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KONJUNKTURLÄGET
Stark export lyfte BNP fjärde kvartalet
Den svenska ekonomin avslutade 2017 förhållandevis
starkt efter en kraftig uppgång för exporten. Investeringarna som tidigare varit drivande för tillväxten dämpades
däremot något. Fjärde kvartalet steg BNP med 0,9 procent,
säsongrensat och jämfört med föregående kvartal.
BNP, export och investeringar

Index 2010=100, säsongrensade värden
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Det var framförallt varuexporten som fick ett rejält
uppsving vilket kan ses som ett tecken på en starkare
omvärldskonjunktur som gynnar de svenska exportbolagen. Särskilt export av energi samt investeringsvaror, där
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bland annat motorfordon ingår, noterade höga tillväxttal
under fjärde kvartalet. Även tjänsteexporten steg, efter
en nedgång under tredje kvartalet, och där var det forskning och utveckling som bidrog mest. Importen ökade
något långsammare än exporten vilket innebar ett positivt
BNP-bidrag från exportnettot. Varuimporten steg medan
tjänsteimporten minskade något från kvartalet innan.
Bostadsinvesteringarna fortsatte att öka även fjärde
kvartalet men i betydligt lugnare takt än tidigare medan
övriga bygg- och anläggningsinvesteringar minskade
kraftigt. Även maskininvesteringarna och investeringar
i immateriella tillgångar minskade vilket sammantaget
resulterade i en nedgång för de fasta bruttoinvesteringarna
på 1,3 procent jämfört med föregående kvartal. Hushållskonsumtionen ökade något snabbare än under tredje
kvartalet medan den offentliga konsumtionen endast
ökade marginellt.
Positiv lagereffekt
Företagen avvecklar normalt sina lager under fjärde kvartalet. Lageravvecklingen var dock lägre fjärde kvartalet
2017 än motsvarande kvartal året innan vilket leder till en
positiv effekt på den årsvisa BNP-tillväxttakten. Jämfört
med fjärde kvartalet 2016 steg BNP med 3,3 procent, kalenderkorrigerat. Den faktiska volymförändringen var 2,8
procent (fjärde kvartalet innehöll en arbetsdag mindre 2017
än 2016) och lager bidrog med 0,6 procentenheter av detta.
Endast fasta bruttoinvesteringar och hushållskonsumtion
gav ett större bidrag till BNP-tillväxten.
Genomsnittlig årstillväxt
Sveriges BNP växte totalt med 2,4 procent 2017 jämfört
med året innan. SCB publicerar inte kalenderkorrigerade
årsdata men då 2017 innehöll två arbetsdagar färre än 2016
beräknades den kalenderkorrigerade BNP-tillväxten till
2,7 procent. Oavsett var det något lägre än tillväxten som
noterades under de två föregående åren men i linje med genomsnittet under 2000-talet. Hushållskonsumtionen växte
något snabbare än föregående år och investeringarna hade
en fortsatt hög ökningstakt. Den offentliga konsumtionen
växte dock svagare än på länge och det var minskad statlig
konsumtion som låg bakom. En starkare arbetsmarknad
där mindre resurser i form av arbetslöshetsersättning och
liknande krävs är en förklaring. En annan är att migrationskostnaderna avtagit och förskjutits mer till kommunerna.
Såväl kommunernas som landstingens konsumtion ökade
jämfört med 2016. Importen växte snabbare än exporten
vilket höll tillbaka BNP-tillväxten på helårsbasis.
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Försörjningsbalansen
Procentuella volymförändringar från föregående år
2011
BNP
Hushållens kons
Offentlig konsumtion
Fast bruttoinvestering
Lagerinvesteringar1)
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1) Förändring i procent av BNP för jämförelseperioden

Högt resursutnyttjande
Ett tecken på att konjunkturen är stark är att det finns allt
mindre lediga resurser hos företagen. Tredje kvartalet 2017
var kapacitetsutnyttjandet inom industrin det högsta sedan
första kvartalet 2008. Fjärde kvartalet sjönk det något, som
en följd av en liten nedgång inom insatsvaruindustrin, men
kapacitetsutnyttjandet är fortfarande högt. Inom stål- och
metallverk, motorfordonsindustrin samt maskinindustrin
fortsatte utvecklingen uppåt ytterligare, från en redan hög
nivå. Högt kapacitetsutnyttjande innebär att produktionsnivåerna ligger nära det maximala i förhållande till företagens
kapacitet vad gäller arbetskraft, maskiner och liknande.
Riksbankens indikator över resursutnyttjandet i ekonomin, den så kallade RU-indikatorn, låg samtidigt på den
högsta nivån någonsin fjärde kvartalet 2017. Denna indikator baseras på både enkätdata och arbetsmarknadsdata
och syftet är att mäta i vilken utsträckning arbetskraft och
kapital används i förhållande till vad som är långsiktigt
hållbart. Senast RU-indikatorn var i närheten av dagens
nivå var vid konjunkturtoppen 2007.
RU-indikatorn

Resursutnyttjande i ekonomin. Standardavvikelse
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indikera en lite lugnare byggtakt framöver. Nedgången av
bostadspriserna som startade under hösten har inneburit
en ökad osäkerhet även för byggföretagen.
Industriföretagens bedömning var i det närmaste oförändrad jämfört med januari och ligger fortsatt betydligt
över det normala. Även här har dock optimismen dämpats
jämfört med början av hösten. Handlarna har däremot
blivit mer positiva de senaste månaderna. I februari var
konfidensindikatorn för detaljhandeln den högsta sedan
juni-juli i fjol. I synnerhet förväntningarna på kommande
försäljningsvolymer har förbättrats. För de privata tjänsteföretagen har konfidensindikatorn legat en bit över
normalläge under en längre tid.
Konfidensindikator
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Källa: Konjunkturinstitutet

Exportcheferna andas optimism
En tydlig signal om att företagen ser en stark efterfrågan
från utlandet gavs i det senaste exportchefsindexet som
publicerades i mitten av februari. Totalindex steg från 59,7
fjärde kvartalet 2017 till 62,9 första kvartalet 2018. Det var
den högsta noteringen sedan andra kvartalet 2011. Nulägesindex har legat stabilt kring 60 sedan början av 2017
vilket indikerar att utvecklingen är på uppgång. Första
kvartalet fortsatte denna trend med starka bedömningar
avseende exportförsäljning och exportorderstockar. Lönsamhetsomdömet försvagades dock något.
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Byggföretagen mindre positiva
Även konjunkturbarometern indikerar ett fortsatt starkt
läge. Jämfört med hösten har dock optimismen dämpats
något och barometerindikatorn har gått ner tre månader
i rad. I februari var det främst byggföretagen som blev
mindre positiva och det var speciellt anställningsplanerna
som justerades ned. Även förväntningarna på framtida
byggvolymer har sjunkit de senaste månaderna. Efter flera
år med kraftigt ökat byggande, främst av bostäder, kan det
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Främst var det kraftigt förbättrade prognoser som
drog upp totalindex. Efterfrågan väntas stiga på samtliga
marknader kommande tre månader och bedömningen
förbättrades markant från fjärde kvartalet för Västeuropa
och Nordamerika som också är de viktigaste exportmarknaderna för svenska företag. Synen på exportefterfrågan
från Asien har dock dämpats något de senaste två kvartalen,
förvisso från en hög nivå.
Världsekonomin växlade upp under fjolåret
Globalt fanns det vissa farhågor kring världsekonomins
utveckling inför 2017. Speciellt var detta kopplat till en
politisk osäkerhet. I USA hade Trump tillträtt som president
och bland annat lovat att öka handelshindren kraftigt.
Under året väntade ovissa val i de största ekonomierna i
Europa samtidigt som Storbritannien röstat för att lämna
EU, en institution som såg mer splittrad ut än någonsin.
Högerpopulistiska partier gjorde samtidigt allt större framsteg i opinionen. Förvisso kvarstår en hel del osäkerheter
även 2018 och framåt men ekonomiskt var 2017 ändå ett
relativt starkt år.
I USA stärktes högkonjunkturen och arbetslösheten har
fortsatt att sjunka och ligger på nivåer som inte setts sedan
början av 2000-talet. I Europa har utvecklingen tagit fart på
allvar efter en lång tids kräftgång alltsedan finanskrisen för
snart tio år sedan. Valen i Frankrike och Nederländerna blev
inte den framgång för högerpopulisterna som befarades
och i Tyskland ser det ut att bli en fortsatt koalitionsregering med Angela Merkel som förbundskansler. I Spanien
resulterade katalanernas självständighetsförklaring i en
ökad kontroll från centralregeringen i Madrid och den
spanska ekonomin visade stark tillväxt även i slutet av året.
Positiva prognoser med en del orosmoln
Prognoserna inför kommande år ser överlag positiva ut.
Utfallen har snarare överraskat på uppsidan och det ljusare
läget har inneburit att prognoser reviderats uppåt. I februari
släppte EU-kommissionen en uppdaterad prognos och i
denna höjdes både EU- och euroländernas förväntade
BNP-tillväxt för 2018 med 0,2 procentenheter till 2,3 procent. För 2019 förväntas en tillväxt på 2,0 procent i båda
områdena, en upprevidering med 0,1 procentenheter från
novemberprognosen. EU-kommissionen ser ett ljusare läge
på arbetsmarknaden än tidigare samtidigt som starkare
världsekonomi ger skjuts åt handeln.
Fortsatt råder det osäkerhet kring Brexit-förhandlingarna och den brittiska ekonomin har bromsat in. Flertalet
geopolitiska spänningar kvarstår i världen vilket kan sätta
käppar i hjulet för den globala ekonomin. Läget i Syrien är
fortsatt bekymmersamt trots att FN nyligen beslutat om en
tids vapenvila i landet. Situationen i Nordkorea är samtidigt mycket oviss där landets kärnvapentester inneburit
hårdare sanktioner från omvärlden. Närmanden togs dock
i samband med vinter-OS som hölls i Sydkorea i februari.
Kontrasterna mellan de två koreanska staterna är gigantiska där den sistnämnda vuxit fram som en ekonomisk
stormakt under de senaste decennierna med en utpräglad

4

marknadsekonomi. I månadens internationella artikel på
sidan 23 beskrivs den sydkoreanska ekonomin närmare.
Ras på börsen-därefter återhämtning
I förra månadens SCB-Indikatorer skrev vi att det varit en
mycket stark utveckling på världens börser i början av året.
Redan i slutet av januari syntes dock en liten nedgång och i
början av februari kom ett kraftigt ras. En bidragande faktor
var amerikansk statistik som visade att löneökningstakten
är på uppgång. Detta väntas leda till stigande inflation vilket
kan innebära snabbare räntehöjningar från centralbanken.
Efter någon vecka av oro stabiliserades dock läget och de
flesta av börserna återhämtade större delen av raset under andra halvan av februari. Stockholmsbörsen stängde
sista februari knappt 1 procent lägre än vid utgången av
januari. Nasdaqbörsen gick ner med ungefär 2 procent
medan New York-börsens Dow Jones-index tappade drygt
4 procent i februari.
Inflationsuppgången har stannat av
Den senaste amerikanska prisstatistiken visade att inflationen i januari var 2,1 procent, vilket var något över
marknadsförväntningarna. Inflationstakten har legat kring
2 procent det senaste året men var som högst i början av
2017. Till viss del höjdes inflationen då av prisuppgångar
inom energi och livsmedel men även rensat för dessa så
är inflationstakten något lägre nu än för ett år sedan. Även
i Europa ses samma tendens. En stark inflationsuppgång
som toppade under våren 2017 har därefter mattats av
med lite svagare prisökningstakt.
Inflationstakt
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I Sverige har inflationen fallit tillbaka något under andra
halvåret 2017 och fortsatte ned även i januari i år. Utfallet i
januari är dock lite svåranalyserat då det normalt sett sker
stora prissänkningar under månaden, exempelvis reor på
kläder och skor. Dessutom påverkar den så kallade korgeffekten inflationsutvecklingen i januari. Då görs nämligen
den årliga uppdateringen av vilka varor och tjänster som
ska prismätas samt deras inbördes vikter. Detta år var
korgeffekten något större än under de närmast föregående åren men effekten på den årsvisa inflationstakten
var ändå marginell.
Statistiska centralbyrån

SCB-Indikatorer februari 2018

NÄRINGSLIV
Fjärde kvartalet 2017 var det framförallt industrin som
bidrog till att lyfta näringslivets produktion. Det kan ses
både i nationalräkenskaperna och i den månadsvisa indikatorn produktionsvärdeindex (PVI). Samtidigt fortsatte
tjänsteproduktionen att växa, men i något lugnare takt än
under andra och tredje kvartalet. Byggbranschen noterade
en klart dämpad tillväxttakt, den lägsta sedan andra kvartalet 2016. Möjligen en följd av den ökade osäkerheten på
bostadsmarknaden.
Totalt under 2017 var tillväxten i näringslivet god och
ungefär i linje med året innan, men något lägre än 2015.
Industrin med motorfordonsbranschen i spetsen bidrog
kraftigt till uppgången senaste året, men även maskin- och
metallvaruindustrin hade ett starkt år. Av tjänstebranscherna gick i synnerhet företagstjänster fortsatt starkt
men även handeln bidrog positivt.
Den svenska exporten ökade kraftigt under fjärde
kvartalet och gav ett stort bidrag till BNP-tillväxten. För
industrin märktes rejäla ökningar av exportorderingången
under andra halvåret 2017, vilket är ett tecken på en god
omvärldskonjunktur. Även orderingången från den inhemska marknaden steg under 2017, trots att trenden
mattades mot slutet av året.

Produktion i näringslivet
Senaste uppgift: december 2017
Källa: SCB:s produktionsvärdeindex
Sini Kilpeläinen

Minskad produktion inom näringslivet i december
Efter tre månader med relativt kraftiga uppgångar minskade
produktionen inom näringslivet något i december 2017.
I säsongrensade tal var det en nedgång med 1,0 procent
jämfört med november. Trenden är dock fortsatt positiv
och decembersiffran bör främst tolkas som en rekyl från
tidigare starka månader.
Produktion i näringslivet (PVI)

Säsongrensade månadsvärden. Index 2010=100
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2) Kalenderkorrigerat

I årstakt ökade produktionen med 5,3 procent jämfört
med december 2016, kalenderkorrigerat. Industrin ökade
kraftigast men även tjänstebranscherna och byggbranschen
steg. Även ackumulerat under helåret var det en uppgång.
Produktionen steg med 4,8 procent under 2017 jämfört
med 2016. Förutom 2015 är det inget år som överträffar
denna ökningstakt sedan 2010, där tidsserien för produktionsvärdeindex startar.
Industrisektorn ökade jämfört med november
Industrisektorn hade en produktionsökning på 0,5 procent i
december jämfört med föregående månad, i säsongrensade
tal. Störst ökning noterade metallvaruindustrin. Branschen
har dock haft en mycket ryckig utveckling andra halvåret
2017 med både stora uppgångar som nedgångar. Negativ
utveckling sågs inom motorfordonsindustrin vars produktionsvärde minskade med 3,4 procent i december.
Produktion inom industrin (PVI)
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Att det är en positiv trend visas dels genom att såväl
industrin, tjänstebranscherna som byggsektorn noterade
en uppgång i december samtidigt som det för totala näringslivet var en uppgång med 2,5 procent fjärde kvartalet
jämfört med kvartalet innan. Det bör påpekas att de olika
branscherna säsongrensas separat vilket förklarar att produktionen i det totala näringslivet minskade medan de tre
huvudbranscherna ökade i december.
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Motorfordonsindustrin har haft en positiv utveckling
senaste året och den kalenderkorrigerade årstakten var
stark även i december. Även produktionen inom maskinindustrin samt den grafiska industrin visade en stark positiv
utveckling jämfört med föregående år. Produktionen inom
industrin steg i december med 7,5 procent på årsbasis.
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Produktion inom industrin
Förändring i procent
dec 17/ okt–dec 17/ dec 17/ jan–dec 17/
nov 171) jul–sep 171) dec 162) jan–dec 162)

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

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

4,7
1,4
–0,7
5,9
4,4
5,7
–0,9
3,7
12,1
4,2

5,1
3,7
23,7
6,8
2,7
12,2
–0,9
9,8
14,5
7,5

6,0
2,3
10,3
–1,1
0,8
8,1
–6,2
10,1
13,3
5,0

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Marginell ökning för tjänstesektorn
Tjänsteproduktionen ökade kraftigt i november och detta
följdes upp med i det närmaste oförändrad nivå i december.
Säsongrensat och jämfört med november steg produktionsvärdet med 0,1 procent. Flera av de publicerade branscherna
minskade däremot på månadsbasis. Störst minskning bland
tjänstesektorn var det inom detaljhandeln, där produktionen minskade med 2,4 procent, i säsongrensade tal. Det är
dock en bransch som påverkas kraftigt av säsongseffekter
på grund av julhandeln. Den stora ökningen i november
kan tolkas som att det 2017 var en större andel av julhandeln som gjordes denna månad istället för i december än
under tidigare år.
Produktion inom tjänstesektorn (PVI)

Säsongrensade månadsvärden. Index 2010=100
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Förändring i procent
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Företagstjänster
Tjänstebranscher totalt

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

–0,7
5,9
2,0
2,1
1,6
1,6
0,1
0,6
2,6

2,8
6,3
3,0
2,3
2,1
–3,0
–1,6
7,1
2,6

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

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Årsutvecklingen var fortsatt positiv men ökningstakten
var något lägre än i november. Störst ökning procentuellt sett fanns inom företagstjänster. Både jämfört med
december 2016 samt ackumulerat över hela året, steg
produktionen med 7,1 procent i kalenderkorrigerade tal.
Svagast utveckling mot december föregående år hade informations- och kommunikationstjänster, som minskade
med 3,0 procent. Branschen hade däremot en positiv
utveckling sett över helåret.
Byggsektorn stod för ett nytt starkt år
Byggsektorn hade en fortsatt stark utveckling i december.
Trots färre arbetsdagar i december 2017 än motsvarande
månad åren närmast innan hölls produktionsvolymerna
uppe relativt väl. Rensat för säsongs- och kalendereffekter
ökade byggproduktionen med 0,6 procent jämfört med
november. Det var andra månaden i rad med en uppgång
efter en dämpning i ett par månader dessförinnan.
På årsbasis ökade byggsektorn med 5,3 procent jämfört
med december 2016. Ackumulerat under 2017 har byggindustrin ökat med drygt 7 procent, jämfört med motsvarande
period under 2016, efter kalenderkorrigering.

Industrins orderingång
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Produktion inom tjänstesektorn
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För helåret 2017 steg produktionen inom industrin med
5,0 procent jämfört med året innan. Elektronikindustrin
var en av få branscher som hamnade på en negativ årsutveckling. Även inom den kemiska industrin som även
inkluderar läkemedelsindustrin var produktionsvärdet
något lägre än under helåret 2016. Motorfordonsindustrin,
maskinindustrin samt den grafiska industrin noterade
alla tvåsiffriga ökningstal. Där bidrar de två förstnämnda
branscherna med hög vikt till den totala industrin medan
den sistnämnda branschen endast utgör en marginell del.
Det beror på att branscher med högt förädlingsvärde ger
större bidrag till totalen.

90

Starkast utveckling i december fanns inom transport
och magasinering, som ökade med 1,2 procent jämfört med
november. Branschen har länge haft en knackig utveckling
men andra halvåret 2017 vände trenden tydligt uppåt.
Tremånadersutvecklingen var positiv inom de flesta
tjänstebranscherna, speciellt partihandeln hade en kraftig
ökning. Däremot minskade motorhandeln med 0,7 procent
mellan tredje och fjärde kvartalet 2017, säsongrensat och
kalenderkorrigerat.

2016

2017

Senaste uppgift: december 2017
Källa: SCB:s orderingång och omsättningsstatistik

Liten dämpning av orderingången i december
Industrins totala orderingång sjönk med 0,7 procent i december 2017 jämfört med månaden innan i säsongrensade
tal, efter att ha ökat i november. På månadsbasis har det
växlat mellan upp- och nedgångar i stort sett hela 2017
och mönstret fortsatte alltså året ut. Både den inhemska
och exportorderingången gick ned. Jämfört med november
minskade orderingången från hemmamarknaden med
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1,0 procent och från exportmarknaden med 1,8 procent.
Tittar man istället på utvecklingen i årstakt så framträder en tydligt positiv bild. Under hela 2017 har orderingången varit högre än motsvarande månader året innan.
December var inget undantag, den totala orderingången
var 5,8 procent högre än i december 2016, kalenderkorrigerat. Exportorderingången låg 6,2 procent högre än
året innan, medan order från hemmamarknaden ökade
med 5,0 procent.
Industrins orderingång

Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
glidande medelvärde. Fasta priser
130

index 2010=100

Export

120
110
Totalt

100
90

Hemma
80

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fortsatt starkt för motorfordonsindustrin
Bland de olika delbranscherna var det stora skillnader i
utvecklingen i december. Flertalet av de större branscherna
utvecklades positivt, exempelvis motorfordonsindustrin,
stål- och metallverk samt massa- och pappersindustrin.
Störst ökning procentuellt sett hade dock elektronikindustrin där orderingången steg med drygt 16 procent jämfört
med november. För denna bransch har dock nivåerna legat
på en relativt låg nivå under de senaste åren utan någon
tydlig trend, men uppgången i december medförde att 2017
totalt sett slutade på plus jämfört med 2016.

orderingången inom träindustrin samt den kemiska industrin. Kemiindustrin var en av ett fåtal branscher som
hade lägre orderingång totalt sett 2017 än 2016. Där var
det en minskning av exporten som låg bakom medan
hemmamarknaden ökade. Motorfordonsindustrin går
fortsatt starkt och hade en ökning på ungefär 20 procent
ackumulerat under 2017. Uppgången var ungefär lika stor
för inhemska som utländska order.
Investeringsvarorna driver utvecklingen
Den totala ackumulerade orderingången under hela 2017
var 6,0 procent högre än motsvarande period 2016. För
hemmamarknaden steg orderingången med 6,7 procent
och för exportmarknaden var ökningen 5,4 procent. Investeringsvaruindustrin hade den starkaste utvecklingen, en
ökning med knappt 13 procent, och har varit drivande i
den uppgång som pågått under de senaste tre åren. Exempelvis motorfordonsindustrin och maskinindustrin tillhör
huvudgruppen investeringsvaror. Insatsvaruindustrin,
som innehåller exempelvis trävaruindustrin och stål och
metallverk, ökade med nästan 4 procent jämfört med 2016.
Både investerings- och insatsvaror innehåller mestadels
konjunkturkänsliga produkter som tenderar att gå starkt
under högkonjunktur. För den mindre konjunkturkänsliga
konsumtionsvaruindustrin, som bland annat innehåller
livsmedelsindustrin, minskade däremot orderingången
med 1 procent jämfört med året innan.

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

Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin
Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,3 procentenheter under det fjärde kvartalet 2017 jämfört med
det tredje kvartalet 2017, i säsongrensade tal.
Industrins kapacitetsutnyttjande
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1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Störst nedgång i december hade branschen annan
transportmedelsindustri. Den har dock relativt låg vikt
inom den totala industrin. Branschen innefattar exempelvis flygindustrin och industrin för militära fordon och
stora svängningar från månad till månad är snarare regel
än undantag. Bland branscherna med större vikt sjönk
Statistiska centralbyrån
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Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin
innebar att utnyttjandegraden sjönk till 90,6 procent, i
säsongrensade tal.
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På årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 1,6 procentenheter jämfört med det fjärde kvartalet 2017 och
redovisade en utnyttjandegrad på 90,4 procent, i kalenderkorrigerade tal.

BYGGMARKNAD
Anbudspriserna på väg nedåt
Enligt Konjunkturbarometern rapporterar företagen inom
bygg- och anläggningsverksamhet om en klart svagare
byggtillväxt i februari och nettotalet för frågan är nu nära
det historiska genomsnittet. Försvagningen var likartad
både bland hus- och anläggningsbyggarna.
Orderstockarna uppges vara oförändrade och företagens
omdöme om orderstockarnas storlek i nuläget är fortsatt
starkare än normalt.
Företagen fortsätter att rapportera att antal anställda
har ökat de senaste månaderna, dock i något lägre takt
jämfört med januari. Ungefär ett av tio företag rapporterar
att finansiella restriktioner är det främsta hindret för ökat
byggande vilket är den högsta siffran sedan 2014.
Byggföretagen uppger fortsatt att anbudspriserna är
oförändrade de senaste månaderna.
Företagens förväntningar på byggandet sjönk något i
februari och ligger nu i linje med det historiska genomsnittet. Förväntningarna på hur orderstockarna kommer
att utvecklas de närmaste månaderna är dock fortsatt mer
optimistiska än normalt. Anställningsplanerna har justerats
ned jämförelsevis mycket bland både hus- och anläggningsbyggarna men är fortsatt mer ambitiösa än normalt.
Liksom förra månaden tror företagen att anbudspriserna
i stort sett kommer att vara oförändrade de kommande
tre månaderna.

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

Byggpriserna steg i januari
Faktorprisindex ökade med 0,5 procent mellan december
2017 och januari 2018. Under motsvarande period ett år
tidigare, höjdes faktorprisindex med 0,5 procent. Entreprenörens kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent
av faktorprisindex, gick också upp med 0,5 procent mellan
december 2017 och januari 2018. Kostnaderna för byggmaterial samt för gruppen transporter, drivmedel och elkraft
ökade med 1,0 procent respektive 0,7 procent. Kostnaderna
för löner, maskiner och omkostnader var oförändrade.
Inom byggmaterialgruppen fortsatte priserna på armeringsstål samt järn och stål att öka mest. Även priserna inom
övriga byggmaterialgrupper ökade. Byggherrekostnaderna
höjdes med 0,9 procent mellan december 2017 och januari
2018. Det berodde på ökade räntekostnader och allmänna
kostnader med 4,2 procent respektive 0,1 procent.
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Faktorprisindex för flerbostadshus
Förändring i procent
jan 18/dec 17

jan 18/jan 17

Entreprenadkostnader
Byggmaterial
Löner
Maskiner
Transporter, drivmedel, elkraft
Omkostnader
Byggherrekostnader

0,5
1,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,9

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

Total byggkostnad

0,5

2,9

Byggmaterialkostnaderna ökade mest på årsbasis
Faktorprisindex ökade med 2,9 procent mellan januari 2017
och januari 2018. Entreprenörens kostnader höjdes med 2,7
procent, vilket drog upp totalindex med 2,3 procentenheter.
Det var framförallt byggmaterialpriserna som ökade bland
entreprenörens kostnader, men priserna har även höjts
inom grupperna maskiner, omkostnader och löner samt
inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft.
Byggmaterialkostnaderna gick upp med 3,6 procent.
De största prisökningarna i byggmaterialgruppen hade
armeringsstål samt järn och stål som höjdes med 13,9
procent respektive 7,9 procent. Priserna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också med mellan 0,9 och 4,5
procent. Byggherrekostnaderna gick upp med 3,5 procent
på årsbasis. Den främsta anledningen till det är ökade
räntekostnader.

HANDEL OCH KONSUMTION
Nationalräkenskaperna visade en uppgång för hushållskonsumtionen med 0,6 procent fjärde kvartalet jämfört
med kvartalet innan. Totalt under 2017 steg konsumtionen med 2,4 procent. Den månadsvisa indikatorn över
hushållskonsumtionen sjönk något i december men visar
trots det en jämn uppåtgående trend med ökningar sex
månader i rad dessförinnan.
Detaljhandeln hade ett starkt år i fjol inom de flesta
branscherna och startade detta år med en liten försäljningsökning. Sällanköpshandeln bidrog till uppgången medan
dagligvaruhandeln sjönk något. Många branscher har reor
i januari vilket dämpar marginalerna men även mätt med
löpande priser steg försäljningen jämfört med motsvarande
månad i fjol. Elektronikhandeln gick starkt medan kläder
och skor inledde året med negativa försäljningssiffror.
Motorfordonshandeln har några starka år bakom sig
men det senaste halvåret har en viss avmattning kunnat
skönjas. Efter en nedgång i januari har nyregistreringen
minskat under fem av de sju senaste månaderna. Även
jämfört med januari i fjol var det en liten nedgång. Nivån
är dock fortsatt hög och det är för tidigt att dra alltför stora
växlar av det enskilda månadsutfallet. Januari brukar normalt vara årets svagaste månad sett till antalet registrerade
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personbilar. Senare i år införs även en del skatteförändringar för personbilar som kan få inverkan på statistiken.
Vid halvårsskiftet beläggs många bilmodeller med högre
skatter samtidigt som det införs ett bonussystem för vissa
miljöbilar.

Total detaljhandel

därmed den största sedan juni förra året. Försäljningen
under den senaste tremånadersperioden var lägre än försäljningen mellan augusti och oktober.
Försäljningsvolym inom detaljhandeln
Säsongrensade månadsdata
120

index 2015=100

Sällanköpsvaruhandel

Senaste uppgift: januari 2018
Källa: SCB:s o HUI:s detaljhandelsindex
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Svag återhämtning i januari
Försäljningen inom detaljhandeln återhämtade sig något
efter nedgången i december och steg med 0,1 procent i
januari, säsongrensat och jämfört med föregående månad.
De tre senaste åren har utvecklingen varit negativ eller svagt
positiv i december vilket följts av en relativt stor uppgång
i januari, sett i säsongsrensade termer. Utvecklingen i
oktober och november har dock varit relativt stark under
dessa år. Detta mönster följdes även 2017 då detaljhandeln
steg med 1,2 procent i november jämfört med föregående
månad, vilket var en bra bit över den genomsnittliga månadsförändringen under året. Den starka försäljningen i
november bidrog till att detaljhandelsförsäljningen visade
en uppgång under den senaste tremånadersperioden.
Försäljningen steg under perioden november-januari med
0,6 procent, säsongrensat och jämfört med föregående
tremånadersperiod.
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Sällanköpshandeln stod för uppgången
Sällanköpshandeln bidrog till den positiva utvecklingen
i januari och steg måttligt med 0,3 procent. Efter en stark
utveckling mellan september och november sjönk dock
försäljningsvolymen i december. En tänkbar anledning
till nedgången kan vara att julhandeln är mer utspridd
över tid än tidigare och inträffar tidigare som en följd av
ökad internethandel och diverse kampanjer som infaller
tidigare på hösten.
Utvecklingen inom dagligvaruhandeln, som till största
del består av livsmedel, har varit svag under de senaste
månaderna. I januari sjönk försäljningen för tredje månaden
i rad då den minskade med 0,7 procent. Nedgången var
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Försäljningsvolym inom detaljhandeln. Kalenderkorrigerad volymförändring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
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Relativt bred uppgång inom sällanköpshandeln
Detaljhandeln ökade i januari jämfört med samma månad
föregående år. Korrigerat för kalendereffekter var försäljningsvolymen 1,2 procent högre under årets första månad
jämfört med januari förra året. Sällanköpshandeln låg
bakom tillväxten och försäljningen steg med 3,0 procent.
Dagligvaruhandeln drog ner tillväxten inom detaljhandeln
även på årsbasis. Försäljningen var 1,1 procent lägre i
januari i år jämfört med samma månad 2017.

Säsongrensade månadsdata
130

2015

Dagligvaruhandel		–1,1
därav:		
Detaljhandel, mest livsmedel		
–0,6
Specialiserad detaljhandel med
livsmedel, drycker o tobak		
–3,2

Sällanköpsvaruhandel		3,0
därav:		
Klädhandel		–7,1
Skohandel		–5,3
Möbelhandel		8,7
Elektronikhandel		12,6
Järn- och bygghandel		
4,6
Bokhandel		–2,8
Guldsmedshandel		2,6
Sport- o fritidshandel		
9,2
Leksakshandel		–6,4
Postorderhandel		3,1
Totalt detaljhandel

1,2

Försäljningen inom sällanköpshandeln drevs framförallt
av ökad försäljning av elektronik, möbler samt sport-och
fritidshandeln. Störst ökning stod elektronikhandeln för
där försäljningen steg med 12,6 procent i fasta priser jämfört med januari föregående år. Handeln inom järn, bygg
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och VVS, apotek samt optikhandeln uppvisade måttliga
ökningar. Den största försäljningsminskningen skedde
inom den tungt bärande branschen för kläder och skor,
som gick ned med 6,8 procent jämfört med i januari förra
året. Även butiker för heminredning hade en tuff månad
då försäljningen sjönk med 4,9 procent jämfört med januari
2017. Även försäljningen inom bok- och pappershandeln
samt leksakshandeln, som är relativt små branscher, sjönk
under årets första månad jämfört med januari i fjol.

Hushållens konsumtion
Senaste uppgift: december 2017
Källa: Hushållens konsumtionsindikator

Liten dämpning i december
Hushållens konsumtionsutgifter minskade i december
med 0,5 procent, säsongrensat och jämfört med månaden
innan. Överlag hade dock konsumtionen en hygglig tillväxt
under 2017 och innan nedgången i december hade den
ökat oavbrutet sedan början av sommaren. De tre senaste
månaderna, oktober till december, var konsumtionen 0,6
procent högre, mätt i säsongrensade tal, än tremånadersperioden innan.
Hushållens konsumtionsindikator
Säsongrensade månadsdata
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en dryg fjärdedel av de totala utgifterna, var 0,4 procent
lägre än december 2016, vilket därmed motverkade den
totala ökningen i konsumtionsutgifterna.
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)

dec
2017

jan–dec
2017

1,8
0,5
–0,4
0,7

0,8
–0,3
0,8
4,1

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

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

2,4

2,1

Lägre klädkonsumtion än 2016
Under helåret 2017 var hushållens konsumtionsutgifter 2,1
procent högre i kalenderkorrigerade tal än de var under
2016. Sett över hela 2017 steg konsumtionen inom samtliga
grupper förutom kläder och skor som var något lägre än
året innan. De poster som bidrog mest till den ökade konsumtionen under 2017 var transport samt fritid och kultur.
Att dessa lämnade det största bidraget är en kombination
av att de utgör en relativt stor andel av hushållskassan
samtidigt som den procentuella ökningen var hyfsat stor.
Störst ökning under året noterades för övrigtposten, där så
skilda varor och tjänster som hårvård, ur och begravningsverksamhet ryms. Även post- och telekommunikationer
ökade betydligt under året. Dessa utgör dock endast en
liten del av hushållens utgifter.
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Mer pengar på transporter och fritid
Hushållskonsumtionen var 2,4 procent högre i december
2017 än året innan, i kalenderkorrigerade tal. Det som
bidrog mest till ökningen var de ökade utgifterna för transporter och motorfordonshandel. Hushållen konsumerade
5,5 procent mer av detta än de gjorde året innan. Att denna
post bidrog mest beror på att det var en ansenlig ökning i
kombination med att det är en post som väger tungt bland
hushållens utgifter. En annan utgift som hushållen lägger
relativt mycket pengar på är varor och tjänster inom fritid
och kultur och även dessa utgifter visade en stor ökning i
december då de var 5,1 procent högre än samma månad
året innan. Den största ökningen stod dock en mindre post
för, post- och telekommunikationer, som ökade med 8,2
procent. Hushållen ökade konsumtionen inom samtliga
grupper utom den största utgiften, boendet, där även uppvärmningskostnader ingår. Boendekostnaden, som utgör
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Senaste uppgift: januari 2018
Källa: Trafikanalys och SCB:s fordonsstatistik

Färre bilar registrerades i januari
I januari sjönk antalet nyregistrerade personbilar med 8,2
procent, säsongrensat och jämför med månanden innan.
Nedgången följer efter en nästan lika stor uppgång i december. Mönstret med en ökning i december följt av en
nedgång i januari var detsamma kring förra årsskiftet.
Nyregistreringen av personbilar ökade snabbt mellan 2013 och fram till 2016, men under 2017 stannade
den expansiva tillväxten av och det senaste halvåret har
trendkurvan till och med pekat nedåt. Den nedåtgående
trenden märks också på tremånadersjämförelsen, även
om nedgången endast var svag. Antalet registrerade bilar
under perioden november till januari var 0,3 procent färre
i säsongrensade termer än tremånadersperioden innan.
Jämfört med januari förra året var nybilsregistreringen
något lägre i år. I faktiska tal registrerades det 23 815
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personbilar, vilket innebär en minskning med 0,9 procent
jämfört med januari 2017. Bortsett från förra året är det
dock den högsta nyregistreringssiffran som uppmätts en
januarimånad.

Företagens lager

Nyregistrerade personbilar
Säsongrensade månadsdata
35

Senaste uppgift: fjärde kvartalet 2017
Källa: SCB:s lagerstatistik

tusental per månad

Företagens lager minskade fjärde kvartalet 2017
Svenska företags lager minskade med 4,8 miljarder kronor
i fasta priser under fjärde kvartalet. Minskningen motsvarar
en nedgång med 1,0 procent i volym.
Varuhandelns lager minskade med 4,1 miljarder kronor
under fjärde kvartalet, vilket motsvarar en nedgång på 1,5
procent i volym. Industrins totala lager minskade med 0,7
miljarder kronor under fjärde kvartalet, vilket motsvarar
en nedgång med 0,3 procent i volym.
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

Även om den totala nyregistreringen av personbilar
sjönk något jämfört med i januari ifjol så ökade registreringen av bilar som drivs av el, etanol eller gas. Det var
istället registreringen av dieseldrivna bilar som stod för
nedgången. Andelen dieseldrivna bilar var 41 procent av
den totala nyregistreringen i januari 2018, motsvarande
andel i januari året innan var 54 procent.
Även lastbilsregistreringen saktar in
Nyregistreringen av lastbilar sjönk med 2,5 procent, säsongrensat och jämfört med i januari. Det var tredje månaden
i följd med en minskning efter den kraftiga uppgången i
oktober. Trendkurvan har varit på uppgående under flera
års tid, men nu har uppgången stannat av och trendkurvan
rört sig sidledes i ett par månader. Sett över de tre senaste
månaderna noterades en svag nedgång på 0,6 procent
jämfört med föregående tremånadersperiod.
Nyregistrerade lastbilar

Säsongrensade månadsdata
6,5

tusental per månad

6,0
5,5
5,0

Lagerförändringar
Fjärde kvartalet 2017 jämfört med tredje kvartalet 2017
Miljoner kr
(2010 års priser)

Volymförändring
i procent

Industri (B+C)
Trävaruindustri
Massa och papper
Petroleumprodukter
Stål- och metallverk
Metallvaruindustri
Maskinindustri
Motorfordonsindustri

–669
–84
–358
3 048
–1 081
–1 084
719
–1 339

–0,3
–0,7
–2,9
24,1
–4,3
–5,0
2,1
–5,4

Parti- och detaljhandel (G)
Motorhandel
Partihandel
Detaljhandel

–4 096
663
–5 413
655

–1,5
1,2
–4,1
0,8

Totalt (B+C+G)

–4 765

–1,0

		

Industrins lager minskade
Lager av insatsprodukter i den totala industrin ökade med
2,9 miljarder kronor, medan lager av färdiga varor och
produkter i arbete minskade med 3,5 miljarder kronor.
Det innebar att industrins totala lager minskade med 0,7
miljarder under fjärde kvartalet.
Inom tillverkningsindustrin var utvecklingen av totala
lager negativ för en majoritet av delbranscherna. Industrin
för petroleumprodukter var den delbransch där lagren
ökade mest, med 3,0 miljarder kronor. Störst minskning
hade motorfordonsindustrin med en nedgång på 1,3 miljarder kronor.
Varuhandelns lager minskade
Företag inom varuhandeln minskade sina lager med 4,1
miljarder kronor under fjärde kvartalet. Störst nedgång
hade partihandeln där lagret minskade med 5,4 miljarder
kronor. Inom detaljhandeln samt motorhandeln ökade
lagret med 0,7 miljarder kronor.
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0

Det registrerades 4 459 lastbilar i faktiska tal under
januari månad. Jämfört med motsvarande månad förra
året var det en ökning med 4,3 procent.
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar
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Sysselsättningen ökar snabbare än befolkningen
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) för fjärde kvartalet 2017
visade på en fortsatt stark arbetsmarknad. Sysselsättningen och
sysselsättningsgraden ökade jämfört med närliggande kvartal.
Andelen arbetslösa minskade och antalet fast anställda ökade.
Både antalet och andelen sysselsatta ökade
Det fjärde kvartalet 2017 fortsatte antalet och andelen
sysselsatta att öka. Enligt säsongrensade och utjämnade
data uppgick antalet sysselsatta till 5 052 000 personer
vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,0 procent.
Jämfört med fjärde kvartalet 2016 ökade sysselsättningsgraden med 0,7 procentenheter vilket innebär att
sysselsättningen ökar snabbare än befolkningen i åldrarna
15–74 år. Antalet sysselsatta ökade under denna period med
104 000 medan befolkningen ökade med 73 000.
Sysselsättningsgraden ökade bland inrikes födda
Sedan 2010 så har sysselsättningsgraden ökat både bland
inrikes och utrikes födda. Även om skillnaden mellan inrikes
och utrikes födda minskat så är sysselsättningsgraden dock
fortsatt lägre för utrikes födda jämfört med inrikes födda.
Under det fjärde kvartalet 2017 ökade sysselsättningsgraden för inrikes födda jämfört med fjärde kvartalet 2016
medan andelen sysselsatta utrikes födda inte visade någon
signifikant förändring. Säsongrensade och utjämnade data
visar att ökningen av sysselsättningsgraden bland utrikes
födda stannat av under andra halvan av 2017, framförallt
på grund av en svagare utveckling av sysselsättningsgraden
bland utrikes födda kvinnor.
Sysselsättningsgrad inrikes och utrikes födda
Procent av befolkningen, 15–74 år. Säsongrensat
och utjämnat
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Sysselsättningsgraden för män ökade mest
Antalet och andelen sysselsatta är fortsatt högre bland män
än bland kvinnor. Enligt säsongrensade och utjämnade data
uppgick sysselsättningsgraden till 70,2 procent bland män
och 65,8 procent bland kvinnor. Sett över en längre period
har skillnaden i sysselsättningsgrad minskat mellan män
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och kvinnor. Enligt säsongrensade och utjämnade data så
har dock ökningen under 2017 varit starkare bland män
än bland kvinnor.
Sysselsättningsgrad män och kvinnor

Procent av befolkningen, 15–74 år. Säsongrensat
och utjämnat
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Antalet fast anställda fortsätter att öka
Sysselsatta kan delas in i anställda, företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar. Jämfört med fjärde kvartalet
2016 ökade antalet anställda med 111 000 till 4 535 000.
Fast anställda, som ökade med 88 000, bidrog främst till
ökningen medan antalet tidsbegränsat anställda inte visade
på någon signifikant förändring. Även säsongrensade och
utjämnade data visar att antalet fast anställda fortsatte att
öka under fjärde kvartalet 2017.
För nionde kvartalet i rad ökade antalet anställda i privat sektor och uppgick till 3 036 000 personer, en ökning
med 89 000 jämfört med samma kvartal föregående år.
Även inom den kommunala sektorn har antalet anställda
ökat och uppgår till 1 170 000 personer vilket motsvarar
en ökning med 35 000 jämfört med fjärde kvartalet 2016.
Skillnaderna i arbetslöshet mellan män och kvinnor minskar
Finanskrisen som startade 2008 följdes av en kraftigt stigande arbetslöshet under efterföljande år i Sverige. Männen
drabbades hårdare än kvinnorna av detta och har sedan
dess haft en arbetslöshet som överstiger kvinnornas under
större delen av perioden. Även under detta kvartal så var
männens arbetslöshet något högre än kvinnornas, men
hade en positiv utveckling i form av signifikant minskning
i den relativa arbetslösheten medan kvinnorna inte visade
någon sådan minskning.
Säsongrensat och utjämnat fortsatte andelen och antalet
arbetslösa att minska och det relativa arbetslöshetstalet
uppgick till 6,6 procent fjärde kvartalet 2017. Under 2017
så har arbetslösheten minskat bland män medan arbetslösheten bland kvinnor endast visat på små förändringar.
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Arbetslösheten bland ungdomar var som högst i spåren
av finanskrisen 2009 och 2010 då den låg på närmare 26
procent under en period. Sedan dess har ungdomsarbetslösheten med några få undantag visat på en kontinuerlig
minskning. Under 2017 har minskningen fortsatt och fjärde
kvartalet uppgick ungdomsarbetslösheten till 17,3 procent
enligt säsongrensade och utjämnade data.

Arbetslöshet män och kvinnor

Procent av arbetskraften, 15–74 år. Säsongrensat
och utjämnat
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Arbetslösheten minskade bland inrikes födda
Andelen arbetslösa är fortsatt större bland utrikes födda än
bland inrikes födda. Enligt säsongrensade och utjämnade
data uppgick arbetslösheten till 15,1 procent bland utrikes
födda medan motsvarande siffra för inrikes födda var 4,3
procent. Detta kvartal ökade denna skillnad då de inrikes
föddas relativa arbetslöshet minskade signifikant medan
utrikes födda inte visade någon minskning.
Bland de utrikes födda så fortsatte arbetslösheten bland
män att minska under 2017 enligt säsongrensade och utjämnade data medan arbetslösheten bland utrikes födda
kvinnor istället har ökat de senaste två kvartalen.
Arbetslöshet

Miljoner i genomsnitt per vecka. Säsongrensat och utjämnat
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Under det fjärde kvartalet 2017 uppgick det totala
antalet arbetade timmar i genomsnitt till 153,4 miljoner
per vecka, icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat ökade
antalet arbetade timmar med 2,0 procent jämfört med det
fjärde kvartalet 2016.

15
Utrikes födda kvinnor

10

Arbetade timmar

135

Procent av arbetskraften, 15–74 år. Säsongrensat
och utjämnat
20

Antalet arbetade timmar ökar
Arbetade timmar är ett mer direkt mått på hur mycket
det arbetas i en ekonomi än antalet personer som arbetar.
Antalet arbetade timmar kan öka eller minska även om
antalet sysselsatta inte förändras, på grund av övertidsarbete, semester, frånvaro och liknande bland de sysselsatta.
Enligt säsongrensade och utjämnade data har antalet
arbetade timmar ökat sedan 2010, med undantag för kortare perioder av minskningar. Efter att utvecklingen varit
något svagare under andra halvan av 2016 så har antalet
arbetade timmar ökat under 2017.
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Peter Beijron och Matilda Wedtström, AKU
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Bland unga är arbetskraftstalet, andelen av befolkningen
som är i arbetskraften, betydligt lägre än i äldre åldersgrupper. I åldersgruppen 15–24 år står en stor andel utanför
arbetskraften eftersom de studerar och ännu inte gjort sitt
inträde på arbetsmarknaden.
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UTRIKESHANDEL

Varuimport, varuområden

Nationalräkenskaperna för fjärde kvartalet 2017 visade att
exporten tog rejäl fart och växte i en betydligt högre takt
än genomsnittet de senaste fem åren. Det var framförallt
varuexporten som ökade och steg med 3,2 procent, vilket
var den högsta ökningstakten sedan första kvartalet 2012.
Efter att ha sjunkit under tredje kvartalet förra året vände
tjänsteexporten upp och ökade måttligt med 0,7 procent,
vilket är under genomsnittet för de senaste fem åren. Varuimporten steg i högre takt än tidigare under förra året
och ökade med hela 2,0 procent medan tjänsteexporten
minskade för första gången sedan andra kvartalet 2016 och
sjönk med 0,6 procent. Bidraget från utrikeshandeln var
därmed rejält positivt och den del av försörjningsbalansen
som höjde tillväxten mest under fjärde kvartalet.
Den månadsvisa utrikeshandelsstatistiken ger en delvis
annan bild då varuhandeln för de senaste tre månaderna
ger ett handelsunderskott i löpande priser. Det finns betydande definitionsskillnader mellan statistikprodukterna
som leder till denna diskrepans. I nationalräkenskaperna
avgör företagens hemvist vad som är import och export. Det
innebär att en vara som produceras av ett svenskt företag
utomlands och sedan säljs vidare räknas som en svensk
export i nationalräkenskaperna. Inom utrikeshandelsstatistiken används principen gränspassage vilket innebär att en
vara endast räknas som en svensk export eller import om
den passerar Sveriges gräns. Ett underskott i handelsnettot i utrikeshandelsstatistiken uppstår därmed om värdet
på varorna som förs in i Sverige är högre än värdet på
varorna som förs ut ur Sverige. Nationalräkenskaperna
beräknar även utrikeshandeln på varans värde utan frakt
och försäkring, medan utrikeshandelsstatistiken gör beräkningar på varans värde med frakt och försäkring fram
till svensk gräns.

		Värde mkr		 Andel Förändr
Varuområde
2017		2016
% 17/16
jan–dec		jan–dec		
%
Skogsvaror
37 041
34 202
2,8
Mineralvaror
101 066
84 876
7,7
- Järn och stål
45 916
36 822
3,5
Kemivaror
158 456
148 338 12,1
- Läkemedel
37 998
37 723
2,9
Energivaror
132 376
107 637 10,1
- Råolja
65 684
51 763
5,0
- Oljeprodukter
52 938
43 458
4,0
Verkstadsvaror
583 250
541 828 44,4
- Maskiner
135 060
121 896 10,3
- Elektrovaror
200 154
191 506 15,2
- Vägfordon
162 804
149 817 12,4
- Instrument, optiska varor
32 583
30 623
2,5
Övriga varor
300 806
290 688 22,9
- Livsmedel
144 616
141 700
11,0
Totalt
1 312 995 1 207 569 100,0

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

Handelsnettot –1,8 miljarder kronor i januari
Utrikeshandeln med varor gav ett underskott på 1,8 miljarder kronor under januari 2018 enligt preliminära beräkningar. För januari 2017 var det ett överskott på 0,9
miljarder kronor.
Export och import av varor samt handelsnetto

Säsongrensade månadsvärden i löpande priser. Trend.
Miljarder kronor
140

100

		Värde mkr		 Andel Förändr
Varuområde
2017		2016
% 17/16
jan–dec		jan–dec		
%
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Skogsvaror
- Trävaror
- Papper
Mineralvaror
- Järnmalm
- Järn och stål
Kemivaror
- Läkemedel
Energivaror
Verkstadsvaror
- Maskiner
- Elektrovaror
- Vägfordon
Övriga varor
- Livsmedel
Totalt
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Varuexport, varuområden

132 056
125 260 10,1
28 977
26 525
2,2
77 347
74 591
5,9
137 348
112 657 10,5
19 469
13 773
1,5
60 264
50 819
4,6
171 140
159 177 13,1
74 225
69 381
5,7
90 808
72 034
6,9
595 639
549 510 45,6
196 300
181 324 15,0
140 477
136 541 10,8
184 787
155 848 14,1
179 763
173 918 13,8
83 719
82 729
6,4
1 306 753 1 192 556 100,0
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Varuexportens värde under januari uppgick till 115,1
miljarder kronor och varuimporten till 116,9 miljarder.
Varuexporten har därmed ökat i värde med 12 procent,
medan varuimporten har ökat i värde med 14 procent
jämfört med januari 2017. Varuhandeln med länder utanför
EU gav ett överskott på 12,8 miljarder kronor medan EUhandeln gav ett underskott på 14,6 miljarder.
Antalet vardagar i januari 2018 var en mer jämfört med
januari 2017. Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett underskott på 1,7 miljarder kronor för januari 2018,

Statistiska centralbyrån

SCB-Indikatorer februari 2018
och ett underskott på 0,9 miljarder kronor för december
2017. För november 2017 var motsvarande värde ett underskott på 0,2 miljarder kronor.

restauranger (3,6 procent) bidrog med 0,2 procentenheter
vardera.
Inflationstakten

Sveriges handelsnetto

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år

Ackumulerade månadsvärden från årets början.
Miljarder kronor. Löpande priser
10

3

miljarder kronor

5

procent

KPIF

2
2017

0

•

-5

1

2018

KPI

-10

0
2016

-15

-1
-20

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Under den senaste tremånadersperioden har värdet
för både varuexporten och varuimporten ökat med 7 procent, jämfört med motsvarande period för ett år sedan.
Varuexportvärdet under denna period uppgick till 346,4
miljarder kronor och varuimportvärdet till 351,0 miljarder.
Handelsnettot för november 2017–januari 2018 gav därmed
ett underskott på 4,6 miljarder kronor. För motsvarande
period för ett år sedan noterades ett underskott på 2,6
miljarder kronor.
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Uppdatering av varukorgen
KPI sjönk med 0,8 procent mellan december 2017 och
januari 2018. Under motsvarande period föregående år
sjönk KPI med 0,7 procent. KPI sjunker normalt i januari
till följd av säsongsnormala prissänkningar, framförallt på
kläder och skor.
Konsumentprisernas utveckling
December föregående år=100
102

index

2017

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

Inflationstakten sjönk i januari
Inflationstakten enligt KPIF var 1,7 procent i januari 2018
vilket var en nedgång från 1,9 procent i december 2017.
KPIF sjönk med 0,9 procent från december till januari.
Inflationstakten enligt KPI var 1,6 procent i januari, även
det en nedgång från december då den låg på 1,7 procent.
Nedgång senaste halvåret
Inflationstakten enligt konsumentprisindex (KPI) var 1,6
procent i januari 2018, vilket var en nedgång från december
2017 då den var 1,7 procent. Efter en periods uppgång under
fjolåret då KPI-inflationen som högst var 2,2 procent i juli
har trenden gått åt andra hållet.
Högre boendekostnader (2,5 procent) bidrog precis som
tidigare mest till inflationstakten, med 0,6 procentenheter.
Där bidrog el (5,0 procent) respektive nyttjande av bostaden för egna hem (2,6 procent) med 0,2 procentenheter
vardera. Prisökningar på livsmedel (2,5 procent) bidrog
med 0,3 procentenheter. Drift av fordon (2,6 procent) och
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Vid varje årsskifte ändras även den varukorg som ligger till grund för beräkningen av KPI. Inaktuella varor
och tjänster tas bort samtidigt som nya tillkommer. Alla
varor och tjänster får dessutom en ny uppdaterad vikt i
varukorgen. Den sammantagna effekten från en ändrad
sammansättning av varukorgen och nya vikter benämns
som korgeffekten. I januari 2018 bidrog korgeffekten med
–0,2 procentenhet till månadsförändringen i KPI. Det var
något mer än det historiska genomsnittet. Effekten på
den årsvisa inflationstakten var –0,1 procentenhet. Även
några metodmässiga ändringar i KPI har introducerats
vid årsskiftet.
Sammantaget bidrog lägre priser på kläder och skor
(–11,9 procent) med –0,7 procentenheter och prisnedgångar
på utrikes flygresor (–23,7 procent) med –0,2 procentenhe-
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ter till månadsförändringen. Lägre priser på järnvägsresor
(–14,0 procent) och paketresor (–9,4 procent) bidrog med
-0,1 procentenhet vardera. Dessa nedgångar motverkades
av högre boendekostnader (1,0 procent), som påverkade
KPI uppåt med 0,2 procentenheter.
Konsumentprisernas förändring

KPI totalt

1) Procentenheter

–0,1
0,0
–11,9
1,0
–0,8
–0,4
–1,3
–1,3
–1,0
0,2
0,1
0,2

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

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

–0,8

1,6

1,6

Även KPIF på nedgång
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 1,7
procent i januari, en nedgång från 1,9 procent i december.
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 procent i januari.
Inflationstakten fortsatte svagt ned även i EU-länderna
SCB beräknar även HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser), vilket görs av samtliga EU-länder. Måttet
har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF,
främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader
utelämnas. Inflationstakten enligt HIKP var för Sveriges
del 1,6 procent i januari, vilket var en minskning från 1,7
procent i december.
Även i övriga EU-länder sjönk inflationstakten något.
Precis som för Sverige var den 1,7 procent i december och
uppmättes i januari till 1,6 procent. I euroländerna sjönk
den från 1,4 till 1,3 procent. Av de stora länderna noterade
Tyskland en nedgång och i Spanien gick inflationstakten
ner markant för andra månaden i rad. Såväl Frankrike
som Italien hade däremot högre inflationstakt i januari
än i december.
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Priserna i producent-, exportoch importleden
Senaste uppgift: januari 2018
Källa: SCB:s producentprisindex

Producent- och importpriserna steg i januari
Producentpriserna totalt steg med 0,8 procent mellan
december 2017 och januari 2018. Under samma period
steg priserna med 0,8 procent på hemma-, export- samt
importmarknaderna.
Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, steg med 0,9 procent från december till januari.
Prisindex i producent- och importled
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Utvecklingen den senaste månaden
På hemma-, export-, och importmarknaden bidrog bland
annat prisuppgångar på metaller till uppgången. På hemmamarknaden bidrog dessutom högre priser på livsmedel
och drycker till uppgången. På exportmarknaden bidrog
även högre priser på delar och tillbehör till motorfordon
och på massa, papper och papp till uppgången på exportmarknaden. Uppgången på exportmarknaden motverkades
samtidigt av lägre producentpriser på övriga maskiner. På
importmarknaden var det främst högre priser på råolja som
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bidrog till uppgången i januari. Uppgången motverkades
av lägre priser på livsmedel och datorer, elektronikvaror
och optik.
Export-, import- och producentprisindex

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
15

procent

10

ARBETSMARKNAD

Exportprisindex

Sysselsättning och
arbetslöshet

Producentprisindex

5

Senaste uppgift: januari 2018
Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar
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Utvecklingen det senaste året
Producentpriserna totalt, det vill säga producentpriserna på
hemmamarknaden tillsammans med exportpriserna, har
under det senaste året stigit med 2,5 procent. Priserna på
import- och exportmarknaden har stigit med 2,6 respektive
1,9 procent under samma period. På hemmamarknaden
har priserna stigit med 3,0 procent. Priserna för inhemsk
tillgång har stigit med 2,9 procent det senaste året.

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

Tjänstepriserna oförändrade
Tjänsteprisindex var oförändrat mellan tredje och fjärde
kvartalet 2017. Motsvarande förändring mellan andra och
tredje kvartalet var en nedgång med 0,1 procent. Sedan
fjärde kvartalet 2016 har tjänstepriserna stigit med 1,2
procent. Motsvarande årstakt föregående kvartal var en
uppgång på 1,7 procent.
2010=100

Sysselsättningsgrad

Ålder 15–74 år. Sysselsatta som andel av befolkningen.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden
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Arbetskraften växer
Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick
till 5 345 000 i januari 2018, icke säsongrensat. Det var
en ökning med 80 000 jämfört med januari 2017. Antalet
kvinnor i arbetskraften ökade med 53 000 till 2 555 000
och antalet män i arbetskraften var 2 790 000. Det relativa
arbetskraftstalet uppgick till 71,8 procent. Bland kvinnorna
var det 69,8 procent och bland männen uppgick det till
73,8 procent.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning
av antalet personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader medan andelen personer i arbetskraften
visar på små förändringar. Antalet personer i arbetskraften
uppgick i januari 2018 till 5 413 000 vilket motsvarar ett
arbetskraftstal på 72,8 procent.

67

Tjänsteprisindex

108

Det främsta bidraget till kvartalsförändringen var högre
priser för datakonsulttjänster och företagsrådgivningstjänster som bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera.
Detta motverkades av lägre priser för fastighetstjänster och
andra stödtjänster till transport som bidrog nedåt med 0,1
procentenhet vardera.
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Fler är sysselsatta
I januari 2018 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år
4 969 000, icke säsongrensat, vilket var en ökning med
88 000 jämfört med januari 2017. Antalet sysselsatta män
uppgick till 2 593 000, en ökning med 42 000, och antalet
sysselsatta kvinnor ökade med 46 000 till 2 376 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 66,8 procent. Bland männen
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var sysselsättningsgraden 68,6 procent och bland kvinnorna
uppgick den till 64,9 procent.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt
ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med
närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i januari
2018 till 5 061 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad
på 68,1 procent.
Antalet anställda stiger
Antalet anställda uppgick i januari 2018 till 4 489 000, en
ökning med 106 000 jämfört med januari 2017, enligt icke
säsongrensade data. Bland män ökade antalet anställda
med 56 000 till 2 254 000 och bland kvinnor med 50 000
till 2 234 000. Antalet fast anställda ökade under samma
period med 99 000 till 3 796 000. Bland män ökade antalet
fast anställda med 45 000 till 1 948 000 och bland kvinnor ökade antalet fast anställda med 54 000 till 1 848 000.
Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 693 000. I privat
sektor ökade antalet anställda med 98 000 till 3 008 000.
Detta var den sjunde månaden i följd antalet anställda i
privat sektor ökade.
Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade
och utjämnade data på en ökning av både antalet fast och
tidsbegränsat anställda.
Fler arbetade timmar i ekonomin
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i januari 2018 i
genomsnitt till 150,2 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat är det en ökning med
2,4 procent jämfört med januari 2017.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning
av antalet arbetade timmar. I januari 2018 uppgick antalet
till i genomsnitt 154,5 miljoner per vecka.
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		
4 963		
4 966		
4 983		
5 129		
5 164		
5 109		
5 052		
5 041		
5 035		
5 005		

14 810
15 020
16 140		
16 430		
15 260		
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

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

Arbetslösheten
I januari 2018 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år
376 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,0 procent. Antalet arbetslösa män uppgick
till 197 000 och antalet arbetslösa kvinnor uppgick till
179 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,1 procent bland
män och till 7,0 procent bland kvinnor. Bland ungdomar
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i åldern 15–24 år var 102 000 arbetslösa varav 57 000 var
heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna
uppgick till 17,2 procent.
För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade
och utjämnade data på en minskning av både antalet och
andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I
januari 2018 uppgick antalet arbetslösa till 352 000 vilket
motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,5 procent. Även för
ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av såväl antalet som andelen
arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 108 000 och
arbetslöshetstalet var 17,1 procent.
Relativ arbetslöshet

Ålder 15–74 år. Inkl. heltidsstuderande som sökt arbete.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden
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Minskad arbetslöshet bland utrikes födda
Antalet inskrivna arbetslösa, som utgörs av de öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, uppgick
i januari 2018 till 370 000. Jämfört med samma månad
föregående år var det en minskning med 8 000 personer.
Bland de inskrivna arbetslösa var 198 000 öppet arbetslösa
och 171 000 deltog i program med aktivitetsstöd.
Arbetslöshetsnivån bland inrikes födda uppgick till 4,0
procent i januari 2018, jämfört med 4,3 procent samma
månad i fjol. Samtidigt fortsätter arbetslösheten hos utrikes
födda att minska. I januari var den 21 procent, en nedgång
med 1,2 procentenheter på ett år.
I januari 2018 var antalet nya lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar 147 000, vilket var
en ökning med 14 000 jämfört med motsvarande månad
föregående år. Antalet personer som fick ett arbete i januari
2018 minskade med 1 000 till 36 000. Antalet varslade
uppgick till 4 000, vilket var en ökning med 1 000 jämfört
med samma månad 2017.

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

Den preliminära genomsnittliga timlönen för arbetare var
under december 2017 168,10 kronor exklusive övertidstillägg och 170,30 kronor inklusive övertidstillägg, vilket
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är en ökning med 2,1 repektive 2,2 procent, jämfört med
december 2016. Under december 2017 var den preliminära
genomsnittliga månadslönen för tjänstemän 39 200 kronor
exklusive rörliga tillägg och 40 080 kronor inklusive rörliga
tillägg, vilket är en ökning med 2,5 procent, i båda fallen,
jämfört med december 2016.
Löneutveckling inom den privata sektorn

2,9 procent. De amerikanska börserna har varit drivande
i återhämtningen men även de stängde med nedgångar.
Nasdaqs utveckling under februari slutade med en nedgång
på 1,9 procent medan Dow Jones levererade en nedgång på
4,3 procent. I Asien avslutades februari med nedgångar på
4,5 procent för Nikkei 225-Index, 6,4 procent för Shanghais
kompositindex och 6,2 procent för Hong Kongs Hang Seng.

Procentuell förändring från motsvarande månad föregående år

Aktiekurserna

Stockholmsbörsens generalindex, månadsgenomsnitt
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Arbetskostnaden för en arbetare inom utvinning av
mineral och tillverkningsindustrin har för december 2017
beräknats till 302,98 kronor per timme, vilket ger ett arbetskostnadsindex på 128,2 en förändring med 2,8 procent
jämfört med december 2016. Arbetskostnaden för en arbetare inom den privata sektorn totalt har för december 2017
beräknats till 281,73 kronor per timme och för tjänstemän
inom den privata sektorn till 61 308 kr per månad. Detta
ger ett arbetskostnadsindex för arbetare på 126,3 en ökning
med 2,2 procent jämfört med december 2016. Motsvarande
index för tjänstemän blir 129,1 en ökning med 2,5 procent
jämfört med december 2016.

FINANSMARKNAD
Kraftiga fall på världens börser
Februari inleddes turbulent med breda och kraftiga fall
på världens börser. Runt om i världen har man under
månaden kunnat notera de största börsnedgångarna för
enskilda handelsdagar på flera år. Det stora globala börsraset förklaras huvudsakligen av amerikansk lönestatistik
som publicerades i början av månaden och som visade på
en högre löneutveckling än vad marknaden hade väntat
sig. Detta utlöste en oro för stigande inflation och höjda
marknadsräntor. Makrodata visar dock inga tecken på ett
försämrat konjunkturläge och man ser fortsatt positiva ledande indikatorer och en solid vinsttillväxt bland företagen.
Under slutet av februari har de flesta börserna tagit igen
delar av månadens branta nedgångar, men många slutar
ändå på negativa siffror. I februari landade Affärsvärldens
generalindex, AFGX, på minus 0,7 procent och i Europa
sjönk Londons FTSE100-index 4,0 procent, Frankfurtbörsens DAX-index 5,7 procent och Paris CAC 40-index
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Källa: Affärsvärlden

Oförändrad reporänta från Riksbanken
I mitten av februari lämnade Riksbanken räntebesked.
Reporäntan behölls oförändrad på –0,5 procent och även
prognosen för reporäntan var oförändrad sedan det senaste
mötet som hölls i december. Beskedet fick ingen större
påverkan på den svenska kronkursen.
Korta räntor
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Källa: Riksbanken

Allas ögon på amerikanska långräntor
Månadens oro för stigande inflation har haft stor påverkan
på räntemarknaden och framförallt de amerikanska långräntorna som har stigit under månaden. Den amerikanska
tioåriga statsobligationsräntan har under februari handlats
till över 2,90 procent vilket är den högsta nivån sedan
2014. Under februari handlades tioåringen i genomsnitt
till 2,86 procent vilket jämföras med 2,59 procent under
januari. Den amerikanska tremånadersräntan handlades i
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genomsnitt till 1,84 procent i februari, vilket kan jämföras
med 1,73 procent i januari.
Långa räntor

Senaste uppgift: januari 2018
Källa: SCB:s finansmarknadsstatistik
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Svenska ränteutvecklingen
Även svenska räntor har påverkats av månadens oro och
turbulenta marknadsrörelser men har stabiliserats under
slutet av februari. En tioårig svensk statsobligation handlades i februari till i genomsnitt 0,91 procent vilket kan
jämföras med 0,85 procent i januari. Den genomsnittliga
räntan på en statsskuldväxel med tre månaders löptid var
i februari -0,66 procent vilket kan jämföras med genomsnittet för januari som var –0,69 procent.
Valutakurser

MFI:s utlåning

Årlig tillväxttakt, procent
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Oförändrad tillväxttakt för hushållens lån
I januari 2018 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,0 procent, vilket innebär
att tillväxttakten var oförändrad jämfört med i december.
Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 821 miljarder
kronor i januari. Det är en ökning med 12 miljarder jämfört
med föregående månad och 240 miljarder jämfört med
motsvarande månad föregående år.
Hushållens bostadslån uppgick till 3 130 miljarder i
januari. Det är en ökning med 13 miljarder jämfört med
föregående månad och 213 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Det innebär att bostadslånen
hade en årlig tillväxttakt på 7,3 procent i januari, en ökning
med 0,1 procentenheter jämfört med i december. Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,2 procent
i januari. Det är en minskning jämfört med december då
den var 7,3 procent.
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Svenska kronor i förhållande till dollar och euro.
Månadsgenomsnitt
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Fortsatt försvagning av dollarn
Under februari har dollarn fortsatt att försvagas och har
nu nått sin lägsta nivå gentemot kronan på tre år. Det
genomsnittliga priset för en amerikansk dollar var under
februari 8,03 kronor. Euron har däremot stärkts något
gentemot kronan under februari och det genomsnittliga
priset för en euro var 9,93 kronor.
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Ökad tillväxttakt för lån till icke-finansiella företag
I januari var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 5,9 procent, vilket kan jämföras med
föregående månad då den var 5,6 procent. Totalt uppgick
MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 188 miljarder
kronor i januari.
Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning
till icke-finansiella företag och uppgick i januari till 722
miljarder. Företagens blancolån uppgick till 381 miljarder
och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till ickefinansiella företag, uppgick till 459 miljarder.

Emelie Ekström och Charlotte Langlet, finansmarknad
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INTERNATIONELL UTBLICK
Konjunkturindikatorer för några länder och -områden
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Japans BNP ökade med 0,1 procent fjärde kvartalet 2017,
säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Landets
ekonomi har därmed vuxit oavbrutet sedan inledningen
av 2016 även om det senaste kvartalets ökning var den
svagaste på länge. Om BNP växte långsamt så ökade industriproduktionen desto snabbare, med hela 2,7 procent i
december. Även om nedgångar har förekommit emellanåt
på månadsbasis så har Japans industriproduktion haft
en klart uppåtgående trend sedan början av 2016. Också
landets ledande indikator ökade i december och uppgår
till ett värde strax över 100-strecket, vilket ska indikera
fortsatt tillväxt.
Sydkoreas ekonomi har utvecklats bra under hela
2010-talet, men fjärde kvartalet kom en liten nedgång,
då BNP sjönk med 0,2 procent, säsongrensat och jämfört
med kvartalet innan. Jämfört med fjärde kvartalet året
innan har dock ekonomin vuxit hyggligt och ökat med 3,0
procent. Sydkoreas industriproduktion har inte pekat uppåt
på samma sätt som BNP utan har utvecklats volatilt i flera
års tid. I december minskade den med 0,5 procent jämfört
med månaden innan. Även i årstakt minskade industriproduktionen. Landets ledande indikator har sjunkit sedan
i våras och sjönk något även i december. De två senaste
månaderna har indikatorn legat under 100-strecket, vilket
indikerar en dämpning av ekonomin framöver.
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På 2010-talet har Turkiets ekonomi vuxit snabbt och
bortsett från några enstaka kvartal har BNP ökat avbrutet.
Senast tillgängliga BNP-siffra är för tredje kvartalet 2017
och då växte den med 1,2 procent, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Industriproduktionen har likt
landets BNP i princip ökat under hela 2010-talet, även om
industriproduktionen varit något mer volatil. I december
ökade industriproduktionen med 0,9 procent jämfört med
i november och jämfört med året innan, december 2016,
var uppgången hela 8,5 procent. Turkiets ledande indikator
backade något i december, men ligger fortsatt en bit över
100, vilket tyder på att ekonomin kommer att fortsätta växa.
Indiens ekonomi fortsätter att växa i snabb takt. Landets
BNP växte med 1,6 procent tredje kvartalet, säsongrensat
och jämfört med kvartalet innan. Det är strax under den
genomsnittliga kvartalstillväxten sedan 2013 på 1,7 procent.
Efter en kraftig uppgång i november föll industriproduktionen tillbaka i december, då den minskade med 2,9 procent
jämfört med månaden innan. Industriproduktionen har
annars utvecklats bra det senaste året, vilket illustreras
i uppgången på årsbasis, som var 7,3 procent. Indiens
ledande indikator har ökat de senaste tio månaderna och
tog sig i oktober över värdet 100, vilket pekar på att landets
ekonomi kommer att fortsätta utvecklas positivt.
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Producentprisindex
I december fortsatte producentpriserna i EU-området svagt
uppåt då de ökade med 0,1 procent, säsongrensat och jämfört med månaden innan. Det var femte månaden i följd
med en ökning. Bortsett från en period i våras då de sjönk
så har producentpriserna i EU i princip varit på uppgång
sedan de började stiga igen efter nedgången 2015–2016.
I Storbritannien har de ökat snabbare än i övriga stora
medlemsländer de senaste åren men i december noterades
en liten nedgång. Lika mycket steg producentpriserna i
Tyskland, där de på 2010-talet haft en jämnare utveckling
än i de flesta andra medlemsländer.
I Norge har producentpriserna rusat iväg sedan början
av 2016. Bara det senaste året har de ökat med hela 5,7
procent och i december var uppgången 0,9 procent. I Finland steg producentpriserna mer måttligt, med 0,2 procent,
men priserna har även där ökat snabbt det senaste året
även om ökningstakten inte kan mäta sig med Norges. I
Danmark är bilden en annan. Där gick producentpriserna
under 2015–2016 inte ner lika mycket som i övriga EU,
och har därmed inte
PPI
heller haft lika mycket
115
att ta igen. Priserna har
istället stigit långsamt
110
USA
det senaste året och
ökade med 0,1 procent
i december. I USA har
105
EU
producentpriserna ökat
Sverige
snabbt det senaste året
100
och i januari noterades
en ökning på 0,7 proindex 2010=100
95
cent.

Producentprisindex
		
Avser
Index Förändr. från
		
månad 2010=100
föregående
				
månad, %
EU
Danmark
Finland
Frankrike
Italien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tyskland
Norge
USA

dec
jan
dec
dec
dec
dec
jan
dec
dec
jan
jan

106,6
109,8
106,6
103,4
106,1
108,0
110,3
106,5
106,5
121,0
109,8

Förändr. från
motsv mån
föreg år, %

0,1
0,1
0,2
0,0
0,1
0,2
0,2
1,4
0,2
0,9
0,7

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

Källa: OECD

EU-barometern
EU-kommissionens konjunkturbarometer sjönk något i
februari men fortsätter att ligga på en hög nivå. Indikatorn för euroområdet minskade med 0,8 enheter till 114,1
och indikatorn för EU som helhet sjönk med 0,5 enheter
till 114,3. Konsumentförtroendet sjönk i både EU och
euroområdet och även stämningen inom industrin dämpades. Tjänstesektorn blev dock mer optimistisk i båda
regionerna. Försämrat stämningsläge i Frankrike, Tyskland
och Spanien tyngde februaris indikator. I Sverige ökade
indikatorn något från 110,8 till 111,1 som en följd av ett
förbättrat stämningsläge inom industrin, tjänstesektorn
och detaljhandeln jämfört med januari i år. I Sverige sjönk
dock konsumentförtroendet och stämningsläget inom
byggindustrin.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Danmark

Finland

Storbr.

Sverige

Tyskland

USA

EU1)

OECD

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

0,9
3,3

0,6
2,9

0,6
2,5

0,6
2,6

0,7
2,8

Industriproduktion3)		
Förändr. föreg. mån.
%
1,2
Förändr. 12 mån.
%
–2,1

–1,2
0,0

0,9
8,6

–0,7
7,9

–0,1
3,7

0,3
4,8

0,6
3,3

KPI4)		
Förändr. föreg. mån.
%
–0,3
–0,3
–0,5
Förändr. 12 mån.
%
0,5
0,9
2,9

–0,9
1,6

–0,9
1,4

–0,1
1,8

–0,7
1,6

0,2
2,3

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

5,6
0,1
–0,5

8,7
0,0
0,0

4,3
0,1
–0,4

6,5
0,1
–0,4

3,6
–0,1
–0,3

4,1
0,0
–0,7

7,3
0,0
–0,9

5,5
0,0
–0,6

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

–0,31
0,01
–0,08

–0,33
0,00
0,00

0,52
0,00
0,16

–0,43
0,15
0,14

–0,33
0,00
0,00

1,73
0,13
0,70

–0,33
0,00
0,00

..
..
..

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

0,57
0,16
0,20

0,68
0,17
0,18

1,33
0,11
–0,05

0,85
0,13
0,20

0,47
0,17
0,22

2,58
0,18
0,15

1,05
0,14
–0,05

..
..
..

2)

0,0
4,4

1) EU28 men för kort och lång ränta avses euroområdet 2) OECD tredje kvartalet, övriga fjärde kvartalet 3) USA januari, OECD november, övriga december 4) Harmoniserat konsumentprisindex
(HIKP) för EU-länderna. USA och OECD december, övriga januari 5) Storbritannien oktober, USA januari, övriga december 6) Korta räntor avser 3-månaders interbankräntor enligt statistik från
Eurostat. Januari 7) Januari
Källa: OECD, Eurostat, Bank of England
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Stark tillväxt under lång tid i Sydkorea
Sydkorea har gått från att vara ett av världens fattigaste till
ett land med betydande ekonomiska muskler. Ekonomin
fortsätter att växa stadigt och landets konkurrenskraftiga
produkter ger skjuts åt exporten.
Vid slutet av Koreakriget på 1950-talet var Sydkorea
ett av världens fattigaste länder. Tillväxten tog dock fart
under 1970- och 1980-talet och 2016 var landet världens
elfte största ekonomi. En militärdiktatur styrde länge Sydkorea men statsskicket övergick till en demokrati i slutet
av 1980-talet. Tillväxten som framförallt tog fart under
1970-talet och var i genomsnitt runt 10 procent per år.
Under 1980-talet växte ekonomin med i snitt 9 procent per
år. Asienkrisen under 1997–98 drabbade dock ekonomin
hårt och BNP sjönk med drygt 5 procent 1998. Under
finanskrisen 2008–2009 avtog tillväxttakten i landet och
BNP sjönk under några kvartal. Ryggraden i ekonomin
är en framgångsrik högteknologisk industri. Sydkorea
är även en av världens största textilproducenter. Landet
har dessutom en stark varvsindustri och är en betydande
stålproducent.
Bruttonationalprodukt

Sydkorea

215
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135
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99

Källa: Macrobond
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BNP-siffrorna för 2017 visar att ekonomin fortsätter att växa. BNP-tillväxten låg på 3,1 procent förra året.
Prognosmakare gör bedömningen att den goda tillväxten
fortsätter. Sydkoreas centralbank, IMF och OECD spår en
BNP-tillväxt på 3,0 procent i år.
Högtryck i exporten
Sydkorea har tagit fram konkurrenskraftiga produkter
som efterfrågas av omvärlden. Landet fortsätter vara den
regerande mästaren i Bloombergs innovationsmätning
följt av Sverige på andra plats. Elektronikindustrin, med
Samsung i spetsen, har framgångsrikt patenterat sina
produkter de senaste åren.
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Ökad efterfrågan och ett högre tryck i världshandeln
har gett skjuts åt landets tillväxt. Landet har ett betydande
bytesbalansöverskott och de senaste publicerade siffrorna
visar att exporten fortsätter att stiga. Exporten i Sydkorea
har ökat i betydligt högre takt än andra stora exportberoende ekonomier så som Tyskland.

Låg arbetslöshet men tuff konkurrens
Arbetslösheten steg kraftigt under Asienkrisen och låg
1997 på knappt 8 procent, vilket var betydligt högre än i
Singapore, Taiwan och Japan. Återhämtningen i ekonomin
har lett till att arbetslösheten har sjunkit väsentligt och
ligger nu på runt 3,5 procent.
Sysselsättningsgraden ligger i linje med OECD-genomsnittet på drygt 66 procent. För kvinnor ligger den dock på
knappt 57 procent, vilket är lägre än genomsnittet på 59,3
procent för OECD-länder. Sydkorea har även störst skillnad
i löner mellan män och kvinnor bland OECD-länderna.
Sydkorea har ett starkt utbildningsväsende som präglas av
hög konkurrens. Konkurrenstänkandet ger visst avtryck i
statistiken då landet har tredje högst antal arbetade timmar
per yrkesaktiv person inom OECD. Endast i Mexiko och
Costa Rica arbetas fler timmar per person.
Befolkningen i Sydkorea är åldrande, vilket kan leda
till en dämpning av tillväxten på längre sikt. Parallellt med
att den ekonomiska tillväxten tog fart sjönk barnafödandet
i landet. Från att ha legat på drygt fem barn per kvinna
under 1960-talet låg födelsetalet på 1,2 barn per kvinna
2015. Inom OECD har endast Hongkong och Portugal
lägre födelsetal i världen.
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Förändring i procent från
Enhet
Basår
Senaste		
föreg. månad/
samma månad/
			
uppgift		period
period föreg. år
Ekonomi, allmänt
BNP
volym
2010=100
Fast bruttoinvestering
volym
2010=100
Hushållens konsumtion
volym
2010=100
Lägenheter, påbörjade, nya
1 000-tal		
			

4 kv
4 kv
4 kv
4 kv
1–4 kv

119,4 1)
0,9 1)
136,3 1)
–1,3 1)
116,3 1)
0,6 1)
15,6				
64,1				

3,3
5,6
2,4
5
8

Näringslivet
Näringslivets produktion
volym
2015=100
			
Industriproduktion
volym
2015=100
			
Industrins orderingång
volym
2010=100
			
Industrins kapacitetsutnyttjande
%		
Industrins investeringar
mdr kr		
Tjänsteproduktion
volym
2015=100
			

dec
jan–dec
dec
jan–dec
dec
jan–dec
4 kv
4 kv
dec
jan–dec

121,8		
–1 1)
108,8				
112,4		
1 1)
109,0				
106,5		
–1 1)
104,2				
90,6 1)
–0,3 1)2)
46,4				
126,1		
0		
108,1				

5
5
7
5
6
6
1,6
3
3
4

Utrikeshandel
Varuexport
mdr kr		
jan
115,1		
1 1)
								
Varuimport
mdr kr		
jan
116,9		
2 1)
								
Handelsnetto
mdr kr		
jan
–1,8
				
Bytesbalans
mdr kr		
3 kv
50,7
			
1–3 kv
126,8
Konsumtion
Detaljhandelns försäljning
volym
2015=100
jan
106,0 1)
0,1 1)
								
Hushållens konsumtionsindikator
volym
2010=100
dec
117,0 1)
–0,5 1)
			
jan–dec					
Personbilsregistreringar, nya
st		
jan
23 815				
								
Consumer Confidence Indicator 3)		
medelv=100
feb
104,7 4)
106,7 4)
Priser
Konsumentprisindex		
Konsumentprisindex, fast ränta		
Producentprisindex		
Exportprisindex		
Importprisindex		
Prisindex för inhemsk tillgång		
Hemmamarknadsprisindex		

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

jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan

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		

jan
jan
jan
jan
jan
dec
dec

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

jan
jan
feb
feb
jan
28 feb

1) Säsongrensade tal

2) Procentenheter

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

12
14

1,2
2,4
2,1
–1
103,6

–0,8		
–0,9		
0,8		
0,8		
0,8		
0,9		
0,8		

1,6
1,7
2,5
1,9
2,6
2,9
3,0

4 969				
376				
130				
15 020				
147				
128,2				
182,4				

1,8
–2,2
–1,5
2,4
10,6
2,8
3,0

3) Hushållens syn på den egna och den svenska ekonomin
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322,5		
210,9		
107,7		
107,1		
107,4		
107,9		
108,3		

3 821				
2 188				
0,91		
0,06 2)
–0,66		
0,03 2)
–77,8
135,7		
3,4		
4) Index för resp period

2)

7,0
5,9
0,25
0,03

4)

2)
2)

2,0

5) Från monetära finansinstitut
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