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Fortsatt handelsunderskott
Handelsnetto
Säsongrensade månadsvärden i löpande priser, trend. Miljarder kronor
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på bostadsmarknaden gör att hushållen är mer försiktiga
när det gäller konsumtion. Det var främst utgifter för
transporter och detaljhandel med motorfordon samt service
av motorfordon som bidrog till ökningen av hushållens
konsumtion i maj.
Att hushållen fortsätter att lägga delar av sin inkomst
på motorfordon ger även avtryck i statistiken på bilregistreringar. Bilregistreringarna fortsätter att ligga på historiskt
höga nivåer och antalet bilregistreringar ökade måttligt i
maj jämfört med föregående månad.
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KONJUNKTURLÄGET
Gott konjunkturläge men några orosmoln tornar
upp sig
Den senaste månadsstatistiken ger ingen entydigt bild
av det rådande läget. Produktionsindikatorerna visar att
produktionen inom industrin och tjänstesektorn har stärkts
under inledningen av året. Den senaste månadsstatistiken
visar dock att produktionen inom industrin sjönk i april
jämfört med föregående månad. Tjänsteproduktionen
minskade marginellt under denna månad.
Läs mer om hur olika delar av industrin har utvecklat
sig över tid i månadens ”I fokus”-artikel på sida 12.
Byggverksamheten visar en fortsatt negativ trend.
Den senaste månadsstatistiken visar att produktionen
inom byggsektorn minskade i april jämfört med mars.
Byggsektorn har redovisat negativa utvecklingstal
på månadsbasis sedan årsskiftet. I årstakt minskade
byggsektorns produktionsvolym i april för första gången
sedan juni 2014. I april i år var produktionen 4,3 procent
lägre i kalenderkorrigerade tal jämfört med april förra året.
Sällanköpshandeln, som har agerat draglok för
tillväxten under 2010-talet, backade något i maj. Den
goda försäljningen inom dagligvaruhandeln fortsatte dock
under månaden. Hushållens konsumtion, som har varit en
stadig drivkraft i ekonomin de senaste åren, fortsatte att
stiga i maj. Ökningstakten har dock mattas av något det
senaste året. Det är möjligt att den osäkerhet som råder

2

”I fokus”................................................................................................................. 12
Arbetsmarknad.................................................................................................. 15
Finansmarknad................................................................................................. 17
Internationell utblick........................................................................................ 19
Svenska ekonomiska indikatorer............................................................. 22

5

4

3

2

1

0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Konjunkturbarometern på en hög nivå
Barometerindikatorn, som sammanfattar stämningsläget
bland företag och hushåll, ligger kvar på en hög nivå i juni.
Barometerindikatorn drivs upp av företagens ljusa syn på
ekonomin medan hushållens syn på ekonomin fortsatte
att dämpas för sjunde månaden i rad.
Barometerindikatorn visar att det fortsätter att råda ett
starkt läge inom tillverkningsindustrin. Konfidensindikatorn för bygg-och anläggningsverksamhet, som backade
kraftigt i förra mätningen, steg åter igen då företagen
har blivit mer positiva angående orderstockarnas storlek.
Indikatorn stärktes även för detaljhandeln och tjänstesektorn. För hushållen fortsatte indikatorn att sjunka och
både mikroindex, hushållens bedömning över den egna
ekonomin, och makroindex, hushållens syn på svensk
ekonomi, försämrades. Det är möjligt att nedgången i
hushållens bedömningar kan kopplas till den rådande
osäkerheten kring bostadsmarknaden.
EU-kommissionens konjunkturbarometer sjönk
något i maj som en följd av försämrad stämning inom
tjänstesektorn och byggsektorn. Även i denna mätning låg
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indikatorn för Sverige i stort sett stabilt med små uppgångar
inom tjänstesektorn, detaljhandeln och byggsektorn.
Stark arbetsmarknad
Sysselsättningen fortsätter att stiga och arbetslösheten
försätter att minska. Efter att ha planat ut under 2013 har
arbetslösheten fallit i Sverige och den senaste statistiken
från AKU visar ett arbetslöshetstal på 6,5 procent. En del
branscher har dock fortsatt svårt att hitta branschkompetent
personal och det råder därmed viss matchningsproblematik
på arbetsmarknaden.
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Kronan fortsätter att vara kraftigt försvagad
Den svenska kronan är för närvarande svagare på länge.
Det handelsvägda KIX-indexet visar att man får gå tillbaka
till 2009 för att hitta kurser på dagens nivå. Fram till början
av 2012 stärktes kronan men har därefter minskat kraftigt
i värde. Det finns flera orsaker till värdeminskningen.
En bidragande orsak är Riksbankens låga räntor. Efter
finanskrisen pressades ränteläget ned över världen och
Riksbanken i Sverige är en av centralbankerna som har
sänkt räntan mest då reporäntan har varit negativ sedan
februari 2015. Tisdagen den 3 juli, samtidigt som denna
upplaga SCB-Indikatorer publiceras, väntas ett nytt
räntebesked från Riksbanken.
Den europeiska centralbanken, ECB, och den amerikanska centralbanken lämnade räntebesked i mitten av
juni. Den amerikanska centralbanken har höjt räntan ett
par omgångar tidigare och beslutade även att höja räntan i
juni. ECB lämnade styrräntan oförändrad och meddelande
att de skulle fasa ut stödköpsprogrammen. Den Europeiska
centralbanken uttryckte i samband med räntebeskedet
oro för utvecklingen i Italien och nämnde denna som
en riskfaktor för framtida tillväxt inom euroområdet. En
annan riskfaktor som nämndes av ECB var faran med ökad
protektionism i världen.
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Högre import- och exportpriser
Import-och exportpriser har stigit som en följd av bland
annat kronförsvagningen och högre priser på olja. Under
det senaste året har priserna på import- och exportmarknaderna ökat med 9,6 respektive 7,8 procent. Prisökningen
har framförallt skett under de senaste tre månaderna.
Prisökningarna blir kännbara för företag inom bland annat tillverkningssektorn då importpriserna inom gruppen
insatsvaror har blivit högre. Den senaste statistiken visar
dock att prisuppgången för investeringsvaror och konsumtionsvaror är relativt måttlig.
Export- och importprisindex
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Det fortsatte att råda ett handelsunderskott i Sverige
i maj för andra månaden i rad. Månadsstatistiken
visar att sedan början av 2018 har det endast varit ett
handelsöverskott i mars. Under samtliga andra månader
har svenska företag importerat till ett högre värde än de
har exporterat. Trenden pekar fortsatt uppåt för importen
medan exporten har dämpats något.
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upp till den nivå som rådde under den starka avslutningen
av 2017 och skillnaden mellan olika branscher var stor.

Utrikeshandel med varor
Miljarder kronor, trend
130

Produktion i näringslivet
Senaste uppgift: april 2018
Källa: SCB:s produktionsvärdeindex
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Fortsatt oro för handelshinder
Avmattningen för svensk export sammanfaller med att
världsexporten vek nedåt i april. Hotet för ett eskalerande
handelskrig och biltullar i USA har spätt på den rådande
oron för högre handelshinder. För Sveriges skulle tullar
på motorfordon kunna utgöra ett relativt hårt slag på
ekonomin. Sverige har betydande fordonsexport. De
senaste åren har exporten av just motorfordon varit en
motor i svensk ekonomi som drivit upp varuexporten.

Näringslivets produktion ökade i april
Statistiken för april gav en något motsägande bild av
produktionsutvecklingen från mars till april. Samtidigt som
näringslivet totalt ökade med 0,3 procent i säsongrensade
tal under april jämfört med mars redovisades nedgångar
för samtliga av näringslivets tre delsektorer. Då varje
delsektor säsongrensas för sig kan utvecklingstalet för
det totala näringslivet vara positivt även om varje enskild
delsektor visar på en nedgång. Störst nedgång noterades
inom industrisektorn med en produktionsminskning på
2,0 procent, följt av byggsektorn med en nedgång på 1,2
procent. Produktionen inom tjänstesektorn minskade också
något, med en svag nedgång på 0,3 procent.
Produktion i näringslivet (PVI)
Säsongrensade månadsvärden. Index 2015=100
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Världshandel (World Trade Monitor)
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NÄRINGSLIV
Till och med april har produktionen inom näringslivet
legat i stort sett stilla på den nivå som nåddes under fjärde
kvartalet 2017. Såväl industrin som tjänstesektorn fortsatte
att stärkas under inledningen av året men för industrin
var utfallet i april klart negativt. Inom byggverksamheten
vände utvecklingen nedåt under 2017 och den negativa
trenden har sedan fortsatt.
Till skillnad från produktionen så ökade industrins
orderingång i april efter fyra månader med negativ
utveckling. Det var på exportmarknaden som en ökad
efterfrågan kunde noteras. Orderingången nådde dock inte
4
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Jämfört med april föregående år var utvecklingen för
produktionen inom näringslivet positiv i april, med en
ökning på 3,3 procent i kalenderkorrigerade siffror. På
årsbasis redovisade industrisektorn och tjänstesektorn
uppgångar på 3,6 respektive 3,9 procent, medan byggsektorn redovisade en nedgång på 4,3 procent. Det är
första gången byggsektorn noterar en negativ årsutveckling
sedan juni 2014.
Produktion i näringslivet
Förändring i procent
apr 18/ feb–apr 18/
apr 18/
mar 181) nov 17–jan 181) apr 172)
Industri
Bygg
Tjänster
Näringslivet totalt

–2,0
–1,2
–0,3
0,3

–0,2
–2,4
0,4
0,0

3,6
–4,3
3,9
3,3

jan–apr 18/
jan–apr 172)

4,8
0,7
3,3
3,1

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat
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Under januari–april 2018 har produktionen inom
näringslivet ökat med totalt 3,1 procent i kalenderkorrigerade
tal jämfört med motsvarande period i fjol.
Minskad produktion inom industrin jämfört med
mars
Produktionen inom industrisektorn minskade under april
med 2,0 procent i säsongrensade tal jämfört med mars.
Starkast månadsutveckling bland delbranscherna med
störst vikt noterades inom stål- och metallverk med en
uppgång på 1,8 procent. Kemisk industri och läkemedel
stod istället för den största produktionsminskningen på
månadsbasis med en nedgång på 8,6 procent. Utvecklingen
inom kemisk industri och läkemedel har även tidigare
varierat stort över tid.
Produktion inom industrin (PVI)

Produktion inom tjänstesektorn (PVI)
Säsongrensade månadsvärden. Index 2015=100
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Svag månadsutveckling även för tjänstesektorn
Produktionen inom tjänstesektorn minskade något under
april med en nedgång på 0,3 procent jämfört med mars,
i säsongrensade tal. Bland branscherna med störst vikt
stod partihandeln för störst minskning med en blygsam
nedgång på 0,5 procent medan motorhandeln redovisade
starkast utveckling på 2,1 procent. Motorhandeln har visat
en positiv produktionstrend sedan årsskiftet.
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Anm. 2013–2014 modellskattad utifrån tidigare index.

Den delbransch som redovisade starkast utveckling i
kalenderkorrigerade tal jämfört med april föregående år var
motorfordonsindustrin med en ökning på 18,1 procent, följt
av maskinindustrin som visade en uppgång på 10,7 procent.
Motorfordonsindustrin och maskinindustrin är även de
två delbranscherna som noterat starkast ackumulerad
årsutveckling under januari–april 2018 jämfört med
motsvarande period föregående år, i kalenderkorrigerade
tal. Månadsutvecklingen inom respektive delbransch var
dock svagare, där motorfordonsindustrin minskade med 4,9
procent i säsongrensade siffror jämfört med mars medan
maskinindustrin ökade med 0,4 procent.
Produktion inom industrin
Förändring i procent
apr 18/ feb–apr 18/ apr 18/
mar 181) nov 17–jan 181) apr 172)

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

–2,6
–1,7
0,0
–8,6
1,8
–6,5
–2,8
0,4
–4,9
–2,0

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat
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–4,5
–0,9
–6,9
–1,7
–0,7
–3,8
2,9
1,6
2,3
–0,2

–3,2
–2,1
–4,4
–3,9
3,8
–3,5
–4,5
10,7
18,1
3,6

jan–apr 18/
jan–apr 172)

–0,1
–1,4
7,2
–1,8
2,0
4,6
–4,0
12,7
16,4
4,8

Årsutvecklingen var positiv inom samtliga branscher
med störst vikt. Likt månadsutvecklingen noterades
starkast utveckling på årsbasis inom motorhandeln, med
en uppgång på 12,2 procent i kalenderkorrigerade tal
jämfört med april föregående år. Sett till ackumulerad
årsutveckling januari–april 2018 var det istället partihandeln
som visade störst uppgång efter kalenderkorrigering
jämfört med motsvarande period föregående år, följt av
motorhandeln. Hittills under 2018 har även företagstjänster
samt information och kommunikation gått särskilt starkt
framåt.
Produktion inom tjänstesektorn
Förändring i procent
apr 18/ feb–apr 18/ apr 18/
mar 181) nov 17–jan 181) apr 172)

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

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

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

12,2
7,6
4,8
1,6
5,4
6,9
1,1
6,2
3,9

jan–apr 18/
jan–apr 172)

7,6
8,2
2,6
2,4
1,3
6,1
–2,4
6,4
3,3

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Nedgång för byggproduktionen i april
Produktionen inom byggsektorn minskade under april
med 1,2 procent i säsongrensade tal jämfört med mars.
Byggsektorn har redovisat negativa utvecklingstal på
månadsbasis sedan årsskiftet. På årsbasis minskade
byggsektorns produktionsvolym för första gången
sedan juni 2014, med en nedgång i april på 4,3 procent i
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kalenderkorrigerade tal jämfört med april föregående år.
Ackumulerat under året har byggindustrin ökat med 0,7
procent i kalenderkorrigerade tal jämfört med motsvarande
period föregående år.

petroleumprodukter uppvisade också en stark ökning på
33,2 procent jämfört med april 2017 i kalenderkorrigerade
tal. Denna utveckling beror dock till stor del på ett svagt
utfall i april föregående år.
Orderingång och omsättning

Industrins orderingång

Förändring i procent

Senaste uppgift: april 2018
Källa: SCB:s orderingång och omsättningsstatistik
Linn Hedman

Industrins orderingång ökade i april
Industrins totala orderingång ökade med 2,6 procent i april
2018 jämfört med mars, i säsongrensade tal. Därmed vändes
den negativa månadstrend som har synts sedan december
förra året. En majoritet av industrins delbranscher uppvisade
en negativ utveckling i säsongrensade tal. Det ska påpekas
att flera av dessa är mindre branscher och därmed inte
påverkar den totala utvecklingen i någon större utsträckning.
Jämfört med mars minskade hemmamarknaden med 1,7
procent medan exportmarknaden ökade med 5,3 procent,
båda i säsongrensade tal.
Industrins orderingång
Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
glidande medelvärde. Index 2015=100, fasta priser
120
Export
110

Totalt

apr 18/
mar 181)

apr 18/
apr 172)

jan–apr 18/
jan–apr 172)

Orderingång
Hemmamarknad
Exportmarknad
Totalt

–2
5
3

–2
8
3

1
2
1

Omsättning
Hemmamarknad
Exportmarknad
Totalt

–3
–2
–1

0
6
3

3
5
4

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Ackumulerad årsutveckling positiv
Hittills i år har den totala orderingången varit 1,3 procent
högre än motsvarande period, januari–april 2017, i
kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med
0,9 procent och exportmarknaden ökade med 1,7 procent.
Bland de större delbranscherna har övrig maskinindustri
visat en stark uppgång på 8,2 procent i kalenderkorrigerade
tal. Uppgången har återfunnits både på hemma- och
exportmarknaden. Svagast ackumulerad årsutveckling
återfanns inom industrin för elapparatur som hittills i år
har backat 18,3 procent jämfört med samma period 2017,
i kalenderkorrigerade tal.

Näringslivets investeringar

100

Senaste uppgift: maj 2018
Källa: SCB:s investeringsenkät
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Annan transport starkast månadsutveckling
Starkast månadsutveckling återfanns inom delbranschen
annan transportmedelsindustri som ökade med 84,7
procent jämfört med mars månad, i säsongrensade tal.
Utvecklingen återfanns framförallt på exportmarknaden.
Denna delbransch kännetecknas dock av stora svängningar
i orderinflödet och har dessutom relativt låg vikt inom
den totala industrin. Störst minskning på månadsbasis
uppvisades av aggregatet för kemisk- och läkemedelsindustri
som minskade med 13,0 procent jämfört med mars.
Petroleum stark årsutveckling
På årsbasis ökade orderingången med 3,2 procent jämfört
med april 2017, i kalenderkorrigerade tal. Utvecklingen i
den totala orderingången var negativ på hemmamarknaden
och positiv på exportmarknaden. Även på årsbasis hade
annan transportmedelsindustri den starkaste utvecklingen
med 51,7 procent i kalenderkorrigerade tal. Industrin för

6

Industrin höjer prognosen för 2018
Industriföretagen lämnar en prognos för investeringar på
72,1 miljarder kronor i löpande priser för helåret 2018 enligt
SCB:s majenkät. Det innebär ingen större förändring jämfört
med utfallet för 2017. Företagens lämnade prognoser i
majenkäten är 2,0 miljarder kronor högre än vad som
lämnades i SCB:s februarienkät. Volymminskningen för
industrins investeringar 2018 förväntas bli 2 procent enligt
prognosen.
Gruvindustrin reviderar upp prognosen för 2018 med
cirka 706 miljoner kronor löpande priser jämfört med
SCB:s februarienkät
Tillverkningsindustrins prognos för 2018 är en
revidering uppåt med cirka 1,4 miljarder kronor i
löpande priser jämfört med prognosen i februarienkäten.
Industrin för motorfordon reviderar upp prognosen med
cirka 1,3 miljarder kronor i löpande priser jämfört med
februariprognosen. Massaindustrin reviderar upp sin
prognos med cirka 500 miljoner kronor i löpande priser.

Statistiska centralbyrån

SCB-Indikatorer juni 2018
Industrins investeringar
Miljarder kronor. 2008 års priser. Prognos 2018
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0,6 procent. Inom byggmaterialgruppen ökade kostnaderna
för VVS-material mest. Även kostnaderna för järn och stål,
betongvaror, snickerier, elmateriel, övrigt byggmaterial och
golvmaterial höjdes mellan april och maj. Kostnaderna
för trävaror och vitvaror sjönk medan armeringsstål och
målning var oförändrade.
Kostnaderna för löner ökade med 1,8 procent.
Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och
elkraft höjdes sammantaget med 1,0 procent, därav steg
kostnaderna för dieselolja med 3,9 procent. Entreprenörernas
övriga omkostnader och maskinkostnader ökade också.
Byggherrekostnaderna steg med 0,2 procent mellan april
och maj 2018.
Faktorprisindex för flerbostadshus

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

BYGGMARKNAD
Husbyggarna har slutat nyanställa
Enligt Konjunkturbarometern rapporterar husbyggarna
om något ökade orderstockar de senaste månaderna och
omdömena om storleken på inneliggande orderstockar är
fortsatt starkare än normalt. Byggandet uppges ha varit i
stort sett oförändrat och det främsta hindret för ett ökat
byggande anses fortsatt vara brist på arbetskraft. Företagen
har dock inte lyckats nyanställa de senaste tre månaderna.
Även anläggningsföretagen rapporterar om ökade
orderstockar och oförändrat byggande. Här uppges
dock antalet anställda ha ökat något och det är inte lika
många företag som bland husbyggarna som uppger att
arbetskraftsbrist är det främsta produktionshindret.
Husbyggarna rapporterar om ungefär oförändrade
anbudspriser de senaste månaderna medan anläggningsföretagen redovisar något sänkta priser.
Husbyggarna förväntar sig ett ökat byggande och
växande orderstockar de kommande månaderna. Anställningsplanerna pekar dock på oförändrad sysselsättning.
Anläggningsföretagen räknar med oförändrat byggande
och minskade orderstockar de närmaste tre månaderna,
men planerar att nyanställa i något större utsträckning
än normalt.
Något fler företag än normalt, inom såväl husbyggande
som anläggningsverksamhet, förväntar sig prissänkningar.

Byggkostnader
Senaste uppgift: maj 2018
Källa: SCB:s faktorprisindex för flerbostadshus

Lönekostnaden ökade med 1,8 procent i maj
Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,7 procent
mellan april och maj 2018. Under motsvarande period
ett år tidigare steg faktorprisindex med 0,5 procent.
Entreprenörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82
procent av faktorprisindex, gick upp med 0,9 procent mellan
april och maj 2018. Byggmaterialkostnaderna ökade med
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Förändring i procent
maj 18/apr 18

maj 18/maj 17

Entreprenadkostnader
Byggmaterial
Löner
Maskiner
Transporter, drivmedel, elkraft
Omkostnader
Byggherrekostnader

0,9
0,6
1,8
0,8
1,0
0,1
0,2

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

Total byggkostnad

0,7

3,1

Byggkostnaderna ökade med 3,1 procent på
årsbasis
Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 3,1 procent
mellan maj 2017 och maj 2018. Entreprenörernas kostnader
höjdes med 3,3 procent, vilket drog upp totalindex med
2,7 procentenheter. Transporter, drivmedel och elkraft
ökade mest, 5,2 procent, bland entreprenörernas kostnader.
Kostnaderna steg även inom grupperna byggmaterial,
omkostnader, maskiner och löner.
Byggmaterialkostnaderna steg med 4,2 procent.
De största ökningarna i byggmaterialgruppen hade
armeringsstål samt järn och stål som höjdes med 15,8
procent respektive 9,2 procent. Kostnaderna inom övriga
byggmaterialgrupper höjdes också, om än i mindre
omfattning. Byggherrekostnaderna gick upp med 1,9
procent på årsbasis.

HANDEL OCH
KONSUMTION
Hushållskonsumtionen ökade i långsam takt under hösten,
men har de senaste månaderna tagit något bättre fart. I april
var konsumtionen 0,5 procent högre än månaden innan, i
säsongrensade tal. Försäljningen inom detaljhandeln har
även den kommit igång under våren efter en svag utveckling
under vintermånaderna. I maj var det dagligvaruhandeln
som stod för tillväxten, medan försäljningsvolymen inom
sällanköpshandeln sjönk något jämfört med månaden
innan.
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Detaljhandel
Senaste uppgift: maj 2018
Källa: SCB:s detaljhandelsindex

Något högre försäljning i maj
Försäljningen i detaljhandeln ökade med 0,2 procent i maj,
säsongrensat och jämfört med månaden innan. I slutet på
förra året och i början av 2018 stod utvecklingen i princip
stilla, men under våren har försäljningen tagit något bättre
fart. Det illustreras väl av att försäljningen var 1,9 procent
högre under perioden mars till maj än tremånadersperioden
innan, det vill säga december till februari.

De flesta branscherna inom sällanköpshandeln visade
uppgångar jämfört med maj förra året, men några backade
också. Skohandeln, som haft det tufft i flera år, noterade
ytterligare en tung månad med minskad försäljningsvolym.
Möbelhandeln har tvärtemot skohandeln några blomstrande försäljningsår i ryggen, men redovisade i maj lägre
försäljning än året innan. Två branscher som lyckades
betydligt bättre den varma vårmånaden var järn- och
bygghandeln samt bokhandeln, som båda ökade sin
försäljning med över 10 procent jämfört med i maj förra
året. Även leksakshandeln samt sporthandeln gynnades
av det fina vädret och noterade betydande ökningstal.

Total försäljningsvolym inom detaljhandeln

Detaljhandel

Index 2015=100

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

130
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serie
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Säsongrensad
serie

80
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Under 2010-talet är det sällanköpshandeln som
agerat draglok för tillväxten inom detaljhandeln medan
dagligvaruhandeln ökat i långsam takt. I maj var dock
situationen den omvända, då dagligvaruhandeln visade
en hygglig ökning mellan april och maj samtidigt som
sällanköpshandeln backade något.
Dagligvaror ökade mer än sällanköpsvaror i årstakt
Den totala försäljningsvolymen inom detaljhandeln steg
i maj med 3,1 procent jämfört med motsvarande månad
förra året i kalenderkorrigerade termer. Sällanköpshandeln
ökade med 3,1 procent, medan dagligvaruhandeln för
ovanlighetens skull ökade mer, med 3,3 procent.
Försäljningsvolym inom detaljhandeln
Säsongrensade månadsdata. Index 2015=100
120
Sällanköpsvaruhandel
110

Totalt detaljhandel

3,1

1,9

Högre försäljning hittills i år
Hittills i år, till och med maj, har försäljningen i detaljhandeln
varit 1,9 procent högre än motsvarande månader i
fjol. Ökningen inom dagligvaruhandeln uppgår till 0,9
procent, medan sällanköpshandeln stigit med 2,7 procent.
Elektronikhandeln, sport- och fritidshandeln samt optikerna
är de tre branscher som ökat försäljningsvolymen mest.
Det har gått tyngre för skohandeln och guldsmedshandeln
som minskat sin försäljning jämfört med motsvarande
period förra året.

Senaste uppgift: april 2018
Källa: Hushållens konsumtionsindikator
Dagligvaruhandel

Maja Bourelius
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Sällanköpsvaruhandel
3,1
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därav:		
Klädhandel
3,7
0,0
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–4,3
–6,8
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4,7
Bokhandel
11,0
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Ökad hushållskonsumtion i april
Hushållens konsumtion ökade med 0,5 procent mellan
mars och april i säsongrensade tal. Under den senaste
tremånadersperioden februari–april ökade konsumtionen
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med 1,1 procent i säsongrensade tal, jämfört med närmast
föregående tremånadersperiod november–januari. Hushållskonsumtionen ökade med 3,1 procent i april jämfört
med april föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Ackumulerat januari–april i år ökade hushållskonsumtionen
med totalt 2,0 procent jämfört med motsvarande period
föregående år, i kalenderkorrigerade siffror. Priserna, enligt
konsumtionsdeflatorn, ökade med 1,2 procent i april jämfört
med april föregående år.
Hushållens konsumtionsindikator
Säsongrensade månadsdata
120

index 2010=100

115

Personbilar och lastbilar
Senaste uppgift: maj 2018
Källa: Trafikanalys och SCB:s fordonsstatistik

110

105

100

Uppgång för beklädnadshandeln
Sett till kalenderkorrigerade siffror redovisade samtliga
branschgrupper uppgångar i april. Störst procentuell ökning
noterades inom beklädnadshandeln med en uppgång på
6,9 procent i kalenderkorrigerade tal jämfört med april
föregående år. I denna grupp återfinns klädhandel så väl
som textiler samt skor och lädervaror. Beklädnadshandeln
har redovisat nedgångar tidigare under året, med en
ackumulerad utveckling under januari–april på minus
2,1 procent jämfört med motsvarande period föregående
år, i kalenderkorrigerade tal. Den grupp med relativt
svagast utveckling under april var restauranger, caféer,
hotell och annan övernattningsservice, som noterade en
uppgång på 1,8 procent jämfört med april föregående år,
i kalenderkorrigerade tal.
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Stort bidrag från transporter och detaljhandel med
och service av motorfordon
Den grupp som bidrog mest till den totala utvecklingen
var transporter och detaljhandel med och service av
motorfordon, som ökade med 8,3 procent i fasta priser
jämfört med april föregående år. I denna grupp återfinns
bland annat detaljhandel med personbilar och reparation
av motorfordon. Åt det andra håller drog detaljhandel
med brett sortiment, i vilken livsmedelshandeln utgör den
största posten. I april uppvisade gruppen en nedgång på
3,1 procent i fasta priser jämfört med april föregående år.
Detaljhandeln är den enda branschgrupp som redovisar
en nedgång.
Hushållskonsumtion

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)
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Nyregistrerade personbilar
Säsongrensade månadsdata
35

tusental per månad

30

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

Personbilsregistreringarna steg i maj
Personbilsregistreringarna fortsätter att ligga på historiskt
mycket höga nivåer då antalet registreringar ökade med
2,6 procent i maj säsongrensat och jämfört med månaden
innan. Den senaste tremånadersperioden, mars–maj, har
uppvisat säsongsmässigt höga tal för samtliga månader.
Jämfört med den närmast föregående tremånadersperioden
var den säsongrensade uppgången 4,1 procent.
I faktiska tal registrerades 39 446 personbilar i maj och
164 634 under perioden januari–maj. Det är en uppgång
med 6,2 respektive 2,3 procent jämfört med motsvarande
perioder året innan. Enligt statistiken som sträcker sig
tillbaka till 1975 har det aldrig tidigare registrerats fler
personbilar under årets fem första månader.

apr
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2018
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7,1
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

Antalet nyregistrerade dieselbilar har minskat med
drygt 17 000 under årets första fem månader jämfört med
motsvarande period förra året. Även om nyregistreringarna
av bensindrivna bilar har ökat så har antalet registreringar
av konventionellt drivna personbilar minskat med ungefär
2 000. Samtidigt har antalet registrerade el- och laddhybrider
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ökat med 5 300 medan antalet registrerade elbilar inte
förändrats mycket.
Lastbilsregistreringarna kraftigt upp i maj
Nyregistreringen av lastbilar steg med hela 20,3 procent i
maj säsongrensat och jämfört med april. För den senaste
tremånadersperioden, mars–maj, var uppgången 10,9
procent jämfört med perioden december–februari.
Det faktiska antalet registreringar i maj var 7 471 och
sammantaget för årets fem första månader landade
antalet nyregistreringar på 28 325. För såväl maj som
perioden januari–maj är det fråga om rekordstort antal
registreringar och uppgången jämfört med motsvarande
period föregående år är 27,5 respektive 7,6 procent.
Nyregistrerade lastbilar
Säsongrensade månadsdata
7,0

		Värde mkr		 Andel Förändr
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2018		 2017
% 18/17
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%
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Nederländerna
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Danmark
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4,0
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3,4
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Handelsnetto

5,5

Senaste uppgift: maj 2018
Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik
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Handelsnettot –2,6 miljarder kronor i maj
Utrikeshandeln med varor gav ett underskott på 2,6 miljarder kronor under maj 2018 enligt preliminära beräkningar.
För maj 2017 var det ett överskott på 1,3 miljarder kronor.
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Export och import av varor samt handelsnetto
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Säsongrensade månadsvärden i löpande priser. Trend.
Miljarder kronor

Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar
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120

Efter många år med ett överskott i varuhandeln med
omvärlden vändes den till ett negativt handelsnetto för
2016. Underskottet halverades 2017 men för de fem första
månaderna 2018 blev handelsnettot betydligt sämre än
motsvarande period 2016 och 2017. Under årets första fem
månader har det endast varit ett handelsöverskott i mars.
I maj beräknades handelsunderskottet till 2,6 miljarder.
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87 998		 81 056
44 157		 37 437
37 737		 34 598
33 831		 31 611
23 474		 22 051
23 088		 21 534
21 429		 19 438
19 153		 16 150
18 880		 18 934
18 520		 16 062
16 203		 13 529
14 493		 13 455

Exporten växer fortfarande bra, vilket är in linje med
Exportchefsindex som publicerades för drygt en månad
sedan, men den växer inte riktigt lika snabbt som importen.
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Varuexportens värde under maj uppgick till 124,9
miljarder kronor och varuimporten till 127,5 miljarder.
Varuexporten har därmed ökat i värde med 8 procent,
medan varuimporten har ökat i värde med 12 procent
jämfört med maj 2017. Varuhandeln med länder utanför
EU gav ett överskott på 12,0 miljarder kronor medan EUhandeln gav ett underskott på 14,6 miljarder.
Antalet vardagar i maj 2018 var lika många som i maj
2017. Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot
ett underskott på 3,3 miljarder kronor för maj, och ett
underskott på 2,7 miljarder kronor för april. För mars var
motsvarande värde ett underskott på 2,0 miljarder kronor.
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El- och drivmedelspriser uppåt under året
Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i
KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,9 procent i
maj 2018. Det är en uppgång från april då den var 1,7
procent. Högre boendekostnader (2,9 procent) bidrog
med 0,7 procentenheter till inflationstakten i maj, därav
bidrog högre elpriser (8,1 procent) med 0,3 procentenheter.
Högre priser på livsmedel (3,5 procent) bidrog med 0,4
procentenheter. Prisökningar på drivmedel (13,0 procent)
och inom restaurang (3,1 procent) bidrog med ytterligare 0,3
respektive 0,2 procentenheter uppåt. Ingen enskild grupp
av varor eller tjänster påverkade märkbart inflationstakten
nedåt.

Sveriges handelsnetto
Ackumulerade månadsvärden från årets början.
Miljarder kronor. Löpande priser
10
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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
587,3 miljarder kronor och varuimportvärdet till 600,0
miljarder. Handelsnettot för januari–maj 2018 gav därmed
ett underskott på 12,7 miljarder kronor. För motsvarande
period för ett år sedan noterades ett underskott på 2,5
miljarder kronor.
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Konsumentpriser
Senaste uppgift: maj 2018
Källa: SCB:s konsumentprisindex

Inflationstakten svagt uppåt i maj
Inflationstakten enligt KPIF var 2,1 procent i maj 2018
(1,9 procent i april). KPIF steg med 0,3 procent från april
till maj. Inflationstakten enligt måttet KPI var 1,9 procent
i maj (1,7 procent i april).
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Konsumentprisernas förändring
Maj 2018			Bidrag till
		
Förändring från
förändring
		
Föregående
maj sedan maj
		
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

KPIF

2

F

Sänkta elpriser i maj
Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,2 procent från
april till maj 2018. Under motsvarande period 2017 steg
KPI med 0,1 procent. Till månadsförändringen bidrog
högre priser på livsmedel (0,9 procent), drivmedel (4,7
procent) samt restauranger och logi (0,8 procent) med 0,1
procentenhet vardera. Uppgången motverkades av lägre
priser på el (–1,7 procent) som påverkade KPI nedåt med
0,1 procentenhet i maj.

Inflationstakten
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år

J

KPI totalt
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I FOKUS

Industrin i ett branschperspektiv
Fokusartikeln belyser denna månad fem industribranscher och
deras konjunkturläge med hjälp av SCB:s produktionsvärdeindex
och Konjunkturinstitutets konfidensindikator. Trenden bland
branscherna skiljer sig åt. Livsmedelsindustrin uppvisar fortsatt
svag utveckling medan den goda omvärldskonjunkturen tillsammans med den svaga kronan har gynnat exporttunga branscher
såsom motorfordonsindustrin och stål- och metallverken.
Stål- och metallverk
Efter en period med svagare tillväxt för stål- och metallverken utgjorde 2015 och 2016 en mycket expansiv
uppgångsperiod. Produktionen sjönk något i början av
2017 men återhämtade sig under årets gång och har därefter legat stabilt. Industrins starka utveckling speglas i
exportmarknadens orderingång, som har ökat markant de
senaste fem åren. Branschen vilar på utländsk efterfrågan
och har troligtvis gynnats av den svaga kronan och det
goda konjunkturläget som råder i flera exportdestinationer.
Hemmamarknaden har visat en svagare positiv utveckling
under de senaste fem åren.

delen av svensk massa- och papperstillverkning går på
export. Trots att utländsk efterfrågan av massa och papper
är avgörande för industrin verkar inte orderingången från
utlandet ha fått samma skjuts av det rådande generellt
fördelaktiga exportläget, såsom flera andra exporttunga
branscher. Istället har den hållit en stabil nivå vilket avspeglas i produktionsvärdet. En möjlig orsak kan vara
strukturella förändringar när det gäller användningen av
papper och papp.
Massa- och pappersindustri
Produktionsvärdeindex (PVI), trend. Index 2013=100
Konfidensindikator, säsongrensad. Medelvärde=100
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Konjunkturinstitutets (KI:s) konfidensindikator låg i
början av 2018 under det historiska medelvärdet, vilket
delvis kan förklaras av att orderingången från exportmarknaden samtidigt sjönk. Under året har dock värdet
på konfidensindikatorn stigit och indikerar nu ett gott
stämningsläge inom industrin. Bland annat planerar många
företag nyanställningar vilket har bidragit en förbättrad
syn på läget bland stål- och metallverken.
Massa- och pappersindustri
Produktionen inom massa- och pappersindustrin har legat
på en relativt jämn nivå de senaste fem åren. Under våren
2015 föll den inhemska efterfrågan skarpt och återhämtade
sig först i början av 2018. Detta gjorde dock inget större
avtryck totalt sett inom branschen eftersom den största
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Konfidensindikatorn hade en toppnotering i december
2017 och har därefter sjunkit något. Branschen präglas ändå
alltjämt av ett mycket gott stämningsläge. Företagen rapporterar att de är nöjda med storleken på orderstockarna
och ser relativt optimistiskt på produktionen.
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Källa: SCB och Konjunkturinstitutet

Industri för livsmedel, drycker och tobak
Livsmedelsindustrin är relativt okänslig för konjunktursvängningar, ett uppsving i konjunkturen innebär därmed
inte alltid bättre stämning inom industrin. Detta kan vara
en del av förklaringen till att livsmedelsindustrin, tillsammans med de mindre industrierna för dryckesvaror och
tobak, har uppvisat en negativ trend de senaste fem åren.
Undantaget har varit ett par marginella ökningar av produktionen. Denna utveckling skiljer sig från många andra
tillverkningsindustrier.
Den största nedgången ägde rum 2014, framförallt inom
dryckesvaruindustrin som redovisade stora tapp. Sedan dess
har läget stabiliserats utan att någon återhämtning har skett.
De senaste tre åren har det aggregerade produktionsvärdet
för industrierna legat nästintill konstant. Sedan i fjol har
utländsk efterfrågan ökat, men produktionsvärdet speglas
främst av läget på hemmamarknaden eftersom endast en
mindre andel av tillverkningen exporteras.
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I FOKUS
riska genomsnittet. Orderstatistiken som sträcker sig fram
till april var dock mindre positiv. De senaste månaderna
har inte tytt på någon nämnvärd ökning och utfallet för
april var negativt efter att orderingången fallit på den för
branschen viktiga exportmarknaden. Konfidensindikatorns månadsutfall påverkas dock generellt sett mycket
av tillfälliga variationer.

Livsmedelsindustri
Produktionsvärdeindex (PVI), trend. Index 2013=100
Konfidensindikator, säsongrensad. Medelvärde=100
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Källa: SCB och Konjunkturinstitutet

Konfidensindikatorn och utfallsstatistiken över produktionsvärdet visar inte en samstämmig bild. De senaste
tre åren har konfidensindikatorn nästan varje månad
legat över det historiska snittet, vilket pekar på ett gott
stämningsläge bland företagen. Företagen har planerat
större tillverkningsvolymer och nyanställningar vilket har
påverkat konfidensindikatorn positivt.
Maskinindustri
Produktionen inom maskinindustrin (SNI C28) hade, med
kortvariga uppgångar, en i huvudsak svagt nedåtgående
trend från 2013 fram till sommaren 2016. Efter denna
tidpunkt började hjulen snurra rejält och produktionen
har därefter ökat brant. Under början av innevarande år
har dock ökningstakten mattats av.

Motorfordonsindustri
Motorfordonsindustrin har varit det största dragloket i de
senaste årens produktionsuppgång inom svensk industri.
Från och med 2015 har motorfordonsindustrin haft en
kraftig tillväxt. Bilar utgör tillsammans med andra vägfordon
Sveriges främsta exportvaror, produktionen gynnas därför
av en svag krona. Branschen är dessutom konjunkturkänslig
och har främjats av ett gott konjunkturläge både i Sverige
och utomlands.
Inledningsvis var det utländsk efterfrågan som främst
stod för den största produktionsökningen, men siffror på
industrins exportorderingång visar att efterfrågan från
utlandet har svängt mer det senaste året. Istället är det den
svenska marknaden som står för en större ökning sedan
hösten 2016. Generellt sett har de svenska hushållen uppvisat en gynnsam inkomstutveckling vilket tillåter inköp av
dyrare varor, såsom bilar. Dessutom slår registreringarna
av tunga fordon rekord.
Motorfordonsindustri
Produktionsvärdeindex (PVI), trend. Index 2013=100
Konfidensindikator, säsongrensad. Medelvärde=100
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Källa: SCB och Konjunkturinstitutet

KI:s konfidensindikator för maskinindustrin steg brant
fram till hösten 2017 då den sjönk väsentligt. Den senaste
statistiken för maj visar att indikatorn har börjat klättra
igen och ligger för närvarande en bra bit över det histo-
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Konfidensindikatorn för företagen i motorfordonsindustrin har följt produktionsvärdets trend relativt väl,
men har gått isär det senaste året. Stämningsläget inom
branschen närmat sig den historiska normalnivån, trots att
värdet på branschens produktion fortsatt ligger långt över
nivån för fem år sedan och fortfarande stiger. De senaste
månaderna har företagarna rapporterat om färre anställda
och en dämpad produktionstillväxt, vilket har bidragit till
konfidensindikatorns nedgång.
Rebecca Vitri, sommarpraktikant
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Även övriga inflationsmått svagt nedåt
KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling
som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad
penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för
inflationsmålet. Inflationstakten enligt KPIF var 2,1 procent
i maj 2018, en liten uppgång från 1,9 procent i april.
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 maj, vilket är två tiondelar
högre än månaden innan.
Höjd 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 2,0
procent i maj, vilket var en ökning från 1,8 procent i april.
Inflationstakten i olika länder
EU-länder och Norge enligt HIKP
procent

Danmark

apr 18/apr17
maj 18/maj17

Finland
Nederländerna
Euroområdet
Sverige
EU

0,7 procentenheter. I april låg prisökningstakten över ett
år på 4,9 procent.
På import- och exportmarknaderna var årstakten 9,6
respektive 7,8 procent i maj. Fortsatta prishöjningar på
råolja och metaller bidrog framförallt till uppgången på
importmarknaden. Höjda priser på kemikalier och kemiska
produkter, elapparatur, övriga maskiner samt motorfordon,
släpfordon och påhängsvagnar bidrog även med 0,6
procentenheter vardera. Uppgången motverkades något av
sänkta importpriser på läkemedel, datorer, elektronikvaror
och optik, vilka bidrog nedåt med 0,1 procentenheter
vardera från maj 2017 till maj 2018.
Prishöjningar på papper och pappersvaror samt
metaller under det senast året påverkade prisnivån på
exportmarknaden med 1,6 respektive 1,0 procentenheter.
Högre priser på övriga maskiner bidrog med ytterligare 0,7
procentenheter till uppgången. Sänkta priser på järnmalm
samt farmaceutiska basprodukter och läkemedel bidrog
samtidigt nedåt.
På hemmamarknaden steg priserna i årstakt med 4,9
procent, där främst höjda priser på elektricitet bidrog
till uppgången med 0,5 procentenheter. Höjda priser på
metaller samt metallvaror, utom maskiner och apparaturer
bidrog var och en uppåt med ytterligare 0,4 procentenheter.
Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, har stigit med 7,4 procent det senaste året. De
enskilt största bidragen till ökningen kommer från högre
priser på råolja och raffinerade petroleumprodukter, vilka
bidrog med vardera 1,4 procentenheter till uppgången.
Metaller bidrog med 0,6 procentenheter till uppgången
i årstakten.

Tyskland

Export-, import- och producentprisindex

Frankrike

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år

Norge
15
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Inom EU som helhet steg inflationstakten 0,5 procentenheter till 2,0 procent från 1,5 i april. Inom euroområdet
landade den på 1,9 procent i maj – en uppgång med 0,6
procentenheter. Inflationstakten steg i alla EU-länder
utom Storbritannien där den låg på oförändrat 2,4 procent
och i Slovakien där den sjönk något. Flera av de större
ekonomierna i EU noterade de största uppgångarna.

Priserna i producent-, exportoch importleden
Senaste uppgift: maj 2018
Källa: SCB:s producentprisindex
Anna Mossfeldt

Svag krona och oljepriser höjde importpriserna
Producentpriserna steg med 6,3 procent från maj 2017
till maj 2018. Höjda priser på papper och pappersvaror
samt metaller bidrog till uppgången med 1,0 respektive
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Fortsatt höjda import- och exportpriser
De totala producentpriserna steg med 1,4 procent från
april till maj 2018. Under samma period steg priserna
på import- och exportmarknaden med 3,1 respektive
2,6 procent. På hemmamarknaden steg priserna med 0,3
procentenheter. Priserna för inhemsk tillgång steg med
1,7 procent från april till maj.
Fortsatta prisuppgångar på massa, papper och papp
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samt på motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar bidrog
med 0,3 procentenheter vardera till månadens uppgång på
exportmarknaden. Även högre priser på metaller, övriga
maskiner samt på kemikalier och kemiska produkter bidrog
till uppgången med 0,2 procentenheter vardera.
På importmarknaden var det framförallt högre priser på
råolja som med 0,7 procentenheter bidrog till uppgången
mellan april och maj. Prisuppgångar på livsmedel, metaller,
övriga maskiner samt på motorfordon, släpfordon och
påhängsvagnar bidrog ytterligare med 0,2 procentenheter
vardera.
Prisindex i producent- och importled
Index 2015=100
115
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Producentprisindex
Exportprisindex
Importprisindex
Hemmamarknadsprisindex

uppgick det till 75,6 procent och bland kvinnorna var det
70,7 procent.
Säsongrensade och utjämnade data visar också på en
fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften som
uppgick till 5 438 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal på
73,0 procent vilket är en ökning jämfört med närliggande
månader.
Sysselsättningsgraden ökade
Icke säsongrensat var antalet sysselsatta i åldern 15–74
år 5 101 000 i maj 2018. Det är en ökning med 118 000
jämfört med maj 2017. Antalet sysselsatta kvinnor ökade
med 78 000 till 2 445 000 och sysselsatta män ökade
med 40 000 till 2 656 000. Sysselsättningsgraden ökade
med 1,1 procentenheter till 68,5 procent. Bland männen
uppgick sysselsättningsgraden till 70,1 procent och bland
kvinnorna uppgick den till 66,7 procent, en ökning med
1,6 procentenheter.
Sysselsättningsgrad
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Ålder 15–74 år. Sysselsatta som andel av befolkningen.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden
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Svag svensk krona
En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar
att sänka respektive höja priserna i svenska kronor på
både export- och importmarknaden. Enligt Tullverkets
omräkningskurser för valutor försvagades den svenska
kronan mot det brittiska pundet med 4,1 procent, mot
den danska kronan med 3,2 procent, mot euron med 3,1
procent, mot den amerikanska dollarn med 2,6 procent och
mot den norska kronan med 1,9 procent. En svagare krona
har bidragit till ökade producentpriser på både export- och
importmarknaden.

ARBETSMARKNAD
Sysselsättning och
arbetslöshet
Senaste uppgift: maj 2018
Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar
Linnea Johansson Kreuger

Antalet personer i arbetskraften ökade
Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick
till 5 454 000 i maj 2018, icke säsongrensat. Det är en
ökning med 83 000 jämfört med maj 2017. Antalet män i
arbetskraften uppgick till 2 863 000, en ökning med 40 000
och antalet kvinnor uppgick till 2 590 000, en ökning
med 44 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,2
procent, en ökning med 0,6 procentenheter. Bland männen
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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 maj
2018 till 5 103 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad
på 68,5 procent.
Antalet fast anställda kvinnor ökade
I maj 2018 uppgick antalet anställda till 4 613 000, en
ökning med 138 000 jämfört med maj 2017, enligt icke
säsongrensade data. Bland kvinnor ökade antalet med
88 000 till 2 309 000 och bland män ökade antalet med
50 000 till 2 304 000. Antalet fast anställda ökade under
samma period med 110 000 till 3 860 000. Bland kvinnor
ökade antalet fast anställda med 82 000 till 1 892 000. Bland
män förelåg däremot ingen signifikant förändring av antalet
som uppgick till 1 968 000. Antalet tidsbegränsat anställda
personer uppgick till 753 000. Antalet privat anställda ökade
med 92 000 till 3 073 000.
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.
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Antalet arbetade timmar ökade med 3,5 procent
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i maj 2018
till i genomsnitt 159,8 miljoner per vecka enligt icke
säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det
en ökning med 3,5 procent jämfört med maj 2017.
Även säsongrensade och utjämnade data visar på en
ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande
månader och uppgick till i genomsnitt 156,3 miljoner
timmar per vecka.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade
och utjämnade data på en minskning av både antalet och
andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I maj
2018 uppgick antalet arbetslösa till 335 000 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 uppgick till 97 000 och
arbetslöshetstalet var 15,6 procent.

Arbetsmarknad

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 maj 2018 till 338 000. Jämfört
med samma månad föregående år är det en minskning
med 15 000 personer. Detta motsvarar en arbetslöshet
på 6,8 procent, 0,5 procentenheter lägre än i maj 2017.
Sammanlagt 44 000 ungdomar, 18–24 år, var inskrivna som
arbetslösa. Det var 6 000 färre än för ett år sedan.
I maj 2018 var antalet nya lediga platser som anmäldes
till landets arbetsförmedlingar 138 000, vilket är en ökning
med 19 000 jämfört med samma månad föregående
år. Antalet personer som fick ett arbete var 42 000, en
minskning med 2 000. Antalet varslade uppgick till 4 000
i maj 2018, vilket är en ökning med 2 000 jämfört med
maj 2017.

		

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
5 101
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
15 980
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
352

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

Arbetslösheten sjunker enligt AKU
I maj 2018 minskade antalet arbetslösa i åldern 15–74 år
med 35 000 till 352 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar
ett arbetslöshetstal på 6,5 procent, en minskning med 0,7
procentenheter. Antalet arbetslösa män uppgick till 207 000
och antalet arbetslösa kvinnor var 145 000, en minskning
med 34 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,2 procent
bland män och 5,6 procent bland kvinnor, en minskning
med 1,4 procentenheter. Bland ungdomar i åldern 15–24
år minskade antalet arbetslösa med 24 000 till 115 000. Av
de arbetslösa ungdomarna var 85 000 heltidsstuderande.
Arbetslöshetstalet bland ungdomarna uppgick till 18,4
procent, en minskning med 3,4 procentenheter.
Relativ arbetslöshet
Ålder 15–74 år. Inkl. heltidsstuderande som sökt arbete.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden
9

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

Den preliminära genomsnittliga timlönen för arbetare var
under april 2018 169,50 kronor exklusive övertidstillägg
och 172,00 kronor inklusive övertidstillägg, vilket är en
ökning med 1,6 repektive 1,7 procent, jämfört med april
2017. Under april 2018 var den preliminära genomsnittliga
månadslönen för tjänstemän 39 480 kronor exklusive
rörliga tillägg och 40 360 kronor inklusive rörliga tillägg,
vilket är en ökning med 1,9 respekive 1,7 procent jämfört
med april 2017.
Löneutveckling inom den privata sektorn
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Arbetskostnaden för en arbetare inom utvinning
av mineral och tillverkningsindustrin har för april 2018
beräknats till 308,43 kronor per timme, vilket ger ett
arbetskostnadsindex på 130,5 en förändring med 3,2
procent jämfört med april 2017. Arbetskostnaden för en
arbetare inom den privata sektorn totalt har för april 2018
beräknats till 285,55 kronor per timme och för tjänstemän
inom den privata sektorn till 62 080 kr per månad. Detta
ger ett arbetskostnadsindex för arbetare på 128,0 en ökning
med 2,5 procent jämfört med april 2017. Motsvarande
index för tjänstemän blir 130,7 en ökning med 2,9 procent
jämfört med april 2017.

Långa räntor
10-åriga statsobligationer
4

procent
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FINANSMARKNAD

Sverige
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Avstannande aktiemarknader
I samtliga regioner har marknaderna varit avvaktande och
rörelsen i handeln har varit relativt låg under månaden. Det
osäkra politiska läget i Italien, det hotande handelskriget
samt stigande oljepriser nämns som faktorer som påverkar
handeln. Många analytiker menar dock att oron är
överdriven och att ett flertal indikatorer visar att den reala
ekonomin fortfarande är stark.
Aktiekurserna
Stockholmsbörsens generalindex, månadsgenomsnitt
600

månadersräntan till i genomsnitt 2,29 procent, vilket är
en minskning med 2 punkter jämfört med maj. Även
genomsnittet för handel med den tioåriga amerikanska
räntan var lägre under juni, 2,91 procent, vilket kan jämföras
med 2,98 procent under maj.
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Små förändringar på den svenska räntemarknaden
På den svenska räntemarknaden har genomsnittsräntan på
obligationer med lång löptid minskat något. För en tioårig
statsobligation var den genomsnittliga räntan 0,55 procent
under juni, vilket är en minskning med 10 punkter jämfört
med maj. Den genomsnittliga räntan för tremånaders
statsskuldsväxlar var i juni –0,70 procent, vilket innebär
att den var oförändrad jämfört med maj.
Korta räntor
3 mån statsskuldväxlar (motsv)
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Källa: Riksbanken
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Källa: Affärsvärlden

I juni steg den svenska börsen enligt AFGX med 0,25
procent. Londonbörsens FTSE-index visade en nedgång
över månaden på 0,54 procent. I USA steg den teknikorienterade börsen Nasdaq med 0,92 procent medan Dow Jones
minskade med 0,59 procent. I Asien ökade Nikkei-index
med 0,46 procent under månaden medan Shanghaibörsen
noterade en kraftig nedgång på 8,01 procent.
FED höjde styrräntan i enlighet med förväntningar
Den 13:e juni höjde USA:s centralbank styrräntan med
0,25 procentenheter till intervallet 1,75–2,00 procent. Detta
var i linje med marknadens förväntningar. FED flaggar
för att det kan bli aktuellt med ytterligare räntehöjningar
senare i år. Anledningen till det förklaras vara den starka
amerikanska arbetsmarknaden.
Under juni månad handlades den amerikanska tre-
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Små valutaförändringar åt olika håll
Under juni har kronan försvagats något mot dollarn
men stärkts mot euron. Det genomsnittliga priset för en
amerikansk dollar var i juni 8,79 kronor, vilket är 4 öre
dyrare än i maj. Det genomsnittliga priset för en euro
var i juni 10,27 kronor, vilket är en minskning med 8 öre
jämfört med maj.
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föregående år. Det innebär att bostadslånen hade en årlig
tillväxttakt på 6,8 procent i maj, en minskning med 0,3
procentenheter jämfört med april.
Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 6,7
procent i maj, vilket innebär att den minskade med 0,4
procentenheter jämfört med april. Tillväxttakten för lån
med övriga säkerheter var 5,0 procent i maj, vilket innebär
att den ökade med 0,2 procentenheter jämfört med april.
Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med
övriga säkerheter till 213 respektive 488 miljarder i maj.

Valutakursindex för kronan
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Ökad tillväxttakt för företagens lån
I maj var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella
företag 6,9 procent, en ökning med 0,8 procentenheter
jämfört med april. Totalt uppgick MFI:s utlåning till ickefinansiella företag till 2 267 miljarder kronor i maj.
Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för
utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i maj
till 741 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 407
miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas
till icke-finansiella företag, uppgick till 469 miljarder.

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

Minskad tillväxttakt för hushållens lån
I maj 2018 hade hushållens lån från monetära finansinstitut
(MFI) en årlig tillväxttakt på 6,6 procent, vilket innebär att
tillväxttakten minskade med 0,2 procentenheter jämfört
med april.
Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 889 miljarder
kronor i maj. Det är en ökning med 18 miljarder jämfört
med föregående månad och 229 miljarder jämfört med
motsvarande månad föregående år.
Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala
utlåning till hushållen och uppgick i maj till 3 188 miljarder.
Det är en ökning med 14 miljarder jämfört med föregående
månad och 203 miljarder jämfört med motsvarande månad
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Konjunkturindikatorer för några länder och -områden
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Källa: OECD

Spaniens tillväxt tog fart under hösten 2013 och har sedan
dess uppvisat en stabil tillväxt som legat högre än genomsnittet för EU. Medan tillväxttakten inom EU avtog något
under första kvartalet i år så fortsatte Spanien att uppvisa
god tillväxt och BNP i landet steg med 0,7 procent jämfört
med föregående kvartal. Industriproduktionen i landet
har dock börjat vika nedåt och den senaste statistiken för
april visade att produktionen i industrin minskade. Det
råder också något dämpad stämning i landet då landets
ledande indikator fortsätter att ligga under 100-strecket.
Senast den ledande indikatorn låg över 100-strecket var
under sommaren 2016.
Efter att ha uppvisat brant tillväxt sedan början av 2017
avtog tillväxttakten i den franska ekonomin under första
kvartalet i år. BNP-uppgången på 0,2 procent under första
kvartalet låg en bra bit under kvartalsgenomsnittet för de
senaste fem åren. Industriproduktionen inom landet kan
fluktuera betydligt på månadsbasis. Statistiken visar dock
att den uppåtgående trenden som började under 2015 kan
vara på väg att mattas av. Den senaste statistikskörden visar
på fallande industriproduktion under mars och april. Att
några orosmoln har börjat torna upp sig ger även avtryck på
den ledande indikatorn som har fallit under 100-strecket.
Återhämtningen i den portugisiska ekonomin fortsätter. Tillväxten den senaste fem åren ligger något under den
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85

USA

genomsnittliga tillväxten för EU. Första kvartalets tillväxt
på 0,4 procent ligger dock något över den genomsnittliga
tillväxten för EU som helhet. Industriproduktionen har
visat en svagt uppåtgående trend sedan sluter av 2012.
Den senaste statistiken visar att produktionen vände uppåt
markant i mars för att sedan dippa igen och minska med 3,1
procent i april. I januari i år sjönk den ledande indikatorn
under 100-strecket och den senaste statistiken visar att
det fortsätter att råda en dämpad stämning.
I Italien bröts landets nästan tvååriga recession i mitten
av 2013 och ekonomin har sedan vuxit stadigt. De senaste
två åren har den kvartalsvisa tillväxttakten legat på 0,3
procent, vilket i och för sig är betydligt lägre än tillväxten
i EU som helhet. Även första kvartalet i år låg tillväxten på
0,3 procent, vilket var något lägre än kvartalet innan.. Industriproduktionen, som kan uppvisa betydande variationer
på månadsbasis, har visat en svagt uppåtgående tendens
sedan mitten av 2012. Den senaste statistiken visar att den
markanta uppgången i mars följdes av en nedgång på mer
än 3 procent i april. Den ledande indikatorn klättrade över
100-strecket förra våren och även om den senaste statistiken
visar att indikatorn har minskat något fortsätter den den
att ligga över 100-strecket, vilket tyder på att det råder viss
optimism inom landet.
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Industriproduktionen
Efter att ha stigit stadigt sedan början av 2013 visar de senaste månadernas statistik att industriproduktionen inom
EU minskat något. Den sjunkande produktionen de senaste
månaderna beror främst på att industriproduktionen har
minskat i de fem största ekonomierna inom unionen. Den
största minskningen i april bland de största ekonomierna
skedde i Spanien där produktionen sjönk med 1,8 procent.
Tyskland uppvisade en nedgång på 1,7 procent. Mätt i
årstakt har industriproduktionen inom EU ökat med 2,0
procent i april jämfört med samma månad förra året. Även
den svenska industriproduktionen har börjat vika nedåt.
I april minskade industriproduktionen i Sverige med 2,2
procent jämfört med föregående månad. Finland och Norge
uppvisar ett liknade mönster som Sverige. I Norge har industriproduktionen minskat i tre månader i rad och efter att
ha pendlat mellan uppgång och nedgång har produktionen
minskat i två månader i följd i Finland. Industriproduktionen fortsätter dock att tuffa på i Danmark. Den danska
industriproduktionen
Industriproduktion
har uppvisat nästan
115
obruten tillväxt sedan
USA
början av förra året. Ef110
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105
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USA
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apr
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apr
apr
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apr
apr
apr
maj
apr
mar

110,0
109,5
104,6
102,6
99,9
102,5
105,0
116,9
97,5
114,0
103,8
113,1

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

Förändr. från
motsv mån
föreg år, %
2,0
1,5
4,5
2,1
1,9
1,8
2,2
2,1
–1,5
3,5
1,6
3,2

Källa: OECD

EU-barometern
EU-kommissionens konjunkturbarometer sjönk något
i maj och minskade med 0,6 procentenheter till 112,2.
Stämningen försämrades inom både tjänstehandeln och
byggsektorn. Stämningsläget inom industrin var i stort
oförändrad medan stämningsläget inom detaljhandel
förbättrades. Efter att ha ökat mellan april och maj sjönk
konsumentförtroendet inom unionen i juni. Det var framförallt ett sämre stämningsläge i Storbritannien som drog
ner indikatorn för hela EU i juni. Även inom euroområdet
försämrades stämningsläget och indikatorn sjönk med
0,2 procentenheter och landade på 112,3. Det var främst
en försämrad stämning inom byggsektorn och ett lägre
konsumentförtroende som drog ner indikatorn. Sveriges
indikator låg i stort sett stabilt jämfört med föregående
månad och landade på 111,1 i maj.
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1) EU28 men för kort och lång ränta avses euroområdet 2) Första kvartalet 3) OECD mars, USA maj, övriga april 4) Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP) för EU-länderna. OECD april, övriga
maj 5) Storbritannien februari, USA maj, övriga april 6) Korta räntor avser 3-månaders interbankräntor enligt statistik från Eurostat. Maj 7) Maj
Källa: OECD, Eurostat
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Oljeberoendet ett huvudbry för rysk ekonomi
Den rika tillgången till naturresurser speglas i rysk handelsstruktur. Ryssland är en av världens största producenter
av råolja, och oljan utgör tillsammans med naturgas och
metall stommen i rysk export. Trots tal om att rysk ekonomi
ska bli mångsidigare så är få sektorer utöver energisektorn
konkurrenskraftiga på världsmarknaden. Exporten av olja
och gas är avgörande för statsfinanserna och svängningar
i världsmarknadspriser har därför kraftig påverkan på rysk
ekonomi.
2014 – ett svårt år för Ryssland
Efter 1990-talets krisår åtnjöt Ryssland stark ekonomisk
tillväxt under början av 2000-talet, till stor del tack vare
höga råvarupriser på världsmarknaden som gav exporten
en rejäl skjuts. Trots att den globala finanskrisen slog hårt
mot rysk ekonomi var återhämtningstakten god. Under
de tre åren som följde finanskrisen växte Rysslands BNP i
snitt med 4,5 procent per år. Motsvarande siffra för OECDländernas genomsnitt var strax under två procent.
Ett tydligt trendbrott syns dock under 2014 då den
ryska tillväxten förlorade sin fart. Ryssland annekterade
den ukrainska Krimhalvön i mars 2014, en handling som
har haft långtgående geopolitiska och ekonomiska konsekvenser. Vidare störtade världsmarknadspriset på råolja
under hösten 2014, vilket minskade värdet av exporten.
Till följd av dessa händelser föll den ryska rubeln snabbt
under hösten och vintern 2014. Den ryska centralbanken
stödköpte enorma mängder valuta och i december 2014
chockhöjdes styrräntan till 17 procent i ett försök att stävja
fallet.
Läget har bitvis stabiliserats men Ryssland har halkat
efter de länder som nu når kulmen av det rådande goda
läget i omvärldskonjunkturen.
Bruttonationalprodukt
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Sanktioner hämmar tillväxten
På grund av Ukrainakonflikten har EU infört sanktioner
mot Ryssland. Dessa är framförallt är riktade mot personer
och företag som är direkt inblandade i annekteringen av
Krimhalvön. Repressalierna påverkar i mindre utsträckning även andra delar av ekonomin, bland annat den
vitala energisektorn. Till exempel är export av utrustning
och teknologi för djuphavsborrning otillåten, vilket bromsar expansionen av oljeindustrin. Viss finansiering av de
enorma olje- och gasbolagen, där den ryska staten står som
majoritetsägare, är också förbjuden. Trots sanktionerna är
många europeiska länder idag ändå beroende av rysk olja
och gas. Till exempel är Ryssland den största exportören
av råolja till Sverige.
Sanktionerna medför osäkerhet i den ryska ekonomin,
vilket ökas på av Rysslands motsanktioner. Importstoppet av många europeiska livsmedel följdes inledningsvis
av ökande inflation då matpriserna steg avsevärt. Under
Trumps ledarskap har även de amerikanska sanktionerna
breddats och intensifierats, ofta oväntat, vilket bidrar till
ekonomisk oro.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Källa: Macrobond
Anm: För exporten på världsnivå beräknas endast export av varor. Rysk data
finns tillgänglig till och med 2016.

Försiktig optimism kring rysk ekonomi
Prognoser från Världsbanken förutspår en positiv men
långsam BNP-tillväxt på under två procent per år de närmaste åren för Ryssland, vilket ligger under världssnittet.
Ukrainakonflikten dämpar utsikterna då en lösning inte
verkar vara på gång inom en snar framtid, sanktionerna
förväntas därmed att kvarstå. Många analytiker väntar sig
dock stigande oljepriser vilket är goda nyheter för statsfinanserna. Bundenheten till energisektorn och framförallt
oljepriset kan dock bevisligen orsaka problem för rysk
ekonomi.
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SVENSKA EKONOMISKA INDIKATORER
		
Förändring i procent från
Enhet
Basår
Senaste		
föreg. månad/
samma månad/
			
uppgift		period
period föreg. år
Ekonomi, allmänt
BNP
volym
2010=100
1 kv
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				
								
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
			

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

3,3
6,8
2,2
–13

111,2		
0 1)
108,4				
110,7		
–2 1)
110,9				
109,8		
3 1)
107,9				
90,6 1)
–0,4 1)2)
44,1				
110,1		
0		
106,4				

3
3
4
5
3
1
0,4
5
4
3

124,9		
0 1)
587,3				
127,5		
1 1)
600,0				
–2,6
–12,7
21,9

8
9
12
11

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

maj
107,9 1)
0,2 1)
jan–maj					
apr
118,8 1)
0,5 1)
jan–apr					
maj
39 446				
jan–maj 164 634				
jun
96,8 4)
97,9 4)

3,1
1,9
3,1
2,0
6
2
103,4

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

maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj

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

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		

maj
maj
maj
maj
maj
apr
apr

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

maj
maj
jun
jun
maj
29 jun

1) Säsongrensade tal

2) Procentenheter

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

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

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

5 101				
352				
157				
15 980				
138				
130,5				
184,8				

2,4
–8,9
–2,7
3,5
15,9
3,2
1,8

3) Hushållens syn på den egna och den svenska ekonomin
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327,9		
214,5		
110,6		
112,4		
112,7		
110,9		
108,8		

3 889				
2 267				
0,55		
–0,11 2)
–0,69		
0,01 2)
2,5
141,4		
0,9		
4) Index för resp period

6,6
6,9
0,09
–0,02

2)

4)

2)
2)

6,9

5) Från monetära finansinstitut
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