volym 2015=100 feb 102,6  0  6
   jan–feb 102,8    5

Utrikeshandel
Varuexport mdr kr  mar 122,1  0 1) 3
   jan–mar 345,6    7
Varuimport mdr kr  mar 119,5  1 1) 0
   jan–mar 347,7    7
Handelsnetto mdr kr  mar 2,6
   jan–mar –2,1
Bytesbalans mdr kr  4 kv 33,5
   1–4 kv 145,4

Konsumtion
Detaljhandelns försäljning volym 2015=100 mar 107,1 1) 1,2 1) 2,9
   jan–mar     1,5
Hushållens konsumtionsindikator volym 2010=100 feb 117,4 1) 0,5 1) 1,7
   jan–feb     1,5
Personbilsregistreringar, nya st  mar 37 957    –4
   jan–mar 89 587    –3
Consumer Confidence Indicator 3)  medelv=100 apr 100,3 4) 100,8 4) 103,6 4)

Priser
Konsumentprisindex  1980=100 mar 325,8  0,3  1,9
Konsumentprisindex, fast ränta  1987=100 mar 213,1  0,3  2,0
Producentprisindex  2015=100 mar 108,5  1,2  4,0
Exportprisindex  2015=100 mar 107,7  1,6  4,2
Importprisindex  2015=100 mar 107,3  1,6  5,0
Prisindex för inhemsk tillgång  2015=100 mar 108,3  1,2  4,5
Hemmamarknadsprisindex  2015=100 mar 109,2  0,7  4,0

Arbetsmarknad, löner
Sysselsatta 15–74 år 1 000-tal  mar 5 038    1,5
Arbetslösa 15–74 år 1 000-tal  mar 352    –2,9
därav heltidsstuderande 1 000-tal  mar 143    –2,6
Arbetade timmar 10 000-tal  mar 16 020    1,1
Lediga platser, nyanmälda 1 000-tal  mar 135    1,2
Arbetskostnadsindex, industriarbetare  2008 jan=100 feb 128,1    3,0
Timlön, industriarbetare kr  feb 181,7    3,0

Finansmarknad
Utlåning till hushåll 5) mdr kr  mar 3 855    6,9
Utlåning till icke-finansiella företag 5) mdr kr  mar 2 224    6,2
Lång ränta, 10-åriga statsobligationer %  apr 0,71  –0,06 2) 0,14 2)

Kort ränta, 3-mån statsskuldväxlar %  apr –0,70  –0,04 2) –0,07 2)

Statsskuldens månadsförändring mdr kr  mar –17,7
Valutakurs, TCW-index 18 nov 1992=100 30 apr 141,2  2,2  6,2

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