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KONJUNKTURLÄGET
Investeringarna lyfte BNP första kvartalet
Den svenska ekonomin fortsätter att växa förhållandevis
starkt då 2018 inleddes med en BNP-uppgång på 0,7
procent i volym för första kvartalet, säsongsrensat och
jämfört med kvartalet innan. Jämfört med första kvartalet
2017 har ekonomin växt med 3,3 procent justerat för att
första kvartalet förra året hade en arbetsdag mer. Den här
perioden av ihållande och ganska jämn tillväxt som inleddes redan 2013 har visat sig vara mycket uthållig.
Fasta bruttoinvesteringar
Säsongrensade kvartalsvärden, volymindex 2010=100
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Till uppgången det senaste kvartalet bidrog framför allt
ökade fasta bruttoinvesteringar efter en tillfällig nedgång
sista kvartalet ifjol. Investeringarna hade då ökat säsongsrensat varje kvartal sedan andra kvartalet 2014. Det var
framför allt byggnader och anläggningar, inkl. bostäder,
och investeringar i immateriella tillgångar som ökade.
Bostadsinvesteringarna var fortsatt stigande även om antalet påbörjade lägenheter började vika nedåt. Ökningen
av den offentliga konsumtionen har successivt klingat av
och var i stort sett oförändrad första kvartalet. Istället steg
de offentliga investeringarna och svarade för en stor del av
investeringsuppgången. Hushållskonsumtionen fortsatte
att växa i hygglig takt. Det var kanske inte helt enligt hushållens eget val utan var delvis en följd av ett ovanligt kallt
första kvartal som höjde hushållens energiförbrukning. En
säsongsmässigt något hög lageruppbyggnad gav också
ett litet bidrag till den förhållandevis goda tillväxtsiffran.
Exportnettots bidrag till tillväxten har under en period
tenderat att byta tecken varje kvartal. Följaktligen blev det
negativt det här kvartalet. Framför allt fortsatte importen
att öka, och där var det energi och investeringsvaror som
bidrog mest, men även en liten nedgång i exporten förstärkte det negativa nettot.
Näringslivets produktion ökade med 1,1 procent det
första kvartalet, säsongsrensat och jämför med fjärde kvartalet 2017. Både varu- och tjänsteproduktionen växte med
drygt 1 procent. Byggindustrin, informations- och kommunikationsverksamhet samt konsultverksamhet hade en
särskild god tillväxt och svarade för nästan hela tillväxten
inom näringslivet, även om en ökad produktion inom
tillverkningsindustrin och handeln också stod för en del.
Produktionen inom offentliga myndigheter minskade med
0,7 procent vilket bidrog till en sänkning av BNP-tillväxten
med 0,1 procentenhet.
I ettårsperspektivet bidrog också exporten starkt
Sett över fyra kvartal uppgick alltså tillväxten till 3,3 procent. Räknat i faktiska tal, utan justering för det lägre
antalet arbetsdagar första kvartalet i år, var uppgången
2,8 procent. I det här lite längre perspektivet utvecklades
exporten betydligt mer positivt och bidrog med hela 1,9
procentenheter till uppgången i faktiska tal. Importen
ökade nästan lika mycket, så det samlade bidraget från
nettoexporten var väsentligt mindre. Som redan antytts
ovan gick även investeringarna starkt under det senast året
och betydde nästa lika mycket som exporten för tillväxten.
Hushållskonsumtionen hade en mer normal ökningstakt
medan den offentliga konsumtionen inte växte alls.
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Försörjningsbalansen
Procentuella volymförändringar från föregående år
2017
år
kv 1
kv 2
kv 3
BNP1)
Hushållens kons
Offentlig konsumtion
Fast bruttoinvestering
Lagerinvesteringar2)
Export
Import

2,3
2,2
0,4
5,9
0,1
3,6
4,8

1,9
2,5
2,5
6,8
0,4
3,9
5,4

2,6
2,0
–2,0
3,2
–0,3
3,5
3,6

2,7
2,2
0,8
8,4
–0,1
3,1
5,3

kv 4

2018
kv 1

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

3,3
2,2
0,0
6,8
0,0
4,2
4,0

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

Tillväxten under de senast fyra kvartalen skedde framför
allt inom tillverkningsindustrin, byggindustrin, informations- och kommunikationsverksamhet samt konsultverksamhet. Inom tillverkningsindustrin var det främst
fordonsindustrin och delar av maskinindustrin som bidrog.
Fortsatt gott stämningsläge i svensk ekonomi
Konjunkturinstitutets (KI) månatliga konjunkturbarometer
backar något i maj men KI menar ändå att majsiffran, trots
nedgången, pekar på ”ett klart ljusare stämningsläge än
normalt i ekonomin”. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin, detaljhandeln och tjänstesektorn rörde sig
inte mycket medan den föll 8 enheter för bygg och anläggning. De senast månaderna har indikatorn för bygg och
anläggning varierat ovanligt mycket med en nästan lika
stor uppgång förra månaden. I förhållande till det historiska
genomsnittet ligger den alltjämt några enheter högre.
Konfidensindikator
Säsongrensade värden, historiskt genomsnitt=100
130
Tillverkningsindustri
120
Bygg

första kvartalet 2018, säsongsrensat och jämfört med kvartalet innan. Bland fyra största ekonomierna har Frankrike
därefter reviderat ned från +0,3 till +0,2 medan Tyskland,
Italien och Storbritannien bekräftat sina preliminära siffror
på +0,3, +0,3 respektive +0,1 procent. I USA var tillväxten
på +0,5 procent första kvartalet. Över de senaste fyra kvartalen var tillväxten omkring 2,5 procent inom EU och EMU
medan USA:s BNP steg med 2,8 procent. Bland de större
ekonomierna inom EU är det främst Storbritannien och
Italien som haft en lägre tillväxt det senast året. Sveriges
tillväxt det första kvartalet är alltså förhållandevis stark ur
ett europaperspektiv.
EU-kommissionens konjunkturbarometer (ESI) för maj
tyder på ett fortsatt gott stämningsläge i den europiska ekonomin. Nivån har legat ungefär oförändrat sedan februari
då ESI föll något från den mycket hög nivån under perioden
oktober till januari. Bortsett från dessa fyra månader så får
man backa till 2007 för att hitta noteringar på samma nivå.

NÄRINGSLIV
Efter att ha stigit två månader i rad var produktionen
inom näringslivet oförändrad i mars jämfört med februari.
Tjänstebranscherna hade en fortsatt positiv utveckling men
industrin gick ännu starkare då produktionen vände uppåt
efter en nedgång i februari. Den negativa trenden inom
byggbranschen som inleddes under andra halvåret 2017
fortsatte vilket innebär att aktivitetsnivån i mars ligger på
ungefär samma nivå som under den senare delen av 2016.
Industrins orderingång försämrades dock i mars och för
hela första kvartalet noteras också en nedgång jämfört med
fjärde kvartalet 2017. Det är framför allt på exportmarknaden som orderingången försvagats under inledningen
av året. Jämfört med motsvarande tidsperioder 2017 så är
mars något svagare medan första kvartalet som helhet har
haft en något större orderingång än förra året.

110

Produktion i näringslivet
Senaste uppgift: mars 2018
Källa: SCB:s produktionsvärdeindex
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Källa: Konjunkturinstitutet

Även Business Swedens Exportchefsindex, EMI, tyder
på att exporten fortsatt bidrar till en god tillväxt. För andra
kvartalet noterades den högsta EMI-nivån sedan mitten av
2010. Det var framför allt exportchefernas nulägesbedömning som ökade medan framtidsbedömningarna ökade
mer måttligt. I rapporten skriver Business Sweden ”att
svensk export går starkt och att exportutsikterna på tre
månaders sikt är goda”.
Sveriges ekonomi växte snabbare än EU:s
Inom EU liksom inom euro-området var den samlade
tillväxten enlig preliminära BNP-siffror 0,4 procent det
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Näringslivets produktion var oförändrad i mars
Produktionen i näringslivet var oförändrad i säsongrensade tal under mars jämfört med februari. Resultaten för
de olika delsektorerna var blandade där industrisektorn
gick starkast framåt medan tjänstesektorn noterade en
svag uppgång i produktionstakten. Produktionen inom
byggsektorn backade något även denna månad. Trenden
är dock fortsatt positiv för det totala näringslivet.
Den positiva trenden vilar på uppgångarna inom
tjänste- och industrisektorn, medan trenden för byggindustrin har varit negativ sedan mitten av föregående år.
Industrisektorn ökade mest, 1,2 procent i säsongrensade
tal jämfört med februari. Tjänstesektorn ökade med 0,3

3

SCB-Indikatorer maj 2018
procent, medan produktionen inom byggsektorn minskade
med 0,8 procent, säsongrensat.
Produktion i näringslivet (PVI)
Säsongrensade månadsvärden. Index 2015=100
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Elektronikindustrin är en delbransch vars utveckling
varierar kraftigt över tid. Trots den starka månadsutvecklingen var årsutvecklingen svagare, endast en uppgång med
1,5 procent i kalenderkorrigerade tal. För första kvartalet
2018 jämfört samma kvartal föregående år noteras en
minskning på 6,2 procent.
Produktion inom industrin (PVI)
Säsongrensade månadsvärden. Index 2015=100
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Anm. 2013–2014 modellskattad utifrån tidigare index.

Produktionen ökade inom näringslivet med 3,7 procent
i årstakt jämfört med mars 2017 i kalenderkorrigerade
siffror. Under det första kvartalet 2018 har produktionen
inom näringslivet ökat med 4,0 procent jämfört med det
första kvartalet i fjol.
Produktion i näringslivet
Förändring i procent
mar 18/
feb 181)

jan–mar 18/
okt–dec 171)

1,2
–0,8
0,3
0,0

1,9
–2,5
2,1
0,7

Industri
Bygg
Tjänster
Näringslivet totalt

mar 18/ jan–mar 18/
mar 172) jan–mar 172)

7,3
–3,4
4,8
3,7

6,8
–0,9
4,4
4,0

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Industrisektorn ökade jämfört med februari
Produktionen inom industrisektorn utvecklades positivt
under första kvartalets sista månad och steg med 1,2
procent i säsongrensade tal. Det innebar en återhämtning efter förra månadens tapp i produktionstakten. Den
delbransch av de med störst vikt som utvecklades starkast
var elektronikindustrin där produktionen steg med 8,2
procent i säsongrensade tal, jämfört med februari. Det är
en stark uppgång efter flera månader med mer blygsamma
förändringar både uppåt och nedåt.
Produktion inom industrin
Förändring i procent
mar 18/ jan–mar 18/ mar 18/ jan–mar 18/
feb 181) okt–dec 171) mar 172) jan–mar 172)

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

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

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

4,8
–1,4
10,8
1,4
1,5
6,7
1,5
9,7
23,9
7,3

3,8
0,6
13,8
–1,1
2,0
8,8
–6,2
13,4
22,6
6,8

90
80
70

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Anm. 2013–2014 modellskattad utifrån tidigare index.

Den delbransch som steg mest jämfört med mars 2017
var motorfordonsindustrin som fortsätter sin starka trend
med en ökning på 23,9 procent, kalenderkorrigerat. Även
den grafiska industrin visade en stark uppgång med 10,8
procent, men det är en betydligt mindre bransch. Den
säsongrensade månadsutvecklingen i dessa delbranscher
var dock svagare, motorfordonsindustrin ökade med 5,2
procent medan den grafiska industrin backade något
jämfört med föregående månad. Under årets första kvartal
har motorfordonsindustrin, den grafiska industrin samt
maskinindustrin haft den starkaste utvecklingen jämfört
med samma kvartal föregående år, men även industrisektorn som helhet har gått framåt med 6,8 procent i
kalenderkorrigerade siffror.
Handelsbranscherna går framåt
Produktionen inom tjänstesektorn ökade under mars.
Jämfört med februari var det en ökning med 0,3 procent
i säsongrensade tal. Överlag i sektorn är det små rörelser
men några av de större branscherna sticker ut. Handelsbranscherna motor-, parti- och detaljhandel är de som
går starkast bland branscherna med störst vikt. Tjänsteproduktionen inom detaljhandeln ökade mest och steg
med 1,8 procent i säsongrensade tal jämfört med februari.
Även hotell och restaurangbranschen hade en positiv
utveckling och steg med 1,7 procent, säsongrensat. De
stora branscherna information och kommunikation samt
företagstjänster backade på månadsbasis med 2,0 respektive 2,1 procent och drog därmed ner utvecklingstalen för
tjänstesektorn som helhet.
Utvecklingen under det första kvartalet var positiv i alla
branscherna med störst vikt utom fastighetsverksamhet,
som backade med 4,6 procent i kalenderkorrigerade tal,
jämfört med första kvartalet i fjol. Handelsbranscherna

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat
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partihandel samt motorhandel har båda gått starkt framåt
i år, likaså information och kommunikation.
Produktion inom tjänstesektorn (PVI)
Säsongrensade månadsvärden. Index 2015=100

Detaljhandel

105
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Tjänsteproduktion
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Senaste uppgift: mars 2018
Källa: SCB:s orderingång och omsättningsstatistik
Linn Hedman

115
110

Industrins orderingång

2018

Anm. 2013–2014 modellskattad utifrån tidigare index.

Likt utvecklingen under första kvartalet var årsutvecklingen positiv för alla de stora publicerade branscherna
utom fastighetsverksamhet. Partihandel och motorhandel
var de enskilda branscherna som gått starkast och tjänstesektorn som helhet ökade produktionen med 4,8 procent
i kalenderkorrigerade tal.
Produktion inom tjänstesektorn

Industrins orderingång minskade i mars
Industrins totala orderingång minskade med 1,7 procent
i mars jämfört med februari, i säsongrensade tal. Det var
tredje månaden av de fyra senaste med en nedgång. Det
betyder att trenden som var positiv fram till slutet av fjolåret
nu pekar svagt nedåt. Utvecklingen var negativ både på
hemma- och exportmarknaden i mars. Jämfört med februari
minskade hemmamarknaden med 0,3 procent och exportmarknaden med 1,4 procent, båda i säsongrensade tal.
På årsbasis minskade den totala orderingången med
1,9 procent i jämförelse med mars 2017, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade
med 3,5 procent och från kund i utlandet minskade den
med 0,7 procent.
Industrins orderingång
Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
glidande medelvärde. Index 2015=100, fasta priser
120
Export
Totalt

110

Förändring i procent
mar 18/ jan–mar 18/ mar 18/ jan–mar 18/
feb 181) okt–dec 171) mar 172) jan–mar 172)

Motorhandel
Partihandel
Detaljhandel
Transp. o magasinering
Hotell o restaurang
Informat. o kommunikat.
Fastighetsverksamhet
Företagstjänster
Tjänstebranscher totalt

1,3
1,7
1,8
0,3
1,7
–2,0
0,3
–2,1
0,3

7,5
4,3
–0,4
1,2
1,7
3,7
–3,5
2,5
2,1

9,1
11,2
3,3
3,5
3,4
7,2
–2,5
4,3
4,8

8,8
11,8
2,2
3,8
2,3
9,2
–4,6
6,0
4,4

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Byggproduktionen mattas av
Produktionsvolymen inom byggsektorn minskade under
mars med 0,8 procent i säsongrensade tal jämfört med
februari. Även den kalenderkorrigerade utvecklingen under
årets första kvartal var negativ, liksom årsutvecklingen,
bägge jämfört med motsvarande period föregående år.
Avmattningen fortsätter med andra ord efter den tidigare kraftiga uppgången. Framförallt från början av 2015
till mitten av 2017 var utvecklingen mycket stark. Sedan
toppnoteringen i juli i fjol har byggproduktionen minskat
med drygt 9 procent.

100
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80
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Ökning jämfört med första kvartalet i fjol
Trots dämpningen den senaste tiden var orderingången
under årets första kvartal sammanlagt 2,0 procent högre
än motsvarande period föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 1,7 procent och
exportmarknaden ökade med 2,1 procent.
Den delbransch som har uppvisat starkast utveckling
jämfört med första kvartalet i fjol är grafisk industri med
en ökning på 14,0 procent. Detta är dock en relativt liten
bransch och påverkar därmed inte den totala utvecklingen
i någon större utsträckning. Bland de större delbranscherna
uppvisar stål- och metallverk en ökning på 9,6 procent
under årets första kvartal jämfört med samma period 2017.
Elektronikindustrin gick svagt i mars
På månadsbasis visade en majoritet av industrins delbranscher negativ utveckling i säsongrensade tal. Störst
minskning uppvisades av annan transportmedelsindustri
som minskade med hela 37,6 procent jämfört med februari,
i säsongrensade tal. Denna bransch kännetecknas dock av
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stora svängningar i orderinflödet och har dessutom relativt
låg vikt inom den totala industrin. En större bransch som
uppvisade negativ utveckling var elektronikvaruindustrin.
Där minskade orderingången med 9,7 procent jämfört
med februari.

BYGGMARKNAD

Orderingång och omsättning
Förändring i procent
mar 18/
feb 181)

mar 18/
mar 172)

jan–mar 18/
jan–mar 172)

Orderingång
Hemmamarknad
Exportmarknad
Totalt

0
–1
–2

–4
–1
–2

2
2
2

Omsättning
Hemmamarknad
Exportmarknad
Totalt

1
1
1

6
4
5

6
5
6

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Motorfordonsindustrin starkast utveckling
Starkast månadsutveckling fanns inom motorfordonsindustrin som ökade med 9,4 procent jämfört med februari,
i säsongrensade tal. Detta är också den delbransch som
har störst vikt, vilket gör att den bidrar i stor utsträckning
till den totala utvecklingen. Den positiva utvecklingen
återfanns både på hemma- och exportmarknaden för
motorfordonsindustrin.

Dämpade förväntningar på tre månaders sikt
Enligt Konjunkturbarometern rapporterar företagen inom
bygg- och anläggningsverksamhet om såväl växande orderstockar som ökat byggande de senaste månaderna.
Omdömena om orderstockarnas nuvarande storlek är
fortsatt starkare än normalt.
Anbudspriserna uppges sammantaget ha minskat något
de senaste månaderna, men det är främst företagen inom
anläggningsverksamhet som redovisar prissänkningar.
Husbyggarna rapporterar om i stort sett oförändrade priser.
Antalet anställda har fortsatt att öka och nu är det något
färre företag än tidigare månader som upplever att arbetskraftsbrist är det främsta hindret för ett ökat byggande.
Byggföretagens förväntningar på de närmaste månadernas byggande har justerats ner och pekar nu på i stort
sett oförändrat byggande. Även förväntningarna på hur
orderstockar och sysselsättning kommer att utvecklas är nu
något mer dämpade än normalt och andelen företag som
aviserar prissänkningar framöver har ökat ytterligare något.

Byggkostnader

Industrins kapacitetsutnyttjande

Senaste uppgift: april 2018
Källa: SCB:s faktorprisindex för flerbostadshus

Senaste uppgift: första kvartalet 2018
Källa: SCB:s kapacitetsutnyttjandestatistik

Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin
Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,4 procentenheter under det första kvartalet 2018 jämfört med
det fjärde kvartalet 2017, i säsongrensade tal.
Industrins kapacitetsutnyttjande
Säsongrensade kvartalsvärden
100

På årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 0,4 procentenheter jämfört med det första kvartalet 2017 och
redovisade en utnyttjandegrad på 90,6 procent, i kalenderkorrigerade tal.

procent

Stål- och
metallverk
95

Faktorprisindex steg i april
Faktorprisindex ökade med 0,8 procent mellan mars och
april 2018. Under motsvarande period ett år tidigare steg
faktorprisindex med 0,6 procent. Entreprenörens kostnader,
som har en vikt på drygt 82 procent av faktorprisindex,
gick upp med 0,8 procent mellan mars och april 2018.
Byggmaterialkostnaderna ökade med 0,8 procent. Inom
byggmaterialgruppen ökade kostnaderna för armeringsstål
mest. Även kostnaderna för snickerier, övrigt byggmaterial,
järn och stål, elmateriel, betongvaror, trävaror, vitvaror och
golvmaterial höjdes mellan mars och april. Kostnaderna
för VVS-material och målning var oförändrade.
Faktorprisindex för flerbostadshus
Förändring i procent
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Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin
innebar att utnyttjandegraden sjönk till 90,6 procent, i
säsongrensade tal.
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Entreprenadkostnader
Byggmaterial
Löner
Maskiner
Transporter, drivmedel, elkraft
Omkostnader
Byggherrekostnader

0,8
0,8
0,1
0,0
2,0
1,5
1,2

3,0
3,7
1,6
2,9
4,6
3,1
1,8

Total byggkostnad

0,8

2,8
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Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och
elkraft höjdes sammantaget med 2,0 procent, därav steg
kostnaderna för dieselolja med 4,6 procent. Entreprenörens övriga omkostnader och lönekostnader ökade medan
maskinkostnader var oförändrade. Byggherrekostnaderna
steg med 1,2 procent mellan mars och april 2018.
Byggkostnaden ökade med 2,8 procent på årsbasis
Faktorprisindex ökade med 2,8 procent mellan april 2017
och april 2018. Entreprenörens kostnader höjdes med 3,0
procent, vilket drog upp totalindex med 2,5 procentenheter. Transporter, drivmedel och elkraft ökade mest, 4,6
procent, bland entreprenörens kostnader. Kostnaderna
steg även inom grupperna byggmaterial, omkostnader,
maskiner och löner.
Byggmaterialkostnaderna steg med 3,7 procent. De
största ökningarna i byggmaterialgruppen hade armeringsstål samt järn och stål som höjdes med 15,8 procent
respektive 8,7 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper höjdes också, om än i mindre omfattning. Byggherrekostnaderna gick upp med 1,8 procent
på årsbasis.

HANDEL OCH KONSUMTION
Första kvartalet ökade hushållens konsumtion lite snabbare än kvartalen innan enligt Nationalräkenskaperna.
Utgifterna ökade med 0,9 procent, säsongrensat och jämfört
med fjärde kvartalet. Högre boendekostnader, som bl.a.
orsakades av ovanligt kallt väder, gav det största bidraget
till konsumtionsökningen.
Detaljhandeln har efter en relativt svag inledning på året
tagit bättre fart i mars och april. I april steg försäljningen
med 0,6 procent i säsongrensade termer. Det var enbart
sällanköpshandeln som bidrog till tillväxten medan dagligvaruhandeln, som till största delen består av livsmedel,
backade efter en kraftig ökning i mars. Försäljningen steg
för de flesta delbranscher inom sällanköpshandeln, men
störst uppgång stod sport- och fritidshandeln för.
Nyregistreringen av personbilar var i säsongrensade tal
0,8 procent lägre i april än månaden innan. Uppgången
följer dock efter ökningar i februari och mars och den
långsiktiga trenden är fortsatt positiv.

Detaljhandel

0,5 procent högre mellan februari och april än den var
tremånadersperioden innan, det vill säga mellan november
och januari.
Total försäljningsvolym inom detaljhandeln
Säsongrensade månadsdata. Index 2015=100
130
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Försäljningsvolymen inom dagligvaruhandeln ökar
långsamt, betydligt långsammare än inom sällanköpshandeln. Efter en kraftig ökning i mars, då påsken sannolikt
gav extra skjuts åt livsmedelsförsäljningen, backade dagligvaruhandeln med 1,3 procent i april. Sällanköpshandeln
växer inte längre lika snabbt som den gjorde tidigare under
2010-talet, framför allt var tillväxten hög mellan 2013 och
2016, men kurvan är fortfarande klart uppåtgående. I april
ökade försäljningen med 1,0 procent jämfört med i mars.
Stor ökning för sporthandeln i årstakt
Den totala försäljningsvolymen inom detaljhandeln steg
i april med 3,6 procent jämfört med motsvarande månad
förra året, kalenderkorrigerat och mätt i fasta priser. Sällanköpshandeln ökade relativt kraftigt, med 4,8 procent,
medan dagligvaruhandelns ökning var mer beskedlig och
landade på 1,1 procent. I begreppet dagligvaruhandeln
ingår förutom livsmedelshandeln även Systembolagets
försäljning, och det var den som stod för den största delen
av ökningen.
Försäljningsvolym inom detaljhandeln
Säsongrensade månadsdata. Index 2015=100
120
Sällanköpsvaruhandel
110

100

Senaste uppgift: april 2018
Källa: SCB:s detaljhandelsindex

Detaljhandeln ökade i april
Försäljningen i detaljhandeln ökade med 0,6 procent i
april, säsongrensat och jämfört med månaden innan.
2018 inleddes ganska svagt, men under mars och april
har försäljningen tagit bättre fart. Det illustreras också i
tremånadersjämförelsen som visar att försäljningen var

2016
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Sett till de olika branscherna inom sällanköpshandeln
visade de allra flesta uppgångar i april. Det var endast
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möbelhandeln som minskade sin försäljning jämfört med
motsvarande månad förra året. Den volymmässigt största
branschen, klädhandeln, har haft en relativt svag utveckling på sistone, men ökade försäljningen med 8 procent
i april. Skohandeln, som haft det tufft i flera år, ökade
också försäljningen hyggligt. Allra störst ökning visade
dock sport- och fritidshandeln, vars försäljning var hela 15
procent högre än i april förra året. Andra branscher som
visade goda tillväxttal var bland annat leksakshandeln,
handeln med heminredning och järn- och bygghandeln.
Detaljhandel

månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Under
årets första kvartal ökade hushållens totala konsumtion
med 2,2 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol, i
kalenderkorrigerade tal. Priserna, enligt konsumtionsdeflatorn, ökade med 1,5 procent i mars jämfört med mars 2017.
Hushållens konsumtionsindikator
Säsongrensade månadsdata
120

index 2010=100

115

Försäljningsvolym inom detaljhandeln. Kalenderkorrigerad volymförändring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
		

apr
2018

jan–apr
2018

110

Dagligvaruhandel
1,1
0,5
105
därav:		
Detaljhandel, mest livsmedel
0,3
0,2
Specialiserad detaljhandel med
livsmedel, drycker o tobak
1,4
2,5
100
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Sällanköpsvaruhandel
4,8
2,4
därav:		
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning ökade
Klädhandel
7,9
–1,5
Den grupp som bidrog mest till den totala utvecklingen
Skohandel
4,9
–6,4
var bostad, elektricitet, gas och uppvärmning som ökade
Möbelhandel
–2,2
3,8
med 4,6 procent i fasta priser jämfört med mars i fjol. Detta
Elektronikhandel
8,0
7,7
är den grupp som har högst vikt, vilket är anledningen
Järn- och bygghandel
7,1
1,4
Bokhandel
6,0
0,1
till att den bidrar mest till totalen trots att andra grupper
Guldsmedshandel
3,8
–2,9
uppvisar större procentuella förändringar. I denna grupp
Sport- o fritidshandel
15,5
6,0
återfinns bland annat elanvändning, leveranser av flytande
Leksakshandel
8,3
1,5
bränsle och fjärrvärme.
Postorderhandel
–10,9
0,6
Totalt detaljhandel

3,6

1,7

Högre försäljning hittills i år
Hittills i år har försäljningen i detaljhandeln varit 1,7 procent högre än motsvarande månader ifjol. Ökningen inom
dagligvaruhandeln har varit blygsam, 0,5 procent, medan
sällanköpshandeln stigit med 2,5 procent. Elektronikhandeln, sport- och fritidshandeln samt optikerna är de tre
branscher som ökat försäljningen mest. Det har gått tyngre
för handeln med kläder och skor samt guldsmedshandeln
som minskat sin försäljning jämfört med motsvarande
period förra året.

Hushållens konsumtion
Senaste uppgift: mars 2018
Källa: Hushållens konsumtionsindikator
Sara Kebrit

Ökad hushållskonsumtion i mars
Hushållens konsumtion ökade med 0,5 procent mellan
februari och mars i säsongrensade tal. Under årets första
kvartal, januari–mars, ökade konsumtionen med 0,8 procent, i säsongrensade tal och jämfört med fjärde kvartalet
föregående år, oktober–december. Hushållskonsumtionen
ökade med 3,3 procent i mars jämfört med motsvarande
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Hushållskonsumtion
Hushållens konsumtionsutgifter. Kalenderkorrigerad volymförändring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
		
Detaljhandel, mest livsmedel
Beklädnadshandel
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
Möbler, inredning m.m.
Transporter och detaljhandel med och
service av motorfordon
Post- och telekommunikation
Rekreation och kultur
Hotell och restaurang
Övriga varor och tjänster
Hushållens konsumtionsutgifter
(exklusive utlandsposter)

mar
2018

jan–mar
2018

2,4
–5,6
4,1
5,5

0,7
–7,5
3,0
2,6

2,7
–1,9
2,8
6,0
8,5

2,9
0,1
2,8
3,2
8,0

3,3

2,2

En annan grupp med hög vikt är detaljhandel med brett
sortiment där livsmedelshandeln utgör den största posten.
I mars uppvisade detaljhandeln en ökning med 0,7 procent
jämfört med mars 2018, 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 mars var det alltså gruppen bostad, elektricitet, gas och uppvärmning som bidrog mest till den
totala utvecklingen.
Statistiska centralbyrån
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Fortsatt nedgång för beklädnadshandeln
Gruppen övriga varor och tjänster uppvisade den största
procentuella ökningen, 8,5 procent jämfört med mars 2017
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 5,6 procent jämfört med mars 2017 i
kalenderkorrigerade tal. Det ska påpekas att även denna
grupp har relativt låg vikt och lämnar som regel inte betydande bidrag till totalen.

Personbilar och lastbilar

Även lastbilsregistreringen sjönk
Nyregistreringen av lastbilar minskade med 3,4 procent i
april, säsongrensat och jämfört med månaden innan. Det
kommer dock efter en kraftig uppgång i mars som i sin tur
följde på fyra månader av nedgång dessförinnan. Trenden
pekar i stor sett sidledes för närvarande.
Nyregistrerade lastbilar
Säsongrensade månadsdata
6,5

Senaste uppgift: april 2018
Källa: Trafikanalys och SCB:s fordonsstatistik

tusental per månad

6,0

Svag nedgång för personbilarna i april
Efter uppgångar i februari och mars sjönk personbilsregistreringen svagt i april. Jämfört med månaden innan minskade antalet nyregistrerade personbilar med 0,8 procent,
säsongrensat. Fortfarande är dock den långsiktiga trenden
uppåtgående och bilregistreringen ligger på historiskt
höga nivåer.
Nyregistrerade personbilar

5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
0

Säsongrensade månadsdata
35

lika mycket. Andelen dieseldrivna, som var drygt 60 procent av den totala bilregistreringen under samma period
i fjol, står nu endast för drygt 40 procent, vilket är mindre
än andelen bensindrivna. Olika hybrider har också ökat
markant, där är andelen drygt 10 procent.
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar
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Trots den starka marssiffran sjönk lastbilsregistreringen
med 4,2 procent under den senaste tremånadersperioden.
Hittills i år har 20 854 lastbilar registrerats. Det innebär
en ökning med 2,0 procent jämfört med motsvarande
period i fjol.
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Företagens lager
Senaste uppgift: första kvartalet 2018
Källa: SCB:s lagerstatistik
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

Under den senaste tremånadersperioden, februari–april,
steg personbilsregistreringen med 2,8 procent, säsongrensat
och jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.
Den svaga utvecklingen i januari bidrar till att jämförelseperioden är förhållandevis svag.
I faktiska tal registrerades 35 601 personbilar i april. Det
var en ökning med hela 11,8 procent jämfört med april i
fjol. En stor del av ökningen kommer dock av kalendereffekten. I år var det två registreringsdagar fler än i fjol till
följd av att påsken 2018 till stor del låg i mars medan den
låg helt i april 2017.
Hittills i år har 125 188 personbilar nyregistrerats, en
ökning med 1,1 procent jämfört med motsvarande period
i fjol. Antalet bensindrivna bilar har ökat med drygt 20
procent medan de dieseldrivna har minskat med nästan

Statistiska centralbyrån

Företagens lager ökade första kvartalet 2018
Svenska företags lager ökade med 18 miljarder kronor i
fasta priser under första kvartalet. Ökningen motsvarar en
uppgång med 3,6 procent i volym.
Varuhandelns lager ökade med 9,8 miljarder kronor
under första kvartalet, vilket motsvarar en uppgång på
3,7 procent i volym. Industrins totala lager ökade med 8,2
miljarder kronor under första kvartalet, vilket motsvarar
en uppgång med 3,5 procent i volym.
Industrins lager ökade
Lager av färdiga varor och produkter i arbete ökade med
9,1 miljarder kronor, medan lager av insatsprodukter i den
totala industrin minskade med 0,9 miljarder kronor. Det
innebar att industrins totala lager ökade med 8,2 miljarder
under första kvartalet.
Inom tillverkningsindustrin var utvecklingen av totala
lager positivt för en majoritet av delbranscherna. Övrig
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maskinindustri var den delbransch där lagren ökade mest,
med 2,7 miljarder kronor. Störst minskning hade industrin
för petroleumprodukter med en nedgång på 1,5 miljarder
kronor.
Lagerförändringar
Första kvartalet 2018 jämfört med fjärde kvartalet 2017
		

Miljoner kr
(2010 års priser)

Volymförändring
i procent

8 184
42
–161
–1 469
–529
1 016
2 737
2 695

3,5
0,3
–1,3
–9,4
–2,2
5,0
7,9
11,6

9 813
3 815
6 929
–932

3,7
6,8
5,6
–1,1

17 997

3,6

Industri (B+C)
Trävaruindustri
Massa och papper
Petroleumprodukter
Stål- och metallverk
Metallvaruindustri
Maskinindustri
Motorfordonsindustri
Parti- och detaljhandel (G)
Motorhandel
Partihandel
Detaljhandel
Totalt (B+C+G)

Varuhandelns lager ökade
Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 9,8 miljarder kronor under första kvartalet. Störst uppgång hade
partihandeln där lagren ökade med 6,9 miljarder kronor.
Inom motorhandeln ökade lagren med 3,8 miljarder kronor och inom detaljhandeln minskade lagren med 0,9
miljarder kronor.

UTRIKESHANDEL
Betydande handelsunderskott i april
Nationalräkenskaperna för första kvartalet visade en nedgång för den sammanlagda exporten av varor och tjänster
och en uppgång för importen jämfört med fjärde kvartalet
i fjol. Varuexporten ökade svagt under kvartalet samtidigt
som tjänsteexporten minskade markant. Varuimporten
fortsatte att öka starkt under första kvartalet samtidigt som
tjänsteimporten fortsatte att minska för andra kvartalet i rad.
Siffror från utrikeshandeln med varor vittnar om att
importen i april växte snabbare än exporten då ett handelsunderskott på 6,5 miljarder redovisades. Det var det största
underskottet sedan augusti i fjol. Varuimporten har även
överstigit varuexporten under årets första fyra månader.
Trots de dystra siffrorna ger Exportchefsindex för andra
kvartalet en ljus bild av nuvarande läge. Indexet ligger
på den högsta nivån sedan mitten av 2010. Framförallt
nulägesbedömningen stärktes men även prognosen förbättrades något. Företagens bedömning av lönsamheten i
exportförsäljningen förbättrades kraftigt vilket sammanfaller med en svag svensk krona.
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Varuexport, varuområden
		Värde mkr		 Andel Förändr
Varuområde
2018		2017
% 18/17
jan–mar		jan–mar		
%
Skogsvaror
- Trävaror
- Papper
Mineralvaror
- Järnmalm
- Järn och stål
Kemivaror
- Läkemedel
Energivaror
Verkstadsvaror
- Maskiner
- Elektrovaror
- Vägfordon
Övriga varor
- Livsmedel
Totalt

35 475
7 700
20 485
36 274
4 708
16 534
46 107
21 309
24 572
159 227
52 624
33 752
54 383
43 871
21 142
345 526

33 458 10,3
7 275
2,2
19 616
5,9
33 314 10,5
4 691
1,4
14 825
4,8
44 198 13,3
19 375
6,2
23 322
7,1
144 350 46,1
47 852 15,2
32 778
9,8
45 554 15,7
44 071 12,7
20 276
6,1
322 712 100,0

6
6
4
9
0
12
4
10
5
10
10
3
19
0
4
7

Varuimport, varuområden
		Värde mkr		 Andel Förändr
Varuområde
2018		2017
% 18/17
jan–mar		jan–mar		
%
Skogsvaror
Mineralvaror
- Järn och stål
Kemivaror
- Läkemedel
Energivaror
- Råolja
- Oljeprodukter
Verkstadsvaror
- Maskiner
- Elektrovaror
- Vägfordon
- Instrument, optiska varor
Övriga varor
- Livsmedel
Totalt

10 196
28 796
14 417
42 544
9 839
37 633
19 354
14 452
154 620
36 667
51 629
43 432
8 397
75 558
36 588
349 346

9 162
2,9
25 371
8,2
11 414
4,1
39 307 12,2
9 554
2,8
33 787 10,8
17 287
5,5
13 699
4,1
141 149 44,3
33 235 10,5
46 472 14,8
40 555 12,4
8 014
2,4
74 695 21,6
35 494 10,5
323 471 100,0

11
13
26
8
3
11
12
5
10
10
11
7
5
1
3
8

Handelsnetto
Senaste uppgift: april 2018
Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik

Handelsnettot –6,5 miljarder kronor i april
Utrikeshandeln med varor gav ett underskott på 6,5 miljarder kronor under april 2018 enligt preliminära beräkningar.
För april 2017 var det ett underskott på 3,0 miljarder kronor.
Varuexportens värde under april uppgick till 115,9
miljarder kronor och varuimporten till 122,4 miljarder.
Varuexporten har därmed ökat i värde med 16 procent,
medan varuimporten har ökat i värde med 19 procent
jämfört med april 2017. Varuhandeln med länder utanför
EU gav ett överskott på 12,3 miljarder kronor medan EUhandeln gav ett underskott på 18,8 miljarder.

Statistiska centralbyrån
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enligt KPIF låg på 2,0 procent. KPIF steg med 0,4 procent
från mars till april. Inflationstakten enligt måttet KPI var
1,7 procent i april (1,9 procent i mars).

Export och import av varor samt handelsnetto
Säsongrensade månadsvärden i löpande priser. Trend.
Miljarder kronor
140

mdr kr

120

Stigande elpriser gav fortsatt stort bidrag
Inflationstakten enligt konsumentprisindex (KPI), det vill
säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna,
var 1,7 procent i april 2018. Det var en nedgång från mars
då den låg på 1,9 procent.
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Antalet vardagar i april 2018 var två mer jämfört med
april 2017. Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett underskott på 3,2 miljarder kronor för april, och ett
underskott på 2,3 miljarder kronor för mars För februari var
motsvarande värde ett underskott på 1,4 miljarder kronor.
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Sveriges handelsnetto
Ackumulerade månadsvärden från årets början.
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Hittills under året har värdet för varuexporten ökat med
9 procent, medan varuimporten har ökat med 11 procent
jämfört med motsvarande period för ett år sedan. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 461,5 miljarder
kronor och varuimportvärdet till 471,6 miljarder. Handelsnettot för januari–april 2018 gav därmed ett underskott på
10,1 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år
sedan noterades ett underskott på 3,8 miljarder kronor.

PRISER
Konsumentpriser
Senaste uppgift: april 2018
Källa: SCB:s konsumentprisindex

Inflationstakten sjönk svagt i april
Inflationstakten enligt KPIF var 1,9 procent i april 2018. Det
var en liten nedgång jämfört med mars då inflationstakten
Statistiska centralbyrån

2014

Högre boendekostnader (3,4 procent) bidrog med 0,8
procentenheter till inflationstakten i april, därav bidrog
högre elpriser (10,5 procent) och kostnader för nyttjande
av bostaden för egnahem (2,7 procent) med 0,4 respektive 0,2 procentenheter. Prisökningar på livsmedel (2,6
procent) bidrog med 0,3 procentenheter. Prisökningar på
drift av fordon (2,9 procent), restauranger (3,4 procent),
rekreation och kultur (1,4 procent) och diverse varor och
tjänster (2,2 procent) påverkade inflationen uppåt med
0,2 procentenheter vardera. Ingen enskild grupp av varor
eller tjänster påverkade märkbart inflationstakten nedåt.
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Prisuppgång på böcker i april
KPI steg med 0,4 procent från mars till april 2018. Under
motsvarande period 2017 steg KPI med 0,6 procent. Till
månadsförändringen bidrog högre priser på rekreation
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Norsk gränshandel i Sverige större än någonsin
Norrmännen handlar allt mer i Sverige, framför allt mat och
alkohol. På sex år har norrmännens konsumtion i Sverige
ökat med 29 procent. År 2017 uppgick den till 19,5 miljarder
svenska kronor.
Sveriges tjänstehandel har under de senaste åren haft en
snabb tillväxt. På tio år har den svenska exporten av tjänster
ökat med 74 procent medan importen till Sverige har ökat
med 68 procent. Detta kan jämföras med exporten och
importen av varor som under samma period ökade med
16 respektive 28 procent. Tjänsterna, såväl exporten som
importen, står idag för cirka 31 procent av den svenska
utrikeshandeln. För tio år sedan var tjänsternas andel av
exporten 23 procent medan motsvarande andel för importen var 25 procent.
Ett av tjänsteslagen som har bidragit till tjänstehandelns
snabba tillväxt är resor. På tio år har Sveriges export av resor,
det vill säga utländsk konsumtion på resa i Sverige, ökat
med 75 procent medan importen, svensk konsumtion på
resa i utlandet, har ökat med 83 procent.
Denna artikel fokuserar på den del av tjänsteslaget resor
som belyser köp av konsumtionsvaror på plats och baseras
på kontokortsdata. Vidare avgränsas artikeln geografiskt
till Sverige och de angränsande länder vars handel med
Sverige är som störst. Konsumtion med angränsande länder
kallas ofta gränshandel och syftar vanligen på handel där
privatpersoner åker över gränsen för att dra nytta av de
lägre priserna i grannlandet.
Den största gränshandeln i Sverige är till Norge
Den norska gränshandeln i Sverige växer stadigt. Inget annat grannland är i närheten av de summorna som
norrmännen handlar för. Den handel som besökare från
Danmark och Finland står för är bara cirka en tiondel av
norrmännens.

Sveriges gränshandel 2017
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Sedan år 2011 har norrmännens konsumtion i Sverige ökat
med närmare 4,5 miljarder svenska kronor och uppgick
år 2017 till 19,5 miljarder. Det motsvarar en ökning med
29 procent under denna period. Samtidigt har svenskars
konsumtion i Norge ökat med knappt 200 miljoner svenska
kronor och uppgick år 2017 till drygt 1 miljard; en ökning
med 20 procent under samma period.
Gränshandel mellan Sverige och Norge
Miljarder SEK
25
Norsk konsumtion i Sverige
20

15

10

5
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Faktaruta

Resor räknas som tjänstehandel och omfattar all
konsumtion som görs på resa i annat land. Definitionsmässigt räknas alltså även konsumtion
av varor under resa i utlandet som tjänstehandel.
Statistikkällor för resor är kontokortsdata, uppgifter från växlingskontor och direktinsamlade
enkätsvar.
Med metoden som används vid framställningen av denna statistik går det inte att säkerställa att konsumenten har passerat landsgränsen enbart för handelns skull och det går
inte heller att säkerställa att personen bor i det
land som kontokortet är utfärdat i.
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Mat och alkohol en stor del av inköpen i Sverige
Närmare hälften av all norsk konsumtion i Sverige är handel
i matbutiker. En stor del av resterande handel är alkohol
som köps på Systembolaget. Norrmän köpte alkohol i
Sverige för drygt 2 miljarder svenska kronor under 2017.
Sannolikt hade den norska handeln i Sverige varit ännu
större om den inte hade omfattats av restriktioner. Vid resor
utanför Norge i mer än ett dygn får varor till ett värde av
6 000 norska kronor importeras utan tullavgifter. Vid resor
utanför Norge i mindre än ett dygn får enbart varor till ett
värde av 3 000 norska kronor importeras. Inom kvoten
för den totala mängden varor som får importeras finns
även underliggande kvoter så som kvoter för alkohol- och
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tobaksinköp. Restriktionerna för norsk alkoholinförsel är
betydligt strängare än vad som är fallet i Sverige.
Alkohol och tobak dyrt i Norge
Gränshandel i den bemärkelsen att privatpersoner åker över
gränsen för att dra nytta av de lägre priserna i grannlandet
kan antas vara anledningen till varför norrmän konsumerar
så mycket i Sverige. I nedanstående diagram presenteras
2016 års prisnivåer på mat, alkohol och tobak i Sverige
och Norge enligt prisnivåindex som grundar sig i köpkraftspariteter (PPP). Indexet jämför prisskillnader mellan
länder där index 100 är EU28-genomsnittet. Diagrammet
visar att prisnivåerna på mat, alkohol och tobak i Sverige
och Norge är högre än EU28-genomsnittet och vidare att
prisnivåerna i Norge är högre än i Sverige.
Prisnivåer i Sverige och Norge

enligt prisnivåindex högre i Norge än vad de är i Sverige.
Hotell- och restaurangbesöken är dock på en mer jämn
nivå länderna emellan än vad konsumtionen av varor är,
i synnerhet hotellbesöken.
Hotell- och restaurangbesök gentemot Norge 2017
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Restaurang

Snabb konsumtionsökning trots starkare svensk
krona
Den norska konsumtionen i Sverige mätt i svenska kronor
ökade med 29 procent mellan åren 2011 och 2017. Detta
trots att den svenska kronan stärkts gentemot den norska
kronan under perioden. Omräknat i norska kronor har den
norska konsumtionen i Sverige ökat med 44 procent. Det
har alltså blivit dyrare för norrmännen att göra sina inköp
i Sverige men det är fortfarande tillräckligt lönsamt för att
utvecklingen av konsumtionen ska vara fortsatt positiv.

Källa: Eurostat

Jämför man med prisnivåerna år 2011–2015 framgår det
att prisnivåskillnaderna på mat och tobak var större under
denna period medan prisnivåskillnaden för alkohol har
legat på ungefär samma nivå som år 2016. Sammantaget
har det alltså relativt sett blivit dyrare för norrmännen att
handla i Sverige.
Att norsk konsumtion i Sverige har ökat sedan år 2011
tycks därför inte ha att göra med prisnivåernas förändringar.
Tvärtom så har svenska priser närmat sig norska nivåer
under denna period. Varför norsk konsumtion i Sverige
fortsätter att öka kan bero på sådant som att det vid gränsen
byggs nya köpcentrum och att det sker utbyggnationer av
redan befintliga köpcentrum. Andra faktorer kan vara attraktivare sortiment samt utökad buss- och tågkommunikation. Ännu en anledning kan vara att prisnivåskillnaderna
på specifika matvaror har ökat länderna emellan.
Tittar man på konsumtionen av hotell- och restaurangtjänster, som alltså inte ingår i konsumtionsvaror som den
övriga artikeln behandlar, så framgår det att norrmännen
spenderar mer på hotell- och restaurangbesök i Sverige
än vad svenskar gör i Norge. Även dessa prisnivåer är

Hotell

Norsk konsumtion i Sverige
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Maria Ygge, utrikeshandelsstatistik
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och kultur (1,6 procent) med 0,2 procentenheter varav 0,1
procentenheter berodde på högre priser på böcker (48,9
procent). Prisuppgången var dock till stor del en rekyl efter
den stora nedgången i mars som främst kan kopplas till
den årliga bokrean. Högre priser på frukt (4,5 procent),
drivmedel (4,1 procent) och utrikes flygresor (8,7 procent)
bidrog med 0,1 procentenhet vardera.
Uppgången motverkades av lägre priser på el (–3,2
procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet i april.

Inflationstakten i olika länder
EU-länder och Norge enligt HIKP
procent

Danmark

Finland
Euroområdet
Tyskland
EU
Frankrike

Konsumentprisernas förändring
April 2018			Bidrag till
		
Förändring från
förändring
		
Föregående
apr sedan apr
		
månad 2017
20171)
Livsmedel och alkoholfria drycker
Alkoholhaltiga drycker och tobak
Kläder och skor
Boende
Inventarier och hushållsvaror
Hälso- och sjukvård
Transport
Post och telekommunikationer
Rekreation och kultur
Utbildning
Restauranger och logi
Div varor och tjänster
KPI totalt

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

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

0,3
0,1
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
–0,1
0,2
0,0
0,3
0,2

0,4

1,7

1,7

1) Procentenheter

Även övriga inflationsmått svagt nedåt
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 1,9 procent i
april, en liten nedgång från 2,0 procent i mars.
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 1,4 respektive 1,7 procent i april, något lägre än i mars.
Lägre 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. Sveriges inflationstakt enligt HIKP var 1,8 procent i april, vilket var en minskning från 2,0 procent i mars.
Även i EU som helhet sjönk inflationstakten något i
april, från 1,5 procent i mars till 1,4 procent. I euroländerna var det en nedgång från 1,3 till 1,2 procent. Även i
Tyskland sjönk inflationstakten med 0,1 procentenheter
till 1,4 procent medan den steg lika mycket i Frankrike där
HIKP-inflationen noterades till 1,8 procent i april.
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Priserna i producent-, exportoch importleden
Senaste uppgift: april 2018
Källa: SCB:s producentprisindex
Selma Aydin

Råolja och raffinerade petroleumprodukter driver
upp producent- och importpriser i årstakt
Årstakten för producentpriserna steg från 4,0 procent i
mars till 4,9 procent i april 2018. Det främsta bidraget till
uppgången kom från höjda priser på raffinerade petroleumprodukter samt papper och pappersvaror.
Under samma period steg årstakten på import- och
exportmarknaderna med 6,6 respektive 5,7 procent, vilket
är de högsta noteringarna sedan juli 2017. De kraftiga
prishöjningarna på råolja samt metaller bidrog mest till
uppgången på importmarkaden. Fortsatta prishöjningar på
papper och pappersvaror samt metaller drev upp årstakten
för exportmarknaden.
Export-, import- och producentprisindex
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
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På hemmamarknaden steg priserna i årstakt med 4,1
procent. Det var främst höjda priser på elektricitet och
metaller som bidrog till uppgången. Priserna för inhemsk
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tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, steg med 5,4 procent
det senaste året.Det största bidraget kom från högre priser
på råolja och raffinerade petroleumproduktersom bidrog
med 0,9 respektive 0,8 procentenheter till uppgången.
Energipriser driver upp import- och exportpriser
Producentpriserna totalt steg med 0,6 procent från mars
till april 2018. Under samma period steg priserna på importmarknaden med 1,9 procent och på exportmarknaden
med 1,7 procent. Producentpriserna på hemmamarknaden
sjönk däremot med 0,6 procent i månadstakt.
På exportmarknaden bidrog högre priser på massa,
papper och papp med 0,3 procentenheter till uppgången
och metaller och övriga maskiner med 0,2 procentenheter
vardera. På importmarknaden bidrog framför allt högre
priser på råolja med 0,7 procentenheter till uppgången.
Lägre priser på elektricitet på hemma-, export- och importmarknaden bidrog nedåt. med respektive 0,3, 0,2
och 0,1 procentenheter. En säsongsnormal nedgång i
fjärrvärmepriserna bidrog med –0,8 procentenheter på
hemmamarknaden.
Prisindex i producent- och importled
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Utvecklingen under det senaste kvartalet
Det främsta bidraget till kvartalsförändringen var högre
priser på tjänster avseende vägtransport av gods, andra
stödtjänster till transport, arkitekt- och tekniska konsulttjänster samt tjänster avseende lokalvård. Dessa tjänstegrupper bidrog var och en uppåt med 0,1 procentenhet.
Kvartalsuppgången motverkades av lägre priser för hotelltjänster, förlagstjänster och reklamtjänster som bidrog
nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

ARBETSMARKNAD
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kvartalet 2017 har tjänstepriserna stigit med 0,8 procent.
Motsvarande årstakt föregående kvartal var en uppgång
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Svag svensk krona
En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att
sänka respektive höja producentpriserna i svenska kronor
på både export- och importmarknaden. Från mars till april
försvagades den svenska kronan mot den norska kronan
med 3,0 procent, mot det brittiska pundet med 2,3 procent, mot den amerikanska dollarn med 1,4 procent, mot
euron med 1,1 procent och mot den danska kronan med
1,0 procent. En svagare krona har bidragit till ökade priser
på både export- och importmarknaden.

Tjänsteprisindex
Senaste uppgift: första kvartalet 2018
Källa: SCB:s tjänsteprisindex

Tjänstepriserna steg i första kvartalet 2018
Tjänsteprisindex steg med 0,4 procent från fjärde kvartalet
2017 till första kvartalet 2018. Föregående kvartals siffra
var motsvarande förändring oförändrad. Sedan första
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Senaste uppgift: april 2018
Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar
Mikael Lundsten

Antalet personer i arbetskraften ökade
Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick
till 5 410 000 i april 2018, icke säsongrensat. Det är en
ökning med 58 000 jämfört med april 2017. Antalet män
i arbetskraften uppgick till 2 826 000 och antalet kvinnor
ökade med 46 000 till 2 584 000. Det relativa arbetskraftstalet
uppgick till 72,6 procent. Bland männen uppgick det till
74,6 procent och bland kvinnorna var det 70,5 procent.
Säsongrensade och utjämnade data visar också på en
fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften som
uppgick till 5 430 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal på
72,9 procent vilket är en svag ökning jämfört med närliggande månader.
Fortsatt ökning av antalet sysselsatta
Icke säsongrensat var antalet sysselsatta i åldern 15–74
år 5 043 000 i april 2018. Det är en ökning med 78 000
jämfört med april 2017. Antalet sysselsatta kvinnor ökade
med 51 000 till 2 417 000 och sysselsatta män uppgick till
15
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2 627 000. Sysselsättningsgraden var 67,7 procent. Bland
männen var den 69,4 procent och bland kvinnorna 66,0
procent.
Sysselsättningsgrad
Ålder 15–74 år. Sysselsatta som andel av befolkningen.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden
69

procent

68

Arbetslösheten enligt AKU
I april 2018 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år
till 366 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,8 procent. Antalet arbetslösa män uppgick
till 199 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 167 000.
Arbetslöshetstalet uppgick till 7,0 procent bland män
och 6,5 procent bland kvinnor. Bland ungdomar i åldern
15–24 år var antalet arbetslösa 109 000, varav 71 000 var
heltidsstuderande. Arbetslöshetstalet bland ungdomarna
uppgick till 17,9 procent.
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Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt
ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med
närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i april
2018 till 5 097 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad
på 68,4 procent.
Antalet fast anställda personer ökade
I april 2018 uppgick antalet anställda till 4 560 000, en
ökning med 77 000 jämfört med april 2017, enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor ökade antalet med 40 000
till 2 273 000 och bland män var antalet 2 287 000. Antalet
fast anställda ökade under samma period med 116 000 till
3 872 000. Bland män ökade antalet fast anställda med
75 000 till 1 994 000 och bland kvinnor ökade antalet med
41 000 och uppgick till 1 878 000. Antalet tidsbegränsat
anställda personer uppgick till 688 000.
Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade
och utjämnade data på en ökning av antalet anställda. Antalet fast anställda ökade medan det skedde en minskning
av antalet tidsbegränsat anställda.
Arbetsmarknad

		

Sysselsatta,
1 000-tal
2017
2018

Arbetade timmar/
vecka, 10 000-tal
2017
2018

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

4 880
4 969
4 920
5 039
4 963
5 038
4 966
5 043
4 983		
5 129		
5 164		
5 109		
5 052		
5 041		
5 035		
5 005		

14 810
15 020
16 140
16 570
16 430
16 020
15 260
16 550
15 700		
15 620		
9 800		
13 340		
17 120		
17 210		
16 960		
14 710		

Arbetslösa
1 000-tal
2017
2018
385
392
362
386
387
407
362
326
332
337
308
321

376
337
352
366

Uppgifterna baserar sig på åldersindelningen i AKU, dvs. 15–74 år, och antal
arbetslösa inkluderar heltidsstuderande som sökt och kunnat ta arbete.
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Antalet arbetade timmar ökade
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i april 2018 till
i genomsnitt 165,5 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning
med 4,2 procent jämfört med april 2017.
Även säsongrensade och utjämnade data visar på en
ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 156,2 miljoner
timmar per vecka.

Relativ arbetslöshet
Ålder 15–74 år. Inkl. heltidsstuderande som sökt arbete.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden
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För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och
utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I april
2018 uppgick antalet arbetslösa till 333 000 vilket motsvarar
ett arbetslöshetstal på 6,1 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 uppgick till 98 000 och arbetslöshetstalet var 15,8 procent.
Arbetslösheten fortsätter sjunka enligt Arbetsförmedlingen
Antalet inskrivna arbetslösa, som utgörs av de öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, i åldern
16–64 år, uppgick i april 2018 till 350 000. Jämfört med
samma månad föregående år är det en minskning med
14 000 personer. Detta motsvarar en arbetslöshet på 7,1
procent, 0,4 procentenheter lägre än i april 2017. Sammanlagt 47 000 ungdomar, 18-24 år, var inskrivna som
arbetslösa. Det var 7 000 färre än för ett år sedan.

Statistiska centralbyrån

SCB-Indikatorer maj 2018
I april 2018 var antalet nya lediga platser som anmäldes
till landets arbetsförmedlingar 123 000, vilket är en ökning
med 9 000 jämfört med samma månad föregående år.
Antalet personer som fick ett arbete var 39 000, en ökning
med 1 000. Antalet varslade uppgick till 3 000 i april 2018,
vilket är en ökning med 1 000 jämfört med april 2017.

varit avvaktande, vilket har lett till att börskurserna inte
har utvecklats i enlighet med bolagens resultat.
Detta kan tyda på att det finns en viss osäkerhet på
marknaden om hur konjunkturen kommer att utvecklas
framöver. Andra faktorer som har präglat marknaden under
månaden är stigande oljepris, ökad geopolitisk oro samt
den fortsatt närvarande volatiliteten.

Arbetskraftskostnader & löner
Senaste uppgift: mars 2018
Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik

Stockholmsbörsens generalindex, månadsgenomsnitt
600

Den preliminära genomsnittliga timlönen för arbetare
var under mars 2018 167,90 kronor exklusive övertidstillägg och 170,20 kronor inklusive övertidstillägg, vilket är
en ökning med 2,9 repektive 3,1 procent, jämfört med
mars 2017. Under mars 2018 var den preliminära genomsnittliga månadslönen för tjänstemän 39 370 kronor
exklusive rörliga tillägg och 40 260 kronor inklusive rörliga
tillägg, vilket är en ökning med 2,5 procent i båda fallen,
jämfört med mars 2017.
Löneutveckling inom den privata sektorn
Procentuell förändring från motsvarande månad föregående år
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I maj sjönk den svenska börsen enligt AFGX med 0,8
procent. I Europa levererade Londonbörsens FTES-index
en uppgång på 2,3 procent. I USA har Nasdaq respektive
Dow Jones stigit med 5,3 respektive 1,0 procent. I Asien
sjönk Nikkei-index med 1,2 procent under maj månad.
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Arbetskostnaden för en arbetare inom utvinning av
mineral och tillverkningsindustrin har för mars 2018 beräknats till 305,65 kronor per timme, vilket ger ett arbetskostnadsindex på 129,3 en förändring med 4,4 procent
jämfört med mars 2017. Arbetskostnaden för en arbetare
inom den privata sektorn totalt har för mars 2018 beräknats till 282,68 kronor per timme och för tjänstemän inom
den privata sektorn till 61 905 kr per månad. Detta ger ett
arbetskostnadsindex för arbetare på 126,7 en ökning med
3,0 procent jämfört med mars 2017. Motsvarande index för
tjänstemän blir 130,3 en ökning med 3,1 procent jämfört
med mars 2017.

Enig FED lämnade räntan oförändrad
I linje med marknadens förväntningar lämnades den amerikanska styrräntan oförändrad i intervallet 1,50–1,75 procent i början av maj. Inga större nyheter presenterades och
marknaden inväntar nu nästa räntehöjning som förväntas
göras i juni.
Långa räntor
10-åriga statsobligationer
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Källa: Riksbanken

Avvaktande marknader trots stark rapportsäsong
Under maj har marknaden fokuserat på bolagsrapporterna
som har presenterats för årets första kvartal. Trots starka
rapporter i samtliga regioner har investerare världen över
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Amerikanska långräntor slår nya rekord
De amerikanska statsobligationsräntorna fortsätter att
stiga och i maj handlades 10-årsräntan över 3,10 procent
för första gången sedan 2011.
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I maj handlades tremånadersräntan i genomsnitt till
2,30 procent vilket är 1 punkt lägre än i april. Den tioåriga
statsobligationsräntan handlades i genomsnitt till 2,98
procent, vilket är 11 punkter högre än i april.
Stillsamt för svenska korträntor
I maj har de svenska korträntorna rört sig sidledes. Räntan
på en tremånaders statsskuldväxel var i genomsnitt –0,70
procent, vilket är oförändrat jämfört med april. För en tioårig
statsobligation var genomsnittsräntan 0,66 procent i maj,
vilket är en minskning med 5 punkter jämfört med april.
Kronan försvagad mot dollarn
Den svenska kronan har försvagats mot euron de senaste
åren och de senaste månaderna har nedgången varit allt
kraftigare.
Kronan är nästan nere på samma nivå som kring finanskrisen, detta trots att svensk ekonomi går bra idag.
Valutakurser
Svenska kronor i förhållande till dollar och euro.
Månadsgenomsnitt
10,5
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10,0
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9,0

miljarder kronor i april. Det är en ökning med 15 miljarder
jämfört med föregående månad och 233 miljarder jämfört
med motsvarande månad föregående år.
Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i april till 3 173 miljarder.
Det är en ökning med 12 miljarder jämfört med föregående
månad och 208 miljarder jämfört med motsvarande månad
föregående år. Det innebär att bostadslånen hade en årlig
tillväxttakt på 7,1 procent i april, en minskning med 0,1
procentenhet jämfört med i mars.
Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,1
procent i april, vilket innebär att den minskade med 0,3
procentenhet jämfört med mars. Tillväxttakten för lån med
övriga säkerheter var 4,8 procent i april, vilket innebär att
den minskade med 0,2 procentenhet jämfört med mars.
Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med
övriga säkerheter till 211 respektive 486 miljarder i april.
I april var den årliga tillväxttakten för lån till ickefinansiella företag 6,1 procent, en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med mars. Totalt uppgick MFI:s utlåning
till icke-finansiella företag till 2 245 miljarder kronor i april.
Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i april till 736
miljarder. Företagens blancolån uppgick till 404 miljarder
och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till ickefinansiella företag, uppgick till 467 miljarder.
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Riksgälden meddelade den 25:e maj att de har beslutat
att ta en position för en starkare krona mot euron i syfte att
sänka kostnaderna för statsskulden. Kronan stärktes efter
beskedet med cirka 7 öre till 10,20 mot euron.
Över maj månad har kronan stärkts med 2 öre mot
euron och kostar nu 10,35 kr. Mot dollarn har dock kronan
försvagats med 30 öre och ligger nu på 8,76 kr.
Emelie Ekström och Charlotte Langlet, finansmarknad

Utlåning till hushåll och
företag
Senaste uppgift: april 2018
Källa: SCB:s finansmarknadsstatistik

Lägre tillväxttakt för hushållens lån i april
I april 2018 hade hushållens lån från monetära finansinstitut
(MFI) en årlig tillväxttakt på 6,8 procent, vilket innebär att
tillväxttakten minskade med 0,1 procentenhet jämfört med
i mars. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 871
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Lägre bolåneräntor
Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var
1,54 procent i april, en minskning med 0,02 procentenhet
jämfört med mars. Den rörliga bolåneräntan minskade med
0,03 procentenhet och uppgick till 1,50 procent.
I april var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,07 procent, vilket innebär att den
har varit oförändrad sedan januari. Räntan på konton med
bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till
0,12 procent i april.
Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till
icke-finansiella företag ökade från 1,33 procent i mars till
1,37 procent i april. Den rörliga räntan minskade med 0,01
procentenhet jämfört med föregående månad och uppgick
till 1,35 procent i april.
Statistiska centralbyrån

SCB-Indikatorer maj 2018
INTERNATIONELL UTBLICK
Konjunkturindikatorer för några länder och -områden
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Under 2010-talets tre första år var Nederländernas BNP
nästan stillastående, men därefter har utvecklingen varit
klart uppåtgående. Högst tillväxt hittills under 2010-talet
noterades under fjolåret, då BNP i snitt växte med 0,8
procent per kvartal. Första kvartalet i år ökade BNP med
0,5 procent, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan.
Landets industriproduktionsindex har stigit snabbt det
senaste året, men i mars sjönk det med 1,0 procent jämfört med månaden innan. I årstakt ökade indexet med 6,1
procent, vilket illustrerar uppgången den senaste tiden
trots den sjunkande produktionen i mars. Landets ledande
indikator hade en uppåtgående trend under fjolåret, men
har nu sjunkit fyra månader i följd vilket kan vara ett tecken
på att ekonomin är på väg att dämpas.
Den tyska ekonomin har vuxit stadigt de senaste åren,
men i en något lägre takt än EU-snittet. Förra året ökade
BNP i snitt med 0,7 procent per kvartal, vilket var den snabbaste tillväxten på flera år. Första kvartalet i år dämpades
tillväxten något, då BNP ökade med 0,3 procent, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Industriproduktionen har i likhet med BNP länge haft en uppåtgående
trend, men sedan december har indexet minskat något. I
februari noterades en relativt stor nedgång på 2 procent.
Även landets ledande indikator har haft en nedåtgående
trend i några månader, vilket kan vara en indikation på att
ekonomin är på väg in en period av svagare utveckling.
Irlands BNP hade knappt någon tillväxt alls under
2010-talets tre första år, men därefter har BNP ökat mycket
kraftigt. En starkt bidragande orsak är att utländska företag
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90

USA

flyttat till Irland med stora immateriella tillgångar. Dessa
tillgångar genererar mycket stora exportintäkter från produktion som huvudsakligen är utlagd i andra länder men
faktureras från Irland. Det har lett till att den Irländska
statistikmyndigheten vidtagit särskilda åtgärder för att
komplettera beskrivningen av tillväxten i den inhemska
ekonomin. 2017 backade BNP relativt kraftigt det första
kvartalet för att sedan öka rejält, mellan 2,6 och 4,8 procent
resterande kvartal, i säsongrensade tal. Industriproduktionen hade likt BNP en i princip stillastående utveckling
under 2010-talets första år och ökade sedan kraftigt, framför
allt under 2015. Efter det har industriproduktionsindex
uppvisat betydande variation på månadsbasis. Indexet har
på sistone haft en nedåtgående trend och sjönk kraftigt i
februari. Den ledande indikatorn visar samma bild, det vill
säga en avtagande utveckling. För den ledande indikatorn
har nedgången dock pågått längre vilket kan indikera att
tillväxtvågen håller på att mattas av.
Den brittiska ekonomin växte hyggligt mellan 2013
och 2015, då landets BNP i genomsnitt ökade i högre takt
än för EU som helhet. 2016 var tillväxten något lägre och
2017 dämpades den ytterligare. Första kvartalet i år steg
BNP svagt och ökade med 0,1 procent i säsongrensade
tal. Industriproduktionsindex har haft en uppåtgående
trendkurva sedan hösten 2012, även om ökningen skett
i en långsam takt. Den ledande indikatorn har däremot
en nedåtlutande trend sedan i höstas vilket kan vara ett
tecken på att ekonomin är på väg in i en period av svagare
utveckling.
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Bruttonationalprodukten
Under fjolåret var EU-områdets tillväxt den högsta på flera
år. BNP ökade då i genomsnitt med 0,7 procent per kvartal,
i säsongrensade termer. Första kvartalet i år dämpades
tillväxten då BNP ökade med 0,4 procent, säsongrensat
och jämfört med kvartalet innan, enligt den BNP-flash
som publicerades vid förra månadsskiftet. I Europas största
ekonomi, Tyskland, växlade tillväxten ned jämfört med det
starka fjolåret och ökade med 0,3 procent första kvartalet.
Samma tendens märktes i Frankrike där BNP också steg
med 0,2 procent. Storbritannien hade med en uppgång
på 0,1 procent den svagaste utvecklingen bland de större
länderna. I Spanien har BNP ökat något snabbare än EUsnittet de senaste åren och den utvecklingen fortsatte även
första kvartalet i år när landets BNP ökade med 0,7 procent.
Sveriges BNP fortsatte att växa snabbare än genomsnittet för EU-länderna och ökade med 0,7 procent under första
kvartalet i år. Efter de tunga åren i Finlands ekonomi har
landets BNP ökat väldigt snabbt de senaste åren och steg
med 1,1 procent första
Bruttonationalprodukten
kvartalet. Även i Norge
125
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Källa: OECD

EU-barometern
EU-kommissionens konjunkturbarometer för maj resulterade i en blygsam uppgång. Indikatorn (ESI) för EU
ökade med 0,4 enheter till 112,8 medan euroområdets
indikator minskade marginellt. Stämningen förbättrades inom handeln, tjänstesektorn och byggsektorn. Även
konsumentförtroende ökade mellan mätningarna. Det var
framförallt ett bättre stämningsläge i Storbritannien som
bidrog till att höja ESI, vilket motverkades främst av en
motsatt utveckling i Frankrike. Även inom euroområdet
förbättrades stämningsläget inom byggsektorn och handeln. Stämningsläget inom industrin och tjänstesektorn är
dock sämre än föregående månad. Konsumentförtroendet
ligger stabilt. Sveriges indikator minskade med måttliga 0,9
enheter från föregående månad och landade på 111,3 i maj.
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1) EU28 men för kort och lång ränta avses euroområdet 2) OECD fjärde kvartalet 2017, övriga första kvartalet 2018 3) OECD december, USA april, övriga mars 4) Harmoniserat konsumentprisindex
(HIKP) för EU-länderna. Storbritannien mars, övriga april 5) Storbritannien januari, USA april, övriga mars 6) Korta räntor avser 3-månaders interbankräntor enligt statistik från Eurostat. April 7) April
Källa: OECD, Eurostat
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Tillväxtvågen mattas av inom EU
EU-kommissionens senaste prognos för den ekonomiska
utvecklingen publicerades i mitten av maj. I denna ges en
ljus bild av det nuvarande ekonomiska läget men en mer
dämpad bild av tillväxtutsikterna framöver. Förra året uppvisade EU:s ekonomi den högsta tillväxten på ett decennium
då BNP steg på bred front och ökade med 2,7 procent. I
år bedömer prognosmakarna på EU-kommissionen att
tillväxten för EU (exklusive Storbritannien) dämpas något
och landar på 2,6 procent för att sedan avta ytterligare och
uppgå till 2,3 procent 2019.
Basen för tillväxten inom EU har breddats. Framförallt
har högre investeringar och en ökad export som en följd
av ett högre tryck i världshandeln gett skjuts åt tillväxten.
Arbetsmarknaden är stark och arbetslösheten ligger för
närvarande på ungefär samma nivå som före finanskrisen.
Det fortsätter dock att råda problem med matchning på
arbetsmarknaden och vissa sektorer har svårt att hitta
branschkompetent personal. Tillväxten fortsätter att få
stöd av den expansiva penningpolitiken.
Tillväxten i resten i världen fortsätter att vara god och
väntas tillta från 3,9 procent förra året till att landa på 4,2
procent i år och nästa år. Prognosen för tillväxten i USA
reviderades upp från den förra prognosen då stimulanser
i form av skattereformer bedöms förlänga högkonjunkturen i landet. Den goda tillväxten tros skruva upp trycket i
världshandeln ytterligare. Nuvarande prognos är behäftad
med större osäkerhet och det finns fler risker på nedsidan
än i tidigare prognoser. Framförallt utgör hot mot handelssystemet en sårbarhet för tillväxten framöver.
Ekonomin bedöms fortsätta att växa i samtliga EUländer i år
Förra året uppvisade samtliga EU-länder tillväxt och även
i år bedömer prognosmakarna på EU-kommissionen att
den positiva utvecklingen fortsätter i samtliga länder inom
unionen. Förra året låg tillväxten i euroområdet på den
högsta nivån på ett decennium då ekonomin växte med 2,4
procent. I likhet med EU som helhet spås tillväxten inom
euroområdet dämpas något och växa med 2,3 procent i år
och 2,0 procent 2019. Tyskland väntas fortsätta att agera
draglok och bedöms uppvisa en tillväxt på 2,3 procent i år
och 2,1 procent nästa år. Prognosen för Spanien är också
god då BNP bedöms växa med 2,9 procent i år och 2,4
procent 2019. Frankrike bedöms uppvisa en tillväxt på 2,0
procent i år och 1,8 procent nästa år.
I Italien, som uppvisar en av de lägsta tillväxtsiffrorna i
unionen, bedöms BNP-tillväxten landa på 1,5 procent i år
för att sedan dämpas till 1,2 procent nästa år. Även Storbritannien uppvisar låga tillväxttal och ekonomin väntas växa i
samma takt som Italien i år och nästa år. Samtliga nordiska
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EU-länder uppvisade tillväxt under EU-genomsnittet förra
året. I år bedöms Sveriges ekonomi växa i samma takt som
hela EU medan tillväxten i Danmark och Finland förväntas
fortsätta att ligga under EU-genomsnittet.
God tillväxt i Sverige
Prognosmakarna på EU-kommissionen bedömer att tillväxten i år kommer att ligga något över tillväxten förra året.
BNP-tillväxten som låg på 2,4 procent förra året väntas tillta
och landa på 2,6 procent i år. I slutet av prognosperioden,
år 2019, bedömer EU-kommissionen att Sveriges ekonomi
växer med 2,0 procent.
Det höga trycket i världshandeln ger skjuts åt Sveriges
export. Sveriges exportvaror utgörs dock till viss del av importerat material vilket dämpar effekten av utrikeshandel
på BNP då import är en avdragspost på BNP.
Byggsektorn, som tidigare lämnat ett positivt bidrag
till BNP-tillväxten, visar för närvarande en nedåtgående
trend. Maskininvesteringarna väntas dock att fortsätta öka
i relativ hög takt.
Arbetsmarknaden bedöms vara fortsatt starkt men
arbetslösheten tros stabiliseras runt 6,3 procent framöver. Arbetslösheten fortsätter att vara hög inom mindre
kvalificerade arbeten.
Hushållskonsumtionen bedöms fortsätta att öka i stadig
takt. Det finns en viss oro över fallande bostadspriser och
högre räntor framöver. Trots den starka arbetsmarknaden
ökar inte hushållens inkomster i högre takt än tidigare.
Inflationen bedöms ligga runt 1,9 procent i år för att sedan
minska till 1,7 procent nästa år.
Prognos för Sverige
Procent jämfört med föregående år (BNP, HIKP)
Procent av arbetskraften (AKU)
7
6
5

2017
2018
2019

4
3
2
1
0

BNP

Inflation (KPI)

Arbetslöshet

*Harmoniserat konsumentprisindex
Källa: EU-kommissionen
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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
1 kv
119,9 1)
0,7 1)
Fast bruttoinvestering
volym
2010=100
1 kv
140,3 1)
2,8 1)
Hushållens konsumtion
volym
2010=100
1 kv
117,0 1)
0,8 1)
Lägenheter, påbörjade, nya
1 000-tal		
1 kv
14,5				
								

3,3
6,8
2,2
–13

Näringslivet
Näringslivets produktion
volym
2015=100
			
Industriproduktion
volym
2015=100
			
Industrins orderingång
volym
2015=100
			
Industrins kapacitetsutnyttjande
%		
Industrins investeringar
mdr kr		
Tjänsteproduktion
volym
2015=100
			

mar
jan–mar
mar
jan–mar
mar
jan–mar
1 kv
1 kv
mar
jan–mar

117,4		
0 1)
108,5				
126,9		
1 1)
112,6				
119,9		
–2 1)
108,6				
90,6 1)
–0,4 1)2)
44,1				
115,6		
0		
106,5				

4
4
7
7
–2
2
0,4
5
5
4

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

apr
jan–apr
apr
jan–apr
apr
jan–apr
4 kv
1–4 kv

115,9		
0 1)
461,5				
122,4		
1 1)
471,6				
–6,5
–10,1
33,5
145,4

16
9
19
11

Konsumtion
Detaljhandelns försäljning
volym
2015=100
			
Hushållens konsumtionsindikator
volym
2010=100
			
Personbilsregistreringar, nya
st		
			
Consumer Confidence Indicator 3)		
medelv=100

apr
107,7 1)
0,6 1)
jan–apr					
mar
118,4 1)
0,5 1)
jan–mar					
apr
35 601				
jan–apr 125 188				
maj
98,5 4)
100,5 4)

3,6
1,7
3,3
2,2
12
1
105,8

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

apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr

1980=100
1987=100
2015=100
2015=100
2015=100
2015=100
2015=100

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

apr
apr
apr
apr
apr
mar
mar

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

apr
apr
maj
maj
apr
31 maj

1) Säsongrensade tal

2) Procentenheter

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

0,4		
0,4		
0,6		
1,7		
1,9		
0,6		
–0,6		

1,7
1,9
4,9
5,6
6,5
5,4
4,1

5 043				
366				
147				
16 550				
123				
126,7				
183,1				

1,6
–5,2
–11,3
4,2
7,5
3,0
4,5

3) Hushållens syn på den egna och den svenska ekonomin
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327,1		
214,0		
109,1		
109,5		
109,3		
109,0		
108,5		

3 871				
2 245				
0,66		
–0,05 2)
–0,70		
0,00 2)
4,7
139,2		
–1,4		
4) Index för resp period

6,8
6,1
0,10
–0,08

2)

4)

2)
2)

4,3

5) Från monetära finansinstitut
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